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ANALİTİK YAZILAR 
 

 Əli Həsənov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi haqqında Sərəncam Konstitusiyanın və 

ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə tam uyğundur 

 

 Novruz Məmmədov: Seçkilərin daha erkən tarixə təyin edilməsi dövlətin qarşısında duran 

mühüm məsələlərin həlli baxımından vacibdir 

 

 Ölkə növbədənkənar seçkiyə gedir – niyə aprel? 

 

 Növbədənkənar prezident seçkiləri milli maraqların qorunması baxımından tam əsaslıdır 

 

 “Aprelin 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkiləri xalqın iradəsini ifadə edir” 

 

 Prezident seçkilərinin vaxtı niyə dəyişdirildi?: faktlar, reallıqlar 

 

 Müstəqil Azərbaycanın sabahı: İlham Əliyev seçkilərə yeniləşmiş möhtəşəm Azərbaycan 

miqyaslı böyük hesabatla gedir 

 

 Prezident seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsinə fevralın 20-də start veriləcək 

 

 Azərbaycanda prezident seçkisi – media və cəmiyyət canlandı 

 

 Ümumxalq mövqeyinin ifadəsi 

 

 Niyə məhz İlham Əliyev 

 

 Xalq gələcəyini alternativi olmayan Prezident İlham Əliyev siyasətində görür 

 

 Azərbaycan dövləti aprelin 11-dəki seçkilərdə də şəffaflığı və obyektivliyi təmin edəcəkdir 

 

 Xalqın alternativsiz lideri 

 

 Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərinə Moskvadan baxış 

 

 Xalqın dəyişməz seçimi 

 

 Aprel seçkisi: yeni idarəetmə mərhələsinə keçidin əsasları 

 

 Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 7 il müddətinə seçilir 

 

 Ölkəmizin seçki təcrübəsi beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirilir 

 

 Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının prezident seçkilərində iştirakının əsasları 

 

 Prezident seçkilərinin ən yüksək meyarlara uyğun keçirilməsi prioritet vəzifədir 

 

 Aşkarlıq, səsvermə prosesini göstərən veb-kameralar və çoxsaylı beynəlxalq müşahidəçi 
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 Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməsi üçün mükəmməl qanunvericilik bazası 

vardır 

 

 Azərbaycan beynəlxalq standartlara uyğun seçki keçirməyə qadirdir 

 

 On illər boyu qazandığımız zəngin təcrübə demokratik seçkilər keçirməyə imkan verir 

 

 Xalqımız budəfəki seçkidə də davamlı inkişafın və sabitliyin tərəfində olacaq 

 

 Azad və ədalətli seçkilər hüquqi dövlət quruculuğunun əsas elementidir 

 

 Azərbaycan dövləti istənilən seçkini ədalətli və şəffaf keçirmək iqtidarındadır 

 

 Siyasi proseslərin əsası kimi seçkilər hər bir demokratik sistemin özəyidir 

 

 Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək üçün mükəmməl qanunvericilik bazası və 

zəngin təcrübə var 

 

 Seçkilərdə namizədin öz təşəbbüsü ilə və ya seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən irəli 

sürülməsinə dair tələblər 

 

 Demokratik seçki ölkəmizin nüfuzunu daha da artıracaq 

 

 Aprelin 11-də xalqımız öz iradəsini demokratik seçki şəraitində bəyan edəcək 

 

 Prezident seçkiləri ən yüksək meyarlar əsasında həyata keçiriləcək 

 

 Prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün hər cür şərait var 

 

 Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu seçmiş dövlətdir 

 

 Seçki gününü bayram ovqatı və səbirsizliklə gözləyirik 

 

 Beynəlxalq birlik növbəti dəfə Azərbaycanda ədalətli seçkilərin şahidi olacaq 

 

 Demokratik seçkilər keçirmək üçün mükəmməl qanunvericilik bazamız və zəngin 

təcrübəmiz var 

 

 Mükəmməl və demokratik seçki sistemi 

 

 Azərbaycanda seçkilərin şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi üçün həm zəngin hüquqi baza, 

həm də əlverişli demokratik mühit var 

 

 Azərbaycan azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirmək barədə öhdəliyini layiqincə yerinə 

yetirəcək 

 

 11 aprel prezident seçkiləri ilə Azərbaycan demokratik ölkələr ailəsində irəliyə doğru daha 

bir uğurlu addım atacaq 
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 Azərbaycanda prezident seçkilərinin obyektiv, ədalətli, şəffaf keçirilməsi üçün etibarlı zəmin 

vardır 

 

 Aprelin 11-də obyektiv, azad və ədalətli seçki keçiriləcək 

 

 Prezident seçkiləri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tam uyğun şəkildə keçiriləcək 

 

 Qarşıdakı prezident seçkiləri demokratiyanın təntənəsinə çevriləcək 

 

 Aprelin 11-də müstəqil respublikamızın yüksəlişi və firavanlığı naminə səs verəcəyik 

 

 Prezident seçkilərinə hazırlıq prosesi ədalətli, şəffaf və obyektiv gedir 

 

 Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması və 

seçki fondlarının formalaşdırılması qaydaları və şərtləri 

 

 Azərbaycan seçiciləri qarşıdakı taleyüklü tədbirdə - növbəti prezident seçkilərində fəal 

iştirak edəcəklər 

 

 “11 aprel prezident seçkilərinin də azad, demokratik və şəffaf keçiriləcəyinə əminəm” 

 

 Ölkəmizdə azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verən mükəmməl seçki 

qanunvericiliyi mövcuddur 

 

 Aprelin 11-ni səbirsizliklə gözləyirik 

 

 Bahar MURADOVA: Azərbaycanda hər kəs seçmək və seçilmək hüququndan sərbəst 

istifadə edə bilir 

 

 Azərbaycan seçkidən-seçkiyə təcrübəsini zənginləşdirir 

 

 Azərbaycanın Seçki Məcəlləsi mükəmməl sənəd hesab olunur 

 

 Prezident seçkiləri cəmiyyətimizin demokratikləşdirilməsi istiqamətində atılan daha bir 

uğurlu addım olacaq 

 

 Xalq həmişə düzgün qərar qəbul edir 

 

 Hüquqi dövlət quruculuğunun formalaşması həm də demokratik və şəffaf seçkilərin 

təşkilindən keçir 

 

 Təhsil işçiləri seçki gününü səbirsizliklə gözləyirlər 

 

 Prezident seçkiləri xalqın iradəsini əks etdirəcək 

 

 Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin seçkilərində seçkiqabağı təşviqata dair ümumi 

tələblər 
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 Tariximizə və taleyimizə sahiblik hissi 

 

 Yeni Azərbaycan Partiyasına milyonların sevgisi şəksizdir 

 

 Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir 

 

 11 aprel prezident seçkiləri ilə Azərbaycanın uğurlarının yeni mərhələsi başlayacaq 

 

 11 aprel prezident seçkilərinin demokratik keçirilməsi üçün ölkəmizdə hər cür şərait var 

 

 Seçki hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan qanunvericilik aktları və 

məsuliyyət növləri 

 

 Xalq öz Prezidentinə inanır! 

 

 Dinamik və dayanıqlı inkişafa verilən səs Azərbaycanı daha qüdrətli edəcək 

 

 Professor Kərim Kərimov: Azərbaycan demokratik ənənələrə sadiqliyini bir daha nümayiş 

etdirəcək 

 

 11 aprel prezident seçkilərinin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün hər cür şərait yaradılıb 

 

 Beynəlxalq müşahidəçilər prezident seçkilərinə hazırlıq işlərini yüksək qiymətləndirirlər 

 

 Xalq öz dövlətini qoruyub, qoruyur və bundan sonra da qoruyacaq 

 

 Azərbaycan dövləti və xalqı seçki prosesini tam demokratik qaydada keçirməyə hazırdır 

 

 Zəngin seçki təcrübəmiz imkan verir ki, beynəlxalq standartlara uyğun seçki keçirək 

 

 Dəmiryolçular prezident seçkilərində fəal iştirak edəcəklər 

 

 Seçkilər xalqın iradəsinin parlaq ifadəsinə çevriləcək 

 

 Respublikamızda mükəmməl qanunvericilik bazası var 

 

 Xaricdəki vətəndaşlarımızın öz seçki hüquqlarından istifadə etmələri üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır 

 

 Xalqımız 11 aprel prezident seçkilərində yenidən güclü dövlətə, işıqlı gələcəyə, sürətli 

inkişafa səs verdi 

 

 Prezident seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın növbəti təntənəsi oldu 

 

 Azərbaycanın seçki təcrübəsi başqa ölkələrə nümunədir 

 

 Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi qələbə və uğurlarla dolu şərəfli yol keçir 
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* * * 
 

 

 Али Гасанов: Распоряжение о проведении внеочередных выборов полностью 

соответствует требованиям Конституции и законодательства страны 

 

 Новруз Мамедов: Назначение выборов на более раннюю дату важно с точки зрения 

решения важных задач, стоящих перед государством 

 

 По пути подлинной независимости 

 

 Предприниматели уверены, что под руководством Президента Ильхама Алиева 

развитие Азербайджана еще более ускорится 

 

 Народ берег, бережет и впредь будет беречь свое государство, потому что у нас есть 

государство и лидер, ведущие Азербайджан по пути демократического развития, 

являющиеся примером для всего мира во многих сферах 

 

 

* * * 
 

 

 Calling presidential election at an earlier date is vital in terms of addressing important issues 

on government agenda 
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Əli Həsənov: Növbədənkənar seçkilərin keçirilməsi haqqında Sərəncam Konstitusiyanın və ölkə 

qanunvericiliyinin tələblərinə tam uyğundur 

 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov “Növbədənkənar 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin Sərəncamını AZƏRTAC-a şərh edib. 

Əli Həsənov bildirib ki, bu günədək Azərbaycanda bütün seçkilər Konstitusiya normalarına, Seçki 

Məcəlləsinə və digər aidiyyəti qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq demokratik, şəffaf və ədalətli şəkildə 

keçirilib. İstər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə seçkiləri xalqın iradəsini əks etdirib, həmçinin 

yerli və beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. 

Bilirsiniz ki, Azərbaycanda hər 5 ilin 3 ili seçkilərlə bağlı olduğundan Konstitusiyanın 101-ci 

maddəsinə dəyişiklik edildi və dövlət başçısının səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə uzadıldı. Prezidentin 

səlahiyyət müddəti 7 il müddətinə uzadıldığına görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə seçicilərə 

etimad votumu üçün müraciət imkanı – növbədənkənar prezident seçkilərini elan etmək hüququ verilib. 

Buna görə də “Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” 

Sərəncamda nəzərdə tutulmuş məsələlər Konstitusiyanın və ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə tam 

uyğundur. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq 

2018-ci il prezident seçkilərinin payızda - oktyabr ayında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. Ancaq bu il may 

ayından başlayaraq ölkəmizdə çoxlu sayda mühüm yerli və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər keçiriləcəkdir. 

Onların sırasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi çərçivəsində silsilə 

tədbirləri, Beynəlxalq Humanitar Forumu və digərlərini qeyd etmək olar. Həmin tədbirlərin əksəriyyəti ilin 

sonuna təsadüf edir və seçkilərlə üst-üstə düşür. 

Digər tərəfdən, Azərbaycanda mövcud olan praktikaya əsasən, bütün seçkilər payız aylarında 

keçirilir. Bu mənada, dünyada mövcud olan təcrübəni nəzərə almaqla, müxtəlif səviyyəli seçkilərin ilin 

ayrı-ayrı fəsillərində, o cümlədən də əvvəlində keçirilməsi daha məqsədəuyğundur. 

Həmçinin Azərbaycan Prezidentinin 7 il müddətinə seçilməsi prezident səlahiyyətlərinin yerinə 

yetirilməsinə təsərrüfat ilinin əvvəlindən başlamasını təmin edir. Bu da sosial və iqtisadi sahədə qarşıda 

duran vəzifələrin daha effektli icrasına əlavə imkan yaradır. 

Əli Həsənov deyib ki, ötən dövr ərzində Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü müstəqil siyasət 

Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edib, ölkənin hərtərəfli və sürətli inkişafı təmin olunub, cəmiyyət 

həyatının bütün sahələri yeniləşib və müasirləşib, xalqın rifahı yüksəlib. Bu gün Azərbaycan beynəlxalq 

birliyin böyük nüfuza malik ölkələrindən biri kimi tanınır. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının, 

vətəndaşların, seçicilərin Prezident İlham Əliyevə yüksək etimadını və tam dəstəyini şərtləndirən başlıca 

amillərdir. Əminliklə demək olar ki, cənab İlham Əliyevin seçkilərdə növbəti dəfə parlaq qələbə qazanmaq 

və yenidən prezident seçilmək imkanı çox yüksəkdir. 

Nəticə etibarilə, seçkilərin oktyabrda və ya apreldə keçirilməsi potensial namizədlərin, o cümlədən 

də cənab İlham Əliyevin imkanlarını məhdudlaşdıran və onlara əlavə dividend qazandıran hal kimi şərh 

oluna bilməz. 

 

AZƏRTAC 

2018, 5 fevral 

  

http://azertag.az/
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Novruz Məmmədov: Seçkilərin daha erkən tarixə təyin edilməsi dövlətin qarşısında duran mühüm 

məsələlərin həlli baxımından vacibdir 

 

Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri üzrə köməkçisi Novruz Məmmədov 

“Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamını AZƏRTAC-a şərh edib. 
  

Prezidentin köməkçisi deyib: “Bu gün Azərbaycan artıq dünya birliyində özünəməxsus yer tutan, öz 

daxilində sabitliyə, təhlükəsizliyə və davamlı inkişafa nail olmuş, genişmiqyaslı regional və beynəlxalq 

layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısına çevrilmiş bir ölkədir. Dünyada baş verən mürəkkəb proseslər, 

müşahidə olunan təhdidlər fonunda Azərbaycan özünün etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu inamla 

nümayiş etdirib, xalqla rəhbərinin birliyini təmin edib, möhkəmləndirib və qoruyub saxlayır. Bütün bu 

uğurların təməlində Prezident İlham Əliyevin ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam 

etdirərək Azərbaycan dövlətçiliyi və xalqı naminə göstərdiyi fəaliyyət dayanır. 

Son 15 ildə dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət kursu Azərbaycanın 

sabitliyini, təhlükəsizliyini və davamlı inkişafını təmin edib. Ölkə daxilində siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni, 

elmi, dini və digər sahələrdə aparılmış islahatlar nəticəsində cəmiyyətin həyatının bütün sferalarında ciddi 

keyfiyyət dəyişikliyi baş verib. Dövlətimizin başçısının siyasi uzaqgörənliyi və müdrikliyi sayəsində 

Azərbaycan Cənub Qaz Dəhlizi, TANAP, TAP, Bakı-Tbilisi-Qars, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi kimi 

böyük və mühüm beynəlxalq layihələrin reallaşmasında aparıcı qüvvəyə çevrilib. Bu gün Azərbaycan öz 

multikultural və tolerant cəmiyyəti ilə dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə verən, nümunəvi 

ölkədir. 

Belə bir halda, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Konstitusiya ilə ona verilmiş 

hüquqdan istifadə edərək, bu il aprel ayının 11-də növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi 

haqqında qərar qəbul edib və müvafiq Sərəncam imzalayıb”. 

Növbədənkənar prezident seçkilərini məqsədəuyğun edən səbəblərlə bağlı fikirlərini bölüşən Novruz 

Məmmədov qeyd edib ki, 2016-cı ilin sentyabr ayında Konstitusiyaya dəyişikliklərlə bağlı keçirilmiş 

referendumda Prezidentin səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə uzadılıb. Bu, yeni bir tarixi mərhələnin başlanğıcı 

olduğu üçün dövlət başçısı növbədənkənar seçkilər yolu ilə seçicilərə etimad votumu üçün müraciət edir. 

“Seçkilərin daha erkən tarixə təyin edilməsi dövlətin qarşısında duran mühüm məsələlərin həlli və 

siyasi-iqtisadi resursların yeni dövr üçün daha mütəşəkkil şəkildə səfərbər edilməsi baxımından vacibdir. 

Şübhəsiz ki, gündəlikdə olan islahatların səmərəsinin artırılması, kadr və struktur islahatlarının aparılması, 

müvafiq qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi məqsədilə Prezident seçkilərinin aprel ayına təyin 

edilməsi məqsədəuyğun hesab edilib. 

Həmçinin 2018-ci ildə Azərbaycanda onlarla beynəlxalq və yerli əhəmiyyətli tədbirlərin keçirilməsi 

planlaşdırılıb. Aprel ayının sonundakı Formula-1 yarışlarından başlayaraq, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi, Azərbaycan Ordusunun, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

bayrağının, Azərbaycan parlamentinin 100 illiyi ilə bağlı silsilə tədbirlər, Bakı Beynəlxalq Humanitar 

Forumu və bu qəbildən olan digər tədbirlərin seçkilər öncəsi və seçkilər dövründə təşkili seçki prosesinə 

də əlavə çətinliklər yarada bilərdi. Bu səbəbdən, seçkilərin belə mühüm tədbirlərdən əvvəl 

yekunlaşdırılması daha məqsədəuyğundur”, - deyə Prezidentin köməkçisi bildirib. 

Novruz Məmmədov vurğulayıb ki, müasir dövrümüzdə beynəlxalq münasibətlər sistemində mövcud 

olan tendensiyaların intensivliyi, Azərbaycanın yerləşdiyi regionda və daha geniş coğrafiyada baş verən 

proseslər hər an müəyyən suallar yarada bilər. Bu da hazırlıq səviyyəsinin artırılmasını və xarici siyasətdə 

çevikliyin nümayiş etdirilməsini tələb edir. 

Eyni zamanda, Cənubi Qafqaz regionunda və qonşu regionlarda cərəyan edən neqativ proseslərin 

getdikcə kəskin xarakter alması və Azərbaycanın da yerləşdiyi bölgəyə təsir göstərməsi ehtimalı 

mövcuddur. Həmin neqativ təsirləri neytrallaşdırmaq məqsədilə atılan qabaqlayıcı addımlardan biri də 

Prezident seçkilərinin vaxtının irəli çəkilməsidir. 

“Bu gün Azərbaycan siyasi mühitində cənab İlham Əliyevlə müqayisə oluna biləcək, ona rəqib ola 

biləcək ikinci bir siyasətçi, dövlət xadimi, lider yoxdur. Azərbaycan xalqı dövlət başçısının fəaliyyətinə ən 

yüksək qiyməti verir və ona sonsuz etimad göstərir. Həm ölkə daxilində, həm də xaricdə heç kim şübhə 

etmir ki, mahiyyət etibarilə Prezident seçkilərinin ilin hansı ayında olur-olsun keçirilməsi onun nəticələrinə 

nəzərəçarpacaq təsir göstərə bilməz”, - deyə Prezidentin köməkçisi qeyd edib. 
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Ölkə növbədənkənar seçkiyə gedir – niyə aprel? 

 

Əlverişli siyasi vəziyyət, daxili sabitlik, nəhayət beynəlxalq şərtlər prezident İlham Əliyevin 

xeyrinə olan amillərdir; bu çətin prosesdə ölkəni siyasi təlatümlərdən və xarici təhlükələrdən 

qorumaq məsuliyyətini də İlham Əliyev üzərinə götürdü 
Fevralın 5-də növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı imzalanmış sərəncam ölkə 

gündəminin yaxın üç ayda əsas mövzusunu müəyyən etdi. Qeyd edək ki, bu, müstəqil Azərbaycan tarixində 

ilk növbədənkənar prezident seçkisidir. 

Əslində, növbədənkənar seçkilərlə bağlı müzakirələr hələ 2016-cı ilin sentyabrında - Azərbaycan 

Konstitusiyasına  düzəlişlərlə bağlı referendumdan dərhal sonra başlamışdı. Çünki referendumda 

prezidentlik müddətinin uzadılması (7 il) ilə yanaşı, prezidentə növbədənkənar seçkilər təyin etmək hüququ 

da verilmişdi. Ötən ilin dekabrda Milli Məclis növbədənkənar prezident seçkisinin keçirilməsi barədə 

qaydalara dəyişiklik etdi ki, bu da növbədənkənar seçki istiqamətdə  müzakirələri yenidən aktuallaşdırdı. 

Belə ki, Seçki Məcəlləsinin 179-cu (növbədənkənar prezident seçkisinin keçirilməsi) maddəsinin 

əvvəlki variantına əsasən, növbədənkənar prezident seçkisi barədə qərar verilərsə, Mərkəzi Seçki 

Komissiyası bu seçkini elan edildikdən sonrakı 3 ay ərzində keçirməliydi. Lakin yeni qəbul edilən varianta 

əsasən, bu müddət iki aya (60 gün) endirildi. Yəni indiki halda prezident növbədənkənar seçki barədə qərar 

verərkən həmin dəyişikliyə əsaslanıb. 

 

Bizim üçün gözlənilən qərar 
 

“Yeni Müsavat”ın bu mövzuda müəyyən bilgiləri bir müddət əvvəldən var idi və oxucular yaxşı 

xatırlayırlar ki, əvvəl deputat Zahid Oruc, daha sonra prezidentliyə müxalifətdən iddiaçı, VİP sədri Əli 

Əliyev növbədənkənar seçkinin gözləndiyini demişdilər. Maraqlıdır ki, YAP funksionerləri seçkinin 

vaxtından əvvəl keçiriləcəyi barədə iddiaları qətiyyətlə təkzib edirdi. Bunu isə həm də YAP-ın qurultayının 

yayda keçirəcəyi ilə əsaslandırırdı. Ötən həftə isə YAP-ın icra katibi Əli Əhmədov seçkidə partiyanın 

namizədinin İlham Əliyev olduğunu açıqlamaqla növbədənkənar seçki müzakirələrini təzələdi. Yeri 

gəlmişkən, artıq məlumatlar var ki, YAP bir neçə gün sonra növbədənkənar qurultaya toplanmaq hazırlığı 

içərisindədir... 

Sərəncamın elan edildiyi gün-fevralın 5-də Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyasının (AHİK) V Qurultayı keçirilib ki, bu tədbirdə İlham Əliyevin prezidentliyə 

namizədliyi irəli sürülüb. 
 

Prezidentin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov qurultaydakı çıxışında erkən 

seçkinin keçirilməsi qərarını bu ilin martın 31-də azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi, mayın 10-da 

sabiq prezident Heydər Əliyevin 95 illiyi, mayın 28-də isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 

qeyd olunacağı tarixlərlə əlaqələndirib. Əli Həsənov bu mühüm tədbirlərin seçkilərin vaxtının önə 

çəkilməsini zəruri etdiyini söyləyib. Yəni rəsmi olaraq verilmiş bu izahda müxalifətin iddia etdiyi kimi, 

“iqtidar daxilində fövqəladə hal”, “gizli plan”  və sair kimi detektiv süjetlər görünmür, əksinə, bunlar 

cəmiyyət üçün kifayət qədər tutarlı görünən izah sayıla bilər. 

 

Niyə növbədənkənar seçki? 
 

“Hakimiyyət niyə erkən seçkiyə qərar verdi” sualına rəsmi cavab verilsə də, şübhəsiz bu mövzu hələ 

bir müddət həm mediada, həm siyasi həyatda öz aktuallığını saxlayacaq. Bu sual ətrafında başlamış 

müzakirələrə tezliklə Qərb mediası, Qərbin digər təsisatlarının da qoşulacağı şübhə doğurmur. 

Öncəliklə, o arqument üzərinə gələk ki, erkən seçki qərarının hakimiyyət daxilindəki gərginliklə izah 

edilməsi siyasi səbatsızlıq kimi qiymətləndirilə bilər. Seçki növbədənkənar olsa da, hakimiyyətin 

namizədinin İlham Əliyev olacağı zatən şübhə doğurmurdu. Hakimiyyət daxilində 2005-ci ildən sonra 

(sabiq nazirlərin həbsi)  xüsusi bir gərginlik olmayıb, üstəlik prezidentin komanda üzərində nəzarəti o 

vaxtdan nəinki azalmayıb, əksinə artıb. Komandada hər hansı mərkəzdənqaçma faktı yoxdur, mərkəzi 

hakimiyyət əvvəlki kimi İlham Əliyevin güclü iradəsinə tabedir. Hakimiyyət daxilində hər hansı bir 

gərginlik olsaydı, bunu gizlətmək mümkün olmazdı. O baxımdan seçkinin “gərgin hakimiyyətdaxili 

faktorlarla” izahı boş və mənasız işdir. 
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Seçkinin növbədənkənar keçirilməsinin ölkədəki vəziyyətlə izahı da indilikdə qərəzli görünür. Neftin 

qiymətinin kəskin düşməsi və dünyadakı iqtisadi böhran dövrü İlham Əliyev hakimiyyəti üçün ilk ciddi 

sınaq oldu. Prezidentin düşünülmüş ciddi iqtisadi planları sayəsində Azərbaycan bir sıra neft zənginləri 

olan ölkələrin gününə düşmədi. Qeyr-neft sektorunun dirçəldilməsi sayəsində iqtisadi tarazlıq yaradıldı, 

neftin qiymətinin düşməsinin fəsadları aradan qaldırıldı, büdcə əvvəlki kimi sosial yönümlü  ağırlığını 

saxladı. 

Siyasi sabitliyin əsas təminatçısı olan sosial-iqtisadi vəziyyət birbaşa prezidentin nəzarətində 

“reanimasiya dövrünü” keçdi və təhlükəli həddə çatmadı. İndi isə sosial iqtisadi vəziyyət üç il əvvəlkindən 

də yaxşıdır, manatın kursu stabilləşib. Neftin qiyməti də kritik  düşmə həddindən çox uzaqlaşıb, əksinə 

üzüyuxarı gedir. Yəni seçkinin ölkədə “ağırlaşan sosial vəziyyətə” hesablandığını söyləmək  ölkədəki 

vəziyyətin real təhlili ilə qətiyyən uyğun gəlmir. 

Müxalifətin erkən seçki sərəncamı ilə “seytnot” edildiyi ilə bağlı iddialar qismən əsaslı görünə bilər, 

amma heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycanın müxalifət kəsimi indi deyil, illərdir ki, bu vəziyyətdədir. Ola 

bilsin, bu qərar onlar üçün soyuq qış fəslində seçki kimi ağır təbliğatı prosesə qoşulmaq tənbəlliyini artırsın, 

amma obyektivlik naminə qeyd edək ki, bəlkə də növbədənkənar seçki elə onların da illərin “pasını” atmağa 

qismən yardımçı ola bilər. Seçki təbliğatının müddətinin azaldılmasına gəlincə, bu da sadəcə müxalif 

düşərgənin bəhanəsi kimi görünür. Zatən parçalanmış müxalifətin indi heç bir həftə  seçki təbliğatı 

aparmağa nə maliyyəsi, nə insani resursları var. Hər halda görünən mənzərə budur... 

 

Xarici faktorlar 

 

Növbədənkənar seçkinin ətrafımızda baş verən proseslərlə, yəni kənar təsirlərlə izahı isə daha 

məntiqli və soyuqqanlı  görünür. Amma bir əlavə ilə : mümkün qələbə daxili faktorlara hesablanıb, 

xaricdən isə təhlükələr  önlənməlidir. 
Son illər seçki praktikasında xarici müdaxilələr termini xeyli dəyişikliyə məruz qalıb. Əvvəlki illərdə 

üçüncü dünya ölkələrindəki seçkilərə maraqlı dövlətlər siyasi təzyiqlər yolu ilə təsir edirdilər. Bu işi bir sıra 

fondlar, qrant təşkilatları, beyin mərkəzləri görürdülər.  Azərbaycan öz təcrübəsində bu tarixləri yaşayıb. 

Son illər fondların və qrantların təsirləri önlənsə də, indi seçkiyə birbaşa müdaxilələr texnologiyası geniş 

yayılıb. Bunun hansı reaksiya doğurduğunu ABŞ-da hələ də davam edən seçki qalmaqalı sübut edir. 

Azərbaycan xarici təzyiqlərlə üzləşən ölkələr sırasındadır. Prezidentin son Davos səfərində də bu 

tip müzakirələrlə üzləşdiyinin xatırlatmaq kifayət edir. Seçki ilində isə bu cür təzyiqlər adətən artan 

xətt  üzrə gedir. Son prezident  seçkisi ərəfəsi Rusiyada “Milyarderlər İttifaqı” adlanan qurumun 

yaradılması və seçkiyə hesablanmış anti-hakimiyyət təbliğatını da yada salmaq lazım gəlir. İndi təkcə 

müxalifət deyil, oktyabr üçün seçki planları qurmuş Qərb təsisatları da hazırlıqsız yaxalanmış 

sayılmalıdırlar. 

 

Qərbin növbədənkənar seçkiyə xüsusi etirazı ola bilməz, çünki ən azından bu ölkənin daxili 

işidir. Qərbdən təzyiqlərin də kritik həddə olacağını da iddia etmək  tələskənlikdir, çünki indi həm 

Avropa, həm Amerika çoxsaylı daxili problemlər içərisindədir. Hakimiyyət isə bunu nəzərdə 

qaçırmış  ola bilməz... 
Nəhayət, seçkinin ön tarixə çəkilməsinin Rusiya faktoru ilə izahı da yeni mövzu deyil. Mümkündür 

ki, başı martdakı seçkiyə qarışmış və qarışacaq Rusiya siyasi mərkəzlərinin hansınınsa müdaxilə  planları 

qurmağa az vaxtı olsun. Amma Kremlin bu seçkidə İlham Əliyevdən başqa bir namizədi dəstəkləyə 

biləcəyini gözləmək mümkünsüz işdir. Əsas olan da budur... 

 

Son nəticə 

 

Beləliklə, hakimiyyət seçkini önə çəkməklə ölkədə siyasi həyatı canlandıracaq prosesə start verdi. 

Əlverişli siyasi vəziyyət, daxili sabitlik, nəhayət,  beynəlxalq şərtlər indilikdə İlham Əliyevin xeyrinə olan 

amillərdir. Qalır, bu çətin prosesdə ölkəni siyasi təlatümlərdən və xarici təhlükələrdə qorumaq ki, bu işdə 

də ən böyük məsuliyyət artıq prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş İlham Əliyevin üzərindədir. 

 

Yeni Müsavat.-2018. 6 fevral.-№ 28.-S.5. 
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Növbədənkənar prezident seçkiləri milli maraqların qorunması baxımından tam əsaslıdır 

 

Seçkilərin qanunvericiliyə, demokratik norma və prinsiplərə uyğun keçirilməsi üçün bütün şərait 

yaradılacaq 
 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Cənab İlham Əliyev ölkədə növbədənkənar prezident 

seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzaladı. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncama əsasən, bu il 

keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkiləri oktyabr ayında deyil, bir qədər tez, aprel ayının 11-də baş 

tutacaq. 

Dövlət başçısının məlum sərəncamı demək olar ki, günə damğa vurdu. Dünəndən bu istiqamətdə 

başlanan müzakirələr davam etməkdədir və heç şübhəsiz ki, seçki bitənə qədər belə Azərbaycan 

Prezidentinin növbədənkənar seçkilərlə bağlı sərəncamı müzakirə ediləcək. Onu xüsusi olaraq qeyd etmək 

lazımdır ki, dövlət başçısının məlum sərəncamı daha çox müxalifət düşərgəsində, bir qədər də 

konkretləşdirsək radikal düşərgədə şok effekti yaradıb. Seçkilərin oktyabr ayında keçiriləcəyinə arxayın 

olan radikal müxalifət bütün hazırlıqları məhz o dövr üçün hesablamışdı. Hətta bu səbəbdən indidən 

namizəd müəyyən etməyə də tələsmirdi. Ancaq dövlət başçısının növbədənkənar seçki qərarı radikal 

müxalifətin bütün seçki planlarını demək olar ki, alt-üst etdi. Bu ərəfədə eyni zamanda radikal düşərgədə 

ənənəvi müşahidə edilən gözdənsalma, ictimaiyyəti çaşdırma fəaliyyəti özünü büruzə verməyə başlayıb. 

Belə ki, seçki qərarından şok effekti yaşayan radikal düşərgə bu qərarda müxtəlif bəhanələr axtarmağa, onu 

nəyəsə bağlamağa çalışır. Amma müsbət tendensiya ondan ibarətdir ki, cəmiyyət müxalifətin hər zaman 

olduğu kimi bu dəfə də əsassız, qeyri-obyektiv yanaşmasını qəbul etmir. Əksinə Azərbaycan 

ictimaiyyətinin böyük əksəriyyəti ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi qərarını 

dəstəkləyir. Demək olar ki, Azərbaycan cəmiyyətinin müxtəlif sferalarını əhatə edən insanlar birmənalı 

olaraq aprelin 11-də ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı dövlət başçısının 

imzaladığı sərəncama dəstək nümayiş etdirir. İstər parlamentarilər, istər siyasilər, istərsə də vətəndaş 

cəmiyyəti nümayəndələri Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin aprelin 11-də ölkədə 

növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi barədə sərəncam imzalamasını dəstəkləyib. Millət vəkili 

Eldəniz Səlimov bildirib ki,  bu, çox məntiqli və düzgün qərardır. Onun sözlərinə görə, bu məsələ ətrafında 

xüsusi kampaniya aparmağa, hay-küy qaldırmağa, ajiotaj yaratmağa heç bir əsas və səbəb yoxdur: 

"Təəssüflər ki, məlum sərəncamın mürəkkəbi qurumamış bəzi qüvvələr, ayrı-ayrı şəxslər bu məsələ 

ətrafında reallıqdan və həqiqətdən uzaq fikirlər səsləndirməyə, dövriyyəyə buraxmağa cəhd göstərir, 

"bulanıq suda balıqtutma" sevdasına düşməkdədirlər. Qeyd etdiyim kimi, bunlara heç bir səbəb və əsas 

yoxdur. Həmin qüvvələr, şəxslər, sadəcə, hər zaman və elə indi də aldıqları tapşırıqlara uyğun olaraq, 

Azərbaycan cəmiyyətində çaşqınlıq yaratmaq istəyirlər. Bu cəhdlər əbəsdir, faydasızdır. Azərbaycan 

cəmiyyəti kifayət qədər müdrik və yetkindir, onu artıq nə iləsə aldatmaq olmaz". Eldəniz Səlimov deyib ki, 

Azərbaycan insanı, Azərbaycan vətəndaşı ağı qaradan seçməyi yaxşı bacarır və bu baxımdan, ölkə 

prezidentinin məlum sərəncamını müsbət, yüksək qiymətləndirir: "Bir çox siyasi həmfikirlərimin, 

partiyadaşlarımın və deputat həmkarlarımın da qeyd etdikləri kimi, bu il Azərbaycanda çox vacib və 

əhəmiyyətli tədbirlər keçiriləcək. "Cümhuriyyət ili" ilə bağlı həm parlament, həm də dövlət səviyyəsində 

çox mühüm tədbirlərin keçirilməsi gözlənilir və bunlar vaxtlı-vaxtında keçiriləcək. Belə olan 

təqdirdə, prezident seçkilərinin önə çəkilməsi çox məntiqli və normal haldır". Millət vəkili hesab edir ki, 

Azərbaycan dövləti, Azərbaycan hakimiyyəti növbədənkənar prezident seçkilərini də beynəlxalq 

standartlara uyğun şəkildə keçirərək, "Cümhuriyyəti ili"nə töhfəsini vermiş olacaq: "Opponentlərimiz 

narahat olmasınlar, yəni, sosial şəbəkələrdə, isti kabinetlərində oturub, seçkilərlə bağlı reallıqdan və 

həqiqətdən uzaq fikirlər səsləndirməkdənsə, bu vacib prosesə kölgə salmaqdansa, seçkilərə hazırlaşsınlar. 

Onsuz da onların cəmiyyətdə nüfuzları, sosial dayaqları yox dərəcəsindədir, Azərbaycan cəmiyyəti 

seçimini çoxdan edib, ancaq yenə də az-çox varlıqlarını, mövcudluqlarını davam etdirmək istəyirlərsə, 

siyasi boşboğazlıqdan əl çəkib, seçkilərlə bağlı hazırlıqlara başlasınlar". 

Millət vəkili, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət 

Dəstəyi Şurasının sədri Azay Quliyev deyib ki, aprelin 11-ə təyin olunan növbədənkənar prezident seçkiləri 

hüquqi, beynəlxalq təcrübə və milli maraqların qorunması baxımından tam əsaslıdır. Azay Quliyev 

əminliklə bildirib ki, seçkilərin qanunvericiliyə, demokratik norma və prinsiplərə uyğun keçirilməsi üçün 

bütün şərait yaradılacaq. 
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Ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevin sərəncamı ilə növbədənkənar Azərbaycan Respublikası 

Prezidenti seçkilərinin aprelin 11-nə təyin olunması Milli Qeyri Hökumət Təşkilatları Forumu tərəfindən 

də müsbət qarşılanır.  Forumunun prezidenti Rauf Zeyni növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi 

ilə bağlı prezidentin imzaladığı sərəncama münasibət bildirərkən deyib ki, bu sərəncam bilavasitə 

Azərbaycanın milli maraqlarına və inkişafına xidmət edən bir sərəncamdır: "Ölkədə keçirilən seçkilər və 

onun nəticələri ölkədə sabitliyin və inkişafın qarantı olduğuna görə, bu seçkilər nə qədər vaxtında 

keçirilərsə ölkənin milli maraqlarına xidmət edər". 

Rauf Zeyni eyni zamanda növbədənkənar seçklilərin keçirilməsi ilə bağlı verilən şərhlərə də 

qoşularaq bu məsəllərin QHT-lər üçün də vacib olduğunu bildirib. Forum prezidenti qeyd edib ki, QHT-lər 

ümummilli lider Heydər Əliyevin 95 illiyi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı 

tədbirlərdə fəallıq göstərəcəklər. 

Müstəqil ekspert Əlabbas Məhərrəmli isə bildirib ki,  ölkə başcisi İlham Əliyevin nğvbədənkənar 

prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalaması mətbuatda geniş müzakirə edilib və 

müxtəlif yanaşmalar ortaya qoyulub: "Məlum olduğu kimi dövlət başçısı ölkədə növbədənkənar prezident 

seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Sərəncamda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının 

Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il 

aprelin 11-nə təyin olunmasını və Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş 

qaydada keçirilməsini təmin etsin.Mətbuatda cox aciqlamalara rast gəlinir. Niyə məhs növbədənkənar?". 

Əliabbas Məhərrəmli deyir ki,  kimi bunu Rusiyada baş tutacaq seçki ilə, kimi də daxili sabitliklə izah edir: 

"Hakimiyyətin namizədi bəllidir. Hakim partiyanın sədr müavini Əli Əhmədov Yeni Azərbaycan Partiyası 

Gənclər Birliyinin 2017-ci ilin yekunlarına və 2 fevral Gənclər Gününə həsr olunmuş tədbirində çıxışı 

zamanı da İlham Əliyevin prezident seçkilərində YAP-ın namizədi olacağını bəyan edib. Bəs müxalifət nə 

edir? Düzdür bu günə qədər müxalifətdəndə bəzi idiallilar var idi. Amma umumi müxalifətin birlik formulu, 

birlikdə seçkiyə hazirlaşması yox idi. Məlum sərəncam əsasında seçkinin növbədənkənar olmasi sanki 

müxalifəti yaman yerdə yaxalamış oldu.Mənim fikrimcə qısa müddətdə namizəd bolluğu olacaq, Amma 

eyni zamanda məndə varam deyən namizədlər olacaq. Ümumiyyətlə, nə olacaqsa xeyirlisi olsun". 

Müstəqil jurnalist Taleh Şahsuvarlı isə bildirib ki, aprelin 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident 

seçkilərində də hazırkı dövlət başçısı İlham Əliyev yüksək faizlə qələbə qazanacaq".  O, bildirib ki, 

seçkilərdən sonra ölkədəki islahatlar ciddi şəkildə sürətlənəcək, İlham Əliyev çox köklü dəyişikliklər 

edəcək: 

"Müxalifət Rüstəm İbrahimbəyov kimi avantürist namizədlər irəli sürə bilməyəcək. İlham Əliyev 

"hodri meydan" dedi. Əli Kərimli seçkilərdə iştirak etməmək, Cəmil Həsənlini və ya başqa birini aday 

göstərmək istəyəcək. Əgər buna nail ola bilməsə o, da Müsavat kimi seçkidə iştirak etməmək üçün 

manipulyasiyalar edəcək". Taleh Şahsuvarlı qeyd edib ki, AXCP və Müsavatın seçkidə iştirak edib-

etməməsi hakimiyyət üçün heç bir ciddi önəm daşımır: "Azərbaycanda siyasi müxalifətin istisnasız olaraq 

bütün kəsimlərinin kitabı əbədi bağlandı. Azərbaycanda yeni müxalifət 2022-23 cü illərdə formalaşmağa 

başlayacaq". 

 

Olaylar.-2018. 7 fevral.-№ 24.-S.8. 
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“Aprelin 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkiləri  

xalqın iradəsini ifadə edir” 

 

Azərbaycanda bütün seçkilər Konstitusiya normalarına, Seçki Məcəlləsinə və digər aidiyyəti 

qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq keçirilir 

 

Azərbaycanda bütün seçkilər Konstitusiya normalarına, Seçki Məcəlləsinə və digər aidiyyəti 

qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq demokratik, şəffaf və ədalətli şəkildə keçirilir. İstər prezident, istər 

parlament, istərsə də bələdiyyə seçkiləri xalqın iradəsini əks etdirir, həmçinin yerli və beynəlxalq 

müşahidəçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Bunu Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər 

üzrə köməkçisi Əli Həsənov “Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan 

edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamını şərh edərkən deyib. Onun 

sözlərinə görə, Azərbaycanda hər 5 ilin 3 ili seçkilərlə bağlı olduğundan Konstitusiyanın 101-ci maddəsinə 

dəyişiklik edildi və dövlət başçısının səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə uzadıldı. Bu hüquqi dövlət quruculuğu 

istiqamətində atılmış  ən mühüm dəyişikliklərdən biri idi. “Prezidentin səlahiyyət müddəti 7 il müddətinə 

uzadıldığına görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə seçicilərə etimad votumu üçün müraciət imkanı 

– növbədənkənar prezident seçkilərini elan etmək hüququ verilib. Buna görə də “Növbədənkənar 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” Sərəncamda nəzərdə tutulmuş 

məsələlər Konstitusiyanın və ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə tam uyğundur”. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına uyğun olaraq 

2018-ci il prezident seçkilərinin payızda - oktyabr ayında keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu. “Ancaq bu il 

may ayından başlayaraq ölkəmizdə çoxlu sayda mühüm yerli və beynəlxalq səviyyəli tədbirlər 

keçiriləcəkdir. Onların sırasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illiyi çərçivəsində 

silsilə tədbirləri, Beynəlxalq Humanitar Forumu və digərlərini qeyd etmək olar. Həmin tədbirlərin 

əksəriyyəti ilin sonuna təsadüf edir və seçkilərlə üst-üstə düşür.Digər tərəfdən, Azərbaycanda mövcud olan 

praktikaya əsasən, bütün seçkilər payız aylarında keçirilir. Bu mənada, dünyada mövcud olan təcrübəni 

nəzərə almaqla, müxtəlif səviyyəli seçkilərin ilin ayrı-ayrı fəsillərində, o cümlədən də əvvəlində keçirilməsi 

daha məqsədəuyğundur. 

Həmçinin Azərbaycan Prezidentinin 7 il müddətinə seçilməsi prezident səlahiyyətlərinin yerinə 

yetirilməsinə təsərrüfat ilinin əvvəlindən başlamasını təmin edir. Bu da sosial və iqtisadi sahədə qarşıda 

duran vəzifələrin daha effektli icrasına əlavə imkan yaradır”,-Prezidentin köməkçisi deyib. 

Əli Həsənov deyib ki, ötən dövr ərzində Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü müstəqil siyasət 

Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edib, ölkənin hərtərəfli və sürətli inkişafı təmin olunub, cəmiyyət 

həyatının bütün sahələri yeniləşib və müasirləşib, xalqın rifahı yüksəlib. “Bu gün Azərbaycan beynəlxalq 

birliyin böyük nüfuza malik ölkələrindən biri kimi tanınır. Bütün bunlar Azərbaycan xalqının, 

vətəndaşların, seçicilərin Prezident İlham Əliyevə yüksək etimadını və tam dəstəyini şərtləndirən başlıca 

amillərdir. Əminliklə demək olar ki, cənab İlham Əliyevin seçkilərdə növbəti dəfə parlaq qələbə qazanmaq 

və yenidən prezident seçilmək imkanı çox yüksəkdir. 

Nəticə etibarilə, seçkilərin oktyabrda və ya apreldə keçirilməsi potensial namizədlərin, o cümlədən 

də cənab İlham Əliyevin imkanlarını məhdudlaşdıran və onlara əlavə dividend qazandıran hal kimi şərh 

oluna bilməz”. 

Göründüyü kimi Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkisi keçiriləcək. Fevralın 5-də 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasının (AHİK) V qurultayı 2018-ci ildə keçiriləcək 

növbədənkənar prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi haqqında qərar qəbul 

edib. AHİK-in V qurultayının nümayəndələri qarşıdakı seçkilərdə namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq 

verməsi barədə Prezident İlham Əliyevə müraciət ediblər.  

“Prezident  İlham Əliyevin sərəncamı ilə növbədənkənar Prezident seçkilərinin aprelin 11-nə təyin 

edilməsini yüksək qiymətləndirirəm. Hesab edirəm ki, bu, Azərbaycanın ali qanununun - Konstitusiyasının 

norma və prinsiplərinə tam uyğundur”. Bunu isə Milli Məclisinin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə 

mübarizə komitəsinin üzvü Zahid Oruc deyib. O qeyd edib ki, bu, meydan davaları, küçə savaşları, vətəndaş 

toqquşmaları ilə müşayiət olunan və ya xaricdən hər hansı qüvvənin ssenarisi əsasında, onların dirijor 

çubuğu ilə gerçəkləşdirilən hadisə deyil: “Biz ötən on illər ərzində seçicilərin iradəsi ilə hakimiyyət 

institutlarının formalaşdığının şahidi olmuşuq. 2016-cı ildə keçirilən ümumxalq səsverməsində Prezidentin 

səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə artırıldı. Belə bir situasiya meydana çıxırdı ki, prezident və parlament 
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seçkiləri 2025-ci ildə yaxın aylara təsadüf edir. Bu da siyasi dayanaqlılığa mənfi təsir göstərə bilər. Bu, 

Qərb təcrübəsidir. Düşünürəm ki, bu məqamlar nəzərə alınıb. Bu il keçiriləcək Prezident seçkilərində 

iddiaçılar iştirak imkanlarını saxlayırlar. Seçki oktyabrda keçirilsəydi, ölkədə 25 ildir, özlərini 

hakimiyyətdən kənar saxlayanlar, elektoral bazanı itirənlər, siyasi tənha durumuna gəlib çatanlar seçkiyə 

fərqli durumda daxil olacaqdılar? Burada hansı hazırlıq məsələsindən söhbət gedə bilər? Yəni vaxtın tez və 

ya gec olması vəziyyəti dəyişmir. Bu qərarın verilməsinə həm ölkənin təhlükəsizlik maraqları, həm ölkənin 

siyasi gələcəyi, həm də hakimiyyət orqanlarının formalaşmasındakı zaman ardıcıllığı təsirini göstərib”. 

Deputat bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin növbədənkənar Prezident seçkiləri ilə bağlı imzaladığı 

sərəncam ətrafında spekulyasiya quranların mövqeləri əsassızdır: “Bunu onların özləri dəfələrlə tələb 

ediblər. Xatırlayıram ki, yalnız prezident seçkilərinin deyil, digər təsisatlar üçün də belə seçkilərin 

keçirilməsini ortaya qoyurdular. Azərbaycanda seçkilər xalqın iradəsi əsasında keçirilir. Prezident İlham 

Əliyev komandasında da islahatlar aparıb, yəni yenilənmə geniş şəkildə olub. Bu baxımdan növbədənkənar 

Prezident seçkilərinin keçirilməsi xalqın maraqlarına uyğundur”. 

Z. Oruc Prezident seçkilərində namizədliyini irəli sürüb-sürməyəcəyi ilə bağlı suala isə belə cavab 

verib: “Bu illər ərzində siyasi əqidəmə görə Heydər Əliyev siyasi kursuna mənsub olmuşam. Bunun üçün 

də həmişə fəxr etmişəm. Siyasət komandalı mübarizədir. Önəmli məsələ birincilik uğrunda mübarizə 

aparmaq deyil. Əsas məsələ ideyalarla, starteji baxışlarla dövləti qərarlarda yer almaqdır. Azərbaycanda 

müxalif qüvvələr də fəaliyyətlərini uzlaşdırırlar ki, qüvvə parçalanmasın. Bu baxımdan komandalılıq siyasi 

prinsiplərinə əsasən qərar veriləcək”. 

“Bu il aprelin 11-də keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkiləri Azərbaycan xalqının iradəsini 

ifadə edir”. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Siyasi Şurasının üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər 

Akademiyasının (AMEA) vitse-prezidenti, Milli Məclisin deputatı, akademik İsa Həbibbəyli deyib.Onun 

sözlərinə görə, prezident seçkilərinin vaxtının dəyişdirilməsində heç bir qeyri-adi hal yoxdur. İ. Həbibbəyli 

hesab edir ki, Azərbaycanda illərdən bəri formalaşan sabit ictimai-siyasi vəziyyət və böyük iqtisadi, mədəni 

inkişaf ölkəmizdə istənilən vaxt seçki keçirməyə imkan verir: ”Ölkənin başçısı xalq və beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmuş bir lider olduqda belə seçkilərin vaxtından əvvəl keçirilməsi tamamilə 

təbii sayıla bilər. Azərbaycan xalqının apreldəki növbədənkənar seçkilərdə Prezident İlham Əliyev kimi 15 

il ərzində böyük sınaqlardan çıxmış və ümumxalq rəğbəti qazanmış bir namizədi var. Ona görə də apreldə 

keçiriləcək seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə edir. Bu seçkilər xalqımızın dövlətçilik maraqlarına 

da tam uyğundur”. 

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev “Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

seçkilərinin elan edilməsi haqqında” sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

(MSK) növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 

olunmasını və Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini 

təmin etmək tapşırılıb. 

 

Üç nöqtə.-2018.-7 fevral.-№ 24.-S.9. 
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Prezident seçkilərinin vaxtı niyə dəyişdirildi?: faktlar, reallıqlar 

 

Elçin Alıoğlu 

 

Dövlət başçısı İlham Əliyev ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında bağlı 

sərəncam verib. Həmin sənəd hüquqi-prosesual baxımdan mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam 

uyğundur.  Azərbaycanda hər 5 ilin 3 ili seçkilərlə bağlı olduğundan Konstitusiyanın 101-ci maddəsinə 

dəyişiklik edilib və dövlət başçısının səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə uzadılıb. Prezidentin səlahiyyət 

müddəti 7 il müddətinə uzadıldığına görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə seçicilərə etimad votumu 

üçün müraciət imkanı - növbədənkənar prezident seçkilərini elan etmək hüququ verilib. Buna görə də 

"Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında" sərəncamda 

nəzərdə tutulmuş məsələlər Konstitusiyanın və ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə tam uyğundur. 

Fəqət, sərəncamla bağlı çoxsaylı şərhlər, açıqlamalar, bəyanatlar və ən başlıcası, suallar səslənir. 

Sualların arasında isə müxalifət düşərgəsində yer alanların "zondaj" tipli ritorikası xüsusi yer tutur. 

İddia tipli həmin suallara cavab verməyə çalışaq. 

 

Növbədənkənar seçkilər labüd idi? 

 

Hələ ötən ilin dekabr ayında  Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı 

qaydalarda dəyişiklik edilmşdi. Seçki Məcəlləsinə təklif edilən dəyişiklik layihəsinə görə, məcəllənin 179-

cu (Növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi) maddəsində növbədənkənar prezident seçkiləri 

Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təyin edildikdən sonra 3 ay yox, 60 gün ərzində keçirilməli idi. 

Layihə Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin dekabrın 7-də keçirilmiş iclasında 

müzakirəyə çıxarılmış və qəbul olunmuşdu. 

Bundan başqa, ölkə Konstitusiyasına edilmiş son dəyişikliyə görə, yəni Prezidentin səlahiyyət müddəti 

7 il olandan sonra, 2025-ci ildə həm Prezident, həm də Milli Məclis seçkiləri olacaq. Prezident seçkiləri 

oktyabr ayında, Milli Məclis seçkiləri isə noyabrda keçirilir. 2025-ci ildə bu iki milli seçkini, eyni zamanda, 

keçirməksə texniki baxımdan mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən indi, yəni 2018-ci ildəki prezident 

seçkilərinin vaxtı dəyişdirildi, səsvermənin tarixi ilkin olaraq nəzərdə tutulduğu təki, oktyabrın 11-də yox, 

apreldə olması məqbul sayıldı. Ölkənin praktik ehtiyacı bunu tələb etdiyindən dövlət başçısı mövcud 

səlahiyyət müddətinin 6 ay azaldılması bahasına da olsa, növbədənkənar prezident seçkiləri ilə bağlı qərar 

verdi. Bu, qanunvericiliklə bağlı amildir. 

 

Dağlıq Qarabağ amili nə qədər ciddidir? 

 

Prezident seçkilərinin vaxtının dəyişdirilməsinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanma prosesi 

də təsir etməmiş deyil. Bu ilin aprelində Ermənistanda hakimiyyət dəyişəcək, ermənilər prezident üsul-

idarəsindən baş nazir idarəetməsi sisteminə keçəcəklər. Ermənistanı parlamentdəki çoxluğun 

formalaşdırdığı hökumətin başçısı, yəni baş nazir idarə edəcək. Heç şübhəsiz ki, ermənilər Azərbaycanda 

prezident seçkilərinin oktyabrda keçirilməsindən istifadə edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması prosesini gecikdirməyə, əngəlləməyə çalışacaqdılar. 

Prosesdə çətin, mürəkkəb, amma irəliləyiş vəd edən qarşılıqlı kompromislərin ehtimal edildiyi barədə 

aylar əvvəl fikirlər səslənmişdi. Üstəlik, Ermənistanla yanaşı, Rusiyada da prezident seçkiləri keiçriləcək, 

İrəvanla bahəm, Moskvada da siyasi hakimiyyətin konturları yenidən formalaşacaq. Belə addımları isə 

prezident seçkiləri ərəfəsində yox, seçkilərdən sonra atmaq daha məqbuldur. 

Nizamlanma ilə bağlı mühüm qərarların ilin sonunadək təxirə salınması isə danışıqların intensivliyinin 

azalmasına səbəb olardı ki, bu da dinc nizamlanma prosesinin ilin sonunda nəticəsiz qalması ilə bitə bilərdi. 

Sadalanan məqamlar isə Ermənistan və Rusiya ilə eyni vaxtda seçkilərin keçirilməsinin vacibliyini, 

danışıqlar prosesində yeni dövrə təkan vermək üçün müstəvi hazırlamaq ehtiyacını artırırdı. 

Ən nəhayət, 2016-cı ilin aprelindəki "Dördgünlük müharibə"də uduzan və çox önəmli strateji 

mövqelərini işğalçılardan azad edən Azərbaycan ordusundan ağır zərbələr alan Ermənistan mütləq şəkildə 

qisas almağa çalışır. Danışıqlarda aqressiv, qeyri-konstruktiv mövqe tutan rəsmi İrəvan, təbii ki, 

Azərbaycanda prezident seçkilərinin oktyabrda keçiriləcəyi məsələsini maksimal şəkildə qabardaraq 

danışıqlarda "məntiqi fasilənin qaçılmazlığı" tələbini səsləndirəcəkdi. Buna əsla yol vermək olmazdı. 
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Azərbaycan nizamlanma prosesində daha qətiyyətli mövqe sərgiləməyə hazırlaşır. Bəhs etdiyimiz səbəbdən 

də prezident seçkilərinin Ermənistan və Rusiya ilə eyni vaxtda keçirilməsi gərəkli, xüsusi əhəmiyyət 

daşıyan şərt idi. 

 

Rusiya amili varmı? 

 

ABŞ-da ötən il keçirilmiş prezident seçkilərinə Moskvanın müdaxiləsini iddia edən rəsmi Vaşinqton 

Rusiyada keçiriləcək prezident seçkilərinə mütləq şəkildə təsir etməyə çalışacaq. Yeni "qara siyahı"ların 

hazırlanması, Birləşmiş Ştatların Dövlət Departamentinin də bu siyahıya Rusiyanın yüzlərlə vətəndaşının 

adını salmasını təsadüf sayacaq sadəlövh yoxdur. Nazirlər, deputatlar, konsern rəhbərləri, bankirlər, 

oliqarxlar, sənətçilər, siyasətçilər və başqaları - bu insanların az sonra sanksiya siyahılarında yer alacaqları 

labüddür. 

Təbii ki, belə şəraitdə Rusiyada daxili siyasi gərginlik artacaq, ABŞ situasiyanı mümkün qədər 

mürəkkəbləşdirərək Moskvanı zəiflətmək istəyəcək. Rusiya hakimiyyəti ölkədə iğtişaşlara yol verməyəcək 

qədər qüdrətlidir. Rusiya vətəndaşlarının da tam əksəriyyəti yellərin haradan əsdiyinin fərqində 

olduqlarından, prezident seçkilərində indiki dövlət başçısı Vladimir Putinə səs verəcək, onun daxili və 

xarici siyasətini dəstəkləyəcəklər. 

Bütün bunları nəzərə almamaq yanlışlıq olardı. Ən azı ona görə ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

nizamlanması məqsədilə ATƏT-in təsis etdiyi Minsk Qrupunda ABŞ və Rusiya həmsədr olmaqla yanaşı, 

Cənubi Qafqaz bölgəsinə ən ciddi təsir rıçaqlarına malik ölkədir. İki böyük dövlətin qarşıdurmasının 

intensivləşəcəyi durumda Azərbaycanın müşahidəçi mövqe tutması nə qədər dürüst olardı?! 

 

İlqar Məmmədov "amili" var? 

 

Sosial şəbəkələrdə radikal müxalifət tərəfdarları, xüsusilə də AXCP və REAL mənsubları "seçkilərin 

vaxtı İlqar Məmmədova görə dəyişdirildi" təki primitiv, hətta absurd iddialarla çıxış edirlər. Halbuki belə 

"amil" yoxdur və ola da bilməz. Çünki ölkə Konstitusiyasının  prezidentliyinə namizədlərə aid tələbləri çox 

dəqiq və konkretdir. 

Konstitusiyanın 100-cü maddəsində deyilir: "Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq 

daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum 

olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə bilər". 

2009-cu ildə "Respublikaçı Alternativ Hərəkatı"nın (REAL) sədri seçilmiş İlqar Məmmədov 2013-cü 

il Azərbaycan Respublikası Prezident seçkilərində iştirak üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına namizəd kimi 

müraciət etsə də, namizədliyi sırf obyektiv və qanuni səbəblərdən qeydə alınmamışdı. Elə həmin ilin 

fevralın 4-də İsmayıllı hadisələri ilə bağlı istintaqa çağırılan, barəsində həbs-qətimkan tədbiri seçilən İ. 

Məmmədov daha sonra CM-nin 221 və 315.2 maddələri ilə ittiham edilərək 2014-cü ilin martın 17-də 7 il 

azadlıqdan məhrum edilmişdi. 

5 ildir həbsdə olan İlqar Məmmədovun nə zaman azadlığa buraxılacağından asılı olmayaraq o, heç bir 

halda prezident seçkilərinə namizəd qismində qatıla bilməyəcək. Konstitusiya belə deyir və ölkənin Ali 

Qanununun tələbləri aşkardır. Üstəlik, İlqar Məmmədovu xarizmatik siyasətçi, seçkilərdə real şanslara 

malik namizəd saymaq üçün yalnız REAL mənsubu olmaq gərəkdir: reallıq isə odur ki, İ. Məmmədov 

populyar siyasətçi olmayıb və deyil. 

Onu heç "müttəfiq" olduğunu deyən de-yure AXCP sədri, de-fakto isə Facebook fəalı və çoxsaylı 

trolların "sahib"i Əli Kərimli belə, özünə rəqib saymır. 

 

Qərb amili: təzyiqlərlə bağlı ehtimallar doğrudur? 

 

Bu amil ilk baxışdan kompilyativ ehtimal təsiri bağışlaya bilər, hətta Azərbaycanda "Qərb aşina"ları 

olan kəslər məsələni yanlış da sayarlar. İstisna deyil, çünki belələri heç bir zaman sifarişçilərinə və buyruq 

sahiblərinə qarşı çıxaraq həqiqəti deməyiblər, bundan sonra da deməyəcəklər. Həqiqət isə odur ki, 

Azərbaycanın yürütdüyü müstəqil xarici siyasətdən narazı dairələr, ölkələr və təşkilatlar var, onlar az deyil. 

Onlar Bakını postsovet məkanındakı bir sıra paytaxtlar təki, Qərbin tam rahatlıqla, asanlıqla və hətta ikrah 

hissi ilə idarə etdiyi marionetka hakimiyyətin paytaxtı qismində görmək istəyirlər. 



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

17 
 

Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyev Davosda Dünya İqtisadi Forumu çərçivəsində "Strateji 

baxış: Avrasiya" mövzusunda keçirilən interaktiv iclasda demişdi: "Azərbaycan müstəqil siyasət yürüdən 

dövlətdir. Bu siyasət milli maraqlarımıza söykənir. Biz ölkəmiz üçün çətinlik doğura biləcək heç bir riskli 

macəraya qoşulmuruq. Qeyd etdiyim kimi, bizim üçün daxili risklər mövcud deyil. Bizdə sabit siyasi və 

iqtisadi vəziyyət var. Üzləşə biləcəyimiz bütün potensial risklər xaricdən qaynaqlana bilər". 

Əfsuslar olsun ki, bəzi yaxın və uzaq qonşular bu reallığı düzgün qiymətləndirmir və Azərbaycana 

xaricdən neqativ təsirlər göstərməyə çalışaraq daxili sabitliyi pozmağa cəhd edirlər. Azərbaycanı əsassız 

və süni olaraq ittiham etməyə çalışır, onun antidemokratik ölkə obrazını yaratmağa cəhd göstərir, müxtəlif 

böhtan kampaniyaları təşkil edirlər. Azərbaycanda siyasi məhbus və insan haqlarının pozulması hallarının 

axtarışında olanlar da vardır. Təəssüf ki, belələri Azərbaycanın Avropadakı tərəfdaşları sırasında da var. 

Məhz bu səbəbddən də Davosdakı həmin çıxış bədxahlara ünvanlanmış "Nə düşündüyünüzü, nə 

planlaşdırdığınızı bilirik, istəklərinizdən xəbərdarıq" messici idi. O messic ki, Qərbdəki bəlli dairələrin 

Azərbaycanda oktyabrda keçiriləcək prezident seçkilərinə müdaxilə planlarından rəsmi Bakının hali 

olduğunu göstərirdi. 

Prezident seçkilərinin yarım il, yəni 6 ay irəli çəkilməsi isə həmin destruktiv dairələri seytnota salıb: 

onlar planlarında dəyişikliklər edərək strateji istiqamətləri dəyişib "ağrısız yenilənmə"ni iki ay ərzində başa 

vura bilməyəcəklər. 

 

Müxalifəti zəiflətmək üçün atılmış addım sayıla bilərmi? 

 

Facebook-da atəşin statuslar yazan, "Biz gəlirik!" hayqırtıları ilə profilləri titrədən, fəqət partiyalarının 

saytı belə, işlək vəziyyətdə olmayan AXCP-nin "qvardiya"sının dediyinə görə, sən demə, Azərbaycan 

hakimiyyəti Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlidən və ələlxüsus da AXCP sədri Əli Kərimlikdən o qədər 

ehtiyatlanıb ki, naçar qalaraq növbədənkənar seçkilərlə bağlı qərar  verilib. Ki, birdən oktyabrda keçirilən 

seçkilərdə Əli Kərimli milyonlarla tərəfdarlarına arxalanıb irəliləyər. Bu əsatirə, xülya belə sayılmayacaq 

paroksizmə nə yazıq ki, inananlar var. 

"Müxalifətə ağır zərbə"dən danışanlar, seçkilərədək altı aylıq hazırlıq, təşviqat və təbliğat planlarının 

pozulmasından bəhs edənlər özlərini yox, onlara hələ də inanan azsaylı "mürid"lərini aldadırlar. Çünki 

Azərbaycanda istisnasız olaraq bütün siyasi partiyaların rəhbərləri bilirdilər ki, 2018-ci il seçki ilidir, hamısı 

da seçkilərə hazırlaşırdılar. Bu baxımdan hansısa olmayan planların pozulması nə dərəcədə realdır - bunu 

yəqin bloqer Əli Kərimli ilə psevdosiyasətçi Cəmil Həsənli bilirlər. 

Bəlkə də uğursuzluğa düçar olduqlarını anladıqları üçün aprelin 11-nə təyin olunmuş növbədənkənar 

prezident seçkilərini boykot etmək qərarlarını açıqlayıblar. Təbii ki, açıqlamalar həmişəki kimi Facebook 

vasitəsilə edilib. Əvvəl Milli Şuranın rəhbəri Cəmil Həsənli, daha sonra da AXCP sədri Əli Kərimli bəyan 

etdilər ki, bəs inciyiblər, küsüblər və qəzəbnak olublar, ona görə də seçkilərə qatılmayacaqlar. Əvəzində 

onlar həmişəki kimi, "xalqı etiraz aksiyalarına, boykota çağırırıq" şüarını ərz ediblər. Bir qədər də keçdi, 

REAL bəyan etdi ki, bəs liderləri İlqar Məmmədovun qatılmayacağı seçkini tanımayacaqlar, üstəlik, 

vətəndaşları da seçkini boykot etməyə çağıracaqlar. 

Belə isterik açıqlamalarla çıxış edənlərdən fərqli olaraq Müsavatın başqanı Arif Hacılı boykotdan bəhs 

etməyib. Onun dediyinə görə, Müsavat növbədənkənar qurultay keçiriləcək və seçkilər məsələsi ilə bağlı 

məhz qurultayda qərar veriləcək. Əli Kərimli və Cəmil Həsənlinin sosial şəbəkələrdə yayılan çağırışları isə, 

bağışlayın, əsl isteriya, arzulananları olanlar qismində qələmə vermək istəyi təsiri bağışlayır. AXCP sədri 

və Milli Şuranın rəhbəri müxalifətin hansı "potensial"ından danışırlar, "müxalifət hazırlıqsız yaxalandı" 

deməklə, nəyi nəzərdə tuturlar?! İllər əvvəl marginallaşan, ən müxtəlif ittifaqlar, birliklər, bloklar və şuralar 

yaradaraq müxalifətin təmərküzləşməsinə nail olmağa çalışan, fəqət "siyasi meyit" statusuna 

yuvarlandıqlarının fərqinə varmayan "lider"lərin hər hansı formada normal, adekvat siyasi fəaliyyət 

taktikaları, davranış strategiyaları yoxdur. Onlar heç bir halda mövcud hakimiyyət üçün rəqib və yaxud 

siyasət müstəvisində problem deyillər. Lümpenləşən, cılızlaşan siyasətçilərin xitab etdikləri xalq isə onları 

çoxdan unudub. 

Prezident seçkilərinin hansı vaxtda keçiriləcəyindən asılı olmayaraq AXCP, Milli Şura və yainki qeyri-

struktur liderlik məziyyətlərinə malik olmayan "lider"lərinin sayəsində, sadəcə, sosial şəbəkələrdə trolluqla 

məşğul ola bilirlər. İllah da ki, 2013-cü ildəki prezident seçkilərində Əli Kərimli və dəstəsi Rüstəm 

İbrahimbəyov təki "aldadan kəvakib" amilindən yararlanmağa çalışmışdısa, indi o avantüranı da 

reallaşdırmaq gücündə deyillər. 



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

18 
 

Müxalifətçilər islahatlardan, dəyişikliklərdən danışırlar. Halbuki, hələ də etiraf etmək istəmirlər ki, 

Azərbaycan siyasətində dövlət başçısı İlham Əliyev ən ciddi və qətiyyətli islahatçı, köklü dəiyşikliklərin 

təşəbbüskarı, postneft erasında labüd addımları preventik şəkildə atan siyasi xadimdir. Növbədənkənar 

prezident seçkilərinin nəticəsi isə çox yəqin faktların yeni konstatasiyası, cəmiyyətin irəliləyişə, inkişafa, 

dəyişikliklərə və yenilənməyə dəstəyinin izharı olacaq. 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-7 fevral.-№20.-S.3. 
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Müstəqil Azərbaycanın sabahı 

 

İlham Əliyev seçkilərə yeniləşmiş möhtəşəm Azərbaycan miqyaslı böyük hesabatla gedir 

 

İsa Həbibbəyli, 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti,  

Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri, akademik 

 

Böyük sürətlə və hərtərəfli şəkildə inkişafı davam edən müstəqil Azərbaycan dövləti dünya 

birliyində xüsusi çəkiyə malik əhəmiyyətli ölkədir. 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 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.  

MÜSTƏQİL DÖVLƏTÇİLİYİN HEYDƏR ƏLİYEV TƏLİMİ Azərbaycan Respublikasının böyük 

inkişafının sınaqlardan çıxmış strategiyasıdır.  

Ölkəmizin siyasi sistemində və iqtisadi mühitində ulu öndər Heydər Əliyevin formalaşdırdığı 

dayanıqlı və etibarlı bünövrə sonrakı hərtərəfli böyük inkişafın hərəkətverici qüvvəsidir.  

Lakin bütün bunlar gələcək inkişaf üçün nə qədər zəruri faktorlar olsa da, dövlət quruculuğu 

sisteminin inkişafına məsuliyyətli və yaradıcı münasibət bəsləmədən, möhkəm siyasi iradə və müdriklik 

göstərmədən idarəetmə sükanını irəli aparmaq heç də asan deyildir. 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. Ölkəmizin beynəlxalq 

miqyasda mövqeləri möhkəmlənmiş, dostları və tərəfdarları artmışdır.  

Artıq müstəqil Azərbaycanın İlham Əliyev epoxası yaranmışdır. Müstəqil siyasət, məqsədyönlü 

novator dövlət quruculuğu, sürətli və hərtərəfli inkişaf İlham Əliyev epoxasının əsas parametrləridir.  

Eyni zamanda ölkə maraqlarının əsas kimi qəbul edilməsi şərti ilə dünyada gedən proseslərin böyük 

məharətlə uzlaşdırılması və hər dəfə yeni təfəkkürdən doğan real əlavələrlə zənginləşdirərək inamla bəyan 

etməsi və qətiyyətlə həyata keçirməsi İlham Əliyevi XXI əsrin qüdrətli siyasi liderləri sırasına çıxarmışdır. 

Azərbaycan xalqı fəxr edir ki, onun Prezident İlham Əliyev kimi parlaq dövlətçilik istedadına, mühüm 

beynəlxalq nüfuza, ümumxalq məhəbbətinə, böyük quruculuq təcrübəsinə, düşünülmüş qətiyyətə malik 

görkəmli dövlət rəhbəri vardır.  

İlham Əliyev sözün həqiqi mənasında görkəmli dövlət xadimi kimi ölkəyə rəhbərlik etməyin şərəfini 

də, məsuliyyətini də özünün əməli fəaliyyətində uğurla birləşdirir. O, müstəqil Azərbaycan dövlətini həm 

mükəmməl şəkildə idarə edir, həm də istənilən mötəbər məqamda ölkəsini və xalqını təmsil etmək 

vəzifəsini bacarıqla gerçəkləşdirir.  

Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Respublikasında köklü, davamlı dövlətçilik ənənələrinin qorunub 

saxlanılması şərtilə dövlət strukturu böyük sürətlə inkişaf etdirilir, ölkənin idarə olunmasının ən müasir 

forma və metodları uğurla tətbiq olunur. Ölkəmizdə demokratik cəmiyyətin, bazar münasibətlərinə 
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əsaslanan müasir iqtisadi siyasətin bərqərar olması proseslərinə ciddi fikir verilir. İqtisadiyyatda özəl 

sektorun üstünlük qazanması, neft gəlirlərinin məqsədyönlü idarə olunması ilə yanaşı, qeyri-neft 

sahələrinin inkişaf etdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilməsi Prezident İlham Əliyevin siyasətinin əsasında 

dayanır. Azərbaycanda informasiya cəmiyyətinin formalaşdırılması, ən yeni texnologiyaların meydanının 

genişləndirilməsi də möhtərəm Prezidentin ön sıraya çəkdiyi zəruri sahələrdəndir.  

Ölkə başçısının səyləri ilə Bakı möhtəşəm körpülər, abad yollar və çoxsaylı göydələnlər şəhərinə 

çevrilmişdir. Azərbaycanın regionlarında aşkar görünən hərtərəfli intibahın, sürətli canlanmanın, müasir 

həyatın bərqərar olması ideyasının memarı və müəllifi Prezident İlham Əliyevdir. Möhtərəm 

Prezidentimizin “tarixi hadisə” adlandırdığı regionların inkişafı üzrə Dövlət Proqramının dönmədən və 

uğurla həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikasının iqtisadi mənzərəsini tamamilə dəyişmiş, sözün əsl 

mənasında, xalqımız qarşısında tarixi xidmətə çevrilmişdir.  

Qısa müddətdə möhtəşəm addımlarla irəliləyən müstəqil Azərbaycan dövlətinin böyük tərəqqisində 

İlham Əliyevin Prezidentlik fəaliyyəti xüsusi tarixi mərhələ təşkil edir. 

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. Prezident İlham Əliyevin görkəmli dövlət 

xadimi kimi miqyasına Cənubi Qafqaz və ya ümumiyyətlə, Qafqaz müstəvisində yanaşma mövcud siyasi 

reallığı qətiyyən ifadə etmir.  

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 siyasi xadimlərin səviyyəsi ilə bir sırada dayanır.  

O, böyük siyasətdə milli təfəkkürlə bəşəri düşüncəni birləşdirən, real gerçəkliklə qlobal baxışları 

uzlaşdıran görkəmli siyasi liderdir.  

Buna görədir ki, İlham Əliyevin siyasi baxışları dərin nəzəri səviyyəsi, aydın məntiqi, fəlsəfi çəkisi 

və praqmatik xarakteri ilə səciyyələnir. Möhtərəm Prezidentin müxtəlif tədbirlərdə 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 gəlmişdir.  

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çoxcəhətli siyasi fəaliyyətinin ana xətlərini 

azərbaycançılıq, millətlərarası münasibətlərin tənzimlənən həlli, ölkəmizin və bəşəriyyətin taleyində 

dialoqun rolu, iqtisadiyyatın şaxələndirilmiş inkişafı, dövlətçilikdə xalq faktorunun üstün mövqeyi və sair 

kimi aktual, xüsusi çəkiyə malik məsələlər təşkil edir.  

Bu məsələlərin hər birinin şərhində və təqdimində İlham Əliyev USTAD MÜƏLLİM kimi yüksək 

professionallıq nümayiş etdirir.  

İlham Əliyevin siyasətində ən müxtəlif mövqelərdən, fərqli bucaqlardan ifadə olunan siyasi 

yanaşmaların hamısı azərbaycançılıq fəlsəfəsində, Azərbaycanın inkişafı naminə aparılan qlobal siyasətdə 

tamamlanır. Azərbaycançılıq - bu böyük və müdrik siyasətin cövhərini, ana xəttini və perspektivlərini 

müəyyən edir. 

İlham Əliyev XXI əsrdə müstəqil Azərbaycanın yeni siyasətini, irəliyə doğru inkişafın üfüqlərini 

aydın görən, siyasi müstəvidə yeni istiqamətlər açan, yol göstərən görkəmli dövlət xadimidir.  

Bacarıqlı dövlət başçısında bu tip yüksək siyasətçi düşüncəsinin və mühüm idarəetmə məharətinin 

olması dövlətin normal inkişafının və xalqın xoşbəxt həyatının böyük təminatıdır.  
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Bu mənada yeni tarixi epoxada məhz İlham Əliyev kimi böyük siyasətlə yüksək idarəçiliyi və 

vətənpərvərliyi özündə cəmləşdirən görkəmli dövlət xadiminin və mahir siyasətçinin Azərbaycana 

rəhbərlik etməsi ölkənin və xalqın tarixi şansıdır. 

Burada ciddi və mühüm bir nüans da vardır. Böyük və professional 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 başçının 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. Beləliklə, Prezidentin müdrik siyasəti 

ölkəmizlə birlikdə, xalqımızla həmahəng şəkildə daimi inkişafdadır. 

Azərbaycan xalqı Prezident İlham Əliyevin simasında ilk növbədə həqiqi, geniş dünyagörüşə, sağlam 

və aydın məntiqi təfəkkürə malik əsl dövlət xadimini görür və yüksək dəyərləndirir. Qazanılmış ümumxalq 

rəğbəti, seçilmiş və isbat olunmuş siyasi kursun qətiyyətlə həyata keçirilməsi möhtəşəm on beş il ərzində 

qazanılan nailiyyətlərin, müəyyən olunmuş istiqamətlərin, başlanmış mühüm işlərin, hazırlanmış böyük 

layihələrin uğurla icrası deməkdir.  

Böyük sürətlə yeniləşən Bakı şəhəri, xüsusi templərlə dəyişən və inkişaf edən Azərbaycan 

iqtisadiyyatı, həyata keçirilən möhtəşəm layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru xəttindən, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz kəmərindən sonra istifadəyə verilmiş Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, yeni Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarət limanı, başa çatmaqda olan “Şimal-Cənub”, “Şərq-Qərb” transsregional nəqliyyat dəhlizləri 

aparılan düzgün və uzaqgörən siyasətin real bəhrələridir. Artıq Azərbaycan nəhəng beynəlxalq magistrallar 

ölkəsinə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan Şərq və Qərbi, Avropa ilə Asiyanı əlaqələndirən nəhəng 

nəqliyyat dəhlizidir. Azərbaycan - möhtəşəm tranzit ölkəsidir. Geniş tranzit imkanlara malik olmaq - ölkədə 

cəmiyyət həyatının bütün sahələrini əhatə edən yeni intibahı qurmaq deməkdir. Yeni neft erasının 

hədəflərinin müəyyən olunması və neft gəlirlərindən asılı olmamaq siyasətinin müvəffəqiyyətlə həyata 

keçirilməsi də böyük inkişaf üçün uzun vədəli strategiyadır. Prezident İlham Əliyevin apardığı düşünülmüş 

siyasət Azərbaycan Respublikasını yeni İntibah mərhələsinə doğru aparır.  

“Azərbaycan naminə” əqidəsi əsasında formalaşmış İlham Əliyev siyasəti ölkəmizə beynəlxalq 

aləmdə də böyük şöhrət qazandırmışdır. Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Millətlər Təşkilatı 

Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilməsi və dünyanın ən mötəbər təşkilatının ciddi bir qurumuna müəyyən 

olunmuş müddətdə rəhbərlik etməsi Prezident İlham Əliyevin apardığı xarici siyasətin əhəmiyyətini, 

beynəlxalq aləmdə tutduğu böyük mövqeyini əyani şəkildə nümayiş etdirir. Azərbaycan Respublikasının 

Avropa Şurası, Avropa Birliyi məkanında, o cümlədən UNESCO səviyyəsində nümayiş etdirdiyi üstün 

mövqe ölkəmizin böyük Avropa evində xüsusi yer tutduğunu göstərir. Müasir Azərbaycanda Çin Xalq 

Respublikası, Cənubi Koreya, Yaponiya, Sinqapur, Malayziya kimi inkişaf etmiş Asiya ölkələri ilə də 

əməkdaşlığın sürətləndirilməsi Şərq tərəfdaşlığına dair etibarlı addımların atıldığını nəzərə çarpdırır. Nəticə 

etibarilə Azərbaycan hazırda Şərq üçün də, Qərb üçün də cəlbedici və əhəmiyyətli ölkə olmaq statusu 

qazanmışdır. Böyük və unudulmaz tarixə çevrilmiş I Avropa Oyunları və IV İslam Oyunları beynəlxalq 

yarışları Azərbaycanın Şərq-Qərb siyasətinin obyektiv göstəriciləridir. 

Yeni tarixi mərhələnin meydana çıxardığı mühüm siyasi-ictimai reallıqların, 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.  

İlham Əliyev daim inkişafda olan müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi təlimini yeni tarixi epoxada 

qətiyyətlə irəli aparan qüdrətli liderdir. 

Bütün bunlara görə o, görkəmli dövlət xadimi və böyük siyasi xadim səviyyəsinə yüksəlmiş, geniş 

şöhrət və nüfuz qazanan Prezident məqamına çatmağı bacarmışdır. 

Müstəqillik illərində Azərbaycanda ölkə maraqlarına uyğun humanitar siyasət geniş şəkildə həyata 

keçirilmişdir. Buna görədir ki, ölkəmizdə milli maraqlarla dövlətçilik mənafeləri bir-birini tamamlayır və 
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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. 

Müasir Azərbaycanın yeni tarixi mərhələdəki bütün sahələr üzrə inkişafı Prezident İlham Əliyevin 

yorulmaz fəaliyyətinin konkret əməli nəticəsidir.  

İlham Əliyev - yeni mərhələdə Azərbaycanın və cəmiyyətimizin müasirləşdirilməsinin baş 

memarıdır. 

İlham Əliyev - yeni siyasi təfəkkürə və yaradıcı yanaşmalara malik novator dövlət xadimidir. 

İlham Əliyev - yaxın və uzaq gələcəyi, bütün reallıqları incəliklərinə qədər görən və məharətlə 

proqnozlaşdırmağı bacaran böyük dövlət xadimidir. 

Xalq amili, milli mənafe, ölkə maraqları İlham Əliyev üçün müqəddəs meyarlardır. 

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. 

İndi Azərbaycanın yaxından iştirakı, maraqları təmin olunmadan, nəzərə alınmadan regionda heç bir 

problemin həllindən danışmaq olmaz. Dünyada belə yüksək nüfuzu ölkəmizə Prezident İlham Əliyev 

qazandırmışdır.  

Azərbaycan Respublikasında müstəqillik dövründə baş vermiş mühüm dəyişikliklər və əldə olunmuş 

möhkəm ictimai-siyasi sabitlik ümumxalq səsverməsi ilə qəbul olunmuş Referendum Aktı əsasında 

ölkəmizdə növbədənkənar Prezident seçkilərinin keçirilməsinə tam təminat yaradır. Dövlət rəhbəri ilə xalq 

arasındakı dərin və etibarlı, qarşılıqlı, möhkəm münasibətlər ölkə başçısının böyük inamla Prezident 

seçkilərinə getməsinə zəmanət verir.  

Ölkənin rəhbərini seçmək üçün isə 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 başçına olan ümumxalq etimadının real təntənəsidir.  

Sabah keçiriləcək Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultayında da siyasi cəbhədəki həmfikirlərimizin 

yalnız bir namizədi olacaq: İLHAM ƏLİYEV!  

İlham Əliyev qarşıdakı seçkilərdə Azərbaycan xalqının vahid namizədidir. Beynəlxalq birlik də, 

dünya azərbaycanlıları da ölkə Prezidentliyinə İlham Əliyevin namizədliyinə ürəkdən dəstək verirlər. 

Ölkəmiz və xalqımız qarşıdakı prezident seçkilərinə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

yaradılmış YENİLƏŞMİŞ MÖHTƏŞƏM AZƏRBAYCAN MİQYASLI BÖYÜK HESABATla gedir.  

Müasir Azərbaycan haqqında hesabatın müəllifi Azərbaycan xalqının lideri İlham Əliyevdir!  

Ona görə də ölkənin və xalqımızın qarşıdakı ən məsuliyyətli və şərəfli prezident seçkilərinə gedərkən 

qəlbinin dərinliklərindən gələn yalnız bir qərarı vardır: İLHAM ƏLİYEV! 

Aydındır ki, müdrik, qədirbilən və uzaqgörən xalqımız növbəti dəfə də bu mühüm və qəti seçiminin 

böyük bəhrəsini görəcəkdir. Fikrimizcə, indiki seçimin ən böyük bəhrəsi, əsas 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. 

Prezident İlham Əliyev - müstəqil Azərbaycan dövlətinin etibarlı və dayanıqlı sabahı deməkdir!  

İlham Əliyevli sabahlarımız xeyirli olsun... 

 

Azərbaycan.-2018.-7 fevral.-№28.-S.1,5. 
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Prezident seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsinə fevralın 20-də start veriləcək 
 

Prezidentliyə namizədləri siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları, seçki hüququ olan 

vətəndaşlar irəli sürə bilərlər 

 

Prezident İlham Əliyevin ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin elan edilməsi haqqında 

sərəncamı Azərbaycan qanunvericiliyinə tam uyğundur. Bu barədə millət vəkili Tahir Kərimli bildirib. 

Millət vəkili qeyd edib ki, növbədənkənar prezident seçkiləri Azərbaycanın Konstitusiyası və Seçki 

Məcəlləsinə uyğun keçirilir: 

"Siyasi baxımdan bu qərar yerində verilib, ən optimal variantdır. Çünki bu il ölkədə çox ciddi 

yubileylər ilidir. Belə ki, 2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi, Azərbaycan Milli 

Ordusunun yaradılmasının 100 illiyi, Heydər Əliyevin 95 illik yubileyi və digər mühüm tarixi hadisələr 

qeyd olunacaq. Belə yubileylər ilində prezident seçkilərinin növbədənkənar keçirilməsi daha optimal 

görünür". T.Kərimli bildirib ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda sabitlik var, iqtisadiyyat inkişaf 

edir: "Buna görə də prezident seçkilərində İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi 

məqsədəuyğundur. Seçkilərdə dövlət başçısı İlham Əliyevin qalib gəlmək şansı daha çoxdur. Buna heç kim 

də şübhə etmir". 

Millət vəkili Aydın Hüseynov isə deyib ki, bu qərarın verilməsi ölkə qanunları çərçivəsindədir: 

"Buna Azərbaycanın Konstitusiyası da imkan verir. Buna görə də dövlət başçısı seçkilərin növbədənkənar 

keçirilməsini elan edib". Onun sözlərinə görə, seçkilərin apreldə, yaxud oktyabrda keçirilməsinin fərqi 

yoxdur. “Prezident İlham Əliyevin təkrar seçiləcəyinə heç bir şübhə yoxdur. Çünki Prezident İlham 

Əliyevin həm ölkə vətəndaşları arasında, həm də beynəlxalq aləmdə nüfuzu kifayət qədər yüksəkdir. 

Azərbaycan vətəndaşlarının İlham Əliyevə yüksək etimadının olması danılmazdır. Azərbaycan vətəndaşları 

bilir və şahiddir ki, Prezident İlham Əliyevin bütün fəaliyyəti əsasən ölkə vətəndaşlarının sosial rifahının 

yüksəlməsinə, ölkədə yoxsulluğun azaldılmasına, ictimai-siyasi sabitliyə nail olunmasına yönəlib. Xalq 

bunun nəticəsini də görüb və görür. Bu gün ölkə iqtisadiyyatındakı sürətli və dinamik inkişaf, siyasi sabitlik, 

ordu quruculuğunda görülən uğurlu işlər, Azərbaycan ordusunun gücləndirilməsi hamının gözü qarşısında 

baş verir, danılmaz faktdır". 

Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyev növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

seçkilərinin elan edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, növbədənkənar prezident 

seçkiləri 2018-ci il aprelin 11-nə təyin olunub. Prezident seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsindən 

tutmuş, seçkinin keçirilməsinədək bütün proseslər Azərbaycan qanunlarında öz əksini tapıb. Azərbaycanda 

keçiriləcək növbədənkənar Prezident seçkilərində namizədlərin irəli sürülməsi prosesinə fevralın 20-də 

start veriləcək. Prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxslər səsvermə gününə ən çoxu 50 (20 fevral) və ən 

azı 30 gün qalmış saat 18.00-dək seçki sənədlərini MSK-ya təqdim etməlidirlər. 

İrəli sürülmüş namizədlərin qeydə alınması üçün namizəd və ya siyasi partiyanın, siyasi partiyalar 

blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinin seçki sənədlərinin  Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim 

etməsi üçün ayrılan müddət martın 12-də başa çatacaq. Prezidentliyə namizədləri siyasi partiyalar, siyasi 

partiyaların blokları, seçki hüququ olan vətəndaşlar irəli sürə bilərlər. 

Sənədlər bunlardır: İrəli 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, Seçki Məcəlləsinin 53.3-cü (Bu Məcəllənin 

53.2-ci (Namizəd və ya namizədi irəli sürən seçicilərin təşəbbüs qrupu öz təşəbbüsü barədə müvafiq seçki 

komissiyasına yazılı bildiriş verir. Bildirişdə namizədi irəli sürən hər bir təşəbbüsçünün və namizədin 

soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən 

sənədin seriya və nömrəsi, bundan başqa, irəli sürülən namizədin əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifə 

(bu olmadıqda — fəaliyyət növü) göstərilməlidir) maddəsində göstərilən bildirişlə birlikdə namizədin 

seçkili dövlət və ya bələdiyyə orqanında seçkili vəzifəyə seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan 

fəaliyyətə xitam verəcəyinə dair yazılı öhdəliyi olan ərizədə göndərilir. Bu ərizədə onun tərcümeyi-halına 

aid məlumatlar (soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət 

yeri (bu olmadıqda — fəaliyyət növü)) göstərilir. Namizədlərin ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş 

məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin adı və 

nömrəsi, namizədin xarici ölkədə cinayət məsuliyyəti yaradan əməli olmuşdursa və bu haqda qanuni 

qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü çıxarılmışdırsa və bu əməl Azərbaycan Respublikasının Cinayət 
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Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti yaradırsa, xarici ölkənin müvafiq qanununun adı 

göstərilməlidir. 

Namizədin ərizəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında məlumatla yanaşı, xarici 

ölkə vətəndaşlığının və başqa ölkələr qarşısında öhdəliklərinin olub-olmaması da göstərilməlidir) və 54.8-

ci (Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi bu Məcəllənin 54.1-54.7-ci 

maddələrində göstərilən sənədlərlə birlikdə namizədin seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan 

fəaliyyətə xitam veriləcəyi barədə öhdəliyi də göstərilməklə, namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq 

verməsi barədə ərizəsini də təqdim edir. Bu ərizədə namizədin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, 

yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri, o cümlədən tutduğu vəzifə (bu olmadıqda — 

fəaliyyət növü), namizədin arzusu ilə siyasi partiyaya mənsubluğu göstərilir. Namizədlərin ödənilməmiş və 

ya üzərindən götürülməmiş məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 

müvafiq maddəsinin 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 qanununun 

adı göstərilməlidir. Ərizədə namizədin vətəndaşlığı və ya xarici ölkə vətəndaşlığına mənsubluğu, başqa 

dövlətlər qarşısında öhdəliyin olub-olmaması haqqında məlumatlar daxil edilir) 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). 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak 

etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında 

öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti seçilə bilər. 

Xatırladaq ki, Prezident  İlham Əliyev “Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

seçkilərinin elan edilməsi haqqında” sərəncam imzalayıb. Sərəncamla  Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

(MSK) növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 

olunmasını və Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini 

təmin etmək tapşırılıb. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin 

olunması ilə əlaqədar “2018-ci il üçün iş vaxtının norması” və “2018-ci ilin istehsalat təqvimi”ndə müvafiq 

dəyişikliklər edilir. Bu barədə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirlyinin İctimaiyyətlə əlaqələr 

şöbəsinin müdiri Elman Babayev bildirib. “Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinin 105-1-ci 

maddəsinə əsasən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının, Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin, Azərbaycan Respublikasında bələdiyyə üzvlərinin seçkiləri, həmçinin referendum zamanı 

səsvermə günü seçki (referendum) keçirilən ərazidə iş günü hesab edilmir. Səsvermə günü qanunvericiliyə 

uyğun olaraq müəyyən edilir.  Onun sözlərinə görə, Əmək Məcəlləsinin 108-ci maddəsinə əsasən bu 

Məcəllənin 91, 92 və 93-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş hallar (əmək şəraiti ilə əlaqədar qısaldılmış iş 

vaxtı müəyyən edilən hallardır) istisna olunmaqla, qalan iş yerlərində səsvermə günü qabağı iş gününün 

müddəti həftəlik iş günlərinin sayından asılı olmayaraq bir saat qısaldılır”. Elman Babayev qeyd edib ki. 

“Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Mərkəzi Seçki Komissiyasına 

növbədənkənar Prezident seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin olunması və Azərbaycan 

Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsinin təmin edilməsi barədə 

sərəncam verilib. “ Yuxarıda qeyd edilənlərə əsasən Əmək Məcəlləsinin 96-cı maddəsinin 3-cü hissəsinə 

uyğun olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin 2017-ci il 20 dekabr tarixli 18 nömrəli qərarı 

ilə təsdiq edilmiş “2018-ci il üçün iş vaxtının norması” və “2018-ci ilin istehsalat təqvimi”ndə müvafiq 

dəyişikliklər edilərək aprel və oktyabr aylarının aylıq iş vaxtı norması təshih olunacaq”. 

 

Üç nöqtə.-2018.-8 fevral.-№25.-S.9. 
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Azərbaycanda prezident seçkisi – media və cəmiyyət canlandı 

 

“Yeni Müsavat”ın canlı yayımında seçki debatı keçirildi 
 

11aprelə təyin olunan prezident seçkiləri artıq Azərbaycanın siyasi həyatında canlanmalara, siyasi 

düşərgələrin, o cümlədən də medianın hərəkətə gəlməsinə səbəb olub. 

 

Biz də bu aktual mövzunu sizlərin iştirakı ilə müzakirə etmək qərarına gəldik. Bunun üçün ölkənin 

iki tanınan siyasi xadimini “Yeni Müsavat” qəzetinin redaksiyasına dəvət etdik. Millət vəkil, Ana Vətən 

Partiyasının rəhbəri Fəzail Ağamalı, VİP sədri, prezidentliyə iddiaçı Əli Əliyev qonağımız oldu. 

Budəfəki siyasi debatın öncəkilərdən fərqi isə onun “Yeni Müsavat”ın facebook səhifəsi üzərindən 

canlı yayımlanması oldu. Oxucularımızın suallarının müşayiəti ilə saat yarım boyunca canlı davam edən 

debatda bir-birindən fərqli suallar, mübahisə dolu fikirlər və arqumentlər səsləndirildi. 

“Yeni Müsavat” Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlunun moderatorluğu ilə keçirilən debatda 

oxucuların suallarını onlayn qaydada əməkdaşımız Sevinc Telmanqızı qonaqlara çatdırdı və ilginc bir debat 

ərsəyə gəldi. “Yeni Müsavat” sizə söhbətin yazılı mətnini, musavat.com isə onun video versiyasını təqdim 

edir. 

Debat zamanı qonaqlarımızı öncə R.Arifoğlu salamladı: 
- Artıq Azərbaycanın həyatına prezident seçkisi faktoru daxil olub. Gündəmin bir nömrəli 

məsələsidir. Sizinlə, eyni zamanda sosial şəbəkə istifadəçiləri ilə bərabər bu mövzunu müzakirə etmək 

istədik... Fəzail müəllim, bu mövzuya girişi sizdən başlayaq. Artıq bu məsələ müzakirə olunur ki, daha 

öncədən oktyabr ayına təyin olunan prezident seçkiləri aprel ayına keçirildi, ölkənin həyatında bir canlanma 

baş verdi və çoxları bunu sensasiya kimi qəbul etdi, bir çoxları isə bunu tərifləyərək, belə olmalı olduğunu 

dedi. Amma tənqid edənlər də var. Tənqid edənlərdən biri də müxalifət düşərgəsinin təmsilçisi Əli 

Əliyevdir. İndi bunu müzakirə edək: seçkilərin önə çəkilməsi Azərbaycan üçün nə deməkdir və siz bu 

məsələyə hansı mövqedən yanaşırsız? 

F.Ağamalı: 
- Mən sizinlə tamamilə şərikəm ki, Azərbaycan bir ölkə və xalq olaraq son dərəcə bir mühüm tarixi 

mərhələyə qədəm qoydu. Bu tarixi mərhələnin qarşıya qoymuş olduğu vəzifə prezident seçkilərinin 

Azərbaycanda keçirilməsidir. Təbii ki, biz 2018-ci ilin prezident seçkiləri ili olacağını düşünürdük. Hər 

zaman oktyabr ayında prezident seçkiləri keçirilirdi, 5 il tamam olandan sonra həmin aya salınırdı. Bir daha 

namizədlər özünü bu seçkilərdə sınayır, xalqın etimadını qazanan dövlət başçısı statusunu qazanır, beləliklə 

ölkədə mühüm bir mərhələ keçirilirdi. Amma indi ölkə prezidentinin sərəncamı ilə seçkilər oktyabr ayından 

aprelə keçirildi. Bu, zaman məsələsidir, onun üzərində böyük mübahisələr aparmaq, böyük gedişlər etməyə 

ehtiyac yoxdur. Bu müzakirə mahiyyətə təsir edən bir şey deyil. Mahiyyət aydındır ki, Azərbaycan xalqı 

2018-ci ildə özünün prezidentini seçməlidir. Əminəm ki, Azərbaycan xalqının iradəsi ilə bu seçkilər 

keçiriləcək və prezident adını qazanan şəxs növbəti 7 il ərzində qarşıya qoyulan vəzifələri həyata keçirəcək. 

Müxtəlif yanaşmalar var aprel ayına keçirmə ilə bağlı. Təbii ki, Prezident Aparatı ictimai-siyasi şöbəsinin 

rəhbəri Əli Həsənov məsələyə rəsmi mövqeyini bildirdi: nə üçün ölkə prezidenti bu sərəncamı 

imzaladı?  Əli Həsənov bunu arqumentləşdirdi. 

Mən düşünürəm ki, Azərbaycanın bütövlükdə taleyində təkcə dünyada baş vermiş olan yox, 

regionda, qonşu ölkələrdə baş verən proseslər də öz təsirini göstərdi. Bu, tamamilə normal bir prosesdir. 

Bütün ölkələr bu cür təsirlərin altındadır və heç bir ölkə təcrid olunmuş deyil. Nəzərə alaq ki, ABŞ-ın 

Rusiyaya qarşı təhdidləri kifayət qədər ardıcıl və sistemli xarakter daşımaqdadır. Artıq 2018-ci ildən 

başlanmış olan bu proses Rusiya-Amerika münasibətlərində nələri yaradacaq, hansı kataklizmalara səbəb 

olacaq, buna birmənalı cavab vermək çətindir. Çünki Putin də kifayət qədər sərt və iradəli görünür. Amerika 

da super dövlət kimi geri çəkilmək fikrində deyil. Eyni təpki İrana qarşıdır. Obama dövründə İranla 

Amerika arasındakı münasibətlər müəyyən qədər yumşalsa da, Tramp dövründə münasibətlər fərqli 

müstəviyə keçib, İrana qarşı təzyiqlər davam edir, İranın daxilində də müəyyən proseslər gedir. Belə olan 

halda iki qonşu ölkədə bu proseslər gedirsə, həmin proseslərin Azərbaycana da təsiri mümkündür. Bunun 

üçün bir imkan daxilində Azərbaycan xalqı prezident seçkilərini keçirib, növbəti aylar üçün Azərbaycan 

prezidentinin rəhbərliyi altında bu və ya digər təhdidlərə, təsirlərə qarşı öz müqavimətini ortaya qoymalıdır. 

Bu, birinci vacib, əhəmiyyətli səbəbdir. Digər tərəfdən, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ problemi var. 

Unutmayaq ki, Ermənistan zərrə qədər yaranmış boşluqdan istifadə edib, Azərbaycana qarşı işğalçılıq 
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siyasətini reallaşdırıb. Surət Hüseynov 1993-cü ildə qiyam qaldırandan və Azərbaycanda siyasi böhran 

ciddi xarakter aldıqdan sonra Azərbaycan torpaqları Ermənistan tərəfindən daha sürətli şəkildə işğal 

olunmağa başladı. Aprel ayında Ermənistanda yeni hakimiyyət formalaşır, özlərinin müəyyənləşdirmiş 

olduğu kursa uyğun olaraq Azərbaycanla danışıqlara, ya da Azərbaycana qarşı təxribatlara özlərinin 

münasibətlərini göstərəcəklər. Azərbaycan isə faktiki olaraq bütün diqqətini oktyabr ayına yönəldirsə, bu 

potensial prezident seçkilərinə yönəldiyi halda, bu tərəfdən Ermənistanla danışıqların nə dərəcədə intensiv 

xarakter daşıyacağı sual doğurur. 

R.Arifoğlu: 

- Yəni siz bu məsələdə beynəlxalq faktor və Qarabağ məsələsi üzərində dayanırsız. Burda 

Ermənistanla münasibətlər məsələsi və Ermənistandakı mövcud dəyişim - seçkilər də rol oynayır 

deyə düşünürsüz. 
F.Ağamalı: 

- Bəli. Ancaq burda bir şey var. Artıq Azərbaycanda aprel ayında seçkilər keçiriləndən və xalqın 

yüksək etimad bəslədiyi, hazırkı prezident yenidən prezident seçiləndən sonra Ermənistanla daha kəskin, 

daha ciddi və barışmaz mövqedə duraraq işğal olunmuş torpaqlar məsələsini qoymaq mümkündür. Bu, 

danışıqlar yolu ilə də ola bilər. Əgər iyun ayına qədər biz danışıqlarda müəyyən sıçrayışlara, addımlara nail 

olmasaq, Ermənistan buna getməsə, bu ilin iyul-avqust ayı müharibə üçün ən real zəmin yaradacaq. Biz ola 

bilsin ki, iyul-avqust aylarında Azərbaycan qoşunlarının aprel döyüşlərinin şahidi olacağıq. 

R.Arifoğlu: 

- Əli bəy, Ermənistan mətbuatında da bununla bağlı bir narahatlıq var ki, Azərbaycan payız 

ərəfəsində hücuma hazırlaşdığı üçün indidən seçki məsələsini həll etmək istəyir, gündəmi boşaldır. 

Ermənistan üçün çox gərgin keçəcək mart ayından seçki sonrası dövrə salmaqla bir gərginlik 

yaradacaq. Amma fərqli fikirdə olanlar da var. O cümlədən də müxalifət şikayətçidir ki, onlara 

zaman qalmır. Bu düşərgənin təmsilçilərindən olan Əli Əliyevi də dinləyək. Və mən seyrçilər, 

oxucular və tarix üçün bir arayış verim ki, “Yeni Müsavat” qəzetində iki nəfərin proqnoz və məlumat 

xarakterli materialı dərc olunub ki, prezident seçkiləri mart, ya aprel ayında olacaq. Bunlardan biri 

Zahid Oruc, digəri Əli Əliyevdir. Onların hər ikisi bu iddia - öncəgörmələrə görə həmin zaman 

tənqidlərə məruz qalıblar. Əli bəyi dinləyək: doğrudanmı seçkilərin qabağa çəkilməsi müxalifəti 

seytnota salır və müxalifət üçün vaxt darlığı yaradır? Bir də imkan olsa, Fəzail bəyin də 

arqumentlərinə toxunarsız. 

Ə.Əliyev: 
- Təşəkkür edirəm ki, Fəzail bəy bu qədər mürəkkəb situasiyada bu qərarı əsaslandırmağa çalışdı. 

Mən düşündüm ki, Şimali Koreya və Venesuelaya da keçəcək. Amma yaxşı ki, İran və Rusiyada dayandı. 

(gülür) 

F.Ağamalı: 
- (Etiraz edir) Venesuelanın bura nə dəxli var? 

Ə.Əliyev: 
- O zaman İranın bura nə dəxli var? 

F.Ağamalı: 
- Xeyr, İrandakı vəziyyətin bizə çox dəxli var. 

Ə.Əliyev: 
- Mən sizin fikrinizə hörmətlə yanaşıram və mənim bu məsələyə dair arqumentasiyam var. Hesab 

edirəm ki, bu qərar YAP-çılar və YAP tərəfdarları üçün də gözlənilməzdir. Mən qərarın əsaslandırılmasını 

mətbuat vasitəsilə izləyirəm. Kifayət qədər sanballı və hakimiyyəti bu vaxta qədər güclü müdafiə gücünə 

malik olan şəxslər bu qərarı əsaslandırmaqda çətinlik çəkiblər. Ad çəkmək istəmirəm. Amma bu günə qədər 

YAP düşərgəsindən olan insanların əsaslandırmaları yetərli deyil. 

R.Arifoğlu: 

- O zaman siz əsaslandırın. 

Ə.Əliyev: 
- Yox axı, qərar onlarındır. Mən necə əsaslandırım? Fikrimcə, bu, hakimiyyətin daxilində olan 

gərginliklərlə, yaxın qonşumuz Rusiyanın seçkidən sonra ayılıb özünə gəlməsi, müxalifətin pərakəndə 

şəkildə haqlanması, beynəlxalq cameyənin tərk-silah edilməsi ilə bağlı olan qərardır. Hakimiyyətin növbəti 

dönəmə keçirilməsi üçün YAP-ın bu qərarı qəbul etmiş şəxsləri düzgün qərar qəbul ediblər - özləri üçün. 

Bu faktorların hamısı, ilk növbədə müxalifətin pərakəndə halda haqlanması, onların 9 aylıq iş planı tutduğu 

halda, 2 ay ərzində təmərküzləşmə prosesinə getməyə məcbur edilməsidir. 
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R.Arifoğlu: 

- Əli bəy, bir replika verim. Müxalifət guya 7 ay sonra pərakəndə olmayacaqdı, birləşəcəkdi? 

O necə olacaqdı? 

F.Ağamalı: 
- Mən də onu soruşacaqdım. 

Ə.Əliyev: 
- Mən ümid edirdim ki, müxalifətin bir məsələ ətrafında bir araya gəlməsi üçün ciddi problemi 

yoxdur. Biz ən azı 2013-cü ildə Milli Şura layihəsinin, 2003-cü ildə böyük birliklərin, 1998-ci ildə, 2005, 

2010-cu illərdə müxalifət birliklərinin şahidi olmuşuq. Yəni müxalifətin arasında olan münasibətləri bu cür 

ümidsiz təqdim etmək yanlışdır. Mən hesab edirdim ki, hələ qarşıdakı illərdə müxalifətin bir məsələ 

ətrafında, xalqı təmərküzləşmək potensialı qalır. Buna, baş tutmamış bir hadisəyə mənfi münasibətlə qəti 

fikir bildirmək də düzgün deyil. Ancaq fakt ortadadır, seçki elan edilib. 

R.Arifoğlu: 

- Ən azı müxalifət komponentlərindən birinin, yəni sizin kifayət qədər vaxtınız olub. YAP-

çıların bilmədiyi bir mövzunu bilirdiz. Niyə hazırlaşmırdız? 

Ə.Əliyev: 
- Kim dedi ki, mən hazırlaşmamışam? 

R.Arifoğlu: 
- Bəs onda niyə tənqid edirsiz? Əksinə, sevinməlisiz ki, müxalifət komponentləri arasında yeganə 

olaraq VİP-in seçkilərin apreldə keçiriləcəyindən xəbəri var, gizli hazırlığını görüb. Bu, o deməkdir ki, siz 

müxalifətdən olan rəqiblərinizi sıradan çıxarmış sayılırsız və düşərgənin tək lideri kimi seçkilərdə iştirak 

edəcəksiz. Əslində belə başa düşürəm ki, bu qərar sizə də sərf edir. 

Ə.Əliyev: 
- Əslində bu məsələ ətrafında qərarımız yoxdur. Bu axşam Siyasi Şuranın, sonra da məclisin 

toplantısı olacaq. Ondan sonra mən artıq rəsmən namizəd olub-olmayacağımla bağlı fikir bildirə biləcəm. 

Fəzail bəy bayaq dedi ki, bu seçkilərdə elə bir fərq, “tafoot” yoxdur. Amma seçki texnologiyasını bilən, 

seçki sistemindən xəbəri olanlar bilir ki, misalçün, 90 günlük seçki kampaniyası ilə 60 günlük seçki 

kampaniyası arasında böyük fərq var. Mən 1998-ci ildə Azərbaycanda 120 günlük seçki kampaniyasının 

iştirakçısı və təşkilatçılarından biri olmuşam. İndi seçki kampaniyasının normalda 90 günə, növbədənkənar 

olanda isə 60 günə salınması seçkidə gerçəkdən iştirak etmək istəyən tərəf üçün ciddi problemdir. Biz 

qanunun tələblərinə görə, 60 dairədən, hər birindən ən azı 50 imza olmaqla, 42-43 min imzanı MSK-ya 

təqdim etməliyik. Bu işi icra etməyən adamlar bilə bilməz. Amma mən zamanında bunu icra etmiş biri 

olaraq deyirəm ki, bu, olduqca çətin və titanik bir işdir. Hələ mənə MSK-nın qrafiki çatdırılmayıb. İndi bu 

dəfə seçkilərdə imza toplamağa nə qədər vaxt ayrılması barədə məlumatsızam. Bu məlumat mənim əlimdə 

olduqdan sonra daha aydın və dəqiq şəkildə, o imzaların toplanması üçün nə qədər vaxt, resurs, texnika 

lazım olacaq kimi bir suala cavab axtaracam. Amma sizə deyim ki, 60 gün ərzində Azərbaycan kimi bir 

ölkədə və Azərbaycanın real müxalifəti kimi resurslardan məhrum edilmiş, kommunikasiyalardan kənarda 

saxladılmış, heç bir rəsmi quruma buraxılmayan, dövlətdən rəsmi heç bir dəstək almayan siyasi qüvvə üçün 

belə irimiqyaslı kampaniyanı həyata keçirmək olduqca mürəkkəb və çətin işdir. Bizim hazırlığımız yarım 

ildən artıqdır ki, davam edir. Biz, ümumiyyətlə, 2013-cü ildən seçkiyə hazırlaşmağa başlamışdıq. Ancaq 

mayın 28-də keçirilən qurultaydan sonra qərar qəbul etmişik. O qərara əsasən, biz cari fəaliyyətimizi 

seçkiyə kökləmişdik. Dediyiniz kimi, biz ehtimal edirdik ki, seçki növbədənkənar keçiriləcək. Bu, məlumat 

yox, analizin nəticəsi idi. Həyat da göstərdi ki, biz haqlı idik. Yəqin ki, seçkiyə qatılmaq qərarımız olsa, 

çalışacağıq ki, müxalifəti bu seçkilərdə layiqincə təmsil edək. 

F.Ağamalı: 
- Təbii ki, mənim də Əli bəyin fikirlərinə hörmətim var. Ancaq bir qayda olaraq, Azərbaycan 

müxalifəti öz zəifliyini, problemlərini öz daxilində axtarmır. Ən böyük faciə bundan ibarətdir. Əgər hər bir 

siyasi partiya özünün uğursuzluğunu-uğurunu, çətinliklərini, problemləri təhlil edib, nəticə çıxarıb, 

gələcəkdə ona yol verməmək taktikasını həyata keçirsə, o partiyalar gələcəkdə daha üstün mövqeyə çıxar, 

uğurları da üstün ola bilər. Deyirsiniz ki, “pərakəndə hala saldırılmış müxalifət”. Saldırılmış yox, müxalifət 

özü-özünü pərakəndə hala salıb. Əli bəy, axı bu gün müxalifətdə birlik yoxdur. Vaxtilə vardı, siz dediyiniz 

kimi. Amma yenə də onda “mehriban düşmən” modelində münasibətlər idi. O birliklər də müxalifətə heç 

bir uğur gətirmədi. Səbəbi nə idi? Çünki sizin qarşınızda olan siyasətçi nəhəng siyasətçi idi. Vaxtilə həmin 

siyasətçi ulu öndər Heydər Əliyev idi. Təbii ki, Heydər Əliyevin qarşısında o birliklərin heç biri uğur qazana 

bilməzdi. İndiki zaman kəsiyində, 2003-cü ildən bəri İlham Əliyev sübut etdi ki, Azərbaycandakı ən güclü 
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siyasətçi, dövlət başçısı, ən praqmatik siyasətçi, vətənpərvər prezidentdir. Eyni zamanda o, 2003-cü ildən 

keçən müddətdə Azərbaycanı regionun lider dövlətinə çevirdi. Bu gün İlham Əliyev dünya çapında sayılıb-

seçilən siyasi xadim və dövlət başçısı kimi qəbul olunur, etiraf edilir. Onun həyata keçirdiyi siyasət 

müxalifətin fəaliyyətini daraldır. Çünki Azərbaycan xalqı nə istəyirsə, bu sosial sifarişlər İlham Əliyevin 

siyasətində dərhal, bir çox hallarda qabaqlayaraq reallaşdırılır. Müxalifətin də müxalif söz deməyə yeri 

qalmır. Buyurun deyin, hakimiyyətin içərisində hansı qeyri-müəyyənlikdən danışmaq olar? Bu gün 

müxalifətin içində birlik yoxdursa, müxalifət çoxqütblüdürsə, biri digərini qəbul etmirsə, bunu özünüzə 

dərd etməyin. Qüvvələrinizi, potensialınızı cəmləşdirin, gedin seçkiyə... 

R.Arifoğlu: 

- Yəni Fəzail bəy, siz düşünürsüz ki, prezident seçkilərinin növbədənkənar keçirilməsinin 

müxalifətin seytnota salınması və daxili amillərlə heç bir əlaqəsi yoxdur? 

Fəzail Ağamalı: “İlham Əliyevin heç bir şəxsi marağı yoxdur ki, seçkiləri oktyabr ayından 

götürüb, aprel ayına salsın” 
11 aprelə təyin olunan prezident seçkisi Azərbaycanın siyasi həyatında canlanmalara, siyasi 

düşərgələrin, o cümlədən də medianın hərəkətə gəlməsinə səbəb olub. 

Biz də bu aktual mövzunu müzakirə etmək qərarına gəldik. Bunun üçün ölkənin iki tanınan siyasi 

xadimini “Yeni Müsavat” qəzetinin redaksiyasına dəvət etdik. Millət vəkil, Ana Vətən Partiyasının rəhbəri 

Fəzail Ağamalı, VİP sədri, prezidentliyə iddiaçı Əli Əliyev qonağımız oldu. 

Budəfəki siyasi debatın öncəkilərdən fərqi isə onun “Yeni Müsavat”ın facebook səhifəsi üzərindən 

canlı yayımlanması oldu. Oxucularımızın suallarının müşayiəti ilə saat yarım boyunca canlı davam edən 

debatda bir-birindən fərqli suallar, mübahisə dolu fikirlər və arqumentlər səsləndirildi. 

“Yeni Müsavat” Media Qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlunun moderatorluğu ilə keçirilən debatda 

oxucuların suallarını onlayn qaydada əməkdaşımız Sevinc Telmanqızı qonaqlara çatdırdı və ilginc bir debat 

ərsəyə gəldi. “Yeni Müsavat” sizə söhbətin yazılı mətnini, musavat.com isə onun video versiyasını təqdim 

edir. 

Raur Arifoğlu: 

- Fəzail bəy, siz düşünürsüz ki, prezident seçkilərinin növbədənkənar keçirilməsinin 

müxalifətin seytnota salınması və daxili amillərlə heç bir əlaqəsi yoxdur? 

F.Ağamalı: 

- Qətiyyən. 

R.Arifoğlu: 

- Bəs siz, Əli bəy, xarici amillərlə bağlı arqumentləri bölüşürsüzmü? 

Ə.Əliyev: 
- Xeyr. Hamı bilir ki, 24 ildir Yeni Azərbaycan Partiyası Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında bircə 

dənə də olsun addım atmayıb. Bundan sonra da atmayacaq. Çünki Yeni Azərbaycan Partiyasının məqsədi 

hakimiyyəti saxlamaqdır. Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında fəallıq beynəlxalq miqyasda və ölkə daxilində 

dayanıqsızlıq gətirə bilər. Bir var ehtimallardan danışaq, bir də var yaşadığımız həyatı görək də. 25 ildir ki, 

Yeni Azərbaycan Partiyası idarəçilikdədir.  Mən sual verirəm tərəfdarı olduğu Fəzail bəyə və YAP 

fəallarına: niyə Dağlıq Qarabağ məsələsində bir addım da olsun, qabağa gedilməyib? 

F.Ağamalı: 
- Aprel döyüşləri bəs deyil? 

Ə.Əliyev: 
- Aprel döyüşlərini Moskvadan dedilər, dayandız? 

F.Ağamalı: 
- Xeyr, hadisələr də onu dedi və dayandıq. 

Ə. Əliyev: 
- Elə deyil. O ki qaldı, müxalifətin güc məsələsinə, müxalifət həqiqətən belə zəifdirsə, nəyə görə 

məni partiya sədri olaraq İctimai Televiziyaya buraxmamısız? Əgər müxalifət belə zəifdirsə, niyə 

Azərbaycanda siyasi məhbuslar var? Əgər müxalifət zəifdirsə, niyə meydanlara gedəndə insanların ciblərini 

bir-bir yoxlayırsız, müxalifət partiyalarını qərargahlarından çıxarırsız? 

R.Arifoğlu: 
- Əli bəy, hesab edirsiniz ki, bu arqumentlər müxalifətin güclü olduğunu göstərir? Mən müxalifət 

düşərgəsinin içində olmuş media rəhbəriyəm, 2013-cü ildən əvvəlki İctimai Palataya da rəhbərlik edən bir 

neçə nəfərdən biri olmuşam, bu proseslər gözümün qabağında baş verib. Yəni, dediyiniz arqumentlər 

müxalifətin güclü olması və hakimiyyətin ondan qorxması anlamına gəlmir. Müxalifəti güclü  edən başqa 
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məqamlar var - məsələn, vahid namizədlə seçkilərə getmək. İTV-də efirə çıxmaq deyirsiz, amma indi 

televiziyalardan daha güclü olan sosial şəbəkə var və orda hər kəs sözünü deyə bilir. 

Ə.Əliyev: 
- Mark Zukerberqin yaratdığı məkanda bizim iştirakımız var və bundan sonra da olacaq. Ancaq 

Azərbaycan dövlət büdcəsindən maliyyələşən və qanunvericiliyə görə, ölkədəki bütün siyasi qüvvələrə 

bərabər şərait yaratmaq öhdəliyi olan media qurumu nəyə görə müxalifətə ayrı-seçkilik göstərilir? Ya da 

maliyyələşmə məsələsi. Nə üçün parlamentə buraxılan partiyalar ayda filan qədər maliyyə almalıdır, digər 

partiyalar süni surətdə onlardan daha zəif salınmalıdır? Bu, açıq-aşkar ayrı-seçkilikdir. Və ya kənarda 

saxlanılan partiyalara gizli şəkildə maliyyə ötürülür, bundan da xəbərimiz var, digərləri küncə sıxışdırılır. 

Bu ayrı-seçkilik müxalifətin potensial imkanlarından xəbər verir. Əgər müxalifət bu potensial imkanlara 

malik olarsa, cəmiyyətdə olan narazı elektoratın önünə çıxa bilər, bu hakimiyyətin yanlış addımlarını 

cəmiyyətə təqdim etmək üçün ondan xeyli böyük dəstək ala bilər. 

R.Arifoğlu: 
- Müxalifətin potensial elektorata çağırışlarının hamısını görmüşük. Məhsul Meydanına icazə verilib, 

facebook daxil olmaqla bütün vasitələrdən istifadə olunaraq çağırış edilib. Lakin narazı elektorat dediyiniz 

6-7 mindən uzağa keçmədi. 

Ə.Əliyev: 
- Rauf bəy, siz özünüz də bu proseslərin içində olmusuz. 

R.Arifoğlu: 
- Olub, tənqid etmişəm. 

Ə.Əliyev: 
- Mən sizinlə razıyam. Müxalifətin tədbirinə ucqar rayonlardan belə nəqliyyatı bağlayanda, polis 

kordonu ilə insanları mitinqə buraxanda, onların şəklini yuxarı mərtəbələrdən çəkəndə Azərbaycan 

insanının qəlbində bir xof yaradılır. 

F.Ağamalı: 
- Məsələ bundadır ki, ayrı-ayrı məmurlardan narazılıq var. Lakin Azərbaycan xalqının mütləq 

əksəriyyətinin, 80 faizdən artığının bu gün dövlət başçısı, siyasətçi kimi İlham Əliyevə rəğbəti var. Çünki 

prezident, siyasi xadim kimi o, özünü ölkədə və dünyada təsdiq edib. Azərbaycanın milli maraqları 

çərçivəsində öz siyasətini qurub-yarada bilib. Ola bilər ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının hansısa 

təmsilçisinin, ya da içi mən qarışıq hansısa siyasətçinin, məmurun fəaliyyətindən hansısa narazıçılıqlar 

olsun. Lakin bütövlükdə İlham Əliyevin şəxsi maraqlar baxımından heç bir marağı yoxdur ki, oktyabr 

ayından seçkiləri götürüb, aprel ayına salsın. Guya oktyabr ayında keçirilsəydi, böyük problemlə 

rastlaşacaqdı, aprel ayında keçirincə isə problemlərdən tamamilə xilas olur? Belə bir şey yoxdur. Sadəcə 

olaraq, bu seçkilərin zamanının dəyişdirilməsinin onun mahiyyətinə zərrə qədər təsir imkanları yoxdur. 

Yaxşı ki, ilin əvvəlindən seçkilər keçirilir. 

R.Arifoğlu: 

- Siz seçkilərdə iştirak edəcəksizmi? Namizədliyinizi verəcəksizmi? 

F.Ağamalı: 
- Biz seçkilərdə hər zaman güclülərin güclüsünün tərəfdarıyıq. Ana Vətən Partiyasının əksər 

partiyalardan fərqi ondadır ki, biz İlham Əliyevin Fəzail Ağamalıdan güclü olduğunu etiraf edirik. Bizim 

üçün önəmlisi Vətən, dövlət və onun gücüdür. Düşünürük ki, İlham Əliyev Azərbaycanda bütün siyasi 

iddiaçılardan daha güclü, güclülərin güclüsüdür.  Biz bu həftə sonu partiyanın Ali Məclisini çağıraraq, onun 

namizədliyini irəli sürəcəyik. Necə ki, 2003-cü ildə partiya olaraq biz onun namizədliyini irəli sürdük. 

R.Arifoğlu: 
- Yeri gəlmişkən, oxucularımıza məlumat verim ki, bu gün (fevralın 8-də-red.) Azərbaycanda 

seçkilərə bir namizəd rəsmən verilib. Yeni Azərbaycan Partiyası İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürüb. 

Əli bəy, mən bilən siz də prezidentliyə namizədliyə iddialısınız. Nə zaman namizədliyinizi irəli sürəcəksiz? 

Hətta hazırda sual yollayan oxuculardan biri də soruşur ki, seçilsəniz nə edəcəksiz? 

Ə.Əliyev: 
- Bizim Siyasi Şuramızın bir toplantısı olub. Bəzi Siyasi Şura üzvlərimizdə qeyri-müəyyənliklə bağlı 

tərəddüd var. Qurultayın keçirilmə şəraiti, Yeni Azərbaycan Partiyasının məsələnin ortaya çıxarılma 

forması və sair bu axşamkı(8 fevralda keçirilən iclası nəzərdə tutur-müəl.) Siyasi Şurada bir daha müzakirə 

olunacaq. Bu tərəddüdün qalxıb-qalxmayacağı o iclasın gedişatında özünü göstərəcək. İştirak və ya əks 

variantla bağlı qərarın olması üçün biz iclas çağırmalıyıq. Məclis də 5 gün ərzində öz iclasını keçirəcək. 

Mənim ayın 10-13-də bir səfərim var, Bakıda olmayacam. Çox güman ki, qayıdan kimi, ayın 14-də, bu 
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prosedur həyata keçiriləcək. Ya biz məclisdə mənim namizədliyimlə bağlı seçkidə iştirak haqda qərar 

verəcəyik, ya da seçkidə iştirak etməmək məsələsi də gündəmə gələ bilər. Sonuncu ehtimal mənim 

tərəfimdən azdır. Mən istəyirəm ki, partiya seçkilərdə iştirak etsin. 

S.Telmanqızı: 
- Sizin haqqında danışdığınız bu məsələ ilə bağlı oxuculardan biri -  Qurban Kazımov soruşur ki, Əli 

Əliyev, prezident seçilməyəcəyinizi bildiyiniz halda niyə namizədliyinizi verirsiz? 

Ə.Əliyev: 
- Partiyalar ölkədə siyasi proseslərdə iştirak etmək üçün yaranıb. Mən 2008-ci il boykotun ən qatı 

tərəfdarlarından biri olmuşam. “Azadlıq” siyasi blokunun tərəflərindən biri kimi, biz o zaman Müsavat 

Partiyasında və Azərbaycan Naminə Fondun da qatıldığı bir aksiya ilə fəal boykot taktikasında iştirak 

etmişik, seçkinin nəticələrini tanımamışıq və bu boykot taktikasının nə demək olduğunu öz üzərimdə, siyasi 

fəaliyyətimdə dadmışam. Şəxsi qənaətimə görə, seçkidə iştirak etməmək, ölkədəki siyasi proseslərdən 

kənarda qalmaq və bu proseslərə heç bir töhfə verməmək anlamına gəlir. Azərbaycan siyasi cameyəsi, 

xüsusən də müxalifət iki ziyan arasındadır. Bunlardan biri boykot taktikası seçmək, digəri seçkinin nəticəsi 

qeyri-müəyyən olan bir prosesə qatılmaq və bu prosesdə nəyin əldə olunacağına dair suala cavab 

axtarmaqdır. Mən bu iki ziyan arasında ən az ziyanlı olanı - seçkidə iştirakı seçirəm. Boykot ümumiyyətlə, 

ölkədə seçki prosesindən, siyasi prosesdən kənarda qalmaq və ölkəyə heç nə verməmək deməkdir. Yaxşı, 

boykot tərəfdarlarını mən bir məqamda anlamıram: 2013-cü ildə fəal şəkildə seçkilərə qoşulmuş qüvvələrin 

bu gün boykotu irəli sürməsi... 

R.Arifoğlu: 
- (konkretləşdirməyə çalışır) Siz Milli Şuranı nəzərdə tutursuz? 

Ə.Əliyev: 
- Onlar və digərləri də var. Şəxsi kontaktlarımda mənə bir çox siyasi partiya rəhbərləri müraciət 

edirlər. Mislaçün, az öncə yasdan gəlirəm. O yasda bir neçə siyasətçi mənə boykotla bağlı müraciət etdi ki, 

biz də qoşulaq. Bu boykotun xeyrinə olan arqumentləri mən anlamıram. 2013-cü ildən 2018-ci ilə nə 

dəyişib ki, biz seçkidə iştirak yox, boykot qərarı verək? Yaxud, bizim ağamız yoxdur. O, qərar versin, biz 

də onun qarşısında öhdəlik götürək ki, boykota qoşulmalıyıq. Mənim fikrimcə, Azərbaycan müxalifəti iki 

ziyan arasında seçim etməlidir. Bu seçim arasında seçkilərdə elliklə iştirak etmək daha düzgün qərardır, 

nəinki seçkilərdən, proseslərdən kənarda qalmaq. Mənə elə gəlir, Yeni Azərbaycan Partiyasını tənqid etmək 

daha düzgün qərardır, nəinki prosesləri evdən izləmək. Misal üçün, Cəmil Həsənlinin 2013-cü ildə bu 

hakimiyyətə bacardığı qədər tutduğu müxalif mövqe, YAP-ın mövqeyinin tənqid olunması baxımdan çox 

müsbət imic qazandı və müsbət işlər gördü. Mənə elə gəlir ki, YAP Azərbaycan müxalifətinə 5 ildə bir 

dəfə, bundan sonra isə 7 ildə bir dəfə şərait yaradacaq. Bundan başqa bizim şəraitimiz, şansımız olmur. Ona 

görə də mən iki ziyanın arasında seçkidə iştirakı daha düzgün sayıram.Biz kiminsə boykot qərarına görə 

boykot qərarı vermək fikrində deyilik. Evdə oturub bu hakimiyyətin etdiklərinə susqunluqla reaksiya 

verməkdənsə, bığ altında nələrsə deməkdənsə bu proseslərdə fəal olub, əhalinin narazı hissəsini 

təmərküzləşdirməyə çalışmaq daha düzgündür. 

S.Telmanqızı: 
- Daha bir oxucumuz isə soruşur ki, Əli bəy, seçilsəniz nə edəcəksiz? 

Ə.Əliyev: 
- Mənim İlham Əliyevin taktikasından fərqli dünya baxışım var. Fəzail Ağamalı bir məsələdə 

haqlıdır ki, İlham Əliyev bir çox məsələlərdə düzgün siyasət həyata keçirir, o cümlədən xarici siyasətdə. 

Onun uğurları var. Amma ölkənin daxili siyasətində tamamilə bir bərbadlıq var. Mən əgər seçilsəm, ilk 

məsələ şəhidlərin qanpulunun qaldırılması və ödənilməsi olacaq. Birinci fərmanım bu, olacaq. 

Azərbaycanın ən yüksək kateqoriyalı insanları bizim şəhidlərimiz, onların ailələri, valideynləridir. İkincisi, 

qısa müddətdə maliyyə amnistiyası elan edəcəm. Oğurlanmış pulların hamısının rəsmiləşməsinə ehtiyac 

var. 

R.Arifoğlu: 
- (zarafatla)  Korrupsionerlərin gözünün işığı olacaqsız. 

Ə.Əliyev: 
- O pulların Azərbaycanda qalmasına ehtiyac var. Bu prosesi bütün neft ölkələri keçib. Məsələn, 

Rusiya bunu 5 dəfə edib. Qazaxıstanda bu, 3 dəfə baş tutub. Azərbaycan bu məsələdə ləngiyir. Çünki Yeni 

Azərbaycan Partiyası o pulların leqallaşmasından ehtiyatlanır. Çünki həmin şəxslər dərhal siyasi müxalifətə 

çevriləcək. Görürsüz də, hansı naziri işdən çıxarırlarsa, milyardlarla manat vəsaiti üzə çıxır. Ta 2005-ci 

ildən bu günə qədər. Mən inanmıram ki, hakimiyyətdə qalanların o qədər vəsaiti yoxdur. Kim siyasi səhv 



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

31 
 

edirsə, onu cəzalandırırlar. Dərhal məlum olur ki, bir neçə milyard pulu var. Həmin pulların Azərbaycanda 

leqallaşmasına ehtiyac var. Azərbaycanda milyardlar toplamış insanların Azərbaycan iqtisadiyyatına vergi 

verməsinə, iş yeri yaratmasına, bazarda liberalizmin yaranmasına ehtiyac var. 

R.Arifoğlu: 
- Qarabağla bağlı nə edəcəksiz? Müharibə məsələsinə münasibətiniz necədir? Belə bir rəy var ki, 

müxalifətdən kim hakimiyyətə gəlsə, müharibəyə başlayacaq. 

Ə.Əliyev: 
- Mənə elə gəlir ki, müharibə bəyanatı vermək, müharibə partiyası kimi görünmək tərəfdarı deyiləm. 

Ancaq Azərbaycanda bir konstitusiya pozuntusu baş verib. Dağlıq Qarabağ ermənilərin, dünyanın müxtəlif 

yerlərindən gəlmiş separatçıların nəzarətindən çıxarmaq lazımdır. Onların vətəndaşlıq hüququnu tanımaq 

lazımdır. Onlara söz vermək lazımdır ki. Azərbaycan çərçivəsi daxilində bütün insani hüquqları müdafiə 

olunacaq. Azərbaycan Türkiyə ilə hərbi bloklaşmaya getməlidir. Necə ki, Ermənistan bunu Rusiya ilə birgə 

həyata keçirib. Azərbaycan özünü hərbi baxımdan möhkəmləndirməlidir. 

R.Arifoğlu: 
- Ordumuzunu gücünü necə qiymətləndirirsiz? 

Ə.Əliyev: 
- Biz Ermənistandan dəfələrlə güclü xalqıq. İstər iqtisadi potensialımız, istər mənəvi gücümüzlə, 

döyüş qabiliyyətimizlə. Sadəcə olaraq, biz fərqindəyik ki, Rusiya bu məsələnin həllində hansı rolu oynayır. 

Biz də anlayırıq ki, Rusiyanın mövqeyi dəyişməyənə qədər bu torpaqların geri qayıtması çətin məsələdir. 

Ancaq Rusiyanın özünün bir Çeçenistan müharibəsi nümunəsi var. Fikrimcə, dövlətin gücü olmalıdır ki, 

Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etsin. Bunun üçünsə Azərbaycanda legitimizasiya prosesi getməlidir. 

Ölkədə etimadlı siyasi seçki olmalıdır. Bundan sonra Dağlıq Qarabağ məsələsi ətrafında xalqın 

konsensusunu əldə edib, Ermənistana və onun tərəfdarlarına güc gəlmək mümkündür. 

S.Telmanqızı: 
- Oxucular sizin fikirlərinizə aktiv şəkildə rəy bildirir, sualları ilə yön verməyə çalışırlar. Tənqid və 

iradlar da çoxluq təşkil edir. “Özünüz öz dediyinizə inanırsızmı” yazanlar da var. Amma konkret  Fəzail 

bəydən Əli Hacıyev adlı oxucumuz soruşur ki, “Bu 25 ildə nə iş görmüsüz, hansı torpaqları geri qaytarmısız, 

öncə ona cavab verin”. 

F.Ağamalı: 
- Əli Hacıyev, mən də sənin kimi Azərbaycan vətəndaşıyam. Bu 25 ildə partiya sədri və millət vəkili 

olaraq hər zaman torpaqlarımızın azad edilməsi üçün çağırışlarımı etmişəm. İradəmi və vətəndaşlıq 

mövqeyimi ortalığa qoymuşam. Bu mövqedə təslimçilik olmayıb. Hər zaman demişəm və indi də fikrim 

budur ki, biz torpaqlarımızı silah gücü ilə, hərbi vasitənin köməyi ilə geri qaytara bilərik. Ermənistan 

sonuna qədər torpaqlarımızın azad edilməsinə imkan verməyəcək. Mən qədim torpaqlarımız olan Göyçə 

və Zəngəzurun geri qaytarılması üçün açıq təkliflərlə parlamentdə və mətbuatda çıxış etmişəm. Dəyərli 

oxucumuza demək istəyərdim ki, Fəzail Ağamalı səlahiyyətləri çərçivəsində torpaqlarımızın azad edilməsi 

üçün bütün potensialını ortaya qoyubş Mənim səlahiyyətlərim və gücüm bundan artıq deyil. Ona görə də 

məndən bundan artığını gözləmək mümkün deyil. 

S.Telmanqızı: 
- Əli bəy, Tural Əmiraslanov isə sizdən soruşur ki, prezident seçilsəniz, yenə də YAP-ı 

tərifləyəcəksizmi? 

 

Söhbəti qələmə aldı Sevinc TELMANQIZI 
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Ümumxalq mövqeyinin ifadəsi 

İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi belə qiymətləndirilir 
 
Ötən gün hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultaylında partiyanın sədri, hazırkı dövlət 

başçısı İlham Əliyevin aprelin 11-də ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərinə namizədliyinin irəli 
sürülməsi təkcə YAP-da deyil, eləcə də ölkə ictimaiyyəti arasında məmnunluqla qarşılanıb. Azərbaycan 
cəmiyyətinin böyük əksəriyyəti hakim partiyanın qərarına dəstək nümayiş etdirib ki, bu da bir çox 
səbəblərlə bağlıdır. Ən başlıca səbəb isə Azərbaycanın ötən 15 il ərzində İlham Əliyevin rəhbərliyi 
altında ciddi nailiyyətlər, uğurlar əldə etməsidir. Elə millət vəkili Məlahət İbrahimqızı da deyir ki, təmsil 
etdiyi partiyanın qərarı əslində, ümumxalq mövqeyinin ifadəsidir.  

Onun sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyevin uğurlu fəaliyyəti birmənalı olaraq xalqımız tərəfindən 
dəstəklənir: "Prezident İlham Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi 2003-cü ildən bu vaxtadək olan müddət 
Azərbaycan tarixinə hərtərəfli və sürətli inkişaf dövrü kimi daxil olub. Prezident İlham Əliyev dövlət 
başçısı kimi Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasi kursu müasir dövrün çağırışlarına 
uyğun daha da inkişaf etdirərək uğurla həyata keçirir. Bu illər ərzində ölkəmiz həm iqtisadi, həm siyasi, 
həm də beynəlxalq sahələrdə böyük nailiyyətlər qazanıb. Azərbaycanda aparılan davamlı və uzunmüddətli 
iqtisadi islahatlar nəticəsində ölkəmiz iqtisadi inkişaf sürətinə görə dünyanın lider dövlətləri ilə bir sırada 
dayanır. 2011-ci ildə Azərbaycanın 155 dövlətin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilməsi 
gənc ölkə üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan həm də kosmos ölkələri sırasındadır ki, bu uğura 
da hər bir dövlət nail ola bilməyib". Millət vəkili deyib ki, Prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarını 
xalqımız görür və yüksək qiymətləndirir. Ona görə də, ümumxalq partiyası olan YAP özünün VI 
qurultayında cənab İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini rəsmi şəkildə irəli sürməklə xalqın 
mövqeyini ifadə etdi: "Əminəm ki, aprelin 11-də azad və demokratik prezident seçkiləri nəticəsində növbəti 
dəfə cənab İlham Əliyevin parlaq qələbəsini qeyd edəcəyik". Məlahət İbrahımqızı qeyd edib ki, İlham 
Əliyevin ölkəyə rəhbərlik etdiyi illərdə möhkəm daxili sabitliyi ilə fərqlənən Azərbaycanda ölkəyə gələn 
böyük həcmlərdə neft gəlirləri məqsədyönlü şəkildə milli mənafe baxımından strateji önəm daşıyan 
prioritet sahələrə, o cümlədən də neftdənkənar iqtisadiyyat üzrə yeni proqramların reallaşdırılmasına 
yönəldilib: "Ümumiyyətlə, respublikamız Prezident İlham Əliyevin möhkəm siyasi qətiyyəti sayəsində elə 
bir uğurlu iqtisadi inkişaf modeli seçib ki, burada neft amili heç də həlledici, dominant rol oynamır, əksinə 
ağırlıq mərkəzi, çəkici qüvvə tədricən qeyri-neft sektoruna keçir. Həyata keçirilən məqsədyönlü siyasət 
sayəsində respublikamızda buraxılan ümumi daxili məhsulda qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi 80 
faizədək artıb ki, bu da böyük nailiyyətdir. Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ciddi 
konseptual əsaslara söykənir və Prezident İlham Əliyevin fərmanları ilə təsdiqlənərək 2004-cü ildən bəri 
böyük uğurla reallaşdırılan müvafiq Dövlət proqramlarında nəzərdə tutulan konkret hədəflərə 
istiqamətləndirilib. 

Qeyd edim ki, Azərbaycanın regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı beşillik Dövlət 
proqramlarının qəbul edilməsi təşəbbüsünü Prezident İlham Əliyev hələ 2003-cü ildə seçicilərlə 
görüşlərində irəli sürüb. Praqmatik siyasətçi olan İlham Əliyev xalqın inamını qazanaraq Prezident 
seçildikdən sonra Öz vədinə sadiq qaldı. İndiyədək respublikamızda Prezident İlham Əliyevin müvafiq 
fərmanları ilə təsdiqlənən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair 2004-2008 və 2009-2013-cü illəri əhatə 
edən iki Dövlət Proqramı uğurla reallaşdırılıb. Əvvəlki illərdə yaradılan möhkəm baza və qazanılan təcrübə 
2014-2018-ci illəri əhatə edən sayca üçüncü Dövlət Proqramının qəbul edilməsi üçün möhkəm əsas olub. 
Hazırda üçüncü Dövlət Proqramı da böyük müvəffəqiyyətlə yerinə yetirilir". Millət vəkilinin sözlərinə 
görə, ölkəmizdə rasional iqtisadi inkişaf ölkə vətəndaşlarının mənafeyinə yönələn güclü sosial siyasətlə 
tamamlanır: "Azərbaycanın dövlət başçısının nümayiş etdirdiyi güclü siyasi iradə sayəsində 
respublikamızda yoxsulluğun tamamilə aradan qaldırılması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata 
keçirilir. Çox qısa müddətdə yoxsulluğun 50 faizdən 5 faizədək azaldılması böyük nailiyyətdir. Eyni 
zamanda, son 14 ildə respublika üzrə təxminən 1,9 milyon yeni iş yerinin yaradılması insanların sosial 
vəziyyətinin yaxşılaşmasında mühüm faktor qismində çıxış edir. Hazırda Azərbaycanda yoxsulluq qlobal 
yoxsulluq səviyyəsindən 3 dəfə aşağıdır. Ölkəmiz insan inkişafı indeksini MDB dövlətləri üzrə ən yüksək 
səviyyəyə çatdırıb, BMT-nin İnkişaf Proqramının hesabatında "yüksək insan inkişafı" ölkələri qrupunda 
yer alıb. Ölkədə Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi xəttə əsasən əhalinin aztəminatlı 
təbəqələrinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə davamlı tədbirlər görülür. Bu baxımdan ölkə 
əhalisinin ən həssas hissəsi olan qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə göstərilən 
dövlət dəstəyi xüsusilə diqqətəlayiqdir". Millət vəkili deyib ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ötən illər 
ərzində Azərbaycan xarici siyasət sahəsində də bir sıra uğurlara imza atıb: "-Prezident İlham Əliyevin 
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rəhbərliyi ilə həyata keçirilən çoxtərəfli və balanslaşdırılmış xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan yüksək 
beynəlxalq nüfuza malik olan aktora çevrilib. Avrasiyanın mühüm geostrateji məntəqələrindən biri olan 
Cənubi Qafqazın lider dövləti olan Azərbaycan öz çoxşaxəli və balanslaşdırılmış xarici siyasət kursu ilə 
regional və beynəlxalq əməkdaşlığa, təhlükəsizliyə müstəsna töhfələr verir. Eyni zamanda, regional işbirliyi 
formatlarının yaranmasında Azərbaycanın yeri və rolu müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ölkəmiz hazırda 
regionda sabitləşdirici aktor kimi çıxış edir. Digər tərəfdən, öz xarici siyasətində milli maraqlar və 
beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik, inkişaf, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi meyarları 
da əsas götürən Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni və daha mütərəqqi dəyərlər təqdim 
etməkdədir.  

Bütün bunların müqabilində ayrı-ayrı milli dövlətlər, o cümlədən dünya siyasətinin güc mərkəzləri 
kimi çıxış edən geopolitik subyektlər Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində fəal rolunu, 
praqmatik xarici siyasət kursunu yüksək qiymətləndirirlər. Bununla yanaşı, Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik 
qarantı olan Azərbaycan beynəlxalq dialoq və əməkdaşlıq məkanı kimi çıxış edir. Bu baxımdan, 
Azərbaycanın mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkan kimi önəmi vurğulanmalıdır. Bilirsiniz ki, 
ötən illər ərzində ölkəmizdə siyasi, iqtisadi, humanitar, mədəni və idman xarakterli beynəlxalq tədbirlər 
keçirilib. Bunların sırasında Humanitar Forumları, sivilizasiyalar arasında dialoqa xidmət edən tədbirlər və 
s. qeyd etmək olar. Eləcə də, ölkəmizdə "Eurovision-2012", Birinci Avropa Oyunları, IV İslam Həmrəyliyi 
Oyunları, Formula - 1 yarışları kimi, bütün dünyanın diqqət mərkəzində olan mühüm mədəniyyət və idman 
tədbirləri keçirilib. Təbii ki, bu gün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə görülən işlər, Azərbaycan 
xalqının və dövlətinin mənafeyinin ən yüksək səviyyədə qorunmasına yönəlmiş qlobal fəaliyyət hər bir 
azərbaycanlı tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və cənab Prezidentin yorulmaz fəaliyyəti xalqımızın bütün 
təbəqələri tərəfindən dəstəklənir. Bu prosesdə Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun Prezidenti, UNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın 
müstəsna xidmətləri var". Məlahət İbrahımqızı onu da ifadə edib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
həyata keçirilən məqsədyönlü xarici siyasət kursunun mühüm strateji istiqamətlərindən birini də 
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında - ölkəmizin 
ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməsi təşkil edir: "Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 
beynəlxalq hüquq normaları əsasında, ədalətli həllinə nail olmaq məqsədilə qlobal səviyyədə genişmiqyaslı 
iş aparır, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığı genişləndirir.Müəyyən müddətdir ki, davam edən danışıqlar 
prosesində ölkəmiz nəinki öz həqiqətlərini dünyaya çatdıra bilib, həm də siyasi, diplomatik sahədə işğalçı 
Ermənistan üzərində aşkar üstünlüyə nail olub. Digər sahələrdə olduğu kimi, ölkənin ərazi bütövlüyü 
məsələsində də respublika rəhbərliyinin qətiyyətli və birmənalı mövqe sərgiləməsi bəzi xarici ermənipərəst 
qüvvələrin müxtəlif qərəzli niyyətlərini dəfələrlə iflasa uğradıb". Millət vəkili onu da deyib ki, münaqişənin 
ədalətli həlli üçün beynəlxalq birlik, o cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri ədalətli mövqe 
tutmalıdırlar. Çünki işğalçı Ermənistana təzyiqlər olmadığı üçün münaqişənin həlli uzanır. Azərbaycan 
xalqı inanır ki, Prezident İlham Əliyevin qətiyyətli siyasəti nəticəsində torpaqlarımız işğaldan azad 
olunacaq". 

 
Süleyman 

 
Olaylar.-2018.-10-12 fevral.-№27.-S.9. 
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Niyə məhz İlham Əliyev 

 

Azərbaycan xalqı uğurlu gələcəyini, işıqlı sabahını yalnız Prezidentin həyata keçirdiyi müstəqil 

siyasətdə görür 
 

Rəşad BAXŞƏLİYEV 

 

İki aydan sonra Azərbaycanda Prezident seçkiləri keçiriləcək. Son Konstitusiya islahatlarına əsasən 

yeni seçiləcək prezident 7 il dövlətə, xalqa ləyaqətli xidmət missiyasını yerinə yetirəcək. Artıq müstəqillik 

dövrünün VIII Prezident seçkisinə hazırlıqlar başlayıb. 

 

Xalqın mövqeyinin ifadəsi sosial sifarişdir 
 

Fevralın 5-də 1 milyon 500 min üzvü və 16901 ilk təşkilatı ətrafında birləşdirən Həmkarlar İttifaqları 

Konfederasiyası, fevralın 8-də isə Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatı, 700 mindən çox insanı 

ətrafında birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası təşkilatın sədri İlham Əliyevi prezidentliyə namizəd kimi 

irəli sürdü.  

Təbii ki, bu sosial sifariş təkcə adı çəkilən təşkilatların deyil, Azərbaycan xalqının mövqeyinin 

ifadəsi idi. Bu, İlham Əliyevin alternativsiz lider olduğunun təsdiqi idi. Çünki cənab İlham Əliyevin 

alternativsiz lider olması bir sıra əhəmiyyətli məqamlara söykənir. Ölkəmizdə uzun illərdir mövcud olan 

ictimai-siyasi sabitlik, dövlətin nüfuzu, iqtisadi qüdrətinin yüksəlməsi, dünya siyasi arenasında söz 

sahibinə, Cənubi Qafqazın isə lider dövlətinə çevrilməsi, məhz cənab İlham Əliyevin müstəqil siyasətinin, 

gərgin əməyinin nəticəsidir. 

  

İqtisadi, sosial, siyasi və mədəni inkişafın dönüş nöqtəsi 
  

Artıq ölkəmiz prezident seçkilərinə hazırlaşır və bütün ölkələrdə olduğu kimi, Azərbaycanda da seçki 

mühitini ölkənin son illər ərzindəki inkişafı və bu yüksəlişin formalaşdırdığı ab-hava müəyyənləşdirir. Son 

14 ildə cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi yeni inkişaf konsepsiyası ölkədə köklü yeniliklərə, müasir 

inkişaf tendensiyalarına təkan oldu, dövlətin mövcudluq və müstəqilliyin davamlılıq şərtlərini təmin edən 

amilləri gücləndirdi. Ölkədə başlanan yeni inkişaf dövrü, dərin və sürətli islahatlar mərhələsi mühüm 

uğurları şərtləndirdi.  

Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə 2003-cü ildən ötən müddət müasir tariximizə ölkənin iqtisadi, sosial, siyasi 

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

nəticəsində Azərbaycan dünyaya özünün nadir iqtisadi inkişaf modelini təqdim edib. 

  

Tam müstəqil siyasət, etibarlı tərəfdaş 
  

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın inkişafı tam, bitkin, sistemli xarakter daşıyaraq 

əsl mənada intibah kimi hər bir ölkə vətəndaşının müasir həyatına və tariximizə daxil olub.  

Son 14 il ərzində Prezident İlham Əliyev elə bir beynəlxaq toplantı, konfrans olmayıb ki, orada Azərbaycan 

həqiqətlərini dünyaya çatdırmasın. BMT, NATO kimi nüfuzlu təşkilatların tribunasından işğalçı 

Ermənistanın məkrli siyasətini ifşa edən cənab İlham Əliyev tutarlı arqumentlərlə, faktlarla bu ölkənin 

rəhbərini dəfələrlə çıxılmaz vəziyyətə salıb.  

Davos Dünya İqtisadi Forumuna dəvət edilən cənab İlham Əliyev son 14 il ərzində həyata keçirilən 

yeni inkişaf konsepsiyası, iqtisadi islahatlar nəticəsində Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlardan danışaraq 

ölkəmizin etibarlı tərəfdaşlarının sayını artırıb.  

2012-ci ildə Azərbaycanın Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü 

seçilməsi, mötəbər beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizin layiqincə təmsil olunması, tam müstəqil xarici və 

daxili siyasət yürütməsi dövlət qüdrətinin və müstəqilliyinin ən bariz ifadələridir.  

Bununla yanaşı, 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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14 ilin möhtəşəm uğurları 
  

Son 14 il ərzində 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. Respublikamızın iştirakçısı və təşəbbüskarı olduğu 

layihələr tarixi uğurlar qazandırıb. Azərbaycandakı əlverişli investisiya mühiti də xarici şirkətlərin diqqətini 

cəlb edib. İndi ölkəmiz dünyada etibarlı investor kimi tanınır. İqtisadiyyatına, ilk növbədə, neft-qaz 

sənayesinə xarici sərmayə cəlb etməyə çalışan Azərbaycan artıq özü digər ölkələrə sərmayə yatırır. 

İqtisadiyyata son 14 ildə 231 milyard dollar sərmayə qoyulub. 2003-cü ildəki 1.8 milyard dollarlıq valyuta 

ehtiyatları 15 ildə 24 dəfə artaraq 44 milyarda yüksəlib. 2003-cü ildə 6 milyard manat olan dövlət büdcəsi 

indi 20 milyard manatdır.  

Bununla yanaşı, son 14 il ərzində əzəmətli infrastruktur layihələrinin miqyası inşa olunan 12 min 

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

əhalinin içməli su ilə təminatının 67 faizə yüksəlməsində ifadə olunur. 

Bu müddət ərzində ölkə iqtisadiyyatı 3,2 dəfə, qeyri-neft sektoru 2,8 dəfə, qeyri-neft ixracı isə 4,1 

dəfə artıb. 7 beynəlxalq aeroport yenidən qurulub, 30 elektrik stansiyası tikilib, sahibkarlara güzəştli 

şərtlərlə 2 milyard manatdan çox kreditlər verilib, 4 su anbarı tikilib. 

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

yüksəldilməsi, rifahının yaxşılaşdırılması sahəsində möhtəşəm nailiyyətlər əldə edilib. Son 15 il ərzində 

yoxsulluq həddi 50 faizdən 5 faizə enib, 1 milyon 900 min yeni iş yeri açılıb, maaşlar orta hesabla 5 dəfə, 

pensiyalar 8 dəfə artıb, 3100 məktəb tikilib və ya əsaslı surətdə təmir olunub, 642 xəstəxana qurulub 

istifadəyə verilib, 43 müasir idman kompleksi yaradılıb, məcburi köçkünlər üçün 92 yaşayış kompleksi 

tikilib və 245 min məcburi köçkün müasir mənzillərlə təmin olunub. 

 

Regional iqtisadiyyatın lokomotivi 
  

Cənubi Qafqazın və ətrafın coğrafiyasını dəyişdirməyə qadir olan möhtəşəm layihələrin təşəbbüskarı 

missiyasını qətiyyətlə öz üzərinə götürən Azərbaycan regional iqtisadiyyatın lokomotivinə çevrilib, 

Avropanın enerji təhlükəsizliyinin etibarlı tərəfdaşlarından biri kimi özünü təqdim edib. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsi, “Azəri-Çıraq-Günəşli” yatağı ilə bağlı müqavilənin 

uzadılması, Şimal-Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizində işlərin davam etdirilməsi, Yeni Bakı Beynəlxalq 

Dəniz Ticarəti Limanının, iri enerji layihələrinin, qlobal əhəmiyyətli iqtisadi zonaların yaradılması, “ASAN 

xidmət” kimi Azərbaycan brendinin dünyaya təqdim edilməsi məhz cənab Prezidentin iradəsi sayəsində 

həyata keçirilib. 

Bu gün qarşıda duran əsas vəzifələrdən biri isə “Cənub qaz dəhlizi”nin vaxtında təhvil verilməsidir. 

Artıq bütün maliyyə resursları təmin edilib və Azərbaycan öz liderlik missiyasını uğurla icra edir. Bu tarixi 

layihəni - 7 ölkəni, qitələri birləşdirən, 3500 kilometr məsafəsi olan və dənizin altından, dağların başından 

keçən qaz kəmərini Azərbaycan uğurla həyata keçirir. Bu, tarixi layihə ölkəmizin uğurlu, dayanıqlı inkişafı 

üçün əsas resurs bazasıdır. 

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

nəqliyyat mərkəzlərinin birinə çevriləcək. 

Bütün bu uğurları isə cənab İlham Əliyev belə dəyərləndirib: “Son 14 il ərzindəki reallıqlar bunu 

göstərir ki, verilən bütün vədlər artıqlaması ilə yerinə yetirildi. Son 14 il ərzində Azərbaycan böyük və 

şərəfli yol keçmişdir. Ölkəmiz bütün sahələrdə böyük uğurlara imza atmışdır”.  

Dövlət başçısının söylədiyi kimi, icra edilən köklü iqtisadi islahatlar, bölgələrdəki infrastruktur 

layihələri həm ölkəmizin ümumi inkişafına böyük təkan verdi, həm də Azərbaycanın nəhəng transmilli 

infrastruktur layihələri Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini dəyişdi. 

  

Azərbaycanı tarixinin ən qüdrətli dövlətinə çevirən lider 
  

Bu gün müstəqil Azərbaycan çoxəsrlik tarixində bütün sahələr üzrə ən yüksək inkişaf 

mərhələsindədir desək, yanılmarıq. Müasir Azərbaycanın yeni tarixi mərhələdəki bütün sahələr üzrə 

inkişafı cənab İlham Əliyevin yorulmaz fəaliyyətinin konkret əməli nəticəsidir. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında cənab İlham Əliyev bu fəaliyyətini belə dəyərləndirib: 
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“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”. 

Həqiqətən də 2003-cü ildən bu günə qədər keçən dövrə nəzər saldıqda, aydın şəkildə görərik ki, bu 

illər Azərbaycanda sürətli inkişaf dövrü keçmiş və ölkəmiz dünyada analoqu olmayan iqtisadi templərlə 

inkişaf etmişdir. Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr icra olunmuş, 2003-cü ildə və ondan sonrakı illərdə 

verilmiş bütün vədlər həyatda öz əksini tapmışdır. 

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

onun dincliyi, əmin-amanlığı, bir sözlə, bütün taleyi onu idarə edən müdriklərin çiynindədir. 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.  

Qurultayda xalqa müraciət edən cənab İlham Əliyev bir daha bildirdi ki, əgər prezident seçkilərində 

Azərbaycan xalqı ona yenidən yüksək etimad göstərərsə, ləyaqətli xidmət missiyasını uğurla davam 

etdirəcək.  

Əminliklə söyləyə bilərik ki, Azərbaycan xalqı aprelin 11-də seçkilərə gedib cənab İlham Əliyevə səs 

verməklə növbəti 7 il ərzində Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə, sabitliyinə, əmin-amanlığına təminat 

verəcəklər. 

 

Azərbaycan.-2018.-11 fevral.- №32.-S.1,4. 
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Xalq gələcəyini alternativi olmayan Prezident İlham Əliyev siyasətində görür 

 

İlham Əliyev: “Sizi və bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, əgər prezident 

seçkilərində Azərbaycan xalqı mənə yenidən yüksək etimad göstərərsə, doğma xalqıma ləyaqətlə 

xidmət edəcəyəm” 

 

Nəzakət Ələddinqızı 

 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında əhəmiyyətli hadisə olan Yeni Azərbaycan Partiyasının VI 

Qurultayı ölkəmizin sabitlik və inkişaf dövrünü yaşayan bir dövründə keçirildi. Əsas ideoloji dayaqları 

müstəqillik, azərbaycançılıq, sosial inkişaf, siyasi və iqtisadi islahatlar olan YAP-ın mövcud olduğu dövrdə 

ölkəmiz sürətli inkişafa nail olub. Öz tarixinin ən güclü, ən qüdrətli dövrünü yaşayan Azərbaycan müasir 

dünyamızda elə bir etibarlı imic qazanıb ki, bu prosesdə YAP-ın böyük rolu müstəsnadır. YAP-ın 

mütəşəkkil fəaliyyəti, öz liderinə sədaqəti nəticəsində, ölkəmiz bütün sahələrdə daha böyük nailiyyətlər 

qazanır.  

Dövlətimizin siyasi sisteminin sütunu olan YAP ölkəmizdə siyasi islahatların aparılmasında mühüm 

rol oynayır. Yeni Azərbaycan Partiyasının VI Qurultayında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti, Yeni 

Azərbaycan Partiyasının Sədri Cənab İlham Əliyev ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında həlledici rol 

oynayan partiyanın qərarlarının Azərbaycanın inkişafına töhfə verdiyini bildirib. Ötən ilin noyabrında 

partiyanın 25 illik yubileyinin qeyd edildiyini bildirən dövlət başçısı, bu illər ərzində, partiyanın uğurlu və 

şərəfli yol keçdiyini qurultay iştirakçılarının diqqətə çatdırıb: “Əgər o vaxt bu partiyamız yaradılmasaydı, 

bilmək olmazdı ki, ölkə hansı istiqamətdə inkişaf edəcəkdi. Çünki o vaxt ölkəmizin qarşısında çox ciddi 

problemlər durmuşdu. Demək olar ki, Azərbaycan, onun gənc müstəqilliyi təhlükə altında idi”.  

1992-ci ildə yaradılan YAP-ın tarixi hadisəyə çevrildiyini vurğulayan Cənab Prezident bir neçə 

aydan sonra xalqın istəyi və tələbi ilə Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəldiyini və ölkəmizin inkişaf 

yoluna qədəm qoyduğunu bildirib: “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”.  

1993-cü ildən ölkədə aparılan işlər, görülən tədbirlər bugünkü reallıqları təmin edir. “1993-cü ildən 

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

olmuşdur” - deyən Cənab Prezident bildirib ki, 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”. 

 

“Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun problemləri, onun qayğiları, 

onun rifahı dayanır” 

 

Ulu Öndərin quruculuq və inkişaf xəttinin davamçısı olan Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan 

Partiyasının Sədri İlham Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam etdirməklə, 

ölkəmizi sabitlik və inkişafın, vətəndaş həmrəyliyinin təmin olunduğu güclü dövlətə çevirib. Azərbaycan 

Prezidenti Cənab İlham Əliyev hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində qeyd etmişdi ki, əgər 

Azərbaycan xalqı mənə etimad göstərərsə, mən Heydər Əliyev siyasətini davam etdirəcəyəm. Bu, belə də 

oldu. Cənab Prezidentin “Şadam ki, Heydər Əliyev siyasəti Azərbaycanda yaşayır, davam etdirilir, 

zənginləşir və ölkəmiz uğurla inkişaf edir”, -deməsi çox böyük əsasləra söykənir. 2003-cü ildən bu günə 

qədər keçən dövr Azərbaycana sürətli inkişaf mərhələsini yaşamış və Azərbaycan 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 Azərbaycan yeni 

iqtisadi və sosial çağırışların, nüfuzlu beynəlxalq qurumların tədbirlərinin keçirilməsi üçün əsas məkan 

kimi tanınır, dünyaya özünü demokratik ənənələrə sadiq, hüquqi və sosial dövlət kimi təqdim edir. 
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Ölkəmizin bütün sahələrdə böyük uğurlar qazanması, maliyyə imkanlarının artması, ölkəmizin transmilli 

layihələrin təşəbbüskarı və əsas iştirakçısı kimi çıxış etməsi, müasir tələblərə cavab verən infrastrukturun 

yaradılması və s. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki mövqelərini getdikcə daha da möhkəmləndirir. 

Azərbaycan Prezidentinin əməli fəaliyyətinin, iradəsinin nəticəsidir ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 

istifadəyə verilib, iri enerji layihələr və qlobal əhəmiyyətli iqtisadi zonalar yaradılıb. İqtisadiyyatın 

şaxələndirilməsi, neftdən asılılığın azaldılması və sənayeləşmə prosesinə nail olunub. Bütün bu və ya digər 

amillər son 14 ilin məntiqi nəticəsidir. “Bizim son illər apardığımız siyasət özünü tam doğrultdu, 

Azərbaycanda sabitlik mövcuddur” - deyən Azərbaycan Prezidenti son 5-6 il ərzində dünyanın müxtəlif 

yerlərində, bizim regionumuzda çox ciddi, narahatedici proseslər getdiyini diqqətə çatdırıb və bildirib ki, 

belə olan halda, sabitlik pozulduqda heç bir inkişafdan söhbət gedə bilməz: “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 və 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”. 

 

“Biz çalişmalıyıq ki, dünyanın demokratik baxımdan ən inkişaf etmiş ölkələrinin 

standartlarına yaxınlaşaq və bunu edəcəyik” 

 

Həyata keçirilən layihələr və islahatlar Azərbaycanın gələcək inkişafına yönəlsə də, hələ qarşıda daha 

böyük nailiyyətlər Azərbaycanı gözləyir. Qurultayda Cənab Prezident çıxışında Azərbaycanı gələcəkdə 

daha da güclü dövlətə çevirmək üçün görüləcək işləri də diqqətə çatdırıb: “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”.  

Son 14 ildə Azərbaycan beynəlxalq aləmdə yüksək zirvələri fəth edib, ölkəmiz BMT TŞ-nin üzvü 

olub. “Bizim bütün ölkələrlə qarşılıqlı hörmət və biri-birinin işinə qarışmamaq şərti ilə münasibətlərimiz 

qurulub” - deyən Prezident gələcəkdə bu münasibətləri daha möhkəmləndirərək, qonşu dövlətlərlə 

əlaqələrimizin daha da yüksək pilləyə qalxacağını qeyd edib: “Mən buna əminəm. Çünki hazırda 

başladığımız və davam etdirdiyimiz iqtisadi və digər layihələr bunu deməyə əsas verir”. Gələcəkdə məcburi 

köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və mənzillərlə, evlərlə təmin edilməsi, nəhəng enerji layihələrini 

icrası və sistiqamətində, bundan sonra da uğurlu siyasət aparılacağını diqqətə çatdıran Cənab Prezident 

“bütün planlarımızı həyata keçirmək üçün iqtisadiyyatımızı gücləndirməliyik”, - deyib.  

Göründüyü kimi, 2003-cü ildən keçən müddət müasir tariximizə ölkənin iqtisadi, sosial, siyasi və 

mədəni inkişafının dönüş nöqtəsi kimi daxil olub. Bu illər ərzində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

uğurla həyata keçirilən islahatlar nəticəsində, Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkəsi kimi 

tanınıb. Azərbaycan xalqı öz gələcəyini Azərbaycanda alternativi olmayan İlham Əliyev siyasətində görür 

və Onu dəstəkləyir. Yeni Azərbaycan Partiyasının VI Qurultayında İlham Əliyevin namizədliyinin irəli 

sürülməsi haqqında qərar yekdilliklə qəbul olunub. Seçicilər aprel ayının 11-də hər Cənab İlham Əliyevə 

səs verməklə növbəti 7 il ərzində Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə, yüksəlişinə, sabitliyinə və əmin-

amanlığına səs vermiş olacaqlar. 

Prezident İlham Əliyev Ona göstərilən etimada görə, səmimi minnətdarlıq hissini ifadə edib: “Sizi 

və bütün Azərbaycan xalqını əmin etmək istəyirəm ki, əgər prezident seçkilərində Azərbaycan xalqı mənə 

yenidən yüksək etimad göstərərsə, doğma xalqıma ləyaqətlə xidmət edəcəyəm”. 

 

Səs.-2018.-10 fevral.-№27.-S.3. 
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Azərbaycan dövləti aprelin 11-dəki seçkilərdə də şəffaflığı və obyektivliyi təmin edəcəkdir 

 

Bunun üçün mükəmməl seçki qanunvericiliyi və siyasi iradə vardır 

  

İttifaq Mirzəbəyli 
 

Xalqımız daha bir mühüm siyasi hadisə ərəfəsindədir. Məlum olduğu kimi dövlət başçısı 2018-ci 

ildə keçiriləcək prezident seçkilərinin vaxtının elan edilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Həmin 

sərəncam ölkə Konstitusiyasının və qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğundur. 
 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov “Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

sərəncamını şərh edərkən deyib ki, bu günədək Azərbaycanda bütün seçkilər Konstitusiya normalarına, 

Seçki Məcəlləsinə və digər qanunvericilik aktlarına uyğun olaraq demokratik, şəffaf və ədalətli şəkildə 

keçirilib. İstər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə seçkiləri xalqın iradəsini əks etdirib, həmçinin 

yerli və beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Qətiyyətlə deyə bilərik ki, 2018-ci 

ilin 11 aprel seçkiləri də ölkə qanunvericiliyi əsasında, xalqın arzu və istəklərinə rəğmən, azad və 

demokratik şəkildə keçiriləcək. 

Təbii ki, istənilən seçki ərəfəsində danışan ekspert və politoloqlar dörd mühüm prinsipi önə çəkməyi 

məqsədəuyğun hesab edirlər: Milli seçki qanunvericiliyi, xalqın seçki təcrübəsi, beynəlxalq qanunvericilik 

normaları ilə uzlaşdırılma və nəhayət, cəmiyyətin arzu-istəklərinin nəzərə alınması. Qətiyyətlə deyə bilərik 

ki, son 15-20 ildə ölkəmizdə keçirilən bütün seçkilər ərəfəsində bu dörd prinsip dönə-dönə yada salınıb və 

onların hər biri yüksək səviyyədə təmin edilib. Bu amillər Azərbaycan dövlətinin müstəqilliyinin ən kövrək 

illərində ulu öndər Heydər Əliyevin də diqqət mərkəzində olub, beynəlxalq aləmin aparıcı dövlətləri ilə 

yanaşı dayanmaq hüququ qazanmış qüdrətli Azərbaycanın rəhbərliyinin də. Qarşıdan gələn seçkilərdə isə 

həmin prinsiplərin daha yüksək səviyyədə təmin olunacağı heç kəsdə şübhə yaratmır. 

Belə düşünməyə kifayət qədər haqqımız var. Çünki bu gün ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni 

həyatın bütün sferalarında beynəlxalq miqyaslı uğurlar əldə edən Azərbaycan Respublikası seçkilər 

sahəsində də mühüm nailiyyətlər qazanmaqdadır. Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəsmi materialları ilə tanış 

olarkən öyrənirik ki, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra seçki sistemi təkmilləşdirilmiş, mükəmməl 

hüquqi baza yaradılmış, seçkilər sahəsində ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatlarla qarşılıqlı əməkdaşlıq daha 

da genişlənmiş, seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi sahəsində xeyli müsbət təcrübə əldə olunmuşdur. Eyni 

zamanda, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasında təsbit olunmuş insan və vətəndaş hüquq və 

azadlıqlarının səmərəli təmin olunması və qorunması mexanizmləri müasirləşdirilmiş, bu sahədə inkişaf 

etmiş Avropa dövlətləri və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq xeyli dərinləşmişdir. 

Azərbaycan rəhbərliyi fəaliyyətinin bütün dövrlərində əsas insan hüquq və azadlıqlarının yüksək 

səviyyədə təmin olunması məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlamışdır. Təbii ki, insan hüquqlarının 

daha sivil həyata keçirilməsi vasitələrindən biri də seçkilərin demokratik, azad, ədalətli, şəffaf və 

beynəlxalq standartlara uyğun aparılmasıdır. MSK rəsmilərinin fikrincə, seçkilərin sivil şəkildə keçirilməsi 

bir sıra amillərlə, o cümlədən, ictimai-siyasi sabitliyin, seçkilər sahəsində fəaliyyət göstərən peşəkar kadr 

potensialının mövcud olması, maddi-texniki təchizatın yüksək səviyyəsi, eyni zamanda, mükəmməl 

qanunvericilik bazasının və icra mexanizmlərinin yaradılması ilə bağlıdır. Bildirilir ki, qısa zamanda 

respublikamızda bu baxımdan sanballı nəticələrə imza atılmış, insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının 

qorunması sahəsində bir sıra təqdirəlayiq dövlət proqramları hazırlanıb həyata keçirilmişdir. 

Bu gün dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da müasir texnologiyaların verdiyi 

imkanlardan bəhrələnməklə seçki subyektləri Mərkəzi Seçki Komissiyasının qəbul etdiyi bütün qərarlar, 

sənədlər və keçirdiyi tədbirlərlə yaxından tanış olur, həmçinin seçkilərdə iştirak edən subyektlərlə bağlı 

məlumatlar əldə edə bilirlər. 

Seçki təcrübəmizdən məlumdur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının Avropa İttifaqı ilə birlikdə seçki 

hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar müraciət və şikayətlərə baxılmasına həsr edilən çoxsaylı tədbirlər 

keçirilib. 2015-ci il iyulun 9-da və avqustun 13-də Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən siyasi partiyaların 

maliyyə hesabatlarının tərtib edilməsi, qəbul olunması, nəzərdən keçirilməsi və ictimailəşdirilməsinə həsr 

olunmuş iki seminar təşkil olunub ki, bu da siyasi partiyalarla bağlı qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi 

tələblərindən irəli gəlir. 
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Seçkilərlə bağlı seçicilərin və digər seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi məqsədilə Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının üzvləri və əməkdaşları seçkilər dövrü İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkətində hər 

həftə seçki hüququnun və seçki prosesinin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuş mövzularla çıxış edirlər. 

Eyni zamanda, MSK üzvlərinin və Katiblik əməkdaşlarının mətbuat səhifələrindəki məqalələri və 

müsahibələri də vətəndaşların seçki fəallığına stimul verən tədbirlərdəndir. 

Ötən seçkilərdən də məlumdur ki, seçki komissiyaları kütləvi informasiya vasitələri ilə yaxından 

əməkdaşlıq edir, onlara seçkiləri işıqlandırmaları üçün hər cür şərait yaradır, öz peşə borclarını layiqincə 

yerinə yetirmələrinə lazımi kömək göstərirlər. Bu əməkdaşlıq getdikcə daha da dərinləşir və birgə tədbirlər 

keçirilir. KİV nümayəndələri mütəmadi qaydada MSK-nın tədbirlərinə dəvət olunur və lazımi məlumatları 

dərhal və birbaşa əldə edirlər. Ölkə ictimaiyyətinin seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi ilə bağlı 

məlumatlandırılması məqsədilə MSK tərəfindən müxtəlif xarakterli mətbuat konfransları, brifinqlər 

keçirilir, respublikada fəaliyyət göstərən elektron informasiya vasitələrinə məlumatlar çatdırılır, mətbuat 

bülletenləri və məqalələr dərc olunur. Təbii ki, qarşıdan gələn prezident seçkilərində də MSK mətbuatla 

yaxından əməkdaşlıq edəcəkdir. 

Bu da bir faktdır ki, seçkilər zamanı bəzən bu və ya digər səbəblərdən vətəndaşların seçki 

hüquqlarının pozulması halları olur. Bu isə pozulmuş seçki hüquqlarının bərpa olunması zərurətini yaradır. 

Məhz bu zərurətlə bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası 2008-ci ildən başlayaraq, Avropa Şurası Venesiya 

Komissiyasının ekspertləri ilə birgə şikayət və müraciətlərə baxılması ilə əlaqədar dairə seçki 

komissiyalarının ekspert qruplarının üzvləri üçün seminar-treninqlər keçirib. Seçki qanunvericiliyinə görə, 

şikayətlər ilkin olaraq dairə seçki komissiyalarında yaradılan 3 nəfərdən ibarət ekspert qrupunun üzvləri 

tərəfindən araşdırılır. 

Bundan başqa, respublikada 2008-ci ildən başlayaraq tətbiq olunan və internet vasitəsilə səsvermə 

prosesini canlı izləmək imkanı verən veb-kameralardan istifadə təcrübəsi və coğrafiyası da ildən-ilə 

artmaqdadır. 2013-cü il Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçkilərində və 2014-cü il bələdiyyələrə 

seçkilərdə şəffaflığın yüksək səviyyədə təmin olunması üçün bütün digər vasitələrlə yanaşı, respublikadakı 

seçki məntəqələrində əvvəlki seçkilərdə quraşdırılmış veb-kameraların sayı 2 dəfə artırılaraq 500-dən 1000-

ə (təxminən 20 faizə) çatdırılmışdır. Veb-kameralar quraşdırılmış seçki məntəqələrinin siyahısı təsdiq 

olunaraq dərc edilmiş və rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilmişdir. Seçki günü bu veb-kameralar 

vasitəsilə internet istifadəçiləri istər ölkə daxilindən, istərsə də xaricdən MSK-nın internet səhifəsinə daxil 

olaraq səsvermə prosesini, səslərin sayılması və nəticələrin müəyyənləşdirilməsini arasıkəsilmədən canlı 

müşahidə etmək imkanına malik olmuşlar. 

Bütün bunlar sübut edir ki, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən siyasi partiyalar da, prezidentliyə 

namizədlər də, seçki komissiyalarının üzvləri və müşahidəçilər də, ən nəhayət, istənilən seçkidə əsas söz 

sahibi olan seçicilər də 11 aprel 2018-ci il prezident seçkilərinin hazırlanması, təşkili və keçirilməsindən 

tamamilə razı qalacaqlar. Çünki bu məmnunluğun təmin edilməsi üçün ölkəmizdə milli seçki 

qanunvericiliyi, xalqın seçki təcrübəsi, beynəlxalq qanunvericilik normaları ilə uzlaşdırılma və nəhayət, 

cəmiyyətin arzu-istəklərinin nəzərə alınması kimi bütün prinsiplər mövcuddur. Fəxr ilə deyə bilərik ki, 

həmin prinsiplər ölkəmizdə milli dəyərlər səviyyəsində qorunur və nəzarətdə saxlanılır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-11 fevral.-№32.-S.1. 
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Xalqın alternativsiz lideri 

 

Rəşad CƏFƏRLİ, 

Rəşad BAXŞƏLİYEV 

 

Aprel ayının 11-də ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıqlar başlayıb. Ötən həftə VI 

qurultayını keçirən Yeni Azərbaycan Partiyası xalqın alternativsiz lideri olan İlham Əliyevin prezidentliyə 

namizədliyini irəli sürdü.  

Milli Məclisin deputatları da hesab edirlər ki, partiyanın bu qərarı xalqın mütləq əksəriyyətinin 

mövqeyinin ifadəsidir. Çünki cənab İlham Əliyev bütün fəaliyyəti ilə yenidən prezident seçilmək üçün 

xalqın tam etimadını qazanıb. 

  

Dövlətinə və xalqına ləyaqətlə xidmət edən rəhbər 
  

Bahar MURADOVA,  
Milli Məclis Sədrinin müavini,  

İnsan hüquqları komitəsinin sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü: 

- Aprelin 11-nə təyin olunmuş prezident seçkilərinin keçirilməsi ilə əlaqədar qərar Azərbaycan 

xalqının milli maraqlarının qorunması və strateji hədəflərə nail olmaq üçün keyfiyyətcə yeni siyasi 

mərhələdə mövcud şəraiti doğru-düzgün dəyərləndirmək nöqteyi-nəzərindən olduqca əhəmiyyətli bir 

gedişdir. Eyni zamanda son zamanlar beynəlxalq aləmdə baş verən ciddi proseslərin mənfi təsirindən, 

Rusiya və Ermənistanda keçiriləcək prezident seçkilərinin nəticələrindən dolayı yarana biləcək yeni siyasi 

situasiyaya hazır olmaq və xüsusilə də Dağlıq Qarabağ məsələsində ortaya atıla biləcək bəhanələrdən 

sığortalanmaq baxımından da vaxtında və məharətlə atılmış güclü taktiki addımdır.  

Qarşıda duran mühüm vəzifələrin vaxtında və dolğun şəkildə təmin olunması isə məhz ekstremal 

şəraitdə ən düzgün qərar vermək bacarığına malik lider ətrafında birləşməkdən keçir. Bu mənada prezident 

seçkilərində ölkə rəhbəri, partiyamızın sədri cənab İlham Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi barədə 

Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının yekdil qərarına dövlət və dövlətçilik tarixində, xalqın 

taleyində şəxsiyyətlərin yeri və rolu baxımından qiymət vermək daha məntiqlidir.  

Azərbaycanın tarixi fərqli düşüncəyə, xarakterə və qabiliyyətə malik müxtəlif səciyyəli rəhbərlərin 

obrazları ilə kifayət qədər zəngindir. Lakin zaman sübut edib ki, yalnız ali və nəcib keyfiyyətlərə malik, 

özündə bir çox rasional lider keyfiyyətlərini birləşdirən, bütün gücünü və əzmini yalnız xalqın mənafeyi 

naminə sərf edən, ona göstərilən etimadı layiqincə doğrulda bilən rəhbər öz mövqeyini və nüfuzunu tarixən 

qoruyub saxlaya bilir. Bununla bağlı çağdaş tariximizin ən bariz nümunəsi kimi dahi Heydər Əliyevin 

həyatını misal gətirmək istərdim. Bu gün onun gerçək siyasi varisi kimi qəbul edilən və Azərbaycanın 

mərdlik, qətiyyət və ləyaqət simvoluna çevrilmiş Prezident İlham Əliyev isə xalqımızı daha firavan 

gələcəyə doğru aparan yolu inamla davam etdirməkdədir.  

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin sükanı arxasında durduğu 15 ilə yaxın müddət ərzində o, cəmiyyətə 

özünün xarizmatik lider obrazını və rasional siyasi davranış modelini təqdim edib, söz və əməl birliyinə 

əsaslanan siyasi əxlaq və etika nümunəsini ortaya qoyub. Cənab İlham Əliyev, eyni zamanda Azərbaycanın 

tərəqqisini şərtləndirən fəaliyyətin ideoloji sütunu rolunu oynayan Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarının 

keyfiyyətcə yeniləşməsini, onun daha qüdrətli və əzəmətli aparıcı siyasi qüvvəyə çevrilməsini təmin 

etməkdədir. Bu mənada onun keyfiyyətcə yeni və son dərəcə məsuliyyətli bir dövr üçün prezidentliyə 

namizədliyinin irəli sürülməsini zərurətdən doğan sosial sifariş kimi dəyərləndirmək lazımdır. Bunu isə son 

zamanlar keçirilmiş və əhalinin müxtəlif təbəqələrini əhatə edən sosial sorğuların nəticələrinə istinad edən 

siyasi texnoloqların prezident seçkiləri keçiriləcəyi halda seçicilərin böyük əksəriyyətinin məhz cənab 

İlham Əliyevi dəstəkləyəcəyi barədə verdikləri proqnozlar təsdiq etməkdədir. 

Cənab İlham Əliyev dövlətinə və xalqına ləyaqətlə xidmət edən rəhbər olduğunu hər zaman əməlləri 

ilə sübut etmişdir. İlk gündən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağını vəd edən və sonadək sözünü 

tutmağı bacaran dövlət başçısı ölkəyə rəhbərlik etdiyi bu illərdə islahatçı lider kimi tanınmış, möhkəm 

siyasi iradəsi və prinsipiallığı sayəsində əfsanələrin reallığa çevrilməsini hədəfləyən neft strategiyasının, 

möhtəşəm transmilli enerji və nəqliyyat layihələrinin reallaşmasında müstəsna xidmətləri ilə Azərbaycanın 

və azərbaycanlıların yeni intibah dövrünün müəllifi kimi milli tariximizə şərəfli bir səhifə yazmışdır.  

Milli qanunvericiliyimizin yeni çağırışlar fonunda daha mükəmməl müddəalarla zənginləşməsi və 

təkmilləşdirilməsi, unsan hüquqlarının həyatımızın ən ali dəyərləri sırasında yer alması istiqamətində atılan 
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addımlar da ilk növbədə məhz bu məsələlərlə bağlı mütərəqqi təşəbbüslərlə çıxış edən dövlət başçısının 

insan amilinə verdiyi önəmdən irəli gəlir.  

Qürurvericidir ki, yüksək intellekti və praqmatik düşüncəsi sayəsində dünya siyasətinin və 

iqtisadiyyatının əsaslarını mükəmməl şəkildə mənimsəmiş müasir lider obrazını yaratmağa nail olmuş 

enerjili və təşəbbüskar şəxsiyyət, yeni zamanın sayılıb-seçilən liderlərindən biri kimi Prezident İlham 

Əliyev təkcə olkə daxilində deyil, həm də beynəlxalq miqyasda sözünün çəkisinə və sanbalına diqqəti cəlb 

etdirməyi bacaran güclü şəxsiyyətdir. Bu müddət ərzində o, eyni zamanda Azərbaycanı dünyanın inkişaf 

etmiş dövlətləri sırasına daşıyan siyasi kursun bərqərar olması, ölkəmizi beynəlxalq miqyasda sülhsevər və 

multikultural dəyərlərə sadiq, Şərq və Qərb dəyərlərinin unikal sintezinin yarandığı bir məkan kimi tanıtdıra 

bilmişdir. Bu amil isə qısa bir zaman kəsimində müstəqil Azərbaycan dövlətinin regionun lideri statusunu 

əldə etməsindən, beynəlxalq səviyyədə söz sahibi olmasından və mövqeyinin qəbul edilməsindən doğan 

böyük siyasi dividendlərin qazanılması üçün başlıca şərtdir. 

İlham Əliyevin siyasi portreti onun fərdi obrazının özünəməxsus cizgiləri ilə daha zəngin görünür. 

Sadə bir insana məxsus ola biləcək bütün dəyərli keyfiyyətlər özəl günlərində xalqla bərabər olan, öz 

sevincini onlarla bölüşən, hər məqamda özünü xalqın birinci xidmətçisi olduğunu elan edən dövlət 

başçısının şəxsində üzvi şəkildə birləşmişdir.  

Bütün bunlar nəticə etibarilə onu söyləməyə əsas verir ki, ən müxtəlif sahələrdə Azərbaycan insanını 

mənəvi və ruhi baxımdan təmin edən möhtəşəm uğurlarımız yalnız bu günlə məhdudlaşmayıb, həm də 

cəmiyyətimizin gələcək taleyini müəyyən edir. Şübhə etmirəm ki, növbəti tarixi mərhələdə də belə 

taleyüklü işlərin və əməllərin altında ümummilli liderin ən yaxın silahdaşı və ən sadiq məsləkdaşı, onun 

həyat və mübarizə yolunun ən istedadlı davamçısı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının qüdrətli lideri, ölkə 

Prezidenti cənab İlham Əliyevin imzası duracaqdır. 

  

Azərbaycanı xoşbəxt gələcəyə aparan siyasət növbəti 7 ildə də uğurla davam edəcək 
  

Hüseynbala MİRƏLƏMOV, 
Milli Məclisin deputatı,  

YAP Xətai rayon təşkilatının sədri, professor: 

- Tarix sübut edir ki, müxtəlif dəbdəbəli adlar, cəlbedici proqramlar, şüarlar irəli sürən, xalqı, ölkəni 

irəli aparacaqlarını vəd edən partiyalar bəzən qısa zamanda siyasi səhnədən silinib gedirlər. Partiyanın 

siyasi cəhətdən təşkilatlanaraq monolit qüvvəyə çevrilmək əzmi ilk növbədə onun ideoloji-siyasi kursunun 

bütövlükdə cəmiyyətin maraqlarına cavab verməsi ilə şərtlənir. Ölkəmizdə hazırda 50-dən çox siyasi 

partiya mövcud olsa da, onların heç biri sosial bazasına, nüfuzuna və gücünə görə hakim Yeni Azərbaycan 

Partiyası ilə müqayisə olunmaq imkanında deyil. Yeni Azərbaycan Partiyasının cəmiyyətin lokomotiv 

qüvvəsi kimi çıxış etməsinin əsasında həm də xarizmatik lider amili rol oynamışdır. Bu baxımdan YAP-ın 

bəzən “Heydər Əliyev partiyası” adlandırılması da obyektiv qanunauyğunluqlara əsaslanır və partiyanın 

uğurlarında lider amilinin rolunu dolğun şəkildə təcəssüm etdirir. 

Fikrimizcə, Yeni Azərbaycan Partiyasının qurultaylarının, adətən, ölkə əhəmiyyətli seçkilərdən 

əvvələ təsadüf etməsi mövcud imkanları səfərbər edərək təşkilatlanmaq, elektorata mesaj verərək onu hazır 

vəziyyətə gətirmək, partiyanın gələcək seçki texnologiyasını, taktika və strategiyasını müəyyənləşdirmək 

məqsədinə xidmət edir. Partiyanın, xüsusən də prezident seçkilərinə qatılacaq namizədi məhz bu 

qurultaylarda müəyyənləşir, eyni zamanda rəhbər orqanların tərkibcə yenilənməsi YAP-ın fəaliyyətindəki 

dinamizmi, səmərəliliyi artırır, onun cəmiyyətdəki mövqelərini daha da möhkəmləndirir. 

Bu və digər reallıqlar fonunda YAP-ın sayca VI qurultayının 2018-ci ilin fevralın 8-də - prezident 

seçkiləri ərəfəsində keçirilməsi də qətiyyən təsadüfi deyildir. Ali tədbirdə çıxış edən Azərbaycan Prezidenti, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri cənab İlham Əliyevin bəyan etdiyi kimi, partiyanın qurultayı 

Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında əlamətdar hadisədir. Qurultay ilk növbədə göstərdi ki, sıralarında 

700 mindən çox insanı birləşdirən partiya nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda bölgədə çox böyük siyasi 

qüvvədir. Ötən il 25 illik yubileyini qeyd etmiş partiyanın siyasi proseslərə təsir imkanları ildən-ilə 

genişlənir, sıralarına üzv olmaq istəyənlərin sayı, habelə ideyalarının cəlbedici gücü ilbəil artır. 

Ali partiya tədbirinin iştirakçısı olan nümayəndələrin yeganə təklifi əsasında qurultayın baş qərarının 

qəbulu - Azərbaycan Prezidenti, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri, möhtərəm İlham Əliyevin 2018-ci il 

aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsi isə son günlərin ən əlamətdar 

hadisələrindən biri kimi tarixiləşdi. Şübhəsiz, bu qərar, əslində, cəmiyyətin və xalqın çoxdan gəldiyi 

qənaətin partiyanın ali forumunda etiraf edilməsi, yaxud təsdiqlənməsidir. Yeni Azərbaycan Partiyasının 
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VI qurultayının nümayəndələri isə mütləq əksəriyyətin rəyini rəsmiləşdirmək kimi şərəfli bir missiyanı 

həyata keçirməyin onlara nəsib olmasından kifayət qədər məmnundurlar. 

Vətəndaşların ölkəyə layiqli rəhbər seçmək haqqı xalqın öz taleyinə sahib çıxmaq hüququnun 

təməlində dayanır. Azərbaycan xalqı indiyədək 2003, 2008 və 2013-cü illərin prezident seçkilərində daxili 

inamına söykənərək, cənab İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyini dəstəkləməklə siyasi taleyinə sahib 

olmaq haqqını qətiyyətlə ifadə etmişdir. Bu tarixi seçimlər həm də belə bir həqiqətin cəmiyyətdə dərkidir 

ki, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ən bariz təcəssümü Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi 

müstəqil siyasətdir. 

Azərbaycan cəmiyyətinə xas olan nikbin ictimai ovqat, yüksək seçki əhvali-ruhiyyəsi xalqın öz 

Prezidentinə - cənab İlham Əliyevə dərin və sarsılmaz inamından qaynaqlanır. Bu inam tarixi sınaqlardan 

keçməklə dövlət başçısının son 15 ildəki gərgin əməyinə və bunun möhtəşəm nəticələrinə söykənir. Bu 

inam hər addımda müşahidə etdiyimiz bir əlahiddə amildən - Prezidentlə xalqın sarsılmaz mənəvi 

bağlılığından qaynaqlanır. Bu inam Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanda idarəçilik fəlsəfəsinə yeni 

məna çalarları gətirmiş “Mən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağam” çağırışından qaynaqlanır. 

Nəhayət, bu inam mayasında Heydər Əliyev sevgisi dayanan ümumxalq rəğbətindən qüdrət alır. 

Növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində cəmiyyətdə mütləq əksəriyyətin seçiminin dəyişməz qalması - cənab 

İlham Əliyevin alternativsiz lider kimi qəbul olunması ilk növbədə həm də möhtərəm Prezidentin 

fenomenal liderlik keyfiyyətlərindən irəli gəlir. Eyni mövqeyə, statusa iddia edən opponentlərindən fərqli 

olaraq, cənab İlham Əliyevin ölkənin bu günü və gələcəyi ilə bağlı baxışlar sisteminin institutlaşmış 

xarakter daşıması, bu baxışların taktiki, strateji və perspektiv rakursunda Heydər Əliyev siyasətinin ehtiva 

etdiyi prioritetlərin dayanması, ən əsası, ulu öndərin siyasət məktəbində yetişmiş peşəkar diplomat kimi 

təmiz keçmişə, müasir lider imicinə malik olması onun ictimai rəydə önə çıxmasını şərtləndirən başlıca 

məqamlar sırasında xüsusi vurğulana bilər. 

Ölkə vətəndaşları Heydər Əliyev siyasi kursunu yeganə nicat və istinadgah mənbəyi seçdiyi kimi, 

qarşıdakı 7 ildə də Azərbaycanın taleyini ulu öndərin layiqli davamçısı - Azərbaycan Prezidenti cənab 

İlham Əliyevə etibar edirlər. Bu yüksək etimad ilk növbədə cənab İlham Əliyevin səmərəli fəaliyyətindən, 

ən əsası, öz siyasətində sosial sifariş amilini incəliklə nəzərə almasından qaynaqlanır. 

Ötən 15 ilin yekunlarının təhlili bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 

kursunun davam etdirilməsi Azərbaycanda ictimai zərurətə çevrilib. Bu kursu layiqincə davam etdirən 

dövlət başçısı cənab İlham Əliyev hər addımında milli maraq və mənafeləri uca tutur, ölkə vətəndaşlarının 

arzu və istəyini gerçəkləşdirmək üçün böyük əzmkarlıqla çalışır. Azərbaycan Prezidentinin bu dövrdəki 

fəaliyyətinin əsas qayəsi xalqa və dövlətə sədaqətli xidmət prinsipi üzərində qurulmuşdur. Lakin YAP-ın 

növbəti prezident seçkilərində cənab İlham Əliyevin namizədliyini irəli sürmək qərarı təkcə ən yeni 

tariximizin möhtəşəm nailiyyətləri ilə bağlı şərtlənmir. Bu qərar, eyni zamanda növbəti illərdə Prezident 

İlham Əliyevin Azərbaycanın tərəqqi və inkişafına, uğurlu gələcəyinə daha çox töhfələr verəcəyinə olan 

dərin və səmimi inamın təcəssümüdür.  

Azərbaycan xalqı qarşıdan gələn prezident seçkilərində məhz bunları rəhbər tutaraq öz seçimini 

edəcək. Bu mənada əminliklə demək olar ki, Azərbaycan xalqını xoşbəxt gələcəyə aparan bu siyasət növbəti 

7 ildə də uğurla davam etdiriləcək, respublikamız cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında inkişaf tempini 

sürətləndirəcək, qabaqcıl dövlətlər arasında layiqli yerini tutacaq. 

  

YAP-ın qərarı xalqımızın arzusunun ifadəsidir 
  

İqbal MƏMMƏDOV, 
Milli Məclisin deputatı: 

- Dövlətlərin və xalqların taleyində, dünyadakı yerinin müəyyənləşdirilməsində dahi siyasətçilərin, 

müdrik dövlət başçılarının rolu danılmazdır. Son 15 ildə Azərbaycanın yüksəlişi, Cənubi Qafqazın liderinə, 

dünya birliyində isə nüfuzlu və söz sahibi olan dövlətə çevrilməsi bu həqiqətin bariz təsdiqidir.  

Bu dövrdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında ölkəmizin dinamik inkişafı, sürətli tərəqqisi, həyata 

keçirilən əzəmətli layihələr, hərtərəfli yenilənməsi, modernləşməsi, doğma vətənimizi dünyaya yeni 

formada təqdim etməyə imkan yaradan müsbət dəyişikliklər ilk növbədə ölkə rəhbərinin siyasi iradəsinin, 

qətiyyətinin və müdrikliyinin göstəricisidir. Bəli, ulu öndər Heydər Əliyev yolunun davamı başqa cür ola 

da bilməzdi.  

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə aparılan uğurlu islahatlar, əldə 

olunan nəticələr xalqın daha xoş sabaha olan inamını qat-qat artırdı, Heydər Əliyev siyasi kursunun 
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layiqincə davam etdirildiyinə, memarı olduğu müstəqil Azərbaycanın etibarlı əllərdə olduğuna möhkəm 

əminlik yaratdı. Heydər Əliyev siyasətinin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davamını aydın görən 

xalqımız bu siyasəti yüksək dəyərləndirdi və Prezidentin ətrafında daha da sıx birləşməklə Azərbaycanın 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələri sırasında layiqli yerini tutmasına nail olmağı ulu öndərin ruhu qarşısında 

mənəvi borcu saydı. Beləliklə, Heydər Əliyevin layiqli davamçısı kimi 2003-cü ildən sonra həyata keçirdiyi 

uğurlu siyasətlə Azərbaycanı inkişaf yoluna çıxaran cənab İlham Əliyevin 2008-ci və 2013-cü illərin 

seçkilərində də layiqli qələbə qazanaraq Azərbaycan Prezidenti seçilməsi xalqımızın mütləq əksəriyyətinin 

seçkilərdə reallaşan arzusu kimi tarixiləşdi. 

Qarşıdan növbəti prezident seçkiləri gəlir. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə aprelin 11-də 

seçkilər keçiriləcək. Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi təşkilatı olan Yeni Azərbaycan Partiyası fevralın 8-

də keçirdiyi VI qurultayında partiyanın sədri, Prezident İlham Əliyevin seçkilərdə namizədliyinin irəli 

sürülməsi barədə qərar qəbul etdi. Seçkilərə hələ iki aya yaxın müddət qalsa da YAP-ın prezidentliyə 

namizədinin müəyyən edilməsi ilə bağlı qərarının cəmiyyət tərəfindən böyük razılıqla qarşılanması indidən 

seçkinin nəticələri barədə xoş ovqatla düşünməyə əsas verir. Çünki prezident seçkilərində cənab İlham 

Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi barədə Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının qərarı bütün 

xalqımızın arzusunun ifadəsidir. 

Ötən 15 illik inkişaf və tərəqqi dövrünün statistikası real həyat həqiqətlərində - sosial problemlərin 

davamlı həllində, işsizliyin, yoxsulluğun aradan qaldırılmasında, regionların davamlı tərəqqisində, nəhəng 

infrastruktur və enerji layihələrinin reallaşdırılmasında, cəmiyyətdə işgüzar fəallığın artmasında, mənəvi-

psixoloji ovqatın yüksəlməsində özünü göstərir. Zaman etibarilə o qədər də böyük olmayan müddətdə ölkə 

iqtisadiyyatının 3 dəfə, dövlət büdcəsinin isə 20 dəfədən çox artımı, yoxsulluğun minimuma enməsi, 

insanların real pul gəlirlərinin dəfələrlə yüksəlməsi dinamik inkişafın real mənzərəsini bir daha nümayiş 

etdirir. Bu nailiyyətlər dövlət başçısının bölgələrə səfərləri zamanı vəziyyətin təhlili əsasında iqtisadiyyatın 

inkişafı üçün prioritet istiqamətləri müəyyənləşdirməsinin, tarazlı və davamlı regional tərəqqini təmin edən 

fundamental dövlət proqramlarının hazırlanmasına dair fərman və sərəncamlarının, eləcə də onların həyata 

keçirilməsi istiqamətindəki əzmkar zəhmətinin bəhrəsidir. 

Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin seçkiqabağı ovqatı bütünlüklə cənab İlham Əliyevin 

namizədliyinin dəstəklənməsi üzərində köklənib. İlham Əliyevin şəxsində xalqımız Azərbaycanın müasir 

gücünün və qüdrətinin həlledici ifadəsini görməkdədir. Xalq İlham Əliyevi müasir inkişafın arxitektoru 

sayır.  

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə bütün sahələrdə aparılan uğurlu islahatlar, əldə 

olunan nəticələr xalqın daha xoş sabaha olan inamını qat-qat artırıb. Ona görə də növbəti seçkidə cənab 

İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşməyi qarşıya məqsəd qoyan xalqımız bunu həm də ulu öndərin ruhu 

qarşısında mənəvi borc sayır. 

  

İlham Əliyevin alternativi yoxdur və parlaq qələbə qazanacağı şəksizdir 
  

Musa QASIMLI, 
Milli Məclisin deputatı, professor: 

- Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının qərarı ilə cənab İlham Əliyevin prezidentliyə 

namizədliyinin irəli sürülməsi tamamilə təbiidir. Partiya mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, Azərbaycan 

dövlətinin daha da güclənməsini, ölkəmizin sabit və davamlı inkişafını, xalqımızın daha yaxşı yaşamasını 

istəyən hər bir şəxsin bu çox ürəyincədir.  

Prezident İlham Əliyev Azərbaycan tarixində bir çox ilklərə imza atmış görkəmli dövlət və siyasi 

xadimdir. Onun seçkilərdə alternativi yoxdur və parlaq qələbə qazanacağı şəksizdir. Dövlət başçısının 

rəhbərliyi ilə görülən işlər ölkəmizin qarşısında yeni inkişaf üfüqlərinin açılmasını şərtləndirib. Azərbaycan 

dünyada ən sürətlə inkişaf edən və müasirləşən dövlətlər sırasında dayanır. Bu inkişaf isə yeni çağırışları 

və gerçəklikləri ortaya çıxarır ki, Azərbaycan dövləti də bu çağırışlara uyğun siyasi kurs həyata keçirir. 

Digər tərəfdən, bu il ölkəmizdə bir çox ölkədaxili böyük tarixi əhəmiyyətli, beynəlxalq səviyyəli 

toplantılar keçiriləcək. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100 illiyi, xalqımıza qarşı erməni-

daşnak dəstələrinin və Bakıdakı bolşevik hakimiyyətinin törətdiyi soyqırımının 100 illiyi, ordumuzun 

qurulmasının 100 illiyi, ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyi və s. Bütün bunların, 

o cümlədən, prezident seçkilərinin xalqımızın özünə layiq şəkildə keçirəcəyinə inanıram. Hesab edirəm ki, 

xalqımız tam azad, demokratik, şəffaf, ədalətli və bərabər seçkilərdə cənab İlham Əliyevə yenidən etimad 

göstərəcək. 
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Azərbaycan.- 2018.- 13 fevral.- № 33. - S.6. 
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Azərbaycanda növbədənkənar prezident seçkilərinə Moskvadan baxış 

 

Sergey Markov: “İlham Əliyev xarici planların qarşısını aldı” 
 

"ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması 

istiqamətində səylərini o qədər də yüksək dəyərləndirmirəm" 
Bunu rusiyalı tanınmış politoloq, Rusiya Siyasi Tədqiqatlar İnstitutunun direktoru Sergey Markov 

AzVision.az-a eksklüziv müsahibəsində deyib. Qarabağ danışıqlarını yaxından izləyən Markov 

münaqişənin həllinə dair vəziyyəti, eləcə də Azərbaycanda keçiriləcək növbədənkənar prezident seçkilərini 

dəyərləndirib. 

- Bildiyimiz kimi, ötən həftə ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədrləri regiona növbəti 

səfərlərini etdilər. Onlar Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri ilə görüşlər keçirib, daha sonra 

işğal altında olan Dağlıq Qarabağda oldular. Ümumilikdə, həmsədrlərin regiona səfərlərini necə 

dəyərləndirirsiniz və gözləntiləriniz nədən ibarətdir? 
- Hesab edirəm ki, həmsədrlər ilk növbədə münaqişə zonasında vəziyyəti dəyərləndirmək, həmçinin 

danışıqlar prosesinin stimullaşdırılması kimi işlər görürlər. Lakin onlar bu işin öhdəsindən tam olaraq gələ 

bilmirlər. Hazırda danışıqlar vəziyyətin, münaqişənin həlli üçün deyil, sadəcə danışıqlar xatirinə aparılır. 

Belə demək olarsa, real danışıqlar prosesinin əvəzinə danışıqlar prosesinin simulyasiyası həyata keçirilir. 

Məhz buna görə də ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Dağlıq Qarabağ  münaqişəsinin nizamlanması 

istiqamətində səylərini elə də yüksək dəyərləndirmirəm. Biz onların bu istiqamətdə uğur əldə edə biləcəyinə 

dair şansın olub-olmadığını bilmirik. Çünki Ermənistan rəhbərliyinin məsələ ilə bağlı çox sərt mövqeyi var 

və bu ölkə münaqişənin hazırkı mərhələdə dondurulmasında maraqlıdır. 

- Maraqlıdır ki, bu il Rusiya, Ermənistan və Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək. Hər 

üç ölkədə keçiriləcək seçkilər Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması prosesinə necə təsir edə 

bilər? 
- Düşünürəm ki,seçkilərlə əlaqədar danışıqlar prosesinin stimullaşdırılmasına nail olmaq olduqca 

çətindir. Hər hansı bir razılaşmaya nail olmaq üçün güzəştə, kompromisə getmək lazımdır. Güzəştə nail 

olmaq çox çətindir. Kompromislər münaqişə tərəflərindən güzəştlərə gedilməsini şərtləndirir. Lakin həm 

Ermənistanda, həm də Azərbaycanda ictimai rəy olduqca patriotik xarakter daşıyır, seçkilər zamanı bu 

tendensiya daha güclənir, siyasətçilər patriotik əhval-ruhiyyənin girovuna çevrilir, bəzən isə onlar özləri 

belə əhval-ruhiyyənin yaranmasına şərait yaradırlar. Ona görə də seçkilər ərəfəsində kompromisin əldə 

olunacağı inandırıcı deyil. 

- Ötən həftə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin 

keçirilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Yerli siyasi şərhçilər hesab edirlər ki, seçkinin qabağa 

çəkilməsi neqativ fatktorlarla bağlıdır. Azərbaycanda baş verənlər Moskvadan necə görünür? 

Fikrinizcə, hansı xarici faktorlar Cənubi Qafqaz regionuna, o cümlədən Azərbaycana təsir edə bilər? 
- Birincisi, Moskvada bu qərarı Azərbaycanın suveren hüququ kimi dəyərləndirirlər. İkincisi isə 

prezident seçkilərinin vaxtının irəli çəkilməsinin səbəbləri tam olaraq bizə aydın deyil. Bir mütəxəssis 

olaraq anlayıram ki, prezident seçkilərinin vaxtının dəyişdirilməsi böyük ehtimalla düşmənin planları (seçki 

prosesinə müdaxilə, ölkədə vəziyyəti qarışdırmaq) ilə bağlıdır. Ölkə rəhbərliyi seçkilərin vaxtını irəli 

çəkməklə mümkün xarici planların, onların vəziyyəti gərginləşdirmək cəhdlərinin qarşısını aldı. Moskvada 

Azərbaycandakı seçkilərin aprel və ya oktyabr ayında keçirilməsindən asılı olmayaraq, İlham Əliyevin 

qalib gələcəyinə şübhə etmirlər. 

- Bu il, xüsusilə hər iki ölkədə seçkilərdən sonra Azərbaycan və Rusiya əlaqələrinin necə inkişaf 

edəcəyini gözləyirsiniz? 
- Düşünürəm ki, həm Rusiya, həm də Azərbaycandakı seçkilərdə hazırkı rəhbərlik qalib gələcək. 

Nəticədə ölkələr arasında münasibətlər əvvəlki kimi inkişaf edəcək. Hazırda ölkələr arasında olan hörmət, 

başda iqtisadi, texniki və bir sıra sahələrdə pozitiv trend qorunacaq. Beynəlxalq təşkilatlarda Rusiya və 

Azərbaycan bir-birini dəstəkləmək mövqeyini sərgiləyir. Düşünürəm ki, 2018-ci ildə bu tendensiya davam 

etdiriləcək. Mən hər hansı inqilabi dəyişiklərin baş verəcəyini gözləmirəm. 

 

Eldar Tanrıverdiyev 

AzVision.az 

 

https://www.azvision.az/
https://azvision.az/tag/AT%C6%8FT
https://azvision.az/tag/AT%C6%8FT
https://azvision.az/tag/Minsk-qrupu
https://azvision.az/tag/Da%C4%9Fl%C4%B1q-Qaraba%C4%9F-
https://azvision.az/tag/Da%C4%9Fl%C4%B1q-Qaraba%C4%9F-
https://azvision.az/tag/%C4%B0lham-%C6%8Fliyev
https://azvision.az/tag/Moskva
https://azvision.az/tag/Qafqaz
https://azvision.az/tag/Moskva
https://azvision.az/tag/Moskva
https://azvision.az/tag/%C4%B0lham-%C6%8Fliyev
https://www.azvision.az/
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Xalqın dəyişməz seçimi 

 

Rəşad Baxşəliyev 

 

Aprelin 11-də ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkiləri siyasi gündəmin müzakirə mövzusu olaraq 

qalır. Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayının cənab İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyinin 

irəli sürülməsi ilə bağlı tarixi qərarı hazırda cəmiyyətimizdə ən geniş müzakirə olunan məsələdir. 

 

Milli Məclisdə Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən deputatlar da hesab edirlər ki, Azərbaycan 

xalqının alternativsiz lideri olan cənab İlham Əliyevə rəqib ola biləcək siyasi qüvvə yoxdur. 

 

Millətə və dövlətə sədaqətli xidmət missiyası 

 

Ziyafət ƏSGƏROV, Milli Məclis Sədrinin birinci müavini, YAP Siyasi Şurasının üzvü: 

 

- Dövlət başçısi İlham Əliyev səlahiyyətlərindən istifadə edərək aprel ayının 11-də prezident 

seçkilərinin keçirilməsi ilə bağlı sərəncam imzalamaqla ölkə Konstitusiyasına, seçki qanunvericiliyinin 

tələblərinə tam uyğun şəkildə addım atdı. Seçkilərin daha erkən tarixə təyin edilməsi ölkədə aparılan 

genişmiqyaslı islahatların yaratdığı hüquqi, siyasi və digər tələblərlə bağlıdır və dövlətin qarşısında duran 

mühüm məsələlərin həlli, siyasi-iqtisadi resursların yeni dövr üçün daha mütəşəkkil şəkildə səfərbər 

edilməsi baxımından vacibdir.  

Cənubi Qafqazın ən böyük siyasi qüvvəsi, əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan, 

üzvlərinin sayı yeddi yüz mini ötən Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında isə partiyanın sədri, öz 

fəaliyyəti ilə son 15 ildə Azərbaycanı dinamik inkişaf yoluna çıxaran və güclü dövlətə çevirən cənab İlham 

Əliyevin namizədliyinin irəli sürülməsi barədə qərar qəbul edildi. Azərbaycan dövlətinin inkişafına, xalqın 

xoşbəxt gələcəyinə, yaşayış tərzinin gündən-günə yaxşılaşmasına xidmət edən, bütün enerjisi və gücünü 

ölkəmizin parlaq gələcəyinə həsr edən bir insana bu etimadın göstərilməsi təqdirəlayiqdir və bu, hər bir 

vətəndaş üçün gözlənilən idi.  

Prezident İlham Əliyevin son 15 ildə əldə etdiyi böyük siyasi nailiyyətlər onun siyasi liderlik üçün 

zəruri keyfiyyətlərə malik olduğunu bir daha təsdiqləyir. Müstəqil Azərbaycanın məhz cənab İlham 

Əliyevin rəhbərliyi altında ciddi uğurlara imza atması, sürətli iqtisadı inkişaf tempi ilə dünyada lider 

mövqelərə yüksəlməsi də dövlət idarəçiliyinin uzun illər ərzində formalaşmış, təcrübədən uğurla çıxmış 

təkmil mexanizmlər əsasında həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Ümummilli liderin ciddi 

elmi təməllərə söykənən inkişaf strategiyasını inamla davam etdirən cənab İlham Əliyev qısa müddətdə 

Azərbaycanı Cənubi Qafqaz regionunun ən sürətlə inkişaf edən qüdrətli dövlətinə çevirmişdir.  

Azərbaycanda bütün sosial-iqtisadi məsələlər uğurla öz həllini tapır. Ölkəmizdə təhlükəsizlik 

tədbirləri yüksək səviyyədədir. İnsan hüquq və azadlıqları, o cümlədən siyasi azadlıqlar, söz və mətbuat 

azadlığı təmin edilmişdir. 2016-cı ildə keçirilən Konstitusiya islahatları, Vitse-prezident institutunun 

yaradılması həyata keçirilən islahatların dərinləşməsi, dövlət idarəçiliyinin təkmilləşməsi, insan hüquq və 

azadlıqlarının qorunması üçün daha geniş bazanın yaradılması və səmərəliliyin təmin olunması 

istiqamətində ən uğurlu addımlardan sayılmalıdır.  

Bu gün ölkəmizin suverenliyini, inkişafını möhkəmləndirən və ona beynəlxalq arenada nüfuz 

qazandıran ən mühüm və səmərəli amillərdən biri də multikulturalizm və tolerantlıqdır. Xalqların etnik-

mədəni, dini dəyərlərini qoruyaraq, əslində, beynəlxalq miqyasda insan haqlarının qorunmasının çox 

mühüm və fərqli nümunəsini dünyaya göstərmiş olan Azərbaycan bu siyasəti torpaqlarının 20 faizi işğal 

altında olduğu bir dövrdə həyata keçirir. Sözsüz ki, beynəlxalq aləmdə baş verən proseslərin gərginləşdiyi, 

dünya birliyini narahat edən müharibə və münaqişələr, hərbi toqquşmalar, beynəlxalq terrorçuluq və nəticə 

olaraq insanların öz evlərini tərk etmək məcburiyyətində qaldığı bir dövrdə ölkələrin öz sabitliyini 

qoruyaraq beynəlxalq arenada nüfuz qazanması olduqca çətin bir prosesdir. Azərbaycan isə bu çətin 

missiyanın öhdəsindən layiqincə gələn və hətta dünyaya yeni model nümayiş etdirən bir ölkəyə çevrilməyi 

bacarmışdır. Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə qazandığı nailiyyətləri sırasına 2011-ci ildə Birləşmiş 

Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi də əlavə olundu. Azərbaycan həm 

də kosmos ölkələri sırasındadır ki, bu uğura da hər bir dövlət nail ola bilməyib. Öz xarici siyasətində milli 

maraqlar və beynəlxalq hüquq normaları ilə yanaşı, sülh, sabitlik, inkişaf, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq kimi 
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meyarları əsas götürən Azərbaycan beynəlxalq münasibətlər sisteminə yeni və daha mütərəqqi dəyərlər 

təqdim etməkdədir. Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı olan Azərbaycan beynəlxalq dialoq və 

əməkdaşlıq məkanı kimi çıxış edir. Evsahibliyi etdiyimiz bir sıra nüfuzlu konfranslar bir daha Azərbaycanın 

xarici siyasətinin uğurlu inkişaf potensialını ortaya qoydu. Bu tədbirlərin arasında Ümumdünya 

Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu, Dünya Dini Liderlərinin Sammiti, müvafiq olaraq keçirilmiş dörd 

Beynəlxalq Humanitar Forum, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Sivilizasiyalar Alyansının 7-ci Qlobal Forumu 

yer alır. Məhz öz liderinin yüksək iradəsi, əzmi, qətiyyəti, idarəçilik keyfiyyətləri sayəsində Azərbaycan bu 

dövrdə dinamik inkişaf yolu keçmiş, bir sıra taleyüklü məsələlərin həllinə nail olmuşdur. 

Əlbəttə ki, cənab Prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarını xalqımız görür və qiymətləndirir. 

Ona görə də, ümumxalq partiyası olan YAP özünün VI qurultayında cənab İlham Əliyevin prezidentliyə 

namizədliyini rəsmi şəkildə irəli sürməklə, əslində, xalqın mövqeyini ifadə etdi. Cənab İlham Əliyevin 

qurultayda çıxışı zamanı nümayiş etdirdiyi qətiyyətli mövqe bizə gələcəkdə gözlənilə bilən siyasi və 

iqtisadi burulğanları dəf etməyə imkan verəcək. Cənab İlham Əliyev hər addımında milli maraq və 

mənafeləri üstün tutur, ölkə vətəndaşlarının arzu və istəklərini gerçəkləşdirmək üçün əzmkarlıqla çalışır. 

Azərbaycan Prezidentinin fəaliyyətinin əsas qayəsi də xalqa və dövlətə sədaqətli, layiqli xidmət prinsipi 

üzərində qurulmuşdur. Əminliklə demək olar ki, cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqını 

uğurlu gələcəyə aparan bu siyasət növbəti illərdə də davam etdiriləcək, böyük nailiyyətlərə imza atılacaq, 

müstəqil dövlətimizin beynəlxalq aləmdə nüfuzu daha da artacaq və qarşıda duran bütün problemlər həll 

olunacaq. 

Azərbaycanda İlham Əliyevin alternativi yoxdur 

 

Eldar İBRAHİMOV, Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsinin sədri, YAP-ın İdarə Heyətinin üzvü: 

 

- Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında təkcə partiya üzvlərinin deyil, bütün xalqın istəyi 

reallaşdı. Çünki Azərbaycan xalqının öz Prezidentinə güvəni, böyük sevgisi var. Ona görə ki, ölkəmizdə 

sabitik, sülh, əmin-amanlıq, eləcə də inkişaf məhz cənab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət 

nəticəsində əldə olunub. 

Azərbaycanın gündən-günə inkişaf etməsi göz qarşısındadır. Artıq bütün dünyanın diqqəti ölkəmizin 

artan inkişafındadır. Bunun nəticəsidir ki, ölkəmizə maraq yüksəlib və Azərbaycan bir sıra mühüm 

layihələrin əsas iştirakçısına çevrilib.  

Bu gün neqativ amillər dünya iqtisadiyyatına öz təsirini göstərir. Lakin Prezident İlham Əliyevin tam 

müstəqil siyasəti nəticəsində bütün neqativ halların qarşısı peşəkarlıqla alınır və iqtisadiyyatımız davamlı 

inkişaf edir. 

Azərbaycan Prezidenti ölkəmizin inkişafı istiqamətində bütün sahələrə diqqət yetirir. Görülən işlərin 

nəticəsidir ki, yüzlərlə məktəblər tikilib, təmir olunub, xəstəxanalar müasir standartlara uyğun olaraq 

avadanlıqlarla təchiz olunub, körpülər salınıb, ölkəmizin infrastrukturu tamamilə yenilənib. 

2004-cü ildən bu günə qədər Azərbaycan bölgələrinin inkişafı tarixi nailiyyətdir. Azərbaycan 

bölgələrində lazım olan bütün infrastruktur layihələri icra edilib və biz hazırda sürətli inkişaf dövrünü 

yaşayırıq. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının qəbulu və qarşıya qoyulan 

vəzifələrin uğurlu icrası sayəsində respublikamızın bütün bölgələrinin siması tamamilə dəyişib, kənd 

yolları asfatlaşdırılıb, rayonların ucqar kəndləri belə qazlaşdırılıb, yaşayış məntəqələri içməli su ilə təmin 

olunub, rabitə sistemi yüksək səviyyədə qurulub və demək olar ki, şəhərlə kənd arasındakı fərq aradan 

qaldırılıb. Regionlarda ən müasir tələblərə cavab verən yeni iş yerlərinin açılması, qeyri-neft sektorunun 

inkişafı, daha çox valyuta gətirən strateji əhəmiyyətli kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalının artırılması 

üçün bütün imkanlardan istifadə edilməsi əhalinin məşğulluğunu daha da artırıb. 

Bütün görülən işləri, həyata keçirilən daxili və xarici siyasəti nəzərə alıb deyə bilərik ki, bu gün 

Azərbaycanda İlham Əliyevə alternativ yoxdur. Xalqın qərarı belədir: İlham Əliyev yenidən Prezident 

olmalı, ölkəmizi daha da inkişaf etdirməlidir. 

 

Xalq davamlı tərəqqiyə, yüksələn rifaha səs verəcək 

 

Rafiq MƏMMƏDHƏSƏNOV, Milli Məclisin deputatı, YAP Siyasi Şurasının üzvü, professor: 
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- İki aydan sonra müasir Azərbaycanın siyasi həyatında mühüm tarixi hadisə yaşanacaq. Aprel ayının 

11-də müstəqillik dövrünün 8-ci prezident seçkisində xalq seçimə gedərək özünə yeni lider seçəcək və 

seçkilərin qalibi növbəti yeddi il müddətində dövlətə, xalqa ləyaqətli xidmət missiyasını yerinə yetirəcək. 

Artıq Azərbaycanın siyasi arenasının flaqmanı olan Yeni Azərbaycan Partiyası öz namizədini 

müəyyənləşdirib. Yeddi yüz mindən artıq insanı öz ətrafında səfərbər edən partiyamızın VI qurultayında 

növbəti dəfə cənab İlham Əliyevin prezidentliyə namizədliyi irəli sürülüb. 

Öncə onu vurğulamaq yerinə düşər ki, Yeni Azərbaycan Partiyası insanları ulu öndər Heydər 

Əliyevin idealları ətrafında birləşdirən partiyadır. Ona görə xalqımız böyük səs çoxluğu ilə seçdiyi 

Prezidentin, cənab İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşib. Azərbaycanın ən ağır problemlərini çiyinlərində 

daşıyan, azərbaycançılıq məfkurəsinə və milli inkişaf konsepsiyasına sədaqət ruhunda fəaliyyət göstərən 

YAP hər zaman üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlib. Gələcəyə ümidlərin tükəndiyi bir 

vaxtda Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizin müqəddəratının tənəzzüldən tərəqqiyə doğru dəyişməsinə 

aparan yolun başlanğıcını qoyub. Dünənin, bu günün və gələcəyin partiyası adını şərəflə doğruldaraq və bu 

məsuliyyəti dərindən dərk edərək Azərbaycanın siyasi sisteminin normal dayaqlar üzərində inkişaf 

etməsinə güclü əsaslar yaratmaqla bu tarixi missiyanı şərəflə daşıyıb. 

Əlbəttə ki, belə bir təşkilatın prezident seçkiləri ilə bağlı qəbul etdiyi qərar təkcə partiya üzvlərinin 

deyil, həm də Azərbaycan xalqının mütləq əksəriyyətinin qərarı idi. Çünki 15 il öncə - 2003-cü ildə ilk dəfə 

prezident seçilərkən “Mən hər bər azərbaycanlının Prezidenti olacağam”, - deyən cənab İlham Əliyev 

nəinki verdiyi bütün vədləri yerinə yetirdi, hətta Azərbaycanı tarixinin ən qüdrətli dövlətinə çevirdi. 

Azərbaycan Prezidenti son 14 il ərzində müstəqil siyasətinə tam sadiqlik nümayiş etdirərək dövlət və xalq 

qarşısında öz missiyasını ləyaqətlə yerinə yetirdi. Prezident İlham Əliyevin apardığı uğurlu siyasət 

nəticəsində yaranan xalq-iqtidar birliyi daha da dərinləşdi. İnkişaf etməkdə olan ölkələr sırasına yüksələn 

Azərbaycanda başlanan yeni inkişaf dövrü, dərin və sürətli islahatlar mərhələsi mühüm uğurları 

şərtləndirdi. 

Ötən müddətdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın qüdrətli dövlətə çevrilməsi 

yolunda son dərəcə vacib amil olan ictimai-siyasi sabitlik qorunub saxlanıldı, iqtisadi inkişafa, vətəndaş 

sülhünə və həmrəyliyinə, qanunun aliliyinə xidmət edən mükəmməl konsepsiyanın həyata keçirilməsində 

yeni mərhələnin əsası qoyuldu. Ölkədə demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində davamlı 

siyasətin yeridilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının etibarlı müdafiəsinin təşkili, dövlətçilik ənənələrinin 

zənginləşdirilməsi, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf magistralına çıxması, onun beynəlxalq nüfuzunun 

sürətlə artması məhz cənab İlham Əliyevin şəxsi liderlik keyfiyyətləri sayəsində mümkün olub. 

Son 14 il müddətində ölkənin həm xarici, həm də daxili siyasətində böyük nailiyyətlər əldə olunub. 

Məhz İlham Əliyevin uğurlu diplomatiyası nəticəsində Azərbaycan 2012-ci ildə Birləşmiş Millətlər 

Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilib. Azərbaycan xarici investisiyaların cəlb 

olunmasında, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında çox böyük nəticələr əldə edib.  

Əlbəttə ki, cənab Prezidentin həyata keçirdiyi siyasətin uğurlarını xalqımız görür və yüksək 

qiymətləndirir. Ona görə də, ümumxalq partiyası olan YAP özünün VI qurultayında cənab İlham Əliyevin 

prezidentliyə namizədliyini rəsmi şəkildə irəli sürməklə xalqın mövqeyini ifadə etdi. Əminəm ki, aprelin 

11-də azad və demokratik prezident seçkiləri nəticəsində növbəti dəfə cənab İlham Əliyevin parlaq 

qələbəsini qeyd edəcəyik. Xalq yenidən İlham Əliyevə səs verməklə Azərbaycanın növbəti 7 il ərzində 

sosial-iqtisadi inkişafına səs vermiş olacaq. 

 

Azərbaycan.-2018.-14 fevral.-№34.-S.6. 
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Aprel seçkisi: yeni idarəetmə mərhələsinə keçidin əsasları 

 

Dövlət başçısı İlham Əliyevin sərəncamı ilə Azərbaycanda prezident seçkiləri elan edilib. Bu 

hadisəyə dərhal dünya miqyasında böyük maraq göstərilib. Analitiklər və ekspertlər İlham Əliyevin bu 

qərarının arxasında hansı məqamların dayandığı barədə fikirlər irəli sürməkdədirlər. Onların sırasında 

tam qərəzli olan və dövlətimizə böhtan, iftira atmağa cəhd edənlər də var. Eyni zamanda, seçkinin 

vaxtının önə çəkilməsini obyektiv səbəblərlə izah edənlər də az deyil. Burada əsas arqument kimi 

Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq son 15 ildə əldə etdiyi nailiyyətlər sayəsində dünya birliyində 

tutduğu yerə vurğu edilir. Bakının müstəqil dövlət quruculuğundakı uğurlarında Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə etibarlı tərəfdaş imicinin formalaşdırılmasının əhəmiyyəti vurğulanır. Daxili 

siyasətdə reallaşan sistemli islahatların cəmiyyəti ciddi surətdə dəyişdiyi reallıqdır. Azərbaycan xalqı 

siyasi cəhətdən kifayət qədər yetkin toplumdur. O, səsini kimə verəcəyini çox yaxşı bilir. Bundan başqa, 

ekspertlər Azərbaycana yaxın regionlarda cərəyan edən geosiyasi proseslərə də diqqəti çəkir, onların 

müxtəlif istiqamətlərdə mümkün təsirlərini analiz edirlər. O cümlədən Azərbaycanda prezident seçkisinə 

ola biləcək ehtimali təsirlərə də nəzər salınır. Bütün bunlar prezident seçkisinin Azərbaycanın müstəqil 

dövlətçilik tarixində vacib rol oynadığını göstərir ki, onun da geniş təhlilinə böyük ehtiyac duyulur. 
  

Düşünülmüş qərar və dünyanın marağı 
 

Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsinin elan edilməsi, gözlənildiyi kimi, bütün dünyada 

maraqla qarşılandı. KİV bu məsələyə geniş yer ayırmaqda davam edir. Yaxın qonşularla yanaşı, Avropa 

ölkələri də Prezident İlham Əliyevin qəbul etdiyi bu qərarı analiz etməyə çalışırlar. Bu da səbəbsiz deyil. 

Çünki Azərbaycan Cənubi Qafqazda geosiyasi “qovşaq nöqtəsi”dir, iqtisadi, siyasi və hərbi aspektlərdə 

liderdir. Bakı regional miqyasda təhlükəsizliyin təmini və perspektivli əməkdaşlığın inkişafı 

istiqamətlərində mühüm təşəbbüslərlə çıxış edir. Azərbaycanda hakimiyyət məsələsi “Yeni ipək yolu” 

layihəsinin uğurla reallaşması kontekstində də bir sıra dövlətləri maraqlandıran faktordur. 

Təbii ki, məsələ ekspertləri Azərbaycanda müstəqil dövlətçiliyin taleyinin proqnozlaşdırılması 

baxımından da məşğul edir. Çünki Azərbaycanda legitim iqtidarın mövcudluğu Cənubi Qafqazla yanaşı, 

dünya miqyasında da bir sıra məsələlərdə etibarlı tərəfdaşın varlığı deməkdir. Deyək ki, enerji layihələrinin 

taleyi Avropanı çox düşündürür. Məlumdur ki, Bakının fəal iştirak etdiyi beynəlxalq layihələr faktiki olaraq 

Qərbin enerji təhlükəsizliyi xəritəsini dəyişir. Brüssel və Vaşinqton olduqca mühüm layihələrin problemsiz 

reallaşmasında maraqlıdırlar. Avropa İttifaqı ölkələrinin Azərbaycanla geniş ikitərəfli əməkdaşlıq etməsini 

də unutmaq olmaz. 

Rusiya məsələsini ayrıca qeyd etmək gərəkdir. Bu, dünya miqyasında, Yaxın Şərqdə və Şərqi 

Avropada (əsasən də Ukrayna və Moldovada) cərəyan edən geosiyasi proseslərin fonunda daha aydın özünü 

göstərməkdədir. Təbii ki, Moskva özünə yaxın geosiyasi məkanda sabitlik və real əməkdaşlıq arzulayar. 

Üstəlik, möhkəm təhlükəsizlik sisteminin formalaşmasını istər. Kremlin son zamanlar Ağ Evlə olan 

geosiyasi çəkişmələri fonunda Rusiyanın məlum addımları geniş geosiyasi məkanda təhlükəsizlik 

sisteminin yaradılmasına marağının yüksək olmasını şərtləndirən amillərdəndir. 

İranla da bağlı müəyyən fikirləri demək olar. Bu ölkə Qərbin ciddi təzyiqi altındadır. Burada 

sabitliyin qorunub saxlanması strateji əhəmiyyət kəsb edir. İranın daxili vəziyyəti ilə yanaşı, xarici 

siyasətində də müəyyən meyarları gözləməsi mütləq şərt halına gəlib. Tehranın Azərbaycan kimi stabil, 

inamlı, sabitliyi təmin edən, qonşuları ilə səmərəli əməkdaşlığa üstünlük verən ölkənin mövcudluğuna 

ehtiyacı vardır. Azərbaycanın indiki iqtidarının İranla əməkdaşlığın bütün sahələrdə inkişafı üçün olduqca 

əhəmiyyətli addımlar atdığı sirr deyildir. Bu sırada ekspertlər Azərbaycan-Rusiya-İran “üçbucağı”nda 

müşahidə edilən pozitiv prosesləri yüksək qiymətləndirir, hətta regionda strateji əməkdaşlıq formatının 

meydana gəlməsindən bəhs edirlər. 

Türkiyə Azərbaycana dost və qardaş dövlət kimi tarixinin çox həssas mərhələsini yaşayır. Ankara 

həm daxildə, həm də sərhədlərindən kənarda terrorla ciddi mübarizə aparır. Şübhə yoxdur ki, Türkiyə üçün 

Azərbaycanda sabitliyin olması böyük əhəmiyyət daşıyır. İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə iki qardaş 

ölkə arasındakı əlaqələr daha yüksək səviyyəyə qalxıb və bu proses indi də davam edir. Ankara 

Azərbaycanda prezident seçkisinin uğurla keçirilməsində birbaşa maraqlıdır. 

Bunların fonunda Ermənistan məsələsi də Azərbaycandakı prezident seçkisi işığında müəyyən 

aktuallıq kəsb edir. Ancaq burada ermənilərin seçkiyə münasibəti dolaşıqdır. Bunun da ciddi səbəbləri var. 
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Məsələ ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın yeritdiyi qətiyyətli, müstəqil və səmərəli siyasət ilə İrəvanın 

Dağlıq Qarabağ məsələsində bütün kartlarını faktiki olaraq əlindən alıb. İndi Ermənistan diplomatiyasının 

danışıqlarda ortaya qoya biləcəyi heç bir real arqumenti yoxdur. Bunu İrəvan da, onun havadarları da 

bilirlər. Həmin səbəbdəndir ki, erməni rəhbərliyi müxtəlif bəhanələrlə danışıqlar prosesini dalana dirəməyə 

çalışır, təxribatlar törədir, həmsədrlərin passivliyindən yararlanmağa cəhdlər edir. 

Ermənistan KİV-də dərc olunan materiallar göstərir ki, bu ölkənin rəhbərliyində Azərbaycanda 

prezident seçkisinin aprelə təyin edilməsindən narahatdırlar. Onların analitikləri və ekspertləri bu hadisəni 

Ermənistandakı idarəetmə üsulunun dəyişməsi ilə əlaqələndirməyə çalışırlar. Bu zaman, doğrusu, olduqca 

gülünc və əsassız tezislər irəli sürürlər. Hiss olunur ki, ermənilərin narahatlığı İlham Əliyevin yenidən 

dövlət başçısı seçilə biləcəyi ilə bağlıdır. Məsələnin digər tərəfi ermənilərin aprellə bağlı psixoloji 

problemlərinin olmasına bağlıdır. Çünki məlum aprel döyüşlərində Azərbaycan Ordusu erməni silahlı 

qüvvələrinə ağır zərbə vurmuşdu. Ali Baş Komandan isə İlham Əliyevdir. 

  

Müstəqilliyin və demokratiyanın güclü qarantı 
  

Deməli, Ermənistan rəhbərliyi bilir ki, İlham Əliyev növbəti dəfə Azərbaycana rəhbər olacaq, 

bununla da işğalçıların problemləri artacaq. Azərbaycan torpaqlarını işğalçılardan azad etmək üçün var 

gücü ilə fəaliyyətini davam etdirəcək. Ermənilərə danışıqlarda nəyisə yenidən başlamaq kimi fürsət 

verilməyəcək. Bu isə sonucda İrəvanın məğlubiyyəti deməkdir. 

Bütün bunlar Azərbaycanda prezident seçkisinin aprel ayına təyin olunmasına dünyada olan marağın 

müəyyən aspektlərini ifadə edir. Məsələyə daha dərindən və geniş miqyasda nəzər salmağa isə ciddi ehtiyac 

vardır. Çünki Azərbaycandakı seçki regionun gələcək geosiyasi taleyi baxımından son dərəcə əhəmiyyətli 

hadisədir. Seçki məsələsinə həmin prizmadan baxdıqda, Azərbaycan Prezidentinin xarici siyasət məsələləri 

üzrə köməkçisi Novruz Məmmədovun bununla bağlı ifadə etdiyi fikirlər çox aktual görünür. 

Novruz Məmmədov seçkinin vaxtının dəyişməsi ilə əlaqəli mövqeyini bildirərkən vurğulayıb ki, 

“Azərbaycan artıq dünya birliyində özünəməxsus yer tutan, öz daxilində sabitliyə, təhlükəsizliyə və 

davamlı inkişafa nail olmuş, genişmiqyaslı regional və beynəlxalq layihələrin təşəbbüskarı və iştirakçısına 

çevrilmiş bir ölkədir” (bax: Novruz Məmmədov: Seçkilərin daha erkən tarixə təyin edilməsi dövlətin 

qarşısında duran mühüm məsələlərin həlli baxımından vacibdir / AZƏRTAC, 6 fevral 2018). 

Bununla Novruz Məmmədov haqlı olaraq Azərbaycanın dünya birliyində öz yeri, sözü və müstəqil 

siyasəti ilə nüfuz qazanmış ölkə olduğunu qeyd edir. Belə bir dövlətin seçki ilə bağlı qərarını da müstəqil 

şəkildə aldığı şübhə doğurmur. Bu, Azərbaycanda prezident seçkisinin keçirilməsinin tam olaraq dövlətin 

milli maraqları ilə əlaqəli olduğunu göstərir. 

Eyni zamanda, Azərbaycan, təbii ki, regionda və dünyada baş verən geosiyasi prosesləri də dərindən 

təhlil edib nəzərə almaq iqtidarındadır. Novruz Məmmədov da fikrini inkişaf etdirərək məhz bu məqamı 

aydın ifadə edib. Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi deyib: “Dünyada baş verən mürəkkəb proseslər, 

müşahidə olunan təhdidlər fonunda Azərbaycan özünün etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu inamla 

nümayiş etdirib, xalqla rəhbərinin birliyini təmin edib, möhkəmləndirib və qoruyub saxlayır. Bütün bu 

uğurların təməlində Prezident İlham Əliyevin ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu davam 

etdirərək Azərbaycan dövlətçiliyi və xalqı naminə göstərdiyi fəaliyyət dayanır” (bax: əvvəlki mənbəyə). 

Deməli, Azərbaycan rəhbərliyinin qəbul etdiyi istənilən qərar regionda və dünyada baş verən 

proseslərin dərin təhlilinə əsaslanır. O cümlədən Azərbaycan Cənubi Qafqaza ola biləcək təhdidləri çox 

gözəl bilir, fəaliyyətində onları nəzərə alır. Burada Bakının iki səviyyədə ayıq-sayıqlığı təqdirəlayiqdir. 

Birincisi, Azərbaycan rəhbərliyi etibarlı və məsuliyyətli tərəfdaş olduğunu sübut edir. İkincisi, Azərbaycan 

xalqla rəhbərinin birliyini nümayiş etdirir və onu etibarlı şəkildə qoruyub saxlayır. 

Azərbaycan Prezidentinin köməkçisinin irəli sürdüyü bu tezislər son dərəcə əhəmiyyətlidir. Çünki 

onlar faktiki olaraq seçkinin zamanının təsadüfdən və ya hansısa məqsədə görə deyil, dövlətin, regionun və 

dünyanın maraqlarının müqayisəsi əsasında müəyyən edildiyini göstərir. Azərbaycan rəhbərliyi apardığı 

ardıcıl, düşünülmüş və sistemli daxili siyasəti sayəsində xalqla möhkəm birliyə nail olmaqla regional və 

dünya miqyasında müstəqil mövqeyi olan dövlət halına gəlib. Bunu siyasi və ekspert dairələri bilir, buna 

görə də seçkinin vaxtının dəyişməsini tam normal qəbul edirlər. 

Doğrudan da, heç kim inkar edə bilməz ki, “Son 15 ildə dövlətimizin başçısının həyata keçirdiyi 

daxili və xarici siyasət kursu Azərbaycanın sabitliyini, təhlükəsizliyini və davamlı inkişafını təmin edib. 

Ölkə daxilində siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni, elmi, dini və digər sahələrdə aparılmış islahatlar nəticəsində 

cəmiyyətin həyatının bütün sferalarında ciddi keyfiyyət dəyişikliyi baş verib” (bax: əvvəlki mənbəyə). 
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Azərbaycanın dövlət başçısı siyasi uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə ölkəni “Cənub” Qaz Dəhlizi, 

TANAP, TAP, Bakı-Tbilisi-Qars, Şimal-Cənub Nəqliyyat Dəhlizi kimi böyük və mühüm beynəlxalq 

layihələrin reallaşmasında aparıcı qüvvəyə” çevirib. Həm də Azərbaycanı “öz multikultural və tolerant 

cəmiyyəti ilə dünya miqyasında mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə verən, nümunəvi ölkə” səviyyəsinə 

yüksəldib (bax: əvvəlki mənbəyə). 

Bütün bunlar olduqca əhəmiyyətli məqamları ifadə edir. Çünki sadalanan keyfiyyətlər göstərir ki, 

Azərbaycan ötən 15 ildə daxili və xarici siyasəti doğru prioritet istiqamətlər üzrə aparıb, eyni zamanda, 

cəmiyyətin yeniləşməsi, XXI əsrin tələbləri səviyyəsində modernləşməsinə nail olub. Daha maraqlı və 

aktual məqam ondan ibarətdir ki, dövlət başçısı hər bir addımında hüququn aliliyinə tam olaraq əməl edib. 

Hələ 2016-cı ilin sentyabr ayında Konstitusiyada dəyişikliklər edilib. Nəticədə, Prezidentin səlahiyyət 

müddəti 5 ildən 7 ilə qaldırılıb. Bu isə faktiki olaraq müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində yeni 

mərhələnin başlaması deməkdir. Bu məqamı Novruz Məmmədov çox doğru vurğulayır. Təbii ki, Prezident 

belə bir şəraitdə seçkilər yolu ilə seçicilərə etimad votumu üçün müraciət etməkdə tam haqlıdır. 

O halda hüquqi baxımdan prezident seçkisinin vaxtının dəyişməsinin əslində dövlətçilik aspektində 

çox ciddi və zamanında atılmış addım olduğunu demək mümkündür. Azərbaycan idarəetmədə çevik surətdə 

yeni tarixi mərhələyə başlayır. Bu bağlılıqda onu da vurğulayaq ki, bir qədər əvvəl vitse-prezidentlik 

institutunun yaradılması dövlətçiliyə xidmətin növbəti nümunəsidir. 

Azərbaycanda prezident üsul-idarəsinin möhkəmləndirilməsi, cəmiyyətin inkişafı, idarəetmənin 

təkmilləşdirilməsi və suverenliyin təmini baxımından əhəmiyyətli hadisədir. Bunun işığında prezidentlik 

müddətinin 7 il olması da vacib məqamlardandır. 

Beləliklə, “seçkilərin daha erkən tarixə təyin edilməsi dövlətin qarşısında duran mühüm məsələlərin 

həlli və siyasi-iqtisadi resursların yeni dövr üçün daha mütəşəkkil şəkildə səfərbər edilməsi baxımından 

vacibdir. Şübhəsiz ki, gündəlikdə olan islahatların səmərəsinin artırılması, kadr və struktur islahatlarının 

aparılması, müvafiq qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi məqsədilə prezident seçkilərinin aprel ayına 

təyin edilməsi məqsədəuyğun hesab edilib” (bax: əvvəlki mənbəyə). 

Bəs eyni fikri Ermənistanda prezident üsul-idarəsindən parlament idarəçiliyinə keçidlə bağlı deyə 

bilərikmi? Yəni belə bir dəyişiklik üçün Ermənistanda müstəqil dövlət kimi hansı nailiyyətlər əldə olunub? 

Bəlkə də, obyektiv olaraq cəmiyyətdə parlament üsul-idarəsinə xoş münasibət vardır. Ancaq İrəvan nə 

daxili, nə də xarici siyasətdə müasir müstəqil dövlət idarəetməsi fəlsəfəsinə uyğun proqramlar həyata 

keçirməyib. Ermənistan siyasi dairələri Serj Sarkisyanın regionçu, avtoritar və Rusiyadan asılılığı artıran 

siyasət yeritməsi barədə daim danışırlar. Analitiklər yazır, ekspertlər faktlar gətirirlər. Təsadüfi deyil ki, 

parlament idarəetməsinə keçidi S.Sarkisyanın başqa formada hakimiyyəti öz əlində saxlaması kimi 

qiymətləndirirlər. Gözlənilir ki, o, baş nazir olsun, yaxud özünə yaxın birini bu vəzifəyə qoysun və 

avtoritarlığını saxlasın. 

  

Qlobal təhdidlər: beş təhlükəli ssenari və Azərbaycan 
  

Buradan aydın olur ki, Azərbaycanda seçkinin aprel ayına keçirilməsi tamamilə obyektiv və 

dövlətçilik baxımından aktual məsələlərlə bağlıdırsa, Ermənistanda yeni idarəetməyə keçid xüsusi 

maraqlardan qaynaqlanır. Burada Azərbaycandakı prezident seçkisi ilə beynəlxalq aləmdə cərəyan edən 

proseslər arasındakı müəyyən əlaqələri də qeyd etmək yerinə düşərdi. 

Bu bağlılıqda Novruz Məmmədov ayrıca vurğulayıb: “...müasir dövrümüzdə beynəlxalq 

münasibətlər sistemində mövcud olan tendensiyaların intensivliyi, Azərbaycanın yerləşdiyi regionda və 

daha geniş coğrafiyada baş verən proseslər hər an müəyyən suallar yarada bilər. Bu da hazırlıq səviyyəsinin 

artırılmasını və xarici siyasətdə çevikliyin nümayiş etdirilməsini tələb edir” (bax: əvvəlki mənbəyə). 

Olduqca vacib bir arqumentdir. Məsələ ondan ibarətdir ki, Qərbin və Rusiyanın bir sıra aparıcı “beyin 

mərkəzləri” 2018-ci ildə dünya miqyasında ciddi ziddiyyətlərin meydana çıxa biləcəyini proqnozlaşdırır, o 

cümlədən beş məkanda böyük geosiyasi və hərbi güclərin qarşı-qarşıya gələ biləcəyindən bəhs edirlər (bax: 

məs., Robert Farley. 5 Places World War III Could Start in 2018 / “The National Interest”, 15 dekabr 2017). 

Professor Robert Farli proqnozlaşdırır ki, Şimali Koreya, Çin, Ukrayna, Türkiyə və Fars körfəzi 

(Səudiyyə Ərəbistanı–İran qarşıdurması) Üçüncü dünya müharibəsinin qaynağı ola bilərlər. Bu 

məkanlardan ikisinin Cənubi Qafqaza çox yaxın olduğunu görürük. Ukrayna isə postsovet məkanına 

daxildir və onun təsiri burada da özünü göstərə bilər. Belə olduqda, Azərbaycana yaxın olan üç potensial 

“qaynar nöqtə”də proseslər gözlənilməz istiqamət ala və meydana olduqca mürəkkəb problemlər çıxa bilər. 
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Təbii ki, belə həssas məqama müstəqilliyinin qədrini bilən və milli təhlükəsizliyini təmin etməkdə 

qərarlı olan hər bir dövlət hazır olmalıdır. Azərbaycan da məhz həmin növ dövlətlərə aiddir ki, uyğun 

qaydada tədbirlərini görməlidir. Hər hansı qarışıqlıq və qeyri-müəyyənlik bu sahədə müəyyən problemlər 

yarada bilər. 

Məhz bu kimi proqnozları nəzərə alaraq Novruz Məmmədov fikrini daha da konkretləşdirir: 

“…Cənubi Qafqaz regionunda və qonşu regionlarda cərəyan edən neqativ proseslərin getdikcə kəskin 

xarakter alması və Azərbaycanın da yerləşdiyi bölgəyə təsir göstərməsi ehtimalı mövcuddur. Həmin neqativ 

təsirləri neytrallaşdırmaq məqsədilə atılan qabaqlayıcı addımlardan biri də Prezident seçkilərinin vaxtının 

irəli çəkilməsidir”. 

Təbii ki, burada bir sıra xarici dairələrin Azərbaycanda xaos, anarxiya və qarışıqlıq yaratmaq 

haqqında düşündüklərini də hesabdan silmək olmaz. Xüsusilə erməni terrorundan istifadə edərək, 

Azərbaycanda sabitliyi pozmağa və Dağlıq Qarabağ münaqişəsini daha da mürəkkəbləşdirməyə cəhdlər 

oluna bilər. 

Bunlardan başqa, 2018-ci ildə Azərbaycanda çoxlu sayda mühüm yerli və beynəlxalq səviyyəli 

tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılıb. Onların sırasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi 

çərçivəsində silsilə tədbirləri, Beynəlxalq Humanitar Forumu və digərlərini qeyd etmək olar. Həmin 

tədbirlərin baş tutmaması üçün fürsət gözləyənlərin az olmadığını təcrübə göstərib. Hətta beynəlxalq mahnı 

müsabiqəsinin Azərbaycanda keçirilməsini qısqananların da olduğunu gördük. 

Bütün bunlar əyani surətdə sübut edir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinin elan edilməsinin ciddi 

səbəbləri vardır. Onlar birbaşa müstəqil dövlətçiliyin inkişafı və milli maraqların təmini zərurəti ilə bağlıdır. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycan bu seçkini böyük uğurla keçirəcək. Sabitlik və təhlükəsizlik tam təmin ediləcək. 

Və müstəqil dövlətin qarşısında yeni inkişaf perspektivləri açılacaq. Azərbaycan dövləti idarəetmədə daha 

təkmil, demokratik və mütərəqqi bir mərhələyə qədəm qoyacaq! 

 

Xalq qəzeti.-2018.-17 fevral.-№37.-S.3. 
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Ölkəmizin seçki təcrübəsi beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətləndirilir 

 

Avropa İttifaqı rəsmisi: Azərbaycandakı seçkilər digər ölkələr üçün nümunə ola bilər 

 

Biz seçkiləri müsbət qiymət almaq üçün keçirmirik. Biz özümüz demokratiyanı, sərbəst seçkiləri 

Azərbaycanın dövlət quruculuğunun strateji yolu kimi qəbul edərək və nəzərə alaraq bu seçkilərin tam 

demokratik, sərbəst, azad keçirilməsinə nail olmalıyıq. 

Heydər ƏLİYEV 

Ümummilli lider 
 

Ölkəmiz daha bir mühüm siyasi kampaniyanın – növbəti prezident seçkilərinin ərəfəsindədir. Bu 

seçkilər Azərbaycan dövlətinin  cəmiyyətin daha da demokratikləşdirilməsi istiqamətində atdığı addım 

kimi tarixə düşəcək. Çünki seçki qanunvericiliyimiz də, səsvermə təcrübəmiz də Avropa standartlarına 

uyğun olaraq təkmilləşdirilib və daha mükəmməl səviyyəyə çatdırılıb. Bu işdə bizim ən yaxın 

tərəfdaşlarımız əməkdaşlıq etdiyimiz beynəlxalq təşkilatlardakı  təcrübəli ekspert və seçki 

mütəxəssisləridir. 
Yeri gəlmişkən, 2018-ci ilin aprelində keçiriləcək prezident seçkiləri barədə qələmə aldığımız 

yazının əvvəlində ötən seçkilərdə ölkəmizə müşahidəçi kimi gəlmiş əcnəbi mütəxəssislərin fikirlərindən 

istifadə etməyimiz  təsadüfi deyil. Çünki 2015-ci ildə keçirilmiş parlament seçkilərini müşahidə etmək üçün 

gəlmiş Avropa mütəxəssisləri sözün həqiqi mənasında Azərbaycanda mövcud olan seçki qanunvericiliyinin 

mükəmməlliyinə və səsvermənin ədalətli, obyektiv keçirilməsinə heyran olmuşdular. 

  

Klaude Moniquet: Seçkilər Avropa standartlarına uyğun keçirilir 
  

Yadımdadır, Avropa İttifaqının  yerli siyasətçilərindən və Aİ Regionlar Komitəsinin üzvlərindən  

ibarət nümayəndə heyəti Azərbaycanda keçirilən parlament seçkilərini 54 seçki məntəqəsində izləmişdi. 

Nümayəndə heyətinin üzvləri seçki prosesinin demokratik standartlara uyğun keçdiyini bildirmiş, 

təşkilatçılığın yaxşı səviyyədə olduğunu qeyd etmişdilər. Mətbuat konfransında parlament seçkilərinin 

Azərbaycanda demokratiyanın daha da inkişafına öz töhfəsini verəcəyini  bildirən müşahidəçilər seçkilərin 

qanunvericiliyə uyğun, şəffaf və azad keçdiyini diqqətə çatdırmışdılar. 

Bizim üçün daha maraqlı olan məqam isə müşahidə missiyasının rəhbəri Klaude Moniquetin həmin 

vaxt seçkilərin Avropa standartlarına uyğun keçirildiyini dilə gətirməsi idi: “Komandamız seçki günü 

Bakıda, Sumqayıtda və Xırdalanda 100 seçki məntəqəsinə, 6 seçki dairəsinə baş çəkərək müşahidə apardı. 

Səsvermə prosesi yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. Məntəqələr bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz 

olunmuşdu. Seçici fəallığı yüksək idi, qadınların fəallığı isə xüsusi qeyd edilməlidir. Seçkiləri sosial 

mənsubiyyətinə, peşəsinə və ya siyasi baxışlarına görə fərqlənən xeyli sayda yerli müşahidəçi izləyirdi. 

Seçki komissiyalarında da xeyli sayda qadın var idi”. 

Məlumdur ki, istənilən dövlətin inkişafında demokratik və şəffaf seçkilər böyük rol oynayır. Çünki 

vətəndaşlar seçkilərə qatılmaqla cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında iştirak etmək hüququ qazanırlar. 

Dövlətin idarə olunmasında iştirak hüquqları da məhz seçkilər vasitəsilə həyata keçirilir. Buna görə də qeyd 

etmək vacibdir ki, hakimiyyət məhz seçkilər vasitəsilə, başqa sözlə, seçicilərin razılığı ilə legitimlik 

qazanır. Bu razılığı hökumətin səlahiyyətinə çevirən ən əsas mexanizmin də ədalətli və şəffaf seçkilərin 

keçirilməsindən ibarət olduğu məlumdur. Şəffaflıq, ədalətlilik və obyektivlik demokratik seçkilərin əsas 

şərtləri hesab edilir. Bu da bir aksiomdur ki, seçkilərin bu mühüm prinsiplər çərçivəsində keçirilməsi xalqın 

ümumi iradəsinin milli mənafelər ətrafında birləşdirilməsi kimi mühüm amil rolunu oynayır. 

Avropalı mütəxəssislərin də qeyd etdiyi kimi, müstəqillik dövründə ümumrespublika səviyyəli 15-ə 

qədər seçki proseduru həyata keçirilən Azərbaycanda demokratik və legitim siyasi hakimiyyətin 

formalaşdırılmasının ənənəyə çevrilməsi heç kimə sirr deyil. Bu ənənənin təməlində isə  1995-ci ildə qəbul 

edilmiş müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası dayanır. Həmin Ana Qanunumuzla Azərbaycanda 

demokratik standartlara cavab verən seçkilərin keçirilməsi üçün əsas prioritetlər müəyyənləşdirmişdi. 

Konstitusiyanın maddələrinə əsasən, onun seçdiyi səlahiyyətli nümayəndələrdən başqa heç kəsin xalqı 

təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və müraciət etmək hüququ yoxdur. Hər bir vətəndaşın isə dövlət 

orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ var. 

Gündən-günə qüdrətlənən Azərbaycanın əsas həqiqətlərindən biri də Əsas Qanunda qeyd olunmuş 

prioritetlərdir. Həmin prioritetlər rəhbər tutularaq, ölkədə ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında 
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səsvermə yolu ilə azad və mütəmadi keçirilən seçkilərin hüquqi bazası yaradılmışdır. Ötən müddət ərzində 

Azərbaycan rəhbərliyinin siyasi iradəsinə uyğun olaraq, müasir standartlara cavab verən seçki 

qanunvericiliyinin hazırlanması məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq gücləndirilmiş və səmərəli 

əməkdaşlıq nəticəsində Seçki Məcəlləsi qəbul edilmişdir. Seçki Məcəlləsi seçkilərin və referendumun 

keçirilməsi üçün əksər məsələlərdə beynəlxalq meyarlara və ən yaxşı təcrübələrə uyğun olan hərtərəfli 

çərçivələr nəzərdə tutur və məcəllənin qəbulundan sonra baş tutmuş seçkilərdə əldə edilən nəticələr də bir 

daha bunu təsdiqləmişdir. 

  

Azad, demokratik seçkilər reallıqdır 
  

Hamının bildiyi və etiraf etdiyi həqiqətdir ki, Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi 

ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün olmuşdur. 

Seçkilərin uzunmüddətli  və davamlı inkişafın əldə edilməsində böyük rol oynadığını önə çıxaran ulu öndər 

dövlət quruculuğunda demokratik və şəffaf seçkilərin dəyərini yüksək qiymətləndirirdi. Ümummilli lider 

1999-cu ildə bələdiyyə seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müraciətində demokratik seçkilərin keçirilməsini 

məqsəd kimi önə çəkmişdir: “Biz seçkiləri müsbət qiymət almaq üçün keçirmirik. Biz özümüz 

demokratiyanı, sərbəst seçkiləri Azərbaycanın dövlət quruculuğunun strateji yolu kimi qəbul edərək və 

nəzərə alaraq bu seçkilərin tam demokratik, sərbəst, azad keçirilməsinə nail olmalıyıq”. 

Heydər Əliyev xalqa müraciətində Azərbaycanın demokratiya yolu ilə addımlayan və hüquqi, 

demokratik dövlət quruculuğu aparan ölkə olduğunu vurğulayaraq əlavə etmişdi ki, hər bir seçki prosesi 

insanları, vətəndaşları demokratiya prinsiplərinə daha da yaxınlaşdırmalıdır. Ulu öndər qeyd edirdi ki, 

demokratiya prinsipləri insanların daxili mənəviyyatı olmalıdır və belə olan şəraitdə gələcəkdə də 

Azərbaycanda demokratiyanı sürətlə inkişaf etdirə bilərik. 

Ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsinə mühüm önəm verən Azərbaycan hökuməti, istər seçki 

qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, istərsə də, seçkilərə hazırlıq və seçkilərin keçirilməsi istiqamətində 

də əhəmiyyətli addımlar atmaqda maraqlı olduğunu həmişə nümayiş etdirmişdir. Bu baxımdan aparıcı 

beynəlxalq təşkilatların Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) və seçki komissiyalarına, onların üzvləri üçün 

treninq və seminarların təşkili, əhalinin seçkilərlə bağlı məlumatlılığının artırılması sahələrində yardımı 

yüksək qiymətləndirilir. 

Seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, o cümlədən, qanunvericiliyin 

təkmilləşdirilməsi Azərbaycanda formalaşdırılan demokratik seçki mühitinin daha da 

möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. MSK ötən seçkilərdə olduğu kimi, bu il də seçki prosesinin şəffaf və 

təlimatlara uyğun keçirilməsi üçün zəruri addımlar atır. Ölkə başçısının sərəncam və fərmanlarına uyğun 

olaraq, seçki praktikasını daim təkmilləşdirən MSK apreldə  keçiriləcək seçkilərlə əlaqədar seçki 

subyektlərinin maarifləndirilməsi layihəsi çərçivəsində müşahidəçilər, namizədlər və ümumiyyətlə, bu 

proseslə əlaqəsi olan hər kəsin hüquqlarının yüksək səviyyədə qorunmasını təmin edəcəkdir. 

  

Jurnalist vəsiqəsi kifayət edir ki... 
  

Avropa təcrübəsindən də bilirik ki, seçkilərin işıqlandırılması və kütləvi informasiya vasitələrinin bu 

prosesdə rolu da seçkilərin demokratikliyi baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Mətbuat azadlığı və 

fikir plüralizmi təmin olunan Azərbaycanda KİV seçkiləri maneəsiz işıqlandırmaq hüququna malikdir. Ötən 

parlament seçkiləri ərəfəsində  Prezident Administrasiyası, Mərkəzi Seçki Komissiyası və Mətbuat 

Şurasının birgə təşkil etdiyi “Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə seçkilər: seçkiqabağı təşviqat 

prosesində KİV-in rolu və vəzifələri” mövzusunda keçirilən seminarda Azərbaycan Prezidentinin ictimai-

siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov da bu və digər vacib məsələlər barədə maraqlı fikirlər 

səsləndirmiş və media nümayəndələrinin seçkiləri obyektiv və fəal işıqlandırılmasında hakimiyyətin 

maraqlı olduğunu açıqlamışdı: “Jurnalist vəsiqəsi kifayət edir ki, hər bir mətbuat nümayəndəsi seçkiləri 

əvvəldən axıra qədər müşahidə etsin. Buna görə də biz mətbuatı seçkilərin mühüm bir daxili aktoru, tərəfi 

kimi dəyərləndiririk. Mətbuatın vəzifəsi ondan ibarətdir ki, seçki mühitini doğru-düzgün təhlil etsin, 

əhalinin seçki ovqatının, fəallığının necə olmasını öyrənsin”. 

Azərbaycan növbəti mühüm seçkiləri də yüksək səviyyədə keçirməyə hazırlaşır. Ötən seçkilərdə 

olduğu kimi, bu seçkilərin də şəffaf, demokratik və ədalətli keçirilməsi üçün zəruri imkan yaradılmışdır. 

Ölkə vətəndaşı da əmindir ki, 11 aprel seçkiləri yüksək standartlara uyğun keçiriləcək və baş tutacaq 

səsvermə prosesinin yekunları seçici iradəsini əks etdirəcəkdir. Azərbaycan rəhbərliyi də məhz bu mühüm 
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nəticənin əldə olunmasında maraqlı olduğunu açıqlayır və dövlətin belə qətiyyətli mövqeyi də qarşıdakı 

parlament seçkilərinin ədalətli keçiriləcəyinə, xalqın iradəsini əks etdirəcəyinə və ölkədə demokratiyanın 

inkişafı prosesində mühüm addım atılacağına inamı daha da gücləndirir. 

Seçkilərə hazırlıqla bağlı fikirlərimizi daha bir avropalı müşahidəçinin ürək sözləri ilə tamamlamaq 

istəyirik. AŞ PA-nın müşahidə missiyasının rəhbəri, ispaniyalı deputat Jordi Çukla ötən parlament 

seçkisindən sonra Seçki Müşahidə Missiyasının hazırladığı hesabatı səsləndirərkən demişdi: 

“Azərbaycanda parlament seçkilərinə hazırlıq və səsvermə prosesi peşəkarlıqla, texniki baxımdan yaxşı 

təşkil olunub. Seçkilər ölkənin Seçki Məcəlləsinə uyğun keçirilib. Ən əsası isə seçkilər demokratik əsaslarla 

təşkil edilib.” 

Əminik ki, ölkəmiz aprelin 11-də daha bir seçkini yüksək demokratiya və şəffaflıq şəraitində 

keçirəcək. 

 

Hazırladı: 

İttifaq MİRZƏBƏYLİ, 

 

Xalq qəzeti.- 2018.- 18 fevral.- № 38.- S. 3. 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 7 il müddətinə seçilir 

 

Prezidentliyə namizədlik öz təşəbbüsü ilə, seçicilərin təşəbbüs qrupları, siyasi partiyalar və 

siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülə bilər 

 

Azərbaycan  Konstitusiyasının 100-cü maddəsində bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının 

ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o cümlədən ağır 

cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, ikili 

vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilə 

bilər. Konstitusiyanın 101-ci maddəsində isə qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 7 il müddətinə 

seçilir. Maddənin digər bəndində isə bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti növbədənkənar 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərini elan edə bilər. Bu maddə əsas götürülərək Prezident İlham 

Əliyev “Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında” 

sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) növbədənkənar Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti seçkilərinin 2018-ci il aprelin 11-nə təyin olunmasını və Azərbaycan 

Respublikasının Seçki Məcəlləsində müəyyən edilmiş qaydada keçirilməsini təmin etmək tapşırılıb. Artıq 

aprelin 11-də növbədənkənar president seçkisi keçiriləcək. Qanunvericiliyin tələbinə görə, seçkilərin təyin 

edilməsi haqqında Mərkəzi Seçki Komissiyasının qərarı rəsmi dərc edildikdən sonra prezidentliyə 

namizədlərin irəli sürülməsi mərhələsi başlayır ki, bu mərhələdə iştirak edən subyektlərlə bağlı seçki 

qanunvericiliyində müəyyən tələblər nəzərdə tutulub. 

Fevralın 17-də Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) daha yeddi nəfərin aprelin 11-nə 

təyin edilmiş növbədənkənar prezident seçkilərində namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiq edib. Mərkəzi 

Seçki Komissiyasın iclasında prezidentliyə namizədliyi Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası 

(BAXCP) tərəfindən irəli sürülmüş Qüdrət Həsənquliyevin, prezidentliyə namizədliyi özü tərəfindən irəli 

sürülmüş Asif Məmmədovun, prezidentliyə namizədliyi Milli Dirçəliş Hərəkatı Partiyası tərəfindən irəli 

sürülmüş Fərəc Quliyevin, prezidentliyə namizədliyi “Cəbhəçilərin təşəbbüs qrupu” tərəfindən irəli 

sürülmüş Razi Nurullayevin, prezidentliyə namizədliyi özü tərəfindən irəli sürülmüş Elşən Həsənovun, 

prezidentliyə namizədliyi Azərbaycan Sosial Demokrat Partiyası (ASDP) tərəfindən irəli sürülmüş Araz 

Əlizadənin, prezidentliyə namizədliyi Müasir Müsavat Partiyası (MMP) tərəfindən irəli sürülmüş Hafiz 

Hacıyevin namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiq edib. Xatırladaq ki, fevralın 14-də Mərkəzi Seçki 

Komissiyası (MSK) dövlət başçısı postuna beş iddialının namizədliyinin irəli sürülməsini təsdiqləyib. 

Bunlar hazırki prezident, Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) sədri İlham Əliyev, Liberal Demokrat 

Partiyasının sədri Fuad Əliyev, Anar Umudov (vəkil), Zahid Oruc (Milli Məclisin deputatı), Tural 

Abbaslıdır (rəsmi qeydiyyata alınmayan Ağ Partiyanın rəhbəri). Seçki Məcəlləsinə görə, namizədliyinin 

irəli sürülməsi təsdiqlənən şəxslər prezidentliyə namizəd kimi qeydə alınması üçün 60 birmandatlı seçki 

dairəsindən azı 40 min imza toplamalıdır. 

Bu gündən seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilməsi prosesinə başlanılır. 

Qaydaya görə,  Prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxslər səsvermə gününə ən çoxu 50 (20 fevral) və ən 

azı 30 gün qalmış saat 18.00-dək seçki sənədlərini MSK-ya təqdim etməlidirlər. Təqvim planına əsasən, 

namizədlərin qeydə alınması üçün sənədlər 2018-ci il fevralın 20-dən 12 mart saat 18.00-dək təqdim edilə 

bilərlər. 

Qeyd edək ki, bəzi vətəndaşların president seçilməsinə məhdudiyyət var. Məsələn, Azərbaycan 

Respublikası Konstitusiyasının 56-cı maddəsi ilə vətəndaşlara dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək 

imkanı yaradılıb. Bu maddədə deyilir: Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək 

və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır. Məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət 

qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə, habelə referendumda iştirak etmək hüququ yoxdur. 

Hərbi qulluqçuların, hakimlərin, dövlət məmurlarının, din xadimlərinin, məhkəmənin qanuni qüvvəyə 

minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin, bu Konstitusiyada və qanunda nəzərdə tutulan 

digər şəxslərin seçilmək hüququ qanunla məhdudlaşdırıla bilər. Göründüyü kimi hərbi qulluqçuların (hərbi 

qulluqda olduqları müddətdə), hakimlərin (hakim olduqları müddətdə), dövlət qulluqçularının (dövlət 

qulluğunda olduqları müddətdə), din xadimlərinin (peşəkar dini fəaliyyətlə məşğul olduqları müddətdə) 

seçilmək hüququ məhdudlaşdırılır. Bundan başqa, Konstitusiyanın 101-ci maddəsinin digər bəndlərində isə 

bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti səsvermədə iştirak edənlərin yarısından çoxunun səs 
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çoxluğu ilə seçilir. Bu səs çoxluğu səsvermənin birinci dövrəsində toplanmayıbsa, səsvermə günündən 

sonra ikinci bazar günü səsvermənin ikinci dövrəsi keçirilir. İkinci dövrədə ancaq birinci dövrədə ən çox 

səs toplamış iki namizəd yaxud ən çox səs toplamış və öz namizədliyini geri götürmüş namizədlərdən sonra 

gələn iki namizəd iştirak edir. Səsvermənin ikinci dövrəsində səs çoxluğu toplayan namizəd Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti seçilmiş sayılır. Müharibə şəraitində hərbi əməliyyatların aparılması 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin keçirilməsini mümkün etmədikdə Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin səlahiyyət müddəti hərbi əməliyyatların sonunadək uzadılır. Bu barədə qərar 

seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təmin edən dövlət orqanının müraciətinə əsasən Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən qəbul edilir. Bu maddənin tətbiqi qaydası qanunla 

müəyyən edilir. 

«Yeni Azərbaycan» referendum üzrə təşviqat qrupunun səlahiyyətli nümayəndəsi, YAP Siyasi 

Şurasının üzvü Vüqar Rəhimzadə bildirib ki,  Seçki Məcəlləsinin tələblərinə görə, seçkilərdə prezidentliyə 

namizədliyin irəli sürülməsi hüququ vətəndaşlara, seçicilərin təşəbbüs qruplarına, siyasi partiyalara  və 

siyasi partiya bloklarına məxsusdur. Başqa sözlə, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 100-cü 

maddəsində göstərilən tələblərə cavab verən şəxsin prezidentliyə namizədliyi öz təşəbbüsü ilə, seçicilərin 

təşəbbüs qrupları, siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülə bilər. 

Vüqar Rəhimzadə bildirib ki,  seçki qanunvericiliyi qeyd edilən subyektlərin prezidentliyə 

namizədliyinin irəli sürülməsinin qaydalarını və şərtlərini də müəyyən edib. Eyni zamanda, normativ 

xarakterli akt yaradan bir orqan kimi, Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyası 

prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsinin qaydaları ilə bağlı bir sıra hüquqi aktlar hazırlayıb qəbul edib. 

Həmin aktlar seçki prosesində Seçki Məcəlləsinin tələblərinin icrası mexanizmini müəyyən edir. Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxılır və qərar qəbul olunur. Təqdim 

edilmiş sənədlərdə hər hansı bir səhv və ya pozuntu aşkar edildikdə, komissiya onların aradan qaldırılması 

barədə namizədə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə bu barədə məlumat verir. Yalnız  həmin 

sənədlərdə müvafiq dəyişikliklər edildikdən sonra namizədliyin irəli sürülməsi təsdiq edilir. 

Xatırladaq ki, Konstitusiyanın 102-ci maddəsində Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin 

yekunları haqqında məlumatı səsvermə günündən sonra 14 gün ərzində Azərbaycan Respublikasının 

Konstitusiya məhkəməsi rəsmən elan edir. 

 

Üç nöqtə.-2018.-20 fevral.-№33.-S.9. 
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Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının prezident seçkilərində iştirakının əsasları 

 

Mikayıl Rəhimov, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi 

  

Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının seçkilərdə (referendumda) (bundan sonra - 

seçkilər) iştirakının əsasları Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ilə müəyyən olunur. Seçki 

Məcəlləsində siyasi partiyalar blokuna aid xüsusi norma var. Bu normada siyasi partiyalar blokunun 

yaradılma qaydası, fəaliyyət prinsipləri və digər mühüm məqamlara dair dəqiq, aydın, lakonik izahlar 

verilib. Qanunvericiliyə əsasən belə müəyyən olunub ki, siyasi partiyaların blokunu azı iki siyasi partiya 

yarada bilər və siyasi partiya blokun tərkibinə daxildirsə, seçkilərin keçirildiyi dövrdə müstəqil partiya kimi 

çıxış edə və ya digər bloka daxil ola bilməz. Siyasi partiyaların blokuna daxil olmaq barədə qərar isə bloka 

daxil olacaq hər bir siyasi partiyanın nizamnaməsinə uyğun qəbul edilməlidir. Yalnız yuxarıda qeyd edilən 

müvafiq qərar qəbul olunduqdan sonra siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri blokun yaradılması 

barədə birgə qərar imzalayırlar. 

 

Siyasi partiyalar blokunun qeydə alınması üçünsə blokun səlahiyyətli nümayəndəsi Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına (MSK) bir sıra sənədlər təqdim etməlidir. Bunlar bloka daxil olan siyasi partiyaların 

nizamnamələrinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri, siyasi partiyaların bloka daxil olmaq 

haqqında qərarları, blokun yaradılması haqqında siyasi partiyaların səlahiyyətli nümayəndələri tərəfindən 

imzalanmış və həmin partiyaların möhürləri ilə təsdiqlənmiş birgə qərardır. Sözügedən sənədlər düzgün 

rəsmiləşdirildikdə, Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun gəldikdə MSK 5 gün müddətində siyasi 

partiyaların blokunu qeydə almalıdır. Əks təqdirdə, MSK siyasi partiyalar blokunun qeydə alınmasından 

imtina edə bilər. Siyasi partiyaların blokunun qeydə alınması rəsmiləşdikdən sonra onun tərkibinə hər hansı 

digər siyasi partiya daxil edilə bilməz. 

Siyasi partiyalar blokunun adı və emblemi ilə bağlı seçki qanunvericiliyində müəyyən tələblər var. 

Siyasi partiyalar blokunun adı bloka daxil olmuş partiyaların nümayəndələrinin birgə iclasında 

müəyyənləşdirilməlidir. Blokun adlandırılmasında həmin bloka daxil olmayan (seçkilərdə iştirak edib-

etməməsindən asılı olmayaraq) və əvvəllər seçkilərdə iştirak etmiş digər siyasi partiyaların adlarından 

istifadə edilə bilməz. Əgər yeni qeydə alınmış siyasi partiyalar blokuna əvvəlki seçkilərdə həmin bloku 

yaratmış siyasi partiyaların yarısından çoxu daxil deyildirsə, yeni yaradılan bloka əvvəlki siyasi partiyalar 

blokunun adı verilə bilməz. Siyasi partiyaların bloku fiziki şəxsin adından və ya soyadından yalnız həmin 

şəxsin yazılı razılığı əsasında istifadə edə bilər. Bütün bu sadalanan tələblərlə yanaşı, siyasi partiyaların 

bloku özünün tam və qısa adı barədə MSK-ya məlumat təqdim etməlidir. 

Siyasi partiyaların bloku öz emblemini rəsmən təsdiq olunmaq üçün MSK-ya təqdim edə bilər. Bu 

zaman siyasi partiyaların bloku onun tərkibindəki hər hansı siyasi partiyanın qeydə alınmış emblemi, yaxud 

digər siyasi partiyalar və siyasi partiyalar bloklarının indiki və əvvəlki seçkilərdə istifadə etdikləri 

emblemlər istisna olmaqla, istənilən emblemi təqdim edə bilər. Bir şərtlə ki, siyasi partiyalar blokunun 

rəmzləri əqli mülkiyyət hüquqlarını, əmtəə nişanlarına olan hüquqları pozmasın, Azərbaycan 

Respublikasının və digər ölkələrin dövlət rəmzlərinə, dini rəmzlərə toxunmasın, ümumən qəbul edilmiş 

əxlaq normalarını pozmasın. Seçki kampaniyası dövründə siyasi partiyalar blokunun adının və embleminin 

dəyişdirilməməsi şərti ilə blokun beş sözdən çox olmayan adından, habelə emblemindən seçki sənədlərində 

istifadə edilməsi MSK ilə razılaşdırılmalıdır.  

Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələri, habelə maliyyə məsələləri 

üzrə səlahiyyətli nümayəndələr müvafiq olaraq siyasi partiyanın, bloka daxil olan siyasi partiyaların və ya 

siyasi partiyaların nümayəndələrinin birgə iclasının qərarı, yaxud onların qurultayı, konfransı və ya rəhbər 

orqanın iclasının qərarı ilə təyin edilirlər. Siyasi partiyaların, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli 

orqanının qərarı ilə yazılı formada xəbərdar etməklə nümayəndənin səlahiyyətlərinə xitam verilə bilər; bu 

barədə qəbul edilmiş qərarın surəti MSK-ya və dairə seçki komissiyalarına göndərilməlidir. Siyasi 

partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının dövlət və ya bələdiyyə vəzifələrində çalışan səlahiyyətli 

nümayəndələri özlərinin vəzifə və ya xidməti mövqelərindən seçkilərin gedişi zamanı istifadə edə 

bilməzlər. Siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələrinin səlahiyyət 

müddəti onların təyin edildiyi vaxtdan başlanır və seçkilərin ümumi nəticələrinin rəsmi dərc edilməsi 
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günündən gec olmayaraq bütün namizədlərin, habelə siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının irəli 

sürdükləri siyahı üzrə namizədlərin statusunun itirilməsi vaxtı başa çatır. 

Siyasi partiyaların və siyasi partiyalar bloklarının seçkilərdə iştirakı bir sıra ümumi və xüsusi şərtlərlə 

səciyyələnir.  

Qanunvericiliyin tələbinə görə, seçkilərdə iştirak edənlər öncə mətbuat azadlığına hörmət 

bəsləməlidirlər. Yəni, seçki prosesində iştirak edərkən öz peşə fəaliyyəti ilə məşğul olan kütləvi 

informasiya vasitələrinin nümayəndələrinin işinə mane olmamaq lazımdır. Eləcə də namizədlərin, siyasi 

partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının seçki kampaniyalarına müdaxilə etməmək və onu pozmamaq tələb 

olunur. Ümumi prinsiplər sırasında seçkiqabağı təşviqat materiallarını məhv etməmək və korlamamaq, 

onların yayılmasına, kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə mane olmamaq mühüm şərtlərdəndir. 

Seçkilərdə iştirak edərkən siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları seçkilərin azad, sərbəst, 

dinc və mütəşəkkil keçirilməsi üçün seçki orqanları və seçki subyektləri ilə əməkdaşlıq etmək kimi vacib 

qaydalara da riayət etməlidirlər. Bununla belə, seçicilərin öz iradəsini azad və sərbəst bildirməsinə 

maneçilik törətməmək, səlahiyyətli şəxslərə və müşahidəçilərə hörmət bəsləmək və onlarla əməkdaşlıq 

etmək lazımdır.  

Seçki prosesində riayət olunmalı əsas şərtlərdən biri səsvermənin gizliliyini saxlamaq və 

saxlanılmasına kömək göstərmək, seçiciləri qeyri-qanuni hərəkətlər yolu ilə öz tərəfinə çəkməmək, seçki 

komissiyalarının fəaliyyətlərinə əsassız müdaxilə etməmək, səslərin verilməsi və ya səslərin hesablanması 

prosesini pozmamaqdır. 

Seçkilərin qanuni təsdiqlənmiş nəticələrinə hörmət etmək, seçkilərlə bağlı hər bir şikayəti 

səlahiyyətli orqana təqdim etmək və həmin orqanın bu şikayətlə bağlı qərarını yerinə yetirməklə bərabər 

hədə-qorxu və böhtan xarakterli və ya zorakılığa çağıran çıxışlar etməmək və bu cür materiallar yaymamaq, 

seçicilərə mükafat təklif etməmək, onları cəza ilə hədələməmək hər bir seçki subyektinin əməl etməli 

olduğu məsələlərdəndir.  

Seçki Məcəlləsinin tələblərindən biri də dövlət resurslarından, bələdiyyə və digər ictimai 

resurslardan bu məcəllə ilə nəzərdə tutulmamış hallarda istifadə etməmək, təzyiq göstərmək və ya bəxşiş 

təklif etmək yolu ilə və ya digər qanunazidd üsullarla seçiciləri səs verməyə, səsvermədən çəkinməyə sövq 

etməmək, seçiciləri öz namizədliklərini irəli sürməyə və ya irəli sürməməyə, namizədliklərini geri 

götürməyə və ya geri götürməməyə, seçkiqabağı təşviqatda iştirak etməyə və ya iştirak etməməyə məcbur 

etməməkdir. Qanunvericiliyin başqa bir şərti isə heç bir vəzifəli şəxsin namizədin dəstəklənməsinə və ya 

dəstəklənməməsinə yönəldilən köməyindən və ya fəaliyyətindən istifadə etməmək barədədir. Yuxarıda 

sadalanan prinsipial məqamlara əməl olunmaması isə Seçki Məcəlləsinin tələblərinin pozulması 

səbəbindən Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsində və ya İnzibati Xətalar Məcəlləsində göstərilən 

müvafiq məsuliyyət yarada bilər. 

Seçki Məcəlləsinin 2.6-cı maddəsində göstərilənlərlə yanaşı, siyasi partiyaların və siyasi partiyalar 

bloklarının seçkilərdə iştirakının əsaslarına həsr olunmuş doqquzuncu fəslində isə daha konkret şərtlər yer 

alır ki, bunlara da riayət edilməsi vacibdir. Qanunvericiliyin tələbinə görə, digər siyasi partiyanın və ya 

siyasi partiyalar blokunun seçki kampaniyası zamanı öz siyasi ideyalarını və baxışlarını azad və sərbəst 

yaymaq hüququna, o cümlədən seçicilərin və ictimai təşkilatların hüquqlarına hörmət bəsləmək lazımdır. 

Bundan əlavə, seçicilərlə azad ünsiyyətin yaradılması üçün digər siyasi partiyalara və onların bloklarına 

mane olmamaq, siyasi fəaliyyətdə iştirak etmək istəyən seçicilərə həmin fəaliyyətin azad və sərbəst həyata 

keçirilməsi üçün təminatlar yaratmaq da mühüm şərtlərdəndir.  

Seçki Məcəlləsinin 54-cü maddəsi namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları 

tərəfindən irəli sürülməsinin ümumi prinsiplərini müəyyən edir. Həmin maddənin tələblərinə əsasən 

namizədin irəli sürülməsi haqqında qərarı siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq qəbul edir. Belə 

qərar kollegial qaydada səsvermə yolu ilə qəbul edilməlidir. Bununla belə, siyasi partiyaların bloku 

tərəfindən irəli sürülən namizəd bloka daxil olan hər bir siyasi partiya tərəfindən təsdiq edilməli, siyasi 

partiyaların blokları tərəfindən namizədin irəli sürülməsi haqqında qərar isə siyasi partiyaların 

nümayəndələrinin iclasında (qurultayında, konfransında, rəhbər orqanının iclasında) qəbul edilir. Siyasi 

partiyaların bu səlahiyyətli nümayəndələri partiyaların qurultayında (konfransında, rəhbər orqanının 

iclasında) müəyyənləşdirilir.  

Namizədin irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun qərarı protokolla 

rəsmiləşdirilməlidir və həmin protokolda iclasda (qurultayda, konfransda, rəhbər orqanın iclasında) iştirak 

etmiş iştirakçıların sayı, siyasi partiyalar blokunun yaradılması haqqında sazişdə nəzərdə tutulan qərarın 

qəbul edilməsi üçün lazım olan iştirakçıların sayı, namizədin irəli sürülməsi barədə qərar və bu qərar üzrə 
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səsvermənin nəticələri və qərarın qəbul edilməsi tarixi göstərilməlidir. Onu da qeyd edək ki, siyasi partiya, 

siyasi partiyaların bloku bu bloka daxil olan partiyaların üzvü olmayan şəxsləri də namizəd kimi irəli sürə 

bilərlər. 

Siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi namizədin adı ilə birlikdə MSK-ya siyasi partiyanın 

qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətini, siyasi partiyanın qüvvədə 

olan nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surətini, namizədin irəli sürülməsi barədə siyasi 

partiyanın qurultayının (konfransının, rəhbər orqanının iclasının) qərarı və müvafiq iclasın protokolunu, 

siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsində nəzərdə 

tutulmuş qaydada rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini də təqdim etməlidir. 

Siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi isə namizədin adı ilə birlikdə MSK-ya siyasi 

partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının (konfranslarının, rəhbər orqanının 

iclasının) namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə müvafiq iclaslarının protokollarını, siyasi 

partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasının (qurultayının, konfransının) 

siyasi partiyaların bloku adından namizəd irəli sürülməsi haqqında qərarını və müvafiq iclasın protokolunu, 

siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin notariat qaydasında rəsmiləşdirilmiş 

vəkalətnamələrini təqdim etməlidirlər. 

Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi yuxarıda qeyd olunan 

sənədlərlə birlikdə namizədin seçiləcəyi halda, həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam veriləcəyi 

barədə öhdəliyi də göstərilməklə, namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verməsi barədə ərizəsini də 

təqdim edir. Bu ərizədə namizədin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, 

əsas iş və ya xidmət yeri, o cümlədən tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), namizədin arzusu ilə 

siyasi partiyaya mənsubluğu göstərilir. Namizədlərin ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş 

məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin 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 qanununun adı göstərilməlidir. Ərizədə 

namizədin vətəndaşlığı və ya xarici ölkə vətəndaşlığına mənsubluğu, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin 

olub-olmaması haqqında məlumatlar daxil edilir. MSK təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxır, 

irəli sürülmüş vətəndaşın namizədliyinin təsdiq olunub-olunmaması barədə əsaslandırılmış qərar qəbul edir 

və siyasi partiyanın, siyasi partiya blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinə bu barədə məlumat verir. Müvafiq 

seçki komissiyası təqdim olunmuş sənədlərin qəbul edilməsindən imtina edə bilməz. 

Namizədliyin təsdiqindən imtina edilməsi üçün əsas yalnız tələb olunan sənədlərin lazımi qaydada 

rəsmiləşdirilməməsi və ya namizədliyin irəli sürülməsi qaydasının pozulması ola bilər. Səhvlər və 

pozuntular müvafiq sənədlərdə siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi 

tərəfindən düzəlişlər edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, MSK namizədi bu haqda xəbərdar edir, 

müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra namizədliyin irəli sürülməsi təsdiqlənir. 

Siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku və yaxud seçicilərin təşəbbüs qrupları prezidentliyə irəli 

sürdükləri namizədin müdafiəsi üçün 40 mindən az olmayan sayda seçici imzası toplamalıdırlar. Bu zaman 

60-dan az olmayan seçki dairəsinin hər birinin ərazisindən azı 50 imza toplanmalıdır. 

Siyasi partiya və siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən namizədin qeydiyyatı üçün imza 

vərəqələri və digər seçki sənədləri MSK-ya təqdim olunduqdan sonra onlara 7 gün müddətində baxılır və 

müvafiq qərar qəbul edilir.  

Siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq, siyasi partiyaların bloku isə ona daxil olan siyasi 

partiyaların səlahiyyətli nümayəndələrinin qərarı ilə səsvermə gününə azı 10 gün qalanadək istənilən vaxt 

müvafiq seçki komissiyasına yazılı ərizə verərək prezidentliyə qeydə alınmış namizədi geri çağırmaq 

hüququna malikdir. 

Qanunvericilik imkan verir ki, prezidentliyə qeydə alınmış namizədlər siyasi partiya, siyasi 

partiyaların bloku səsvermə gününə azı 10 gün qalmış müvafiq seçki komissiyasına yazılı ərizə verməklə 

namizədləri irəli sürmüş orqanın qərarı ilə seçkilərdə iştirak etməkdən imtina edə bilər. Bu halda siyasi 

partiya, siyasi partiyaların bloku bələdiyyə üzvlüyünə namizədləri geri çağıra bilər. 

Prezidentliyə namizəd və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsi MSK-ya bildiriş təqdim etdikdən və ya 

siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülməsi haqqında müvafiq qərarı təqdim etdikdən 

sonra, lakin namizədlərin qeydə alınmaq üçün komissiyaya təqdim edilməsi gününə azı 5 gün qalmış seçki 

fondunu formalaşdırmaqdan ötrü xüsusi seçki hesabı açmalıdırlar. Prezidentliyə namizəd səlahiyyətli 

nümayəndəsinə özünün xüsusi seçki hesabının açılmasını tapşıra bilər. Prezidentliyə namizəd, qeydə 
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alınmış prezidentliyə namizəd MSK-ya 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. 

Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun seçki fondu vəsaitinin qeydə alınmış prezidentliyə 

namizəd üçün 10 min manatdan çox, prezidentliyə namizəd üçün isə 2 500 manatdan çox olduqda həmin 

vəsaitin xərclənməsinin maliyyə hesabatı, seçki fonduna qeydə alınmış prezidentliyə namizəd üçün 5 min 

manatdan çox, prezidentliyə namizəd üçün isə 1 250 manatdan çox məbləğdə ianə köçürən hüquqi şəxslər 

(bu zaman eyni hüquqi şəxs tərəfindən vəsaitin bir neçə ianə şəklində köçürülməsi mümkünlüyü nəzərə 

alınmalıdır), seçki fonduna 250 manatdan çox məbləğdə ianə köçürən vətəndaşların sayı, ianəçilərə 

qaytarılan vəsaitlər, geri qaytarmanın əsası haqqında, seçki fonduna daxil olmuş vəsaitin ümumi həcmi və 

onun xərclənmiş hissəsinin ümumi məbləği barədə məlumatlar kütləvi informasiya vasitələrində hökmən 

dərc edilməlidir. Bütün bunlar seçkilərdə aşkarlığın təmin edilməsi məqsədinə xidmət edir. 

 

Azərbaycan.-2018.-20 fevral.-№39.-S.4. 
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Prezident seçkilərinin ən yüksək meyarlara uyğun keçirilməsi prioritet vəzifədir 

 

Dünyamalı VƏLİYEV, 

AMEA-nın Ziya Bünyadov adına  Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri, 

iqtisad elmləri doktoru 

 

Azərbaycan dünya birliyində öz yeri, sözü və müstəqil siyasəti ilə nüfuz qazanan bir ölkə kimi 

tanınıb. Respublikamızda aparılan ardıcıl, düşünülmüş və sistemli daxili siyasət sayəsində xalq – iqtidar 

birliyinə nail olunub. 
Dövlətimizin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasət kursu Azərbaycanın sabitliyini, 

təhlükəsizliyini və davamlı inkişafını təmin edib. Ölkə daxilində siyasi, sosial, iqtisadi, mədəni, elmi, dini 

və digər sahələrdə reallaşdırılan islahatlar nəticəsində cəmiyyətin həyatının bütün sferalarında ciddi 

keyfiyyət dəyişikliyi baş verib. Respublikamız TANAP, TAP, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu, Şimal-Cənub 

nəqliyyat dəhlizi kimi böyük və mühüm beynəlxalq layihələrin reallaşmasında aparıcı qüvvə rolunda çıxış 

edib. Azərbaycan, eyni zamanda, öz multikultural və tolerant cəmiyyəti ilə dünya miqyasında 

mədəniyyətlərarası dialoqa töhfə verən, nümunəvi ölkə səviyyəsinə yüksəlib. 

Respublikamızda növbəti prezident seçkiləri isə müstəqil dövlətçiliyin inkişafı və milli maraqların 

təmini zərurəti ilə bağlıdır. Şübhəsiz ki, ölkəmiz bu seçkini böyük uğurla həyata keçirəcək. Sabitlik və 

təhlükəsizlik tam təmin ediləcək. Müstəqil dövlətin qarşısında yeni inkişaf perspektivləri açılacaq. 

Azərbaycan idarəetmədə daha təkmil, demokratik və mütərəqqi bir mərhələyə qədəm qoyacaq. 

Azərbaycanda seçkilərin şəffaf və demokratik prinsiplər əsasında keçirilməsi üçün indiyə qədər 

böyük təcrübə əldə edilib, mütərəqqi ənənə formalaşıb. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Seçki 

Məcəlləsi və bir sıra digər normativ hüquqi aktlar, həmçinin Mərkəzi Seçki Komissiyasında qəbul olunan 

qərarlar seçki prosesinin qanunlar çərçivəsində şəffaf keçirilməsinin təmin olunmasına yönəldilib. 

Respublikamızda hər dəfə seçkilərin şəffaf və demokratik prinsiplər əsasında keçirilməsində 

ölkəmizdə hökm sürən sabitlik, təhlükəsiz mühit də önəmli rol oynayır. Dövlətimiz qarşısında duran əsas 

vəzifə də prezident seçkilərini ən yüksək meyarlara uyğun keçirməkdir. İndiyə qədər keçirilən seçkilərdə 

əldə olunan təcrübə xalqımıza 11 aprel seçkilərinin də ən yüksək səviyyədə reallaşmasına imkan verəcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-20 fevral.- №39.-S.3. 
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Aşkarlıq, səsvermə prosesini göstərən veb-kameralar və çoxsaylı beynəlxalq müşahidəçi 

 

Natiq İBRAHİMOV, 

Lənkəran Dövlət Universitetinin rektoru vəzifəsini icra edən, professor 

 

Tək Azərbaycanda  deyil, dünyanın bütün ölkələrində Vətən sevgisinin, vətəndaşlıq borcunun 

nə demək olduğunu, ilk növbədə, əhalinin ziyalı təbəqəsi nümunə kimi ortaya qoyur. İnsanlar həmin 

sevginin müqəddəsliyini ziyalıların əməlində gördüyü kimi, vətəndaşlıq borcunun yerinə yetirilməsi 

zamanı da ilk növbədə onların arxasınca gedirlər. 
Biz Azərbaycan ziyalılarının sözünün, səsinin qüdrətini  Yeni Azərbaycan Partiyasınımn yaranması 

zamanı da görmüşük, ulu öndər Heydər Əliyevin Naxçıvandan Bakıya dəvət edilməsində də və 1993-cü 

ilin payızından sonra keçirilən bütün seçkilərdə də. 2015-ci ildə  keçirilmiş parlament seçkiləri isə həmin 

arqumentin təsdiqinin daha bir sübutu idi.  Yəni, seçki təcrübəmiz artdıqca, səsvermələrin daha  ədalətli, 

daha obyektiv keçirilməsinə nail oluruq. Odur ki, aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində 

xalqımızın növbəti uğura imza atacağına tam əminik. 

Məlumdur ki, seçkilərin hazırlanması və keçirilməsi zamanı aşkarlıq mühüm prinsiplərdən biridir. 

Şəffaflığa xidmət edən bu meyarın təmin olunması məqsədilə seçki kampaniyası boyunca müxtəlif metod 

və qaydalardan, o cümlədən fərqli müşahidə formalarından istifadə olunur. Bu sırada aşkarlıq institutunun 

müxtəlif elementləri, yəni yerli və beynəlxalq müşahidəçilərin, kütləvi informasiya vasitələrinin yaxından 

iştirakı, beynəlxalq metod kimi tətbiq olunan “exit poll” keçirilməsi, seçki komissiyalarının şəffaf 

fəaliyyəti, eyni zamanda, qaynar xətt, internet resursları və son illər ölkəmizdə geniş tətbiq olunan veb-

kameralar mühüm rol oynayır. Bütün bunlar seçki prosesini əvvəldən-axıradək izləməyə, geniş və hərtərəfli 

müşahidə aparmağa və nəhayət, aşkarlığın daha dolğun təminatına şərait yaradır. Mən bir azərbaycanlı kimi 

fəxr edirəm ki, bu sadalanan amillərin hamısı gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin qazandığı uğurlar 

sırasındadır. 

Fəxr edilməli başqa bir məqam da ondan ibarətdir ki, beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda 

keçirilən bütün seçkilərdə məmnuniyyətlə iştirak edir və şahidi olduqları seçki həqiqətləri barədə rəylərini 

dünyanın hər yerində yayırlar. Məsələn, ölkəmizdə keçirilmiş sonuncu parlament seçkilərində -- 2015-ci 

ilin oktyabrında müşahidə prosesinə 40 beynəlxalq təşkilat və 57 ölkəni təmsil edən 503 beynəlxalq 

müşahidəçi də qatılmışdı.  Bundan başqa, dünyanın nüfuzlu 27 beynəlxalq kütləvi informasiya 

vasitələrindən 42 KİV təmsilçisi də MSK tərəfindən müvafiq lövhəciklə təmin edilmiş və seçkiləri  sərbəst 

şəkildə  işıqlandırmışlar. 

Ölkəmizin seçki tarixində 2008-ci ildən başlayaraq tətbiq olunan və internet vasitəsilə səsvermə 

prosesini canlı izləmə imkanı verən veb-kameralardan istifadə təcrübəsi 2015-ci il  seçkilərində də davam 

etdirilib. Seçkilərdə şəffaflığın yüksək səviyyədə təmin olunması üçün bütün digər vasitələrlə yanaşı, işğal 

olunmuş ərazilər istisna olmaqla, respublikanın bütün ərazisini əhatə edən 1000 seçki məntəqəsində (seçki 

keçirilən məntəqələrin təqribən 20 faizində) veb-kameralar quraşdırılmışdı. Təbii ki, 11 aprel prezident 

seçkilərində həmin kameraların sayı daha da çox olacaqdır. 

Mən bir vətəndaş kimi, 2015-ci ildə keçirilmiş parlament seçkiləri ərəfəsində şahidi olduğum bir 

faktı alqışlayaraq yada salıram və inanıram ki, aprel seçkiləri ərəfəsində həmin faktın iki-üç qatının şahidi 

olacağıq. Belə ki, beynəlxalq (xarici) qurumların ölkəmizdə keçirilən seçkilərə marağını nəzərə alaraq, 

seçki ərəfəsində  MSK sədrinin Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası, MDB 

Parlament Assambleyasının müşahidə missiyası, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyasının 

nümayəndə heyəti, MDB-nin seçki müşahidə missiyası, Türk Şurasının, Avstraliya Parlamentinin və 

Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin nümayəndə heyətləri ilə, Rusiya, 

Latviya, Litva və Belarus MSK-larının sədrləri ilə, eləcə də Rumıniya, Malayziya, Ukrayna, Qazaxıstan, 

Moldova, Gürcüstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistanın MSK-larının nümayəndə 

heyətləri və digərləri ilə müxtəlif səviyyələrdə Mərkəzi Seçki Komissiyasında görüşləri keçirilmiş, 

seçkilərlə bağlı müxtəlif mövzularda fikir mübadiləsi aparılmış və qarşılıqlı maraq doğuran sahələr üzrə 

əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilmişdi. Əminəm ki, aprelin əvvəllərində bu qəbildən olan  daha çox 

görüşlər olacaqdır. 

 Biz Azərbaycan ziyalıları inanırıq ki, 2018-ci ilin prezident seçkiləri xalqımızın və dövlətimizin 

tarixində daha parlaq bir addım kimi yadda qalacaq. Çünki seçkilərin ədalətli, şəffaf, obyektiv, beynəlxalq 

standartlara cavab verən şəkildə keçirilməsi üçün mükəmməl Seçki Məcəlləmiz də var, dövlətin qətiyyəti 
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də, xalqın istəyi də, beynəlxalq təşkilatların dəstəyi də. Bizim dövlətimiz və xalqımız kimi, beynəlxalq 

ictimaiyyət də arzu edir ki, regionda sürətlə inkişaf edən, lider dövlətə çevrilən Azərbaycanın tərəqqi və 

inkişafı davam etsin. 

Yüz illərin təcrübəsi isə sübut edir ki, istənilən tərəqqinin təməlində daxili sabitlik, əmin-amanlıq, 

milli birlik, sosial ədalət və beynəlxalq münasibətlərdə yürüdülən  mehriban qonşuluq siyasəti dayanır. 

Diqqətlə nəzər salsaq,  görərik ki, bütün bunların hamısı müasir Azərbaycan həqiqətləridir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-20 fevral.- №39.-S.3. 
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Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirilməsi üçün mükəmməl qanunvericilik bazası vardır 

 

Sədaqət VƏLİYEVA, 

Milli Məclisin deputatı, YAP Nizami rayon təşkilatının sədri 

 

1993-cü ildən başlayaraq,  ümumrespublika səviyyəli 15-ə qədər seçki proseduru həyata 

keçirilən Azərbaycanda demokratik və legitim siyasi hakimiyyətin formalaşdırılmasının ənənəyə 

çevrilməsi  heç kimə sirr deyil. 
Ümumiyyətlə, 1995-ci ildə qəbul edilmiş müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası Azərbaycanda 

demokratik standartlara cavab verən seçkilərin keçirilməsi üçün əsas prioritetləri müəyyənləşdirib.  Həmin 

vaxtdan başlayaraq, ölkəmizdə keçirilən  seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması üçün bütün imkanlardan 

istifadə olunub və bu gün respublikamız azad və ədalətli, obyektiv, demokratik seçki keçirilməsində 

nümunə göstərir. 

Bu vaxta qədər keçirilən bütün  seçkilərdə hər hansı bir insidentin, seçkinin nəticəsinə təsir 

göstərməyən qanunsuzluğun baş verməməsi də seçkilərin demokratik keçirilməsindən xəbər verir. Bunu 

seçkiləri müşahidə etmiş beynəlxalq ekspertlər də təsdiqləyir. 

İstənilən dövlətin inkişafında demokratik və şəffaf seçkilər böyük rol oynayır. Çünki vətəndaşlar 

seçkilərə qatılmaqla cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında iştirak etmək hüququ qazanırlar. Dövlətin idarə 

olunmasında iştirak hüquqları da məhz seçkilər vasitəsilə  əldə  edilir. Şəffaflıq, ədalətlilik və obyektivlik 

demokratik seçkilərin əsas şərtləri hesab edilir. Təbii ki, biz aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində 

də bunun şahidi olacağıq. Bundan ötrü mükəmməl hüququ bazamız,  beynəlxalq standartlara cavab verən 

demokratik Seçki Məcəlləmiz var. 

Mindən artıq seçki məntəqəsində quraşdırılacaq  veb kameralar, seçicilərin barmaqlarının gözlə 

görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi, adları seçici siyahısında olmayanların  sənədlərini təqdim etməklə 

səsverməyə buraxılmaları növbəti prezident seçkilərinin də şəffaf və ədalətli keçiriləcəyindən xəbər verir. 

Seçkilərin bu mühüm prinsiplər çərçivəsində keçirilməsi xalqın iradəsinin milli mənafelər ətrafında 

birləşdirilməsi kimi mühüm amildən qaynaqlanır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-20 fevral.- №39.-S.3. 
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Azərbaycan beynəlxalq standartlara uyğun seçki keçirməyə qadirdir 

 

Havva MƏMMƏDOVA, 

tarix elmləri doktoru, professor 

 

Ölkəmiz müasir tarixində növbəti mühüm seçkiləri yüksək səviyyədə keçirməyə hazırlaşır. Ötən 

seçkilərdə olduğu kimi, qarşıdakı prezident seçkilərinin də  beynəlxalq standartlar səviyyəsində,  şəffaf, 

demokratik və ədalətli keçirilməsi üçün zəruri imkan yaradılmışdır.  Demokratik seçki keçirilməsi 

istiqamətində qazandığımız zəngin təcrübə  bir daha əminlik yaradır ki,  11 aprel seçkiləri yüksək 

standartlara uyğun keçiriləcək və səsvermə prosesinin yekunları seçici iradəsini əks etdirəcək. 
Azərbaycan rəhbərliyinin seçkilərin şəffaf və ədalətli keçirilməsi üçün siyasi iradə nümayiş 

etdirməsinin dəfələrlə şahidi olmuşuq.  Dövlətin belə qətiyyətli mövqeyi də qarşıdakı prezident seçkilərinin 

ədalətli keçiriləcəyinə, xalqın iradəsini əks etdirəcəyinə və ölkədə demokratiyanın inkişafı prosesində 

mühüm addım atılacağına inamı daha da gücləndirir. 

Seçki hüququ Konstitusiya ilə müəyyən edilir. Konstitusiyanın “Əsas insan və vətəndaş hüquqları və 

azadlıqları” adlı fəslində qeyd edilir ki, Azərbaycan vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, 

habelə referendumda iştirak etmək hüququ vardır. Konstitusiyaya əsasən, seçki hüququ sahəsində yaranan 

münasibətlər Seçki Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Azərbaycanda Seçki Məcəlləsi aparıcı beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlıqda hazırlanmış və müasir demokratik seçki prinsip və normalarını özündə əks 

etdirir.  Sənədin hazırlanması ilə bağlı ilk növbədə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, ATƏT-in 

Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu  və Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Fondla (İFES) sıx 

əməkdaşlıq edilib. 2002-ci ilin ortalarından etibarən qeyd olunan təşkilatlarla edilən əməkdaşlıq nəticəsində 

bu təşkilatların Seçki Məcəlləsinin layihəsinə dair təklif etdikləri tövsiyələrin demək olar ki, hamısı Seçki 

Məcəlləsinin layihəsinə daxil olunub.  Beynəlxalq ekspertlər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilən Seçki 

Məcəlləsi şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün daha möhkəm hüquqi baza yaradaraq, 

namizədlərin qeydiyyatı və seçki komissiyalarının fəaliyyəti də daxil olmaqla, seçkilərin bütün 

aspektlərinin təkmilləşdirilməsinə imkan yaradır. 

Siyasi mənsubiyyətindən və  mövqeyindən asılı olmayaraq, hər bir kəsə prezident seçkilərində 

namizəd kimi iştirak etmək üçün yaradılan şərait br daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanda demokratik 

seçkilərin keçirməsi üçün siyasi  iradə və əlverişli şərait vardır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-21 fevral.- №40.-S.3. 
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On illər boyu qazandığımız zəngin təcrübə demokratik seçkilər keçirməyə imkan verir 

 

Hadı RƏCƏBLİ, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Özünün inkişafı üçün demokratiya yolunu seçmiş hər bir dövlət istər-istəməz üzərinə azad, şəffaf 

və demokratik seçkilər keçirmək öhdəliyi götürmüş olur. Bu cür seçkilərin keçirilməsi üçün isə həmin 

dövlət zaman-zaman güclü hüquqi baza yaratmalıdır. Bunsuz ədalətli və demokratik seçkilər keçirmək 

mümkün deyil. Azərbaycan uzun illərdir ki, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə inamla 

irəliləməkdədir və seçki proseslərini lazımi şəkildə həyata keçirmək üçün beynəlxalq standartlara uyğun 

seçki qanunvericiliyi yaratmışdır. Bu baxımdan ölkəmiz istənilən seçkini – istər prezident, istər 

parlament, istərsə də bələdiyyə seçkilərini demokratik qaydada keçirməyə tam hazırdır. Dövlətimiz 

mükəmməl Konstitusiyaya və qanunvericiliyə malikdir. Bütün rayonlarda dairə seçki komissiyaları üçün 

yüksək səviyyədə şərait yaradılıb, seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün seçki 

məntəqələrinin əksəriyyətində veb-kameralar quraşdırılıb. 
Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, qarşıdakı 11 aprel prezident seçkiləri daha 

mükəmməl qanunvericilik bazası və daha böyük seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə təkcə 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət rəy almış seçki qanunvericiliyimiz mühüm rol oynamır, həm də 

Mərkəzi Seçki Komissiyamızın uzun illər ərzində topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti şəksizdir. 

Artıq ölkəmizin mərkəzi seçki orqanı Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində 

genişmiqyaslı maarifləndirmə işlərinə start verib. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın müstəqillik qazandığı vaxtdan 

bəri, xüsusilə ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonra əldə olunmuş 

böyük seçki təcrübəsi bu dəfə də şəffaf və ədalətli seçkilər keçirilməsini təmin edəcək.  

İndi birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, bizim son illərdə topladığımız seçki təcrübəsi artıq bir sıra 

ədalətli beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də lazımi qiymətini alır, təqdir olunur. Bu da səbəbsiz deyil və 

birinci növbədə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin siyasi iradəsi ilə bağlıdır. Prezident 

İlham Əliyev seçkilərin demokratik prinsiplərə uyğun təşkili, eləcə də səsvermə prosesində şəffaflığın 

təmin edilməsi ilə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının qarşısında həmişə çox ciddi vəzifələr 

qoyur. Seçki prosesində demokratikliyin və şəffaflığın təmin edilməsi üçün gərək olan hər bir addımın 

atılmasına dəstək verir. Bir vaxt məntəqələrdə saxtalaşdırmaya nəzarət üçün müşahidə kameralarının 

quraşdırılması məsələsi qaldırıldı. Cənab Prezident bu məsələnin reallaşmasını təmin etdi. Sonra bir 

seçicinin bir dəfədən artıq səs verməsinin qarşısını almaq üçün barmaqların şəffaf mürəkkəblə rənglənməsi 

məsələsi ortaya çıxdı. Dövlət başçısı bu məsələnin də təcili surətdə tətbiqinə yaşıl işıq yandırdı. Bəzi 

beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin başqa təklifləri nəzərə alındı və tətbiq edildi. Təki seçkilərin 

demokratikliyi təmin edilsin. Heç bir şübhəmiz yoxdur ki, indiyədək qazandığımız təcrübə, ölkədə mövcud 

olan sabitlik, iqtidarla xalqın birliyi və həmrəyliyi, zəngin seçki qanunvericiliyimiz bu il aprelin 11-də də 

demokratik seçkilər keçirməyə imkan verəcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-22 fevral.- №41.-S.4. 
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Xalqımız budəfəki seçkidə də davamlı inkişafın və sabitliyin tərəfində olacaq 

 

Umud RƏHİMOĞLU, 

Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondunun sədri 

 

Ölkəmizdə növbəti Prezident seçkilərinin regionda ən mühüm hadisələrin baş verdiyi bir 

dönəmdə keçirilməsi təsadüfi deyil. Lakin əsas məsələ seçkinin bir neçə ay qabaq keçirilməsi deyil, hansı 

şəraitdə start götürməsi, bu önəmli kampaniyanın necə təşkilidir. Dünyanın demokratik dairələrini də 

məsələnin məhz bu tərəfi maraqlandırır. 
 Azərbaycanın bələdiyyə, parlament və prezident seçkilərini keçirmək istiqamətində artıq normal 

təcrübə qazandığını beynəlxalq demokratiya mərkəzləri də dönə-dönə təsdiqləmişlər. Doğrudan da, ötən 

seçkilərin yekunları da sübut etmişdir ki, ölkəmiz demokratik,  şəffaf seçkilərin keçirilməsi iqtidarındadır.  

Həqiqətən, seçkilərin sivil qaydada, namizədlərin  bərabər mübarizə imkanları şəraitində 

keçirilməsi üçün həm mükəmməl Seçki Məcəlləmiz, həm də bu qanunların tələblərini yaxşı bilən, dəqiq 

icra edən mərkəzi, dairə və məntəqə komissiyalarından ibarət  mükəmməl seçki şəbəkəsi  var. İndiyə qədər 

keçirilən seçkilərdə əsas tələb bu olmuşdur ki, hər kəsin seçib-seçilmək hüququna hörmətlə yanaşılsın, 

proses şəffaflıq və obyektivlik şəraitində keçsin. 

Biz müstəqilliyin qazanılması və qorunması yolunda böyük itkilərə məruz qalmış xalqıq. Bu yolda 

seçim yanlışlıqları öz ağır nəticələrini göstərib. Seçkilər, əslində, ümummilli maraqların qorunması üçün 

ədalətin, barışın, birliyin təmin olunması üçün əsas vasitədir.  Belə bir həssas dönəmdə də xalqımızın doğru, 

düzgün qərar verəcəyinə əminəm. 

Artıq Azərbaycan xalqı, vətəndaş cəmiyyəti 20 il bundan əvvəlki kimi, emosiyalar üzərindən 

qərarlar qəbul etmək psixologiyasından çox uzaqlaşıb. Xalqımız daha uzaq hədəflərin, ümumi maraqların, 

milli birliyin, ərazi bütövlüyünün, sabitliyin qorunmasının vacibliyini illər keçdikcə daha yaxşı başa düşür.  

 Bütün bunlar regionumuzda olan geopolitik vəziyyət, transmilli layihələrin gerçəkləşdirilməsi 

fonunda baş verir. Ölkəmiz iri iqtisadi layihələrin gerçəkləşməsində, münaqişələrin qarşılıqlı dialoq və sülh 

yolu ilə həllində regionun əsas lokomotividir. Düşmən qüvvələrin məkrli siyasəti və təxribatları elə 

proseslər yarada bilər ki, biz qabaqcadan bunlara, hətta hər an müharibəyə hazır olmalıyıq. Bəzi korporativ 

dairələr hadisələrin sabit və dayanıqlı baş verməsində, regionda ortaq maraq dairəsinin cızılmasında 

maraqlı deyildir. 

 Şübhəsiz, belə neqativ istək və təsirlərin müqabilində budəfəki Prezident seçkilərində də xalqımız 

hərtərəfli inkişaf və yeniləşməni təmin edə bilən siyasi qüvvəyə və onun liderinə səs verməklə, qazanılmış 

tarixi uğurların davam etməsinə tərəfdar çıxacaq. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-22 fevral.- №41.-S.4. 
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Azad və ədalətli seçkilər hüquqi dövlət quruculuğunun əsas elementidir 
 

Hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması demokratik və şəffaf 

seçkilərin təşkilindən keçir 

 

Hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, təşəkkül tapması digər şərtlərlə 

yanaşı demokratik və şəffaf seçkilərin təşkilindən keçir. Elə buna görə də bəzən azad və ədalətli seçkiləri 

hüquqi dövlət quruculuğunun əsas elementi hesab edirlər. Müasir demokratik dövlətlərin qarşısında duran 

önəmli prinsip seçkilərin ədalətli, azad, şəffaf keçirilməsi, əhalinin bu proseslərdəki iştirakının tam təmin 

edilməsidir. Çünki istənilən dövlətin inkişafında demokratik və şəffaf seçkilər böyük rol oynayır. 

Vətəndaşlar seçkilərə qatılmaqla cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatında iştirak etmək hüququ qazanırlar. 

Dövlətin idarə olunmasında iştirak hüquqları da məhz seçkilər vasitəsilə həyata keçirilir. Deməli, 

Azərbaycan Respublikasının dövlət hakimiyyətinin əsasını xalqın iradəsi təşkil edir. Xalqın iradəsi isə 

ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə keçirilən azad seçkilərdə 

öz təzahürünü tapır. Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının iradəsinin azad ifadə edilməsinə seçki 

hüququnun prinsip və normalarının müdafiə edilməsi yolu ilə təminat verir. Buna görə də qeyd etmək 

vacibdir ki, hakimiyyət məhz seçkilər vasitəsilə, başqa sözlə, seçicilərin razılığı ilə legitimlik qazanır. 

Azərbaycan Konstitusiyasında qeyd olunmuş prioritetlər rəhbər tutularaq, ölkədə ümumi, bərabər və 

birbaşa seçki hüququ əsasında səsvermə yolu ilə azad və mütəmadi keçirilən seçkilərin hüquqi bazası 

yaradılıb. Bu baxımdan Azərbaycanda keçirilən seçkiləri hüquqi dövlət quruculuğu prosesinə mühüm töhfə 

adlandırmaq olar. Qarşıdan gələn növbədənkənar prezident seçkisi də bu qəbildəndir. Aprelin 11-də 

vətəndaşlar seçki məntəqələrinə gedərək dəstəklədikləri namizədlərə səs verəcəklər. 

Əsas qanunda bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasında icra hakimiyyəti Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentinə mənsubdur. Konstitusiyanın 100-cü maddəsində Azərbaycan 

Respublikasının Prezidentliyinə namizədlərə aid tələblər yer alıb.  Bu maddədə bildirilir ki, Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o 

cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, 

ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

seçilə bilər. 101-ci maddədə isə bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti ümumi, bərabər və 

birbaşa seçki hüququ əsasında sərbəst, şəxsi və gizli səsvermə yolu ilə 7 il müddətinə seçilir.  

Qeyd edək ki, Seçki Məcəlləsinin müxtəlif maddələrində seçkilərdə namizədlərin irəli sürülməsi ilə 

bağlı maddələr var.  Məcəllənin 53 maddəsi Namizədlərin öz təşəbbüsü ilə və ya bilavasitə seçicilər 

tərəfindən irəli sürülməsinə həsr olunub. Bildirilib ki, namizəd öz təşəbbüsü ilə və ya aktiv seçki hüququ 

olan seçicilər tərəfindən irəli sürülə bilər, o şərtlə ki, ərazisində namizədin dəstəklənməsi üçün zəruri olan 

imzaların yığıldığı və namizədin qeydə alınmasının nəzərdə tutulduğu müvafiq seçki komissiyasına bu 

barədə bildiriş göndərilsin. Maddənin 2-ci bəndində isə qeyd olunub ki, namizəd və ya namizədi irəli sürən 

seçicilərin təşəbbüs qrupu öz təşəbbüsü barədə müvafiq seçki komissiyasına yazılı bildiriş verir. Bildirişdə 

namizədi irəli sürən hər bir təşəbbüsçünün və namizədin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış 

yerinin ünvanı, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi, bundan başqa, irəli 

sürülən namizədin əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifə (bu olmadıqda — fəaliyyət növü) 

göstərilməlidir. Bu Məcəllənin 53.2-ci maddəsində göstərilən bildirişlə birlikdə namizədin seçkili dövlət 

və ya bələdiyyə orqanında seçkili vəzifəyə seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam 

verəcəyinə dair yazılı öhdəliyi olan ərizədə göndərilir. Bu ərizədə onun tərcümeyi-halına aid məlumatlar 

(soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, əsas iş və ya xidmət yeri (bu 

olmadıqda — fəaliyyət növü)) göstərilir. Namizədlərin ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş 

məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin adı və 

nömrəsi, namizədin xarici ölkədə cinayət məsuliyyəti yaradan əməli olmuşdursa və bu haqda qanuni 

qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü çıxarılmışdırsa və bu əməl Azərbaycan Respublikasının Cinayət 

Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti yaradırsa, xarici ölkənin müvafiq qanununun adı 

göstərilməlidir. Namizədin ərizəsində Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında məlumatla 

yanaşı, xarici ölkə vətəndaşlığının və başqa ölkələr qarşısında öhdəliklərinin olub-olmaması da 

göstərilməlidir. 

Digər tərəfdən namizəd öz ərizəsinə siyasi partiyaya mənsubiyyəti barədə təsdiq olunan sənəd 

əsasında məlumatları daxil edə bilər. Belə halda namizəd mənsub olduğu siyasi partiyanın 5 sözdən çox 
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olmayan adla adlandırılmasını müvafiq seçki komissiyası ilə razılaşdırır. Ərizədə göstərilmiş siyasi partiya 

namizədi öz sıralarından xaric edibsə və müvafiq seçki komissiyasına bildiriş göndəribsə, həmin bildiriş 

alındıqdan sonra həmin namizədlə əlaqədar siyasi partiyanın adından istifadə edilə bilməz. 

Müvafiq seçki komissiyası təqdim edilmiş sənədlərin alınması barədə namizədə, seçicilərin təşəbbüs 

qrupuna yazılı məlumat verməlidir. 

Seçki Məcəlləsinin 53-cü maddəsinin 6-cı maddəsində bildirilir ki, müvafiq seçki komissiyası təqdim 

edilmiş sənədlərə 5 gün müddətində baxır və namizədə, onun səlahiyyətli nümayəndəsinə namizədliyin 

müvafiq seçki dairələri üzrə irəli sürülməsini təsdiq edən qərarı, həmçinin seçicilərin imzalarının 

toplanması üçün imza vərəqələrini təqdim edir. Müvafiq seçki komissiyası təqdim olunmuş sənədlərin 

qəbul edilməsindən imtina edə bilməz. İmza vərəqələrini götürən namizəd və ya onun səlahiyyətli 

nümayəndəsi hər imza vərəqəsinin aşağı künc hissəsində imza qoyur.   

Namizədin irəli sürülməsinin təsdiq olunmasından imtina edilməsi üçün əsas yalnız bu Məcəllənin 

53.2 və 53.3-cü maddələrində göstərilən sənədlərin lazımi qaydada rəsmiləşdirilməməsi və ya namizədlərin 

irəli sürülməsinin bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydasının pozulması ola bilər. Səhvlər və pozuntular 

müvafiq sənədlərdə namizəd tərəfindən düzəlişlərin edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, müvafiq seçki 

komissiyası bu Məcəllənin 53.6-cı maddəsində göstərilən müddətdə namizədi bu haqda xəbərdar edir və 

onun tərəfindən müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra namizədin irəli sürülməsini təsdiqləyir. 

Seçki Məcəlləsinin  54 maddəsi isə  namizədlərin siyasi partiyalar və siyasi partiyaların blokları 

tərəfindən irəli sürülməsindən ibarətdir. Bildirilir ki, namizədin irəli sürülməsi haqqında qərarı siyasi 

partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq qəbul edir. Belə qərar kollegial qaydada səsvermə yolu ilə qəbul 

edilməlidir. Siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən namizəd bloka daxil olan hər bir siyasi partiya 

tərəfindən təsdiq edilir. Siyasi partiyaların blokları tərəfindən namizədin irəli sürülməsi haqqında qərar 

siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasında (qurultayında, konfransında, rəhbər orqanının iclasında) 

qəbul edilir. Siyasi partiyaların bu səlahiyyətli nümayəndələri partiyaların qurultayında (konfransında, 

rəhbər orqanının iclasında) müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 3-cü bəndində qeyd olunub ki, namizədin irəli 

sürülməsi barədə siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun qərarı protokolla rəsmiləşdirilir. Həmin 

protokolda aşağıdakılar göstərilir. 

 

Üç nöqtə.-2018.-23 fevral.-№36.-S.9. 
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Azərbaycan dövləti istənilən seçkini ədalətli və şəffaf keçirmək iqtidarındadır 

 

Elçin İSGƏNDƏRZADƏ, 

Azərbaycan Texniki Universitetinin professoru, Əməkdar müəllim 

 

Bu yaxınlarda qonağı olduğum Avropa siyasətçilərinin biri demişdi ki, insanlar yaranandan bəri 

onların düşündüyü ən uğurlu addımlardan biri də hansısa qərarın qəbul edilməsi zamanı hamının 

fikirlərinin öyrənilməsi və nəzərə alınmasıdır. Yəni söhbət indi adına demokratik seçki dediyimiz, tarixdə 

isə ədalətli səsvermə adıyla qalmış mühüm siyasi kampaniyadan gedir. 
Əlbəttə, mən bir ziyalı olaraq, müstəqillik dövrümüzdə keçirilmiş bütün seçki proseslərini diqqətlə 

izləmişəm. Ali məktəb müəllimi olduğuma görə isə gənclərin həmin seçkilərdə nümayiş etdirdiyi 

mütəşəkkilliyin də şahidiyəm, seçki qanunvericiliyimizin ildən-ilə təkmilləşdirilməsinin də. Ancaq kütləvi 

informasiya vasitələrinin bu il fevralın 15-də Mərkəzi Seçki Komissiyasında dairə seçki komissiyalarının 

sədrləri üçün keçirilən seminar-müşavirə haqqında yaydığı materialları oxuyarkən, bu günkü Azərbaycanın 

seçki həqiqətləri ilə daha yaxından tanış oldum. 

Prezidentin ərazi-təşkilat məsələləri üzrə köməkçisi Zeynal Nağdəliyevin seminar-müşavirədəki 

“Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi prosesində yerli icra 

orqanlarının vəzifələri və onların seçki komissiyaları ilə qarşılıqlı fəaliyyəti” adlı məruzəsini oxuyan 

istənilən şəxsdə belə bir fikir yaranır ki, bizim dövlətimiz bütün seçkilərin ədalətli, şəffaf və obyektiv 

keçirilməsini təmin etmək iqtidarındadır. 

Məruzədə qeyd edilir ki, ənənəvi olaraq təşkil edilən bu müşavirələr prezident, parlament, 

bələdiyyə seçkilərinin, referendumun keçirilməsində hər dəfə keyfiyyətcə daha üstün səviyyəyə 

qalxmağımıza imkan yaradıb. Azərbaycanın seçki təcrübəsi, əldə etdiyi nailiyyətlər nəinki cəmiyyətimizdə, 

eyni zamanda, hər dəfə ölkəmizdə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən də yüksək 

qiymətləndirilir. Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, Azərbaycanda hər dəfə seçkilərin şəffaf və 

demokratik prinsiplər əsasında keçirilməsində dövlət başçımızın siyasi iradəsi çox böyük rol oynayıb. 

Dövlətimizin başçısı seçkilərdə şəffaflığın təmini ilə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

qarşısında çox ciddi vəzifələr qoyub. 

Beynəlxalq müşahidəçilərin fikrincə, istənilən seçkinin hazırlanmasında və uğurla başa çatmasında 

ölkədəki daxili sabitliyin mühüm rolu vardır. Əminik ki, 11 aprel seçkiləri ərəfəsində Azərbaycanda hökm 

sürən sabitlik və təhlükəsiz mühit də seçkilərin demokratik prinsiplər əsasında keçirilməsini təmin edəcək. 

Çünki bu gün Azərbaycan öz inkişaf yolu ilə gedir, ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyi mövcuddur. Məhz bu 

parametrlərinə görə Azərbaycan dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir. Əlbəttə ki, Azərbaycanda 

demokratik prinsiplərin bərqərar olması, sabitlik, qazanılan nailiyyətlər seçkidən-seçkiyə seçicilərin 

fəallığının artması ilə müşahidə olunur. 

 Bir alim, ziyalı kimi demək istədiyim fikirlər ondan ibarətdir ki, qarşımızda duran əsas vəzifə 

prezident seçkilərini ən yüksək meyarlara uyğun keçirməkdir. İndiyə qədər keçirilən seçkilərdə əldə olunan 

təcrübə bizə imkan verəcək ki, qarşıdan gələn seçkiləri də ən yüksək səviyyədə keçirək. Əminəm ki, 

xalqımız və dövlətimiz bu seçkiləri də yüksək səviyyədə təşkil etməklə, bədxahlarımıza növbəti bir 

demokratiya dərsi verəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-23 fevral.- №42.-S.3. 
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Siyasi proseslərin əsası kimi seçkilər hər bir demokratik sistemin özəyidir 

 

Azərbaycanda keçirilən seçkilər hüquqi dövlət quruculuğu prosesinə mühüm töhfədir 

 

Demokratik hüquqi dövlət quruculuğu prosesi Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitlik bərqərar 

olunduqdan sonra həyata keçirildi və bu gün də uğurla davam etdirilir. Ölkədə hüquqi dövləti qurmaq üçün 

ilk növbədə konstitusion rejim, mükəmməl hüquq sistemi, effektiv məhkəmə hakimiyyəti, hakimiyyətlər 

bölgüsü kimi prinsiplər yaradıldı. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində demokratik 

seçki önəmli rol oynadı. Qeyd edək ki, siyasi proseslərin əsası kimi seçkilər hər bir demokratik sistemin 

özəyidir, onsuz heç bir demokratiya mümkün deyil. Amma seçkilər, sadəcə olaraq, keçirilməli deyil, məhz 

demokratik normalar əsasında həyata keçirilməlidir. Bu baxımdan Azərbaycanda keçirilən seçkilər hüquqi 

dövlət quruculuğu prosesinə mühüm töhfdir və o şəffaf, ədalətli və obyektiv keçirildi. Bu da bir aksiomdur 

ki, seçkilərin bu mühüm prinsiplər çərçivəsində keçirilməsi xalqın ümumi iradəsinin milli mənafelər 

ətrafında birləşdirilməsi kimi mühüm amil rolunu oynayır. 

Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi, onun hüquqi əsasları ölkə qanunvericiliyi ilə tənzimlənir  Seçki 

Məcəlləsində bu məsələ öz əksini tapıb. Məsələn, Seçki Məcəlləsinin  54 maddəsi isə  namizədlərin siyasi 

partiyalar və siyasi partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülməsindən ibarətdir. Bildirilir ki, namizədin 

irəli sürülməsi haqqında qərarı siyasi partiya öz nizamnaməsinə uyğun olaraq qəbul edir. Belə qərar 

kollegial qaydada səsvermə yolu ilə qəbul edilməlidir. Siyasi partiyaların bloku tərəfindən irəli sürülən 

namizəd bloka daxil olan hər bir siyasi partiya tərəfindən təsdiq edilir. Siyasi partiyaların blokları tərəfindən 

namizədin irəli sürülməsi haqqında qərar siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasında (qurultayında, 

konfransında, rəhbər orqanının iclasında) qəbul edilir. Siyasi partiyaların bu səlahiyyətli nümayəndələri 

partiyaların qurultayında (konfransında, rəhbər orqanının iclasında) müəyyənləşdirilir. Bu maddənin 3-cü 

bəndində qeyd olunub ki, namizədin irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun 

qərarı protokolla rəsmiləşdirilir. Həmin protokolda aşağıdakılar göstərilir. Namizədin irəli sürülməsi barədə 

siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun qərarı protokolla rəsmiləşdirilir. Həmin protokolda 

aşağıdakılar göstərilir: iclasda (qurultayda, konfransda, rəhbər orqanın iclasında) iştirak etmək üçün qeydə 

alınmış iştirakçıların sayı; siyasi partiyalar blokunun yaradılması haqqında sazişdə nəzərdə tutulan qərarın 

qəbul edilməsi üçün lazım olan iştirakçıların sayı; namizədin irəli sürülməsi barədə qərar və bu qərar üzrə 

səsvermənin nəticələri; qərarın qəbul edilməsi tarixi. 

Çeçki Məcəlləsinin 54-cü maddəsinin 4 bəndində bildirilir ki, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku 

bloka daxil olan partiyaların üzvü olmayan şəxsləri namizəd kimi irəli sürə bilərlər. Bu zaman namizədin 

adı ilə birlikdə siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq seçki komissiyasına aşağıdakı sənədləri 

də təqdim edir: siyasi partiyanın qeydə alınması barədə şəhadətnamənin notariat qaydasında təsdiqlənmiş 

surəti; siyasi partiyanın qüvvədə olan nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiqlənmiş surəti; namizədin 

irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın qurultayının (konfransının, rəhbər orqanının iclaslarının) qərarı və 

müvafiq iclasın protokolu;. siyasi partiyanın səlahiyyətli nümayəndələrinin Azərbaycan Respublikasının 

Mülki Məcəlləsində nəzərdə tutulmuş qaydada rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələrini. 

Bundan başqa, Seçki Məcəlləsinin 54-cü maddəsinin 6 bəndində bildirilir ki, namizədin adı ilə 

birlikdə siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi müvafiq seçki komissiyasına aşağıdakı 

sənədləri təqdim edir. siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının 

(konfranslarının, rəhbər orqanının iclasının) namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə müvafiq 

iclasların protokolları; siyasi partiyaların blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayəndələrinin iclasının 

(qurultayının, konfransının) siyasi partiyaların bloku adından namizəd irəli sürülməsi haqqında qərarı və 

müvafiq iclasın protokolu; siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələrinin notarial qaydasında 

rəsmiləşdirilmiş vəkalətnamələri. 

Maddənin 7-ci bəndində isə bildirilir ki, müvafiq seçki dairələri üzrə irəli sürülmüş namizədlərə aid 

sənədlər müvafiq seçki komissiyasına siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli 

nümayəndələri tərəfindən təqdim edilir. Namizədlərin adları Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

müəyyənləşdirdiyi formada təqdim edilir, çap üsulu ilə və ya maşınla oxunmasına imkan verən başqa üsulla 

tərtib olunur. 

Siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi yuxarıda qeyd olunan 

sənədlərlə birlikdə namizədin seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam veriləcəyi 

barədə öhdəliyi də göstərilməklə, namizədliyinin irəli sürülməsinə razılıq verməsi barədə ərizəsini də 
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təqdim edir. Bu ərizədə namizədin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, 

əsas iş və ya xidmət yeri, o cümlədən tutduğu vəzifə (bu olmadıqda — fəaliyyət növü), namizədin arzusu 

ilə siyasi partiyaya mənsubluğu göstərilir. Namizədlərin ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş 

məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin 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 qanununun adı göstərilməlidir. Ərizədə 

namizədin vətəndaşlığı və ya xarici ölkə vətəndaşlığına mənsubluğu, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyin 

olub-olmaması haqqında məlumatlar daxil edilir. Seçki komissiyası təqdim edilmiş sənədlərə 5 gün 

müddətində baxır, müvafiq seçki dairəsi üzrə irəli sürülmüş namizədin təsdiq olunub-olunmaması barədə 

əsaslandırılmış qərar qəbul edir və siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsinə 

bu barədə məlumat verir. Müvafiq seçki komissiyası təqdim olunmuş sənədlərin qəbul edilməsindən imtina 

edə bilməz. Seçki komissiyası namizədin təsdiq olunması barədə qərar qəbul etdikdə, həmin qərarı və 

seçicilərin imzalarının toplanması üçün imza vərəqələrini siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun 

səlahiyyətli nümayəndəsinə təqdim edir. İmza vərəqələrini götürən səlahiyyətli nümayəndə hər imza 

vərəqəsinin aşağı künc hissəsində imza qoyur. 

54-cü maddənin 10-cu bəndində bildirilir ki, irəli sürülmüş namizədin təsdiq olunmasından imtina 

edilməsi üçün əsas yalnız bu sənədlərin lazımi qaydada rəsmiləşdirilməməsi və ya namizədin irəli 

sürülməsinin bu Məcəllə ilə müəyyənləşdirilmiş qaydasının pozulması ola bilər. Səhvlər və pozuntular 

müvafiq sənədlərdə siyasi partiyanın, siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi tərəfindən 

düzəlişlər edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, müvafiq seçki komissiyası namizədi  5 gün müddətdə 

bu haqda xəbərdar edir, müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra namizədin irəli sürülməsini təsdiqləyir. 

Qeyd edək ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası və dairə seçki komissiyaları irəli sürülmüş müvafiq 

namizədlər barədə məlumat alınmasına şərait yaratmalıdırlar. 

 

Üç nöqtə.-2018.-24 fevral.-№37.-S.9. 
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Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək üçün mükəmməl qanunvericilik bazası və zəngin 

təcrübə var 

 

Cavanşir PAŞAZADƏ, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra gələcək inkişafı üçün birmənalı olaraq demokratiya 

yolunu seçib və Avropanın demokratik strukturlarına inteqrasiya etməyə başlayıb. Müstəqillik dövründə 

ölkədə qəbul olunmuş bütün qanunlar Avropanın müvafiq təşkilatlarından, əsasən Avropa Şurasından 

və onun ayrı-ayrı qurumlarından rəy alıb. Bu rəylər, demək olar ki, həmişə müsbət olub. Çünki 

qanunlarımız yeniləşib və Qərb qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılıb. Seçki Məcəlləsi də o cümlədən. 
Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən bütün seçkilər mükəmməl Seçki Məcəlləsi əsasında baş tutur. 

Doğrudur, Azərbaycana ikili standartlarla yanaşan bəzi Qərb dairələri bəzən seçkilərimiz barədə tənqidi 

fikirlər söyləyiblər, amma bunlar həmişə ölkəmizə qarşı qərəzli münasibətdən irəli gəlib. Bu gün birmənalı 

şəkildə demək olar ki, Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründən bəri həmişə azad, 

şəffaf və demokratik seçkilər keçirməyə çalışıb. Həmin dövrdən bəri ölkədə demokratik seçkilərin 

keçirilməsi üçün güclü hüquqi baza, beynəlxalq standartlara uyğun seçki qanunvericiliyi yaradılıb. Bu 

baxımdan ölkəmiz bu gün istənilən seçkini – istər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə seçkilərini 

demokratik qaydada keçirməyə tam hazırdır. Bütün rayonlarda dairə seçki komissiyaları üçün yüksək 

səviyyədə şərait yaradılıb, seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün seçki məntəqələrinin 

əksəriyyətində veb-kameralar quraşdırılıb, digər texniki vasitələr tətbiq edilib. 

Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, qarşıdakı 11 aprel prezident seçkiləri daha mükəmməl 

qanunvericilik bazası və daha böyük seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə həm də Mərkəzi Seçki 

Komissiyamızın uzun illər ərzində topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti şəksizdir. Artıq 

ölkəmizin mərkəzi seçki orqanı Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində 

genişmiqyaslı maarifləndirmə işlərinə start verib. 

Azərbaycanda seçkilərin demokratik prinsiplərə uyğun keçirilməsi birinci növbədə Prezident İlham 

Əliyevin siyasi iradəsi ilə bağlıdır. Dövlət başçısı seçkilərdə qanun-qaydalara əməl edilməsi, eləcə də 

səsvermə prosesində şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

qarşısında həmişə ciddi vəzifələr qoyur. Seçki prosesində demokratikliyin və şəffaflığın təmin edilməsi 

üçün gərək olan hər bir addımın atılmasına dəstək verir. Yeri gəldikcə mütərəqqi seçki texnologiyalarından 

istifadə edilir. Bir vaxt məntəqələrdə saxtalaşdırmaya nəzarət üçün müşahidə kameralarının quraşdırılması 

məsələsi qaldırıldı. Cənab Prezident bu məsələnin reallaşmasını təmin etdi. Sonra bir seçicinin bir dəfədən 

artıq səs verməsinin qarşısını almaq üçün barmaqların şəffaf mürəkkəblə rənglənməsi məsələsi ortaya çıxdı. 

Dövlət başçısı bu məsələnin də təcili surətdə tətbiqinə yaşıl işıq yandırdı. Bəzi beynəlxalq təşkilatların, 

QHT-lərin başqa təklifləri nəzərə alındı və tətbiq edildi. Bir sözlə, seçkilərdə demokratikliyin, şəffaflığın 

təmin edilməsi üçün lazım olan bütün addımlar atılır. Əminik ki, indiyədək qazandığımız təcrübə, ölkədə 

mövcud olan sabitlik, iqtidarla xalqın birliyi və həmrəyliyi, zəngin seçki qanunvericiliyimiz bu il aprelin 

11-də də demokratik seçkilər keçirməyə imkan verəcək. 

Xalq qəzeti.-2018.-24 fevral.- №43.-S.4. 
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Seçkilərdə namizədin öz təşəbbüsü ilə və ya seçicilərin təşəbbüs qrupları tərəfindən irəli 

sürülməsinə dair tələblər 

 

Arifə Muxtarova, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının katibi 

  

Seçki hüququ vətəndaşların dövlət hakimiyyətinin təşkilinə birbaşa təsirini ifadə edən və Azərbaycan 

Respublikasının Konstitusiyasında (bundan sonra - Konstitusiya) təsbit edilmiş əsas hüquqlarından biridir. 

Konstitusiyanın 56-cı maddəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət orqanlarına seçmək və 

seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ təsbit olunmuşdur. Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşları seçkilərdə ümumi, bərabər və birbaşa seçki hüququ əsasında gizli və şəxsi səsvermə yolu ilə 

iştirak edirlər. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin təyin edilməsi barədə qərar kütləvi informasiya 

vasitələrində rəsmi dərc edildikdən sonra seçki prosesinin çox önəmli bir mərhələsinə - prezidentliyə 

namizədliyin irəli sürülməsinə start verilir. Konstitusiyanın 100-cü maddəsinə uyğun olaraq, Azərbaycan 

Respublikasının ərazisində 10 ildən artıq daimi yaşayan, seçkilərdə iştirak etmək hüququna malik olan, o 

cümlədən ağır cinayətə görə məhkum olunmayan, başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyi olmayan, ali təhsilli, 

ikili vətəndaşlığı olmayan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

seçilə bilər. Qanunvericiliyin tələbinə görə aktiv seçki hüququ olmayan (18 yaşı tamam olmayan) və 

məhkəmənin qərarı ilə fəaliyyət qabiliyyətsizliyi təsdiq olunmuş şəxslərin seçkilərdə iştirak etmək hüququ 

yoxdur.  

Prezidentliyə namizəd üçün nəzərdə tutulmuş passiv seçki hüququ Konstitusiyada və Seçki 

Məcəlləsində müəyyən edilmiş bir neçə hallarda məhdudlaşdırılır. Belə ki, məhkəmənin qanuni qüvvəyə 

minmiş hökmü ilə azadlıqdan məhrumetmə yerlərində cəza çəkən şəxslər, Azərbaycan Respublikasının 

Cinayət Məcəlləsinin 15.4-15.5-ci maddələrində nəzərdə tutulan cinayətlərə görə (ağır və xüsusi ilə ağır) 

məhkum olunmuş şəxslər, ikili vətəndaşlığı olan Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları ikili vətəndaşlığı 

olan müddət ərzində dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarə orqanlarına seçilmək hüququndan 

məhrumdurlar. İkili vətəndaşlıq şəxsin eyni zamanda iki və daha artıq dövlətin vətəndaşı olmasını ifadə 

edir. Həmin vətəndaşlar eyni anda bir neçə dövlət qarşısında hüquq və vəzifələrə malik olurlar. Belə olan 

halda vətəndaş ikili vətəndaşlığı olan müddət ərzində passiv seçki hüququndan məhrum olur. 

Eyni zamanda xarici dövlətdə yaşamaqla bağlı əmələ gələn davamlı, möhkəm və sabit münasibətlərin 

mövcudluğuna səbəb olan qeydiyyat, vergi, ölkə ərazisini müəyyən müddətdən artıq tərk etməmək və s. 

kimi amillər vətəndaşın xarici dövlət qarşısında öhdəliklərinin yaranmasına səbəb ola bilər. Vətəndaşın 

xarici ölkə qarşısında yaranmış siyasi və hüquqi öhdəlikləri onun seçkili orqanlarda təmsil olunmaq 

imkanını əlindən almış olur. Belə statuslu vətəndaşlar başqa ölkə qarşısındakı öhdəliklərinə xitam 

verilənədək seçkili orqanlara seçilmək hüququndan istifadə edə bilməzlər. 

Bundan əlavə, Konstitusiyanın 56-cı maddəsi və Seçki Məcəlləsinin müddəaları vəzifələrin 

uzlaşmaması hallarını müəyyən etməklə bəzi vətəndaşların seçkili orqanlara, o cümlədən prezident 

seçilmək hüququnu məhdudlaşdırmışdır. Belə olan halda vətəndaşın tutduğu vəzifəyə və ya qulluq 

mövqeyinə görə həmin vəzifədə və ya qulluq mövqeyində olduğu müddət ərzində passiv seçki hüququ 

olmur. Belə ki, hərbi qulluqçular (hərbi qulluqda olduqları müddətdə), hakimlər (hakim olduqları 

müddətdə), dövlət qulluqçuları (dövlət qulluğunda olduqları müddətdə) və din xadimləri (peşəkar dini 

fəaliyyət ilə məşğul olduqları müddətdə) prezident seçilə bilməzlər. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində namizədlər seçkilərin təyin edilməsi haqqında 

qərar rəsmi dərc olunduqdan sonra passiv seçki hüququna malik olan və Konstitusiyanın 100-cü maddəsinin 

tələblərinə cavab verən vətəndaşların özləri, seçicilərin təşəbbüs qrupları, habelə siyasi partiyalar, siyasi 

partiyaların blokları tərəfindən irəli sürülə bilərlər. 

Öz təşəbbüsü ilə prezidentliyə namizədliyini irəli sürən vətəndaş (və ya onun səlahiyyətli 

nümayəndəsi) Mərkəzi Seçki Komissiyasına prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsinə dair bildirişi, 

Seçki Məcəlləsinin 53-cü maddəsinin tələblərinə uyğun tərtib edilmiş öhdəlik ərizəsi (ərizədə prezidentliyə 

namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, 

təhsili, şəxsiyyət vəsiqəsinin və ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi, əsas iş və ya xidmət yeri, 

tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - fəaliyyət növü), məhkumluğu, vətəndaşlığı və başqa dövlətlər qarşısında 
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öhdəliyinə dair məlumatlar, habelə prezident seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam 

verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilməlidir), namizəd tərəfindən səlahiyyətli nümayəndə təyin edilibsə, həmin 

səlahiyyətli nümayəndənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş vəkalətnaməsi, namizəd öz ərizəsində siyasi 

mənsubiyyətinə dair məlumat daxil edibsə, bu barədə təsdiqedici sənəd təqdim etməlidir. Namizədlərin 

ödənilməmiş və ya üzərindən götürülməmiş məhkumluğu olduqda, ərizədə Azərbaycan Respublikası 

Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsinin adı və nömrəsi, namizədin xarici ölkədə cinayət məsuliyyəti 

yaradan əməli olmuşdursa və bu haqda qanuni qüvvəyə minmiş məhkəmə hökmü çıxarılmışdırsa və bu 

əməl Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsində nəzərdə tutulan cinayət məsuliyyəti yaradırsa, 

xarici ölkənin müvafiq qanununun adı göstərilməlidir. Namizədin ərizəsində Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşlığı haqqında məlumatla yanaşı, xarici ölkə vətəndaşlığının və başqa ölkələr qarşısında 

öhdəliklərinin olub-olmaması da göstərilməlidir. 

Seçki Məcəlləsinin 53 və 180.2 maddələrinə əsasən seçki hüququ olan hər bir vətəndaş, yaxud 

vətəndaşlar prezidentliyə namizəd irəli sürmək üçün azı 100 nəfərdən ibarət tərkibdə seçicilərin təşəbbüs 

qrupu yarada bilərlər. Bunun üçün onlar öz yığıncağını keçirməlidirlər. Təşəbbüs qrupunun üzvlərinin 

müxtəlif ərazi vahidlərində yaşamaları faktı onların təşəbbüs qrupunun üzvü olmasına maneçilik törədə 

bilməz. Təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən seçicilər bələdiyyə qurumunun rəhbərliyinə və ya ərazi üzrə icra 

hakimiyyətinin yerli nümayəndəsinə yığıncaq keçirmək üçün yer ayrılması barədə yazılı müraciət edə 

bilərlər. Həmçinin seçicilərin təşəbbüs qrupunun yığıncağı seçicilərin yaşayış yeri üzrə, icra və bələdiyyə 

qurumlarının, o cümlədən digər hüquqi şəxslərin ərazi və binalarında keçirilə bilər. Müvafiq yer 

müəyyənləşdirildikdən sonra təşəbbüs qrupu yaratmaq istəyən seçicilərə yığıncağın keçirilməsi üçün 

ayrılmış yer və vaxt barədə məlumat verilir.  

Həmin yığıncaqda seçicilərin təşəbbüs qrupunun yaradılması və ona ad verilməsi, təşəbbüs qrupunun 

nümayəndəsinin müəyyən edilməsi, prezidentliyə namizədliyin irəli sürülməsi, namizədliyin irəli 

sürülməsinin təsdiq edilməsi üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına bildirişlə müraciət edilməsi məsələləri həll 

edilir və yığıncağın gündəliyinə çıxarılaraq müzakirə edilmiş hər bir məsələ barədə qərar qəbul olunur və 

yığıncağın protokolu tərtib edilir. Protokolu iclasın sədri və katibi imzalayır. İclasın protokolunun həmin 

qurumların, o cümlədən iclasın keçirildiyi yerin məxsus olduğu hüquqi şəxslərin möhürü ilə təsdiq edilməsi 

də mümkündür. Seçicilərin təşəbbüs qrupunun irəli sürdüyü prezidentliyə namizədin sənədlərini Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına seçicilərin təşəbbüs qrupunun nümayəndəsi, habelə namizəd və ya onun səlahiyyətli 

nümayəndəsi təqdim edə bilər. 

Prezidentliyə namizəd seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürüldükdə Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına seçicilərin təşəbbüs qrupunun yaradılması və namizədliyin irəli sürülməsi barədə yığıncağın 

protokolu, namizədin irəli sürülməsinə təşəbbüs edilməsi barədə bildiriş, Seçki Məcəlləsinin 53-cü 

maddəsinin tələblərinə uyğun tərtib edilmiş öhdəlik ərizəsi (ərizədə prezidentliyə namizədliyi irəli sürülmüş 

şəxsin soyadı, adı, atasının adı, onun doğum tarixi, yaşayış yerinin ünvanı, təhsili, şəxsiyyət vəsiqəsinin və 

ya onu əvəz edən sənədin seriya və nömrəsi, əsas iş və ya xidmət yeri, tutduğu vəzifə (bu olmadıqda - 

fəaliyyət növü), məhkumluğu, vətəndaşlığı və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinə dair məlumatlar, habelə 

prezident seçiləcəyi halda həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətə xitam verəcəyi barədə öhdəliyi 

göstərilməlidir), namizəd tərəfindən səlahiyyətli nümayəndə təyin edilibsə, səlahiyyətli nümayəndənin 

notariat qaydasında təsdiq edilmiş vəkalətnaməsi, namizəd öz ərizəsində siyasi mənsubiyyətinə dair 

məlumat daxil edibsə, bu barədə təsdiqedici sənəd təqdim etməlidir. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən namizədliyin irəli sürülməsi ilə əlaqədar təqdim edilmiş 

sənədlərə 5 gün müddətində baxılır, namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq olunub-olunmaması barədə 

müvafiq qərar qəbul edilir və həmin qərar namizədə və ya onun səlahiyyətli nümayəndəsinə verilir.  

Namizədliyin irəli sürülməsinin təsdiq edilməsindən imtina edilməsi üçün əsas yalnız Seçki 

Məcəlləsinin 53.2 və 53.3-cü maddələrində göstərilən sənədlərin lazımi qaydada rəsmiləşdirilməməsi və 

ya namizədlərin irəli sürülməsində qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydanın pozulması ola bilər. Səhvlər və 

pozuntular müvafiq sənədlərdə namizəd tərəfindən düzəlişlərin edilməsi yolu ilə aradan götürülə bilərsə, 

Mərkəzi Seçki Komissiyası Seçki Məcəlləsinin 53.6-cı maddəsində göstərilən müddətdə namizədi bu haqda 

xəbərdar edir və onun tərəfindən müvafiq düzəlişlər edildikdən sonra namizədin irəli sürülməsini 

təsdiqləyir. 

Hazırda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ərəfəsindəyik. İnamla demək olar ki, 

indiyədək ölkəmizdə keçirilən digər seçkilər kimi, qarşıdan gələn seçkilər də azad, ədalətli və şəffaf şəkildə 

keçirilməklə ölkəmizin tarixində özünəməxsus yer tutacaq. 
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Azərbaycan.-2018.-27 fevral.-№45.-S.4. 
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Demokratik seçki ölkəmizin nüfuzunu daha da artıracaq 

 

Kamil SEYİDOV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müəllimi, 

siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycanda  prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin şəffaf,  demokratik   və  Avropa 

standartlarına uyğun keçirilməsi artıq ənənə halını halıb. Seçki demokratiyanın əsas atributlarındandır. 

Hər dəfə ölkəmizdə seçki və ya referendum keçiriləndə  dünyanın diqqəti respublikamıza yönəlir. 

Ölkəmizdə şəffaf, azad və denokratik seçki keçirilməsinə mühüm önəm verilir və bu istiqamətdə nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq  davam etdirilir. 
Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinin də azad və ədalətli keçirilməsi üçün zəngin 

qanunvericilik bazası mövcuddur.  Seçki hər bir ölkənin həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan hökuməti  də bunu nəzərə alaraq,  istər seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, istərsə də 

seçkilərə hazırlıq və seçkilərin keçirilməsi istiqamətində gələcəkdə də qarşılıqlı və konstruktiv ruhda 

əməkdaşlığın davam etdirilməsində maraqlıdır. 

Azərbaycanda seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirilməsi üçün aparıcı beynəlxalq 

təşkilatların müsbət rəyini almış, müasir demokratik seçki prinsip və normalarını özündə əks etdirən Seçki 

Məcəlləsi mövcuddur. Sənədin hazırlanması ilə bağlı ilk növbədə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə 

Fondla  sıx əməkdaşlıq edilmişdir. Bu təşkilatların Seçki Məcəlləsinin layihəsinə dair təklif etdikləri 

tövsiyələrin demək olar ki, hamısı Seçki Məcəlləsinin layihəsinə daxil edilmişdir. Seçki Məcəlləsi şəffaf 

və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün möhkəm hüquqi baza olaraq namizədlərin qeydiyyatı və seçki 

komissiyalarının fəaliyyəti də daxil olmaqla, seçkilərin bütün aspektlərinin təkmilləşdirilməsinə imkan 

yaratmışdır. 

Ötən seçkilərdə AŞPA və Avropa Parlamenti, həmçinin digər ölkələrdən gəlmiş  müşahidəçilərin 

bəyanatında, rəylərində  seçki prosesinin azad, ədalətli və şəffaf keçdiyi öz əksini tapmışdır.  Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının seçki üçün texniki hazırlığı yüksək dəyərləndirilmiş, seçki müşahidə missiyası seçkilərin 

demokratik, obyektiv, azad və ədalətli  keçirildiyini bildirmişdir. 

Son illər ölkəmizdə keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması istiqamətində mühüm tədbirlər 

həyata keçirilir. Mən beynəlxalq müşahidəçilərlə birlikdə seçki məntəqələrini gəzərkən onların bəzi 

məsələlərə xüsusi maraq göstərdiyinin şahidi olmuşam. Müşahidəçiləri daha çox maraqlandıran 

yeniliklərdən biri səsvermə məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması idi. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası ölkə coğrafiyasını əhatə edən 1000 seçki məntəqəsində internet 

vasitəsilə səsvermə prosesini canlı izləmə imkanı verən veb-kameralar quraşdırmışdı. Seçki prosesini 

izləmək üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasının saytına daxil olaraq, ana səhifədən “Online observation” 

bölməsinə daxil olmaq və seçki dairəsini seçmək lazımdır. Müvafiq saylı dairə seçki komissiyasını 

seçdikdən sonra veb-kameraların quraşdırıldığı məntəqələrin siyahısı açılır. Vətəndaşlar siyahıda istədikləri 

məntəqəni seçərək seçkinin gedişini gün ərzində canlı izləyə bilərlər. ABŞ-dan gəlmiş müşahidəçi bu 

yeniliyin şəffaflığın təmin olunmasında böyük rol oynadığını qeyd edərək, öz ölkələrində də belə  veb-

kameraların quraşdırılmasını təklif edəcəyini bildirmişdi. 

 Qeyd edək ki, Azərbaycanda seçki məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması praktikası 

2008-ci ildən tətbiq olunur. Ötən seçkilərdə  seçki məntəqələrinin təxminən 20 faizində veb-kameralar 

quraşdırılmışdı. 

Seçkilərdə ölkə üzrə ümumi seçici fəallığı həmişə yüksək olub. Bu da  əhalinin seçkidə mütəşəkkil 

iştirakından xəbər verir. İnsanlar yerlərdə səs verərkən dərk edirlər ki, ölkənin gələcəyi, sosial-iqtisadi 

islahatların sonrakı gedişi, nəhayət bütün dünyada narahatlıq doğuran reallıqlar fonunda Azərbaycan 

iqtidarının titanik səyləri nəticəsində əldə edilmiş sabitliyin və inkişafın taleyi ilk növbədə onlardan asılıdır. 

Biz 2013-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində də bunun şahidi olduq. Bu seçki demokratiya quruculuğu, 

Azərbaycanda həqiqətən azad cəmiyyət və hüquqi dövlət yaradılması yolunda irəliyə doğru böyük addım 

oldu. 

Seçkilərdə şəffaflığın təmin olunmasında müşahidəçilərin  rolu böyükdür. Hər seçkidə həm yerli, 

həm də beynəlxalq müşahidəçilərə seçkini izləmək üçün əlverişli şərait yaradılmasında da əsas  məqsəd 

şəffaflığın təmin olunmasıdır. Sonuncu prezident seçkisində  nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan olan 

müşahidəçi və ekspertlərin ümumi sayı 1295 nəfər olmuşdu. Onlar dünyanın 100 ölkəsindən 
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gəlmişdilər.  Ümumilikdə, 40 təşkilatdan 503-ü beynəlxalq və 66 mindən çox yerli olmaqla müşahidəçi 

seçkinin gedişini izləyib. Beynəlxalq müşahidəçilərin hamısı seçkilərin şəffaflıq səviyyəsini, seçicilərin öz 

iradələrini sərbəst ifadə etməsi prinsiplərinə riayət olunmasını yüksək qiymətləndiriblər. Ötən seçkilərdə 

"ELS" Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi, "RƏY" Monitorinq Mərkəzi,  Azərbaycan Gənclərinin 

Hüquqlarının Müdafiə Mərkəzi Fransanın "Opinion Way" Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutu ilə birgə, 

Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası ABŞ-ın "AJF&Associates Inc." təşkilatı ilə birgə "exit-

poll" keçirib. 

Beynəlxalq müşahidəçilər arasında  AŞPA, MDB İcraiyyə Komitəsi və MDB Parlament 

Assambleyası, İƏT, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ) və Türkdilli Dövlətlərin Parlament 

Assambleyası (TürkPA), GUAM-ın Parlament Assambleyası, QDİƏT Parlament Assambleyası, eləcə də 

ATƏT/DTİHB və ATƏT-in Parlament Assambleyası, həmçinin digər təşkilatlarının  nümayəndələrinin 

iştirakına şərait yaradılması Azərbaycan dövlətinin seçkilərin demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün siyasi 

iradə nümayiş etdirməsindən xəbər verir. Müşahidəçilərin seçkilərin müşahidəsi ilə bağlı verilmiş mətbuat 

açıqlamalarında  həm parlament, həm də prezident seçkilərinin bütün ölkə üzrə sakit, dinc və nizamlı 

şəkildə, eləcə də beynəlxalq standartlara və Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun keçirildiyini bildirməsi 

hər birimizdə qürur hissi yaradır. 

Əminəm ki, aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri də demokratikliyinə, şəffaflığına, azad və 

ədalətli olmasına görə Azərbaycanın  reytinqini daha da yüksəldəcək . 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.- №45.-S.7. 
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Aprelin 11-də xalqımız öz iradəsini demokratik seçki şəraitində bəyan edəcək 

 

Yusif BABANLI, 

professor, YAP Gənclər Birliyi İdarə Heyətinin üzvü 

 

Apreldə keçiriləcək prezident seçkiləri barədə danışarkən yada düşən ilk məqam məhz sabitlik və 

əminamanlığımız olur. Zaman sübut edib ki, müxtəlif zamanlarda, müxtəlif ölkələrdə seçki və ya 

referendumların baş tutmamasının əsas səbəbi məhz daxili  problem olub. Azərbaycan xalqının 

xoşbəxtliyidir ki, Heydər Əliyev siyasi kursu bizim ölkəmizə dayanıqlı siyasi sabitlik və əmin-amanlıq 

bəxş etmişdir. 
Təbii ki, əmin-amanlıq həm də dayanıqlı inkişafın rəhnidir. Təsadüfi deyil ki, Nazirlər Kabinetinin 

2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə  həsr olunmuş iclasında geniş 

nitq söyləyən dövlət başçımız bu məsələni xüsusilə qabartmışdı: “Sabitlik olmadan heç bir ölkə inkişaf edə 

bilməz. Bu, aksiomadır. Bunu biz yaxın tarixdə dəfələrlə görmüşük. Sabitlik pozulan zaman inkişaf da 

dayanır, ölkə iqtisadiyyatı tənəzzülə uğrayır, sərmayə qoyuluşu dayanır. Bir sözlə, sabitlik hər bir ölkənin 

inkişafı üçün başlıca şərtdir. Azərbaycanda isə sabitliyin mənbəyi Azərbaycan xalqıdır, onun iradəsidir və 

eyni zamanda, bizim apardığımız siyasətdir. Çünki bizim siyasətimiz milli maraqlara söykənir, milli 

maraqlarımız bizim üçün hər şeydən üstündür. Ölkəmizin təhlükəsizliyi, sabitliyi, iqtisadi və sosial inkişafı, 

beynəlxalq arenadakı artan rolu sabitliyin təminatçısıdır”. 

Şükürlər olsun ki, həmin sabitlik və əmin-amanlıq dövlətimizin özünəməxsus iqtisadi inkişafını da 

təmin etmişdir və dünya birliyi bizim iqtisadi inkişafımızı yüksək qiymətləndirir. Davos Ümumdünya 

İqtisadi Forumunun hesablamalarına əsasən Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 2017-

ci ildə iki pillə irəliləyərək, dünya miqyasında 35-ci yerdə qərarlaşıb. Bu, çox böyük göstəricidir, ilk 

növbədə onu göstərir ki, hətta iqtisadi cəhətdən o qədər də asan olmayan ildə də biz inkişaf edirik. Digər 

tərəfdən, dünya miqyasında 35-ci yeri tutmaq doğrudan da böyük nəticədir, böyük qələbədir. Biz uzun 

illərdir ki, MDB məkanında liderlik mövqeyimizi qoruyuruq və möhkəmləndiririk. 

Xalqımız və dövlətimiz 2018-ci il prezident seçkilərinə məhz bu faktlar fonunda gedir. Üstəlik, 2000-

ci ildən üzü  bəri daim yeniləşən və mükəmməlləşən seçki təcrübəmiz, Avropa qurumlarının yüksək qiymət 

verdiyi Seçki Məcəlləmiz, yüksək səviyyədə formalaşmış seçki mədəniyyətimiz belə deməyə əsas verir ki, 

aprelin 11-də xalqımız və dövlətimiz daha bir mükəmməl seçki təşkil edəcək və beynəlxalq müşahidəçilər 

bizim seçkimizi növbəti dəfə nümunə adlandıracaqlar. 

Yeri gəlmişkən, bu il müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 ili tamam olur. Bu faktı təsadüfən xatırlatmırıq.  Avropa alimləri dönə-

dönə etiraf ediblər ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mükəmməl seçki keçirmək təcrübəsi olub və 

“köhnə  qitənin” əksər ölkələrindən əvvəl qadınların səs vermək hüququ məhz Azərbaycanda tanınıb. 

Həmin tarixi  fakt bizim üzərimizə bəlkə də müqəddəs sayıla biləcək bir məsuliyyət, vəzifə qoyur ki, 

2018-ci il prezident seçkilərinin məhz ədalətli, obyektiv, şəffaf və demokratik keçirilməsini təmin edək. 

əminik ki, bu belə də olacaq. İnanırıq ki, xalqımız dostlarımızı da, bədxahlarımızı da növbəti seçki 

nümunəsi ilə heyrətləndirməyi bacaracaq. Azərbaycan xalqına uğurlar,  seçkidəki  namizədlərə, səsverməni 

təşkil edənlərə və  seçicilərə  isə müvəffəqiyyətlər arzulayırıq. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-27 fevral.- №45.-S.7. 
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Prezident seçkiləri ən yüksək meyarlar əsasında həyata keçiriləcək 

 

İzzət RÜSTƏMOV, 

Bakı Dövlət Universitetinin sosiologiya kafedrasının müdiri, professor 

 

Ulu öndər Heydər Əliyev yenidən hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanda seçkilər şəffaf və 

demokratik prinsiplər əsasında, mükəmməl və ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirilib. 

Seçkilərdə şəffaflığa mühüm önəm verilib, bu məqsədlə müxtəlif siyasi partiyalar və beynəlxalq 

müşahidəçilər üçün bütün lazımi imkanlar yaradılıb. Yerlərdə seçki məntəqələrində seçicilərin rahat, 

sərbəst, şəffaf şəraitdə səs vermələri, müşahidələrin aparılması diqqət mərkəzində saxlanılıb. Hər zaman 

seçkiqabağı kütləvi tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsi üçün açıq və qapalı yerlər təyin olunub. Təbliğat-

təşviqat kampaniyası başlayana qədər həmin yerlər müəyyənləşdirilib, hamı üçün bərabər şərait 

yaradılıb. 
Yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, Azərbaycanın Seçki Məcəlləsi ildən-ilə təkmilləşdirilib, bu 

istiqamətdə atılan addımlar, qəbul olunan qərarlar insanların seçki hüquqlarının qorunmasına xidmət edib. 

Azərbaycanın seçki təcrübəsi, əldə etdiyi nailiyyətlər nəinki cəmiyyətimizdə, eyni zamanda, hər dəfə 

ölkəmizdə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib.  

Bu gün Azərbaycan öz inkişaf yolu ilə gedir, ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyi mövcuddur. Məhz bu 

parametrlərinə görə Azərbaycan dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir. 

Əlbəttə, Azərbaycanda demokratik prinsiplərin bərqərar olması, sabitlik, qazanılan nailiyyətlər 

seçkidən-seçkiyə seçicilərin fəallığının artması ilə müşahidə olunur. Ölkəmizin qazandığı bu uğurlar hər 

birimizin  üzərinə düşən məsuliyyəti daha da artırır. Qarşıda duran əsas vəzifə prezident seçkilərini ən 

yüksək meyarlara uyğun keçirməkdir. İndiyə qədər reallaşdırılan seçkilərdə əldə olunan təcrübə  qarşıdan 

gələn seçkiləri də ən yüksək səviyyədə başa çatdırmağa şərait yaradacaq. 

Hazırda ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında əlamətdar hadisə olan prezident seçkilərinin 

astanasındayıq. Azərbaycanda hökm sürən sabitliyin, demokratik prinsiplərə əsaslanan seçki 

qanunvericiliyinin mövcudluğu tam əminliklə deməyə əsas verir ki, aprelin 11-də prezident seçkiləri şəffaf, 

demokratik şəkildə keçiriləcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-28 fevral.- №46.-S.8. 
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Prezident seçkilərinin demokratik, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün hər cür şərait var 

 

Məhərrəm MƏMMƏDOV, 

iqtisadçı-ekspert 

 

Yazıya Azərbaycanda bu il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə bağlı mövcud 

vəziyyətlə başlamaq istərdim. Əvvəlcə onu deyim ki, ölkədə prezident seçkilərinin azad, demokratik 

və şəffaf şəraitdə keçirilməsi üçün hər cür şərait var. Belə əlverişli mühit ulu öndər Heydər Əliyevin 

xalqın təkidi ilə Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışından sonra yaradılmağa başlayıb. Bu fikrin təsdiqi 

kimi tarixə qısa ekskurs etməyi vacib bilirəm. 
1993-cü ilin ortalarında respublikada cərəyan edən siyasi proseslər növbədənkənar prezident 

seçkilərinin keçirilməsini şərtləndirdi. Xalqın istək və tələbi ilə prezident seçkilərinə qatılan ümummilli 

liderin ölkəyə rəhbərlik etməsi hər kəsin arzusu idi. 1993-cü il sentyabrın 29-da növbədənkənar prezident 

seçkiləri ərəfəsində Milli Məclisin sədri kimi həm də Azərbaycan Prezidentinin səlahiyyətlərini icra edən 

Heydər Əliyev öz proqramını bəyan etdi: “Azərbaycan Respublikasında demokratik, hüquqi dövlət 

qurulmalıdır. Azərbaycan Respublikası demokratiya yolu ilə getməlidir, heç vaxt totalitar sistemə, 

kommunist rejiminə qayıtmamalıdır. Azərbaycan Respublikasında siyasi plüralizm hökm sürməlidir. İnsan, 

söz, din, dil azadlığı - bunların hamısı bərqərar edilməlidir. İnsan hüquqlarının qorunması bizim əsas 

məqsədlərimizdən biri, dövlət orqanlarının, hüquq-mühafizə orqanlarının əsas vəzifələrindən biri olmalıdır. 

Dövlətin hüquqları da qorunmalıdır. Biz iqtisadiyyatda köklü islahatlar aparıb, bazar 

iqtisadiyyatına keçməliyik. Bizim borcumuz bütün Azərbaycanın simasını dəyişdirməkdir, Azərbaycanı 

inkişaf etmiş, sivilizasiyalı, demokratik prinsiplərlə yaşayan bir dövlətə, cəmiyyətə çevirməkdir. 

Azərbaycan vətəndaşlarının gələcək həyatını azadlıq, demokratiya yolu ilə təmin etməkdir. Biz bu yolun 

yolçusuyuq, bu yolla da gedəcəyik. Bu yol xalq yoludur”. 

Beləliklə, 1993-cü ilin oktyabrında müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk demokratik prezident 

seçkiləri keçirildi. Bu seçki respublikamız üçün böyük və tarixi hadisə idi. Çünki XX əsrin sonlarında 

yenidən müstəqlliyinə sahib çıxmış Azərbaycanda ilk dəfə olaraq xalq siyasi iradəsini tam ortaya qoydu, 

dahi oğluna, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevə məhəbbətini və etimadını bütün dünyaya 

nümayiş etdirdi. 

Bundan sonra da Azərbaycanda keçirilən bütün prezident seçkiləri xalqın demokratik seçiminin 

dönməzliyini və ölkədə demokratik islahatların davamlılığını bir daha sübut etdi, demokratik cəmiyyət 

quruculuğunda mühüm irəliləyiş oldu. 

Ümumiyyətlə, 1993-cü ildən indiyədək keçirilən bütün seçkilərə, referendumlara, həmçinin ayrı-

ayrı vaxtlarda Milli Məclisə və bələdiyyələrə təyin olunan əlavə və təkrar seçkilərə dair beynəlxalq 

təşkilatların verdikləri müqayisəli rəylər onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda seçki praktikası və mədəniyyəti 

illər boyu daha da yüksəlib. Təbii ki, bütün bunların əsasında Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə 

demokratik dəyərlərin möhkəmlənməsi ilə bağlı qətiyyətli və ardıcıl mövqeyi dayanıb. Məhz elə buna görə 

də hazırda dünyaya inteqrasiya edən, demokratik prinsiplər əsasında irəliyə doğru addımlayan, Avropanın 

aparıcı dövlətlərindən birinə çevrilən Azərbaycanda keçirilən bütün prezident seçkiləri bir çox ölkələr üçün 

örnəyə çevrilib. Seçkilərin demokratik, ədalətli, şəffaf reallaşdırılması məqsədilə bütün imkanlardan 

istifadə edilib və beynəlxalq təşkilatların əksəriyyəti seçkilərlə bağlı müsbət rəy verib. 

Yuxarıda qeyd edilənlər tam əminliklə deməyə əsas verir ki, bu il aprelin 11-də keçiriləcək 

prezident seçkiləri də demokratik, ədalətli və şəffaflıq baxımından daha üstün olacaq. Xalqın mütləq 

əksəriyyətinin seçimi isə müasir Azərbaycanı dünyaya tanıdan, Oğuz-Qəbələ-Bakı su, Bakı-Tbilisi-

Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi nəhəng infrastruktur 

layihələrini gerçəkləşdirən, uğurlu inkişaf strategiyası ilə ölkəni xoşbəxt gələcəyə aparan layiqli namizəd 

olacaq. 

Sonda onu da demək istərdim ki, seçkilərin çox yüksək əhval-ruhiyyədə keçəcəyi şübhəsizdir. 

Çünki Azərbaycan müstəqilliyinin 27-ci ilində demokratiyaya yeni qədəm qoyan respublika deyil, artıq 

demokratiyanın təşəkkül tapdığı ölkələrdən biridir. Azərbaycan vətəndaşları isə bir neçə prezident, 

parlament və eyni zamanda, bələdiyyə seçkilərini geridə qoyan seçicilərdir. Ona görə də xalqımızın 11 

aprel prezident seçkilərində fəal iştirakı ilə Azərbaycanın demokratik ölkələr ailəsində irəliyə doğru daha 

bir ciddi addım atacağına inanıram. 

Xalq qəzeti.-2018.-1 mart.- №47.-S.4. 
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Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu seçmiş dövlətdir 

 

Bu il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri artıq beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət 

mərkəzindədir. Seçkilərin şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə edilir. 

Prezidentliyə namizədliyini irəli sürənlər üçün bərabərhüquqlu şərait yaradılması da bunu təsdiqləyir. 

Bu vaxta qədər 15 nəfərin prezidentliyə namizədliyinin irəli sürülməsi demokratik ənənələrə sadiqliyin 

bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi 

elmlər doktoru Elman Nəsirov söhbət əsnasında bildirdi ki, növbəti prezident seçkilərinin də beynəlxalq 

standartlar səviyyəsində keçiriləcəyinə heç bir şübhə ola bilməz. Çünki ölkəmizdə demokratik, azad, 

ədalətli seçki keçirilməsi artıq ənənə halını alıb: “Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu seçmiş dövlətdir. 

Demokratiya özü bir prosesdir və bunun son nöqtəsi yoxdur. Hansı dövlət hesab etsə ki, o, demokratiyanın 

artıq zirvəsindədir, bu yanlış yanaşma olar. Bütün bunlara baxmayaraq, ölkəmiz demokratiyanın inkişafı 

yolunda çox ciddi addımlar atır. Bu siyasətin əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və bununla 

da Azərbaycanın demokratik inkişaf yolunu müəyyənləşdirib. Hesab edirəm ki, xüsusilə, məhkəmə 

sistemindəki islahatlar, mətbuat üzərində senzuranın, eyni zamanda, ölüm hökmünün ləğv edilməsi, 

müstəqli dövlətimizin ilk Konstitusiyasının qəbul edilməsi və belə addımlar respublikamızın demokratik 

inkişaf yolunu müəyyən edib”. 

Politoloq qeyd etdi ki, ölkədə demokratik prinsiplərin inkişafına xüsusi önəm verilməsi seçkilərdə 

də özünü büruzə verib. 1993-cü ildən başlayaraq, bu vaxta qədər keçirilən bütün seçkilər, xüsusilə, 

prezident seçkiləri beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində olub. Seçkilərin gedişini izləyən nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar, həmçinin, ayrı-ayrı dövlətləri təmsil edən müşahdəçilər Azərbaycanda keçirilən 

bütün seçkiləri demokratik inkişaf yolunda növbəti bir addım və mərhələ kimi qiymətləndiriblər: “2003, 

2008 və 2013-cü illərdə keçirilən prezident seçkilərinin nəticələri ilə bağlı beynəlxalq müşahidəçilərin 

rəylərinə diqqət yetirsək, bir daha məlum olacaq ki, hər dəfə beynəlxalq müşahidəçilər, hüquq müdafiəçiləri 

və ekspertlər Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərini demokratik inkişaf yolunda bir uğur kimi 

dəyərləndiriblər. Bu seçkilərin hər dəfə şəffaf, ədalətli, insidentsiz başa çatdığını təsdiqləyən müşahidəçilər 

Azərbaycanın artıq demokratik seçki keçirməyə qadir olduğunu bəyan ediblər”. 

E.Nəsirovun fikrincə, məsələyə bu məntiqlə yanaşdıqda, aprelin 11-də keçiriləcək prezident 

seçkilərinin də dünya birliyi və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən demokratik, şəffaf, azad keçəcəyini bəyan 

edəcəklərini indidən söyləmək mümkündür. Çünki seçkilərin demokartik əhval-ruhiyyədə keçirilməsi üçün 

bütün imkanlardan istifadə edilir və bu istiqamətdə daha əhəmiyyətli addımların atılacağı qərara alınıb. Hər 

zaman olduğu kimi, bu dəfə də prezidentliyə namizədlər üçün bərabər şərait yaradılıb: “Bu prosesdə əsas 

söz sahibi, təbii ki, xalqdır. Məlumdur ki, ölkəmizdə hakimiyyətin mənbəyi xalqdır. Xalq kimə istəyir, ona 

da öz səsini verir. Səvermədə heç bir yönəltmə, təzyiq və təhdid vasitələrindən istifadə edilmir. Belə hallara 

qarşı ciddi mübarizə aparılır. Bu nöqteyi-nəzərdən, aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərini əvvəlki 

seçkilərlə müqayisədə irəliyə atılmış növbəti bir addım kimi dəyərləndirmək olar. Təbii ki, söhbət 

demokratik inkişaf nöqteyi-nəzərindən gedir”. 

 

Söhbəti qələmə aldı: 

Əliqismət BƏDƏLOV 
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Seçki gününü bayram ovqatı və səbirsizliklə gözləyirik 

 

Sabir ƏLİYEV, 

ATU-nun tədris və müalicə işləri üzrə prorektoru, 

Əməkdar elm xadimi, professor 

 

Azərbaycanın tibb ictimaiyyəti də aprelin 11-də ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkilərinə 

hazırlaşır. Mən Tibb Universitetində çalışıram və yaxşı bilirəm ki, son illər ölkəmizdə səhiyyəyə dövlət 

qayğısı artmaqda davam edir. 
Son vaxtlar Azərbaycan Tibb Universiteti nəzdində yaradılan Tədris Stomatoloji Klinika ilə yanaşı, 

bu ali tibb təhsili ocağında daha üç möhtəşəm klinika – Onkoloji, Tədris Terapevtik və Tədris Cərrahiyyə 

klinikaları tikilərək Azərbaycan xalqının ixtiyarına verilib. Məhz yeni innovativ avadanlıqlarla təchiz 

edilən, dünya standartlarına uyğun tibbi müayinə, diaqnostika, müalicə və profilaktika, reabilitasiya 

üsullarının həyata keçirilməsini təmin edən bu unikal klinikaların tam gücü ilə işə düşməsindən sonra bütün 

sahələrdə olduğu kimi, Azərbaycan səhiyyəsi, Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili sistemi sahələrində də 

gözoxşayan yüksəliş, keyfiyyətli inkişaf baş verdi. 

Aparılan islahatlar nəticəsində Azərbaycan Tibb Universitetində diplomdansonrakı təhsilin keçmiş 

SSRİ-dən miras qalmış perspektivsiz internatura sistemi ləğv edildi və dünyanın hər yerində mövcud olan 

müasir tipli rezidentura təhsil sistemi ilə əvəz olundu. Bunun fonunda da ATU-nun verdiyi diplomların 

dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin qabaqcıl tibb müəssisələrində tanınmasına möhkəm zəmin yarandı. 

 Hazırda Azərbaycan Tibb Universitetinin klinikalarında istedadlı gənc mütəxəssislərin dövlət 

qayğısı sayəsində hazırlanması, onların ən mürəkkəb cərrahi əməliyyatları, bütün tibbi müayinələri, 

prosedurları apara bilmək qabiliyyətinə malik olmaları təqdirəlayiqdir və bu da xəstələrin xarici ölkələrə 

axınının qarşısının alınmasına səbəb olub. 

Azərbaycan Tibb Universitetinin bütün əməkdaşları əmindirlər ki, bu il aprel ayının 11-də keçiriləcək 

prezident seçkisi ən demokratik, ən şəffaf keçirilən seçki kimi ölkəmizin beynəlxalq nüfuzunu daha da 

artıracaq. Çünki bizim ölkəmizdə başqalarına nümunə göstəriləcək səviyyədə olan dövlətlə xalq birliyinin, 

dövlətlə ictimai birliklər arasındakı sıx əlaqələrin möhtəşəm vəhdəti hər addımda hiss olunur. Biz bunu cari 

ilin yanvar ayının əvvəllərində Azərbaycanda aparılan sosial sorğuların nəticələrində də aydın gördük. Bu 

sorğular göstərdi ki, rəyi öyrənilən respondentlərin 90 faizindən çoxu Azərbaycanı dünyanın ən sabit 

ölkələrindən biri hesab edir və dövlətimizin həyata keçirdiyi daxili və xarici siyasəti ürəkdən dəstəkləyirlər. 

Universitetimizin professor-müəllim heyəti adından bu il aprel ayının 11-də keçiriləcək prezident 

seçkilərində bütün seçicilərə uğurlar arzulayır, onları haqqa, ədalətə, ölkəmizin xoşbəxt gələcəyinin 

təminatçısına səs verməyə çağırıram. Biz, Azərbaycan Tibb Universitetinin əməkdaşları kimi buna hər 

cəhətdən hazırıq və seçki gününü bayram ovqatı ilə səbirsizliklə gözləyirik. 
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Beynəlxalq birlik növbəti dəfə Azərbaycanda ədalətli seçkilərin şahidi olacaq 

 

Eldar İBRAHİMOV, 

Milli Məclisin aqrar siyasət komitəsinin sədri, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının İdarə Heyətinin üzvü 

 

Azərbaycanda aprelin 11-də prezident seçkilərinin azad və ədalətli keçirilməsi üçün zəngin 

qanunvericilik bazası mövcuddur. Ümumiyyətlə, 1993-cü ildən başlayaraq, ölkəmizdə keçirilən 

prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin demokratik və dünya standartlarına uyğun keçirilməsi 

beynəlxalq birlikdə də etiraf olunub. Bu müddət ərzində seçkiləri izləmiş beynəlxalq müşahidəçilərin 

yekun rəyləri və seçkinin yekunu ilə əlaqədar verilən bəyanatlar da bunu təsdiqləyir. Seçki 

demokratiyanın əsas atributlarındandır. Hər dəfə ölkədə seçki keçirilən zaman demokratik prinsiplərə 

tam əməl edilməsi xüsusi olaraq diqqət mərkəzində saxlanılır. Çünki həmin gün dünyanın diqqəti 

Azərbaycana yönəlir. 
Növbəti prezident seçkilərinin də beynəlxalq standartlar səviyyəsində keçirilməsi üçün zəngin 

qanunvericilik bazası mövcuddur. Seçkilərin hər bir ölkənin həyatında mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini 

nəzərə alan dövlətimiz və onun başçısı istər seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, istərsə də seçkilərə 

hazırlıq məsələlərinə xüsusi diqqət göstərir. Ən əsası da seçkinin azad və şəffaf keçirilməsi üçün siyasi 

iradə nümayiş etdirilir və bütün imkanlardan istifadə edilir. 

Yeni Azərbaycan Partiyası bəzi partiyalar kimi, sadəcə, seçkilərdən seçkilərə hazırlaşmır, bu, artıq 

daimi bir proses halını alıb. Hakim partiya daim seçkilərə hazır vəziyyətdədir. İstər parlament, istərsə 

prezident seçkiləri olsun – başa çatdıqdan sonra, artıq partiyamız növbəti seçkiyə hazırlıq işlərinə başlayır. 

Biz bəzi özlərindən razı, amma cəmiyyətdə sosial dayaqları, nüfuzu olmayan partiyalar kimi, oturub 

seçkilərə rəsmən strart veriləcəyi günü gözləmirik. Seçki hazırlıqları hər zaman diqqətimizdə və 

gündəmimizdədir. Ona görə də hər an istənilən seçkilərə hazır vəziyyətdəyik. 

Azərbaycan dövləti, ölkədə azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsində maraqlıdır və hər zaman olduğu 

kimi, bu dəfə də seçkinin şəffaf keçirilməsi üçün bütün namizədlərə bərabər imkan, əlverişli şərait yaradılıb. 

Biz kimlərinsə diktəsi ilə hərəkət etmir, oturub-durmuruq. Biz müstəqil siyasət yeridirik. Demokratik 

prinsiplərə əməl edilməsi, şəffaf, azad və ədalətli seçkilər bizim öz seçimimizdir. Odur ki, Azərbaycanda 

aprelin 11-də növbəti prezident seçkilərinin də beynəlxalq standartlara tam uyğun keçiriləcəyinə heç bir 

şübhə ola bilməz. 

Azərbaycan dövləti hər zaman olduğu kimi, builki seçkilərin də demokratik və azad keçirilməsi üçün 

bütün imkanlardan istifadə edəcək, demokratik, azad, ədalətli seçkilərin təminatçısı olacaq. Buna kimsənin 

şübhəsi ola bilməz. 2018-ci il prezident seçkiləri Azərbaycanın demokratiya yolunda irəliyə doğru daha bir 

addımı olacaq. 
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Demokratik seçkilər keçirmək üçün mükəmməl qanunvericilik bazamız və zəngin  

təcrübəmiz var 

 

Həmzə VƏLİMƏMMƏDOV, 

Lerik Rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri, Əməkdar jurnalist 

 

Bu il aprelin 11-də Azərbaycan xalqı özünə prezident seçəcək. Artıq seçki ilə bağlı hazırlıq 

işlərinə start verilib. Namizədlər irəli sürülür, imzatoplama kampaniyası həyata keçirilir, Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən bu və ya digər iddiaçının namizədliyi qeydə alınır və s. Ölkə vətəndaşları isə 

inanırlar ki, Azərbaycan növbəti dəfə azad və ədalətli seçkilər keçirəcək. Ümumiyyətlə, özünün inkişafı 

üçün demokratiya yolunu seçmiş hər bir dövlət üzərinə azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirmək 

öhdəliyi götürmüş olur. Bu cür seçkilərin keçirilməsi üçün isə həmin dövlət zaman-zaman güclü hüquqi 

baza yaratmalıdır. Bunsuz ədalətli və demokratik seçkilər keçirmək mümkün deyil. 
Azərbaycan uzun illərdir ki, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə inamla irəliləməkdədir 

və seçki proseslərini demokratik şəkildə həyata keçirmək üçün beynəlxalq standartlara uyğun seçki 

qanunvericiliyi yaratmışdır. Bu baxımdan ölkəmiz istənilən seçkini – istər prezident, istər parlament, istərsə 

də bələdiyyə seçkilərini demokratik qaydada keçirməyə tam hazırdır. Mükəmməl Konstitusiya və 

qanunvericilik bazamız var. Bütün rayonlarda dairə seçki komissiyaları üçün yüksək səviyyədə şərait 

yaradılıb, seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün seçki məntəqələrinin əksəriyyətində veb-

kameralar quraşdırılıb. 

Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, qarşıdakı 11 aprel prezident seçkiləri daha 

mükəmməl qanunvericilik bazası və daha böyük seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə təkcə 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət rəy almış seçki qanunvericiliyimiz mühüm rol oynamır, həm də 

Mərkəzi Seçki Komissiyamızın uzun illər ərzində topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti şəksizdir. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanın müstəqillik qazandığı vaxtdan bəri, xüsusilə ümummilli lider Heydər Əliyevin 

ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonra əldə olunmuş böyük seçki təcrübəsi bu dəfə də şəffaf və ədalətli 

seçkilər keçirilməsini təmin edəcək.  

Bu gün birmənalı şəkildə deyə bilərik ki, bizim son illərdə topladığımız seçki təcrübəsi bir çox 

beynəlxalq təşkilatlar, onların Azərbaycanda olmuş müşahidəçiləri  tərəfindən lazımi qiymətini alır, təqdir 

olunur. Bu da səbəbsiz deyil. Azərbaycan dövləti seçkilərin demokratik prinsiplərə uyğun təşkili, eləcə də 

səsvermə prosesində şəffaflığın təmin edilməsi ilə bağlı mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 

qarşısında həmişə çox ciddi vəzifələr qoyur. Seçki prosesində demokratikliyin və şəffaflığın təmin edilməsi 

üçün gərək olan hər bir addımın atılmasına dəstək verir. Bir vaxt məntəqələrdə müşahidə kameralarının 

quraşdırılması məsələsi qaldırıldı. Sonra bir seçicinin bir dəfədən artıq səs verməsinin qarşısını almaq üçün 

barmaqların şəffaf mürəkkəblə rənglənməsi məsələsi ortaya çıxdı. Dövlətimiz bu məsələlərin də təcili 

surətdə tətbiqinə yaşıl işıq yandırdı. Bəzi beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin başqa təklifləri nəzərə alındı 

və tətbiq edildi. Məqsəd, əlbəttə, bir idi: seçkilərin demokratikliyinin təmin edilməsi. Bütün bu deyilənləri 

nəzərə alaraq etiraf etməliyik ki, həm indiyədək qazandığımız təcrübə, həm ölkədə mövcud olan sabitlik, 

həm də zəngin seçki qanunvericiliyimiz bu il aprelin 11-də də demokratik seçkilər keçirməyimizə imkan 

verəcək. 
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Mükəmməl və demokratik seçki sistemi 

 

Hər bir demokratik ölkədə vətəndaşların cəmiyyətin siyasi-ictimai həyatında, dövlət işlərində 

iştirakının ən kütləvi forması seçkilərdir. Vətəndaşların dövlətin idarə edilməsində iştirak hüquqları əsas 

etibarilə seçki vasitəsilə reallaşır. Seçkilərin əsas şərti isə ədalət, aşkarlıq, şəffaflıq və obyektivlikdir. 

Demokratiya və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu yoluna sadiqliyini bəyan etmiş Azərbaycan xalqı legitim, 

qanuni hakimiyyətin formalaşdırılmasının yeganə yolunu məhz şəffaf və obyektiv seçkilərdə görür. 

  

Mütərəqqi tələblərə cavab verən məcəllə 
  

Azərbaycanda seçkilərin demokratik keçirilməsi ilə bağlı kifayət qədər təcrübə və zəngin ənənə 

mövcuddur. Bu ənənənin əsasının qoyulmasının tarixi 25 il əvvələ gedib çıxır. 1993-cü ildə ulu öndər 

Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışndan sonra demokratik seçki mühitinin formalaşdırılması 

Azərbaycanda hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi. Heydər Əliyevin həmin 

il Prezident seçilməsi ölkəmizdə xalqın öz rəhbərinə sonsuz məhəbbətinin ifadəsi olmaqla bərabər, ölkədə 

demokratiyanın inkişaf etdirilməsinin, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun, o cümlədən seçki sisteminin 

ildən-ilə təkmilləşdirilməsinin əsasını qoydu.  

Ötən 25 ildə ölkəmizdə 5 prezident, 5 parlament, 4 bələdiyyə seçkisi, o cümlədən 3 dəfə referendum 

keçirilib. Ayrı-ayrı vaxtlarda parlamentə və bələdiyyələrə əlavə və təkrar seçkilər də təyin olunub. Hər bir 

seçki və referendum ölkəmizdə demokratik seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi, seçki təcrübəsinin 

artırılması ilə əlamətdar olub. Seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün hətta böyük demokratiya tarixi olan 

ölkələrdə tətbiq olunmayan mexanizmlərdən, müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə 

edilib.  

Demokratik ölkələrin seçki təcrubəsi göstərir ki, hər bir seçkinin uğurunu təmin edən şərtlər sırasında 

siyasi iradə və ictimai-siyasi sabitlik amilləri ilə yanaşı, təkmil seçki qanunvericiliyinin də olması vacibdir. 

Ümumxalq səsverməsi yolu ilə 1995-ci ildə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 

ölkəmizdə demokratik standartlara cavab verən azad, ədalətli, obyektiv seçkilərin keçirilməsi üçün əsas 

prioritetləri müəyyənləşdirmişdir. Əsas Qanunda təsbit olunmuş müddəalara istinadən Azərbaycanda 

seçkilərin hüquqi bazası formalaşdırılmışdır. Konstitusiyanın 4-cü maddəsinə əsasən xalqın seçdiyi 

səlahiyyətli nümayəndələrdən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın 

adından müraciət etmək hüququ yoxdur. Əsas Qanunun 56-cı maddəsinə əsasən, hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının dövlət orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ var.  

Respublikamz tarixi təkamül yolu ilə qazanılan nailiyyətlərlə kifayətlənməmiş, seçki təcrübəsinin 

demokratik standartlara uyğunlaşdırılması yönündə səyləri artırmış, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq 

münasibətlərini gücləndirmişdir. Azərbaycan iqtidarının siyasi iradəsi ilə 1997-ci ildən müasir standartlara 

cavab verən seçki qanunvericiliyinin formalaşdırılması məqsədilə beynəlxalq təşkilatlarla qurulmuş fəal 

işbirliyinin müsbət nəticələri bu nöqteyi-nəzərdən diqqəti xüsusilə çəkir. Azərbaycan 2001-ci ilin 

yanvarında Avropa Şurasına (AŞ) tamhüquqlu üzv qəbul edildikdən sonra bu sahədə əməkdaşlığını daha 

da genişləndirmişdir. Seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi işində AŞ Venesiya Komissiyası da 

yüksək fəallıq göstərmişdir.  

Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması məqsədi ilə 2003-

cü ilin mayında Seçki Məcəlləsinin qəbulu bu əməkdaşlığın gözəl bəhrəsidir. Sənədin hazırlanması ilə bağlı 

ilk növbədə AŞ Venesiya Komissiyası, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və 

Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Fondla (İFES) sıx əməkdaşlıq münasibətləri qurulmuşdur. 2002-ci ilin 

ortalarından etibarən bu təşkilatlarla aparılan məsləhətləşmələrdən, alınan müsbət rəylərdən sonra Seçki 

Məcəlləsi Milli Məclisin müzakirəsinə təqdim edilmişdir. Demokratik məzmununa görə dünyanın ən 

inkişaf etmiş ölkələrinin seçki qanunvericiliyinə nümunə sayıla biləcək bu məcəllə beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, seçki üzrə ixtisaslaşmış beynəlxalq təşkilatların müsbət rəyi 

alınmışdır. AŞ Venesiya Komissiyasının və ATƏT-in DTİHB-nin sənədlə bağlı yekun rəyində Seçki 

Məcəlləsinin seçkilərin və referendumun keçirilməsi üçün beynəlxalq meyarlara və ən yaxşı təcrübələrə 

uyğun qaydalar nəzərdə tutduğu vurğulanmış, bu sənədin qəbuluna nail olmuş Azərbaycan rəhbərliyinin 

siyasi əzmkarlığı alqışlanmışdır.  

Bütün təkmilləşdirmələrdən sonra Seçki Məcəlləsi 2003-cü ilin mayında Milli Məclisdə qəbul edilmiş 

və Azərbaycan Prezidentinin müvafiq fərmanı ilə qüvvəyə minmişdir. Beynəlxalq ekspertlərin birmənalı 

rəyinə əsasən, Seçki Məcəlləsi seçkilər sahəsində bütün qanunvericilik normalarını özündə əks etdirmiş, 
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Avropa standartlarına uyğun tərtib olunmuşdur. Sənəd ölkədə prezident, parlament və bələdiyyə 

seçkilərinin, həmçinin referendumun keçirilmə qaydalarını müəyyənləşdirmişdir. Seçki Məcəlləsi, eyni 

zamanda, Mərkəzi Seçki Komissiyasının, eləcə də dairə və məntəqə seçki komissiyalarının təsisi və 

fəaliyyəti prinsiplərini də özündə əks etdirmişdir. Əvvəlki qanunlarla müqayisədə Seçki Məcəlləsi şəffaf 

və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün daha möhkəm hüquqi bazisin yaradılması, namizədlərin 

qeydiyyatı, seçkilərə hazırlıq və seçki komissiyalarının formalaşdırılması, fəaliyyətinin təşkili prinsip və 

mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə imkan vermişdir. Hələ 2003-cü il oktyabrın 15-də azad, demokratik 

və şəffaf şəraitdə keçirilmiş prezident seçkiləri Seçki Məcəlləsinin mütərəqqi və təkmil sənəd olduğunu 

tam təsdiqləmişdir. 

  

Seçki prosesinin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edən dəyişikliklər 
  

Dünyanın ən demokratik ölkələrində belə seçkilərin gedişində müəyyən nöqsanların meydana çıxması 

bir sıra Qərb politoloqlarının elmi mülahizələrində də xüsusi olaraq vurğulanır. Hər dəfə keçirilən seçkilər 

seçki qanunvericiliyindəki boşluqların üzə çıxarılmasında və onların aradan qaldırılmasında mühüm rol 

oynayır.  

2005-ci ilin fevral və mart aylarında Azərbaycan ATƏT DTİHB, habelə AŞ Venesiya Komissiyası 

ekspertlərinin görüşləri keçirilmiş, bu istiqamətdə geniş müzakirələr aparılmışdır. Bu müzakirələrin yekunu 

kimi 2005-ci ilin may ayında Seçki Məcəlləsi Milli Məclisin müzakirəsinə çıxarılmış, sənədin 43 

maddəsində əlavə və dəyişikliklər edilmişdir. Əlavə və dəyişikliklərə əsasən, seçki komissiyaları üzvlərinin 

statusu daha da dəqiqləşdirilmişdir. Dəyişikliklər nəticəsində Azərbaycan praktikasında ilk dəfə olaraq 

təkrar səsvermənin qarşısını almağa yönəlmiş bir müddəa, vətəndaşlara seçici vəsiqələrinin verilməsi 

məsələsi öz əksini tapmışdır. Bundan əlavə, seçici siyahılarının MSK-nın internet saytında yerləşdirilməsi 

məsələsi də qanunda müddəa kimi əksini tapmışdır. Eyni zamanda, Seçki Məcəlləsində namizədlərin 

qeydiyyatı proseduru da sadələşdirilmişdir. 

Cəmiyyətimiz gündən-günə inkişaf etdiyi, yeni demokratik dəyərləri əxz etdiyi üçün qanunvericiliyin, 

o cümlədən seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi təbii sayılmalıdır. Bu mənala AŞ Venesiya 

Komissiyası ilə seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə aparılan işin yekun nəticəsi olaraq 

2008-ci ildə Milli Məclisin qəbul etdiyi qanunla Seçki Məcəlləsinə 90-dan artıq əlavə və dəyişikliyin 

edilməsi sənədin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət etmişdir. Seçki Məcəlləsinə əlavə və dəyişikliklərlə 

bağlı qanun layihəsinə AŞ Venesiya Komissiyası və ATƏT-in DTİHB də müsbət rəy vermişdir. Həmin 

təşkilatların birgə rəyində təklif olunan əlavə və dəyişikliklər ölkənin seçki qanunvericiliyinin 

təkmilləşdirilməsi istiqamətində irəliyə doğru atılmış addım kimi dəyərləndirilmişdir.  

Seçki Məcəlləsinə 2008-ci ilin dekabr, 2010-cu ilin iyun, 2011-ci ilin fevral və 2012-ci ilin aprel ayında 

əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir. 2008-ci ilin dekabrında olunan əlavələr və dəyişikliklər mahiyyət 

etibarilə Seçki Məcəlləsinin pozulmasına görə məsuliyyətin artırılmasını və bir sıra hallarda məsuliyyətin 

müəyyənləşdirilməsini nəzərdə tutur. 2010-cu ilin iyun ayında Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən 

deputatların təşəbbüsü ilə qəbul olunan əlavələr və dəyişikliklər ilk növbədə seçki prosesinin müasir dövrdə 

daha da təkmilləşdirilməsinə, seçki resurslarından daha səmərəli istifadə olunmasına xidmət etmişdir. 2011-

ci ilin fevralında edilən əlavə və dəyişikliklər texniki xarakter daşımış, Seçki Məcəlləsinin Konstitusiyaya 

uyğunlaşdırılmasına xidmət etmişdir. Seçki Məcəlləsinə 2012-ci ilin aprelində olunan dəyişikliklər isə 

məcəllədə referendum üzrə təşviqat qrupunun qeydə alınmasına, vətəndaşın seçki hüquqlarının 

pozulmasının aradan qaldırılması ilə əlaqədar olan müddətlərin qısaldılmasına yönəlib.  

Ötən ilin sonlarında məcəlləyə edilmiş son dəyişikliklər isə 2016-cı ildə həyata keçirilmiş Konstitusiya 

islahatlarından irəli gəlmişdir. 

Bütövlükdə hər bir dəyişiklik seçki institutunun daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, seçki prosesi ilə 

bağlı şikayətlərin daha çevik, operativ araşdırılmasına, seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsinə, seçkiləri 

müşahidə prosesinin asanlaşdırılmasına, seçkilərin daha şəffaf, demokratik şəraitdə keçirilməsinə, 

namizədlərin təbliğat-təşviqat, vətəndaşların seçki hüququnun realizəsi imkanlarını yaxşılaşdırmağa xidmət 

etmişdir. 

  

Qarşıdan prezident seçkiləri gəlir 
  

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 5 fevral 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə prezident seçkiləri bu 

il aprel ayının 11-nə təyin edilib. Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas 
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hərəkət və tədbirlərin Təqvim Planını təsdiq edib. Hazırda seçki prosesinin namizədliyin irəli sürülməsi 

mərhələsi davam edir. Namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki sənədlərinin Mərkəzi Seçki 

Komissiyasına təqdim edilməsi martın 12-si saat 18-də başa çatır. 

Onu da qeyd edək ki, Konstitusiyaya edilmiş son dəyişikliklərə əsasən, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti 7 il müddətinə seçilir.  

Seçki qanunvericiliyinə əsasən, seçkiqabağı təşviqatın aparılması səsvermə gününə 23 gün qalmış 

başlanır və səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır. Beləliklə, seçkiqabağı təşviqat 2018-ci 

il martın 19-u başlayacaq və aprelin 10-u saat 8.00-da başa çatacaq. 

Seçkilərdə kütləvi informasiya vasitələrində prezidentliyə qeydə alınan namizədlərə seçkiqabağı 

ödənişsiz təşviqat aparmaq məqsədilə “Azərbaycan” qəzeti daxil olmaqla bir neçə KİV-də şərait 

yaradılacaq. 

İstənilən seçkilərin ədalətli və şəffaf həyata keçirilməsi həmin ölkədə cəmiyyətin demokratik 

mühitinin yüksək olması mənasını verir. Azərbaycanda vətəndaşların seçki hüquqları yüksək səviyyədə 

təmin olunur. Seçkilərin azad və sərbəst şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə kifayət qədər müasir tələblərə 

uyğun qanunvericilik bazası mövcuddur. Bununla yanaşı, seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi şərait 

yaradılıb, seçki komissiyaları müasir texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. Bu mənada qarşıdan gələn 

prezident seçkiləri bütün müasir və demokratik standartlara uyğun keçiriləcək. 

 

Rəşad CƏFƏRLİ 

 

Azərbaycan.-2018.-4 mart.- №50.-S. 1,4. 
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Azərbaycanda seçkilərin şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi üçün həm zəngin hüquqi baza, 

həm də əlverişli demokratik mühit var 

 

Dilarə Cəbrayılova, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzindədir. Bu 

seçkilərin də yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə heç bir şübhə ola bilməz. Çünki ölkəmizdə seçkilərin şəffaf, 

azad və ədalətli keçirilməsi üçün zəngin qanunvericilik bazası, beynəlxalq birlik tərəfindən də yüksək 

qiymətləndirilən Seçki Məcəlləsi, həmçinin əlverişli demokratik mühit var. İndiyə qədər keçirilən seçkilər 

də bunu təsdiqləyir. Beynəlxalq müşahidəçilər də yekun rəylərində təsdiqləyiblər ki, seçkilər ölkənin Seçki 

Məcəlləsinə uyğun keçirilib. Ən əsası isə seçkilər demokratik əsaslarla təşkil edilib. 

Mən bəzi nüfuzlu qurumların müşahidəçilərinin Azərbaycanda keçirilən seçkilər barədə yaydıqları 

rəyləri diqqətə çatdırmaq istərdim. Ötən seçkilərdə ölkəmizdə olmuş AŞ PA-nın müşahidə missiyasının 

rəhbəri, ispaniyalı deputat Jordi Çukla Azərbaycanda keçirilən seçkilər barədə Seçki Müşahidə 

Missiyasının hazırladığı hesabatda qeyd edib ki, missiyanın üzvləri Bakıda və ölkənin digər ərazilərində 

çoxlu sayda seçki məntəqəsində müşahidə aparıb və belə bir qənaətə gəliblər ki, seçkilər ölkənin bütün 

ərazisində sakit və sülh şəraitində keçib. Səsvermə prosesinin beynəlxalq standartlara uyğun olduğu 

müşahidə edilib. Seçicilərin seçki məntəqələrinə tam və maneəsiz giriş imkanları təmin edilib və 

müşahidəçilər tərəfindən heç bir hadisə qeydə alınmayıb. Müşahidə missiyası Azərbaycan xalqını seçki 

prosesi zamanı göstərdiyi mütəşəkkilliyə görə təbrik edib. Seçki məntəqələrinin ətrafında heç bir polis 

əməkdaşına və ya hər hansı bir kampaniyaya rast gəlinməyib. Əldə olunan uğur, xüsusilə seçki 

məntəqələrində veb-kameraların quraşdırılması təqdirəlayiq haldır. 

Beynəlxalq müşahidəçilərin verdikləri rəylərdə səsvermə günü ərzində, seçki məntəqəsi daxilində və 

yaxınlığında seçicilər tərəfindən törədilən və ya başqa bir hadisə müşahidə edilmədiyi əksini tapıb. Bununla 

yanaşı, yerli KİV-də səsvermə gününün geniş əhatə edildiyi, seçici fəallığının əhəmiyyətli dərəcədə 

artması, səsvermə və səslərin hesablanması prosedurlarının şəffaflığı, səsvermənin nəticələrinin 

Azərbaycan xalqının iradəsini ifadə etməsi fikirləri də yer alıb. 

ABŞ Müşahidə Missiyasının üzvü Maykl Makmahonun ölkəmizdə ötən prezident seçkilərini 

müşahidə etdikdən sonra verdiyi açıqlamanı da xatırlatmaq yerinə düşərdi: “Azərbaycanda seçkilər ədalətli, 

azad və şəffaf, eləcə də beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmişdir. Seçkilərin təşkili və səsvermə ilə bağlı 

siyasi partiyaların nümayəndələrinin, prezidentliyə namizədlərin təmsilçiləri, müşahidəçilərlə söhbətlər 

aparmışıq. Onlar da seçkilərin gedişindən razılıqlarını bildirmişlər. Müşahidə zamanı biz seçicilərin 

səsvermə zamanı şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim edərək bülleten götürməsinin, barmaqların xüsusi 

mürəkkəblə rənglənməsinin, eləcə də seçici fəallığının şahidi olduq. Ona görə də deyə bilərik ki, seçkilər 

ədalətli, azad və şəffaf, eləcə də beynəlxalq standartlara uyğun keçirilmişdir”. 

Belə faktlardan çox göstərmək olar. Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycan demokratik, 

azad və ədalətli seçki keçirməyə qadir olduğunu dəfələrlə sübut edib. Bunu nüfuzlu beynəlxalq qurumların 

müşahidəçiləri də təsdiqləyirlər. Bu baxımdan aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinin daha 

demokratik olacağına hər birimizdə əminlik yaranıb. Çünki ölkəmiz seçkidən-seçkiyə püxtələşir, 

təcrübəsini artırır və qanunvericilik bazasını daha da zənginləşdirir. Bunu Seşki Məcəlləsinə bu vaxta qədər 

19 dəfə əlavə və dəyişikliyin edilməsi də təsdiqləyir. 

Seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması üçün zəruri amillərdən biri də “exit-poll” keçirmək istəyən 

təşkilatlara əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Ötən seçkilərdə bütün dünyada populyar olan və 

müşahidəçilərin də istinad etdikləri “ELS”, “Rəy”, “Proqnoz” adlanan 3 yerli təşkilatın və ABŞ-dan olan 

Arthur J.Fenkelşteyn və Assosiasiyalar Şirkəti ilə Fransadan olan “Opinion Way” təşkilatının “exit-poll” 

keçirmələrini hər birimiz yaxşı xatırlayırıq. Bu təşkilatların keçirdikləri sorğunun nəticələrinin MSK-nın 

yekun göstəriciləri ilə üst-üstə düşməsi seçkinin demokratik keçirildiyini bir daha təsdiqləyir. 

Həm Azərbaycan cəmiyyəti, həm də dünya birliyi aprelin 11-də ölkəmizdə daha bir şəffaf və 

demokratik seçkinin keçirildiyinin şahidi olacaq. 
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Azərbaycan azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirmək barədə öhdəliyini layiqincə yerinə 

yetirəcək 

 

Səhər ORUCOVA, 

BDU-nun Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, professor 

 

Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə təxminən bir ay vaxt qalır. Aprelin 11-də 

xalqımız növbəti dəfə seçki məntəqələrinə gələrək özünün prezidentini seçəcək. Azərbaycanın Mərkəzi 

Seçki Komissiyası isə ölkəmizin demokratiya yolunda daha bir addım irəlilədiyini elan edəcək. 
Əslində bütün dünyada belədir: özünün gələcək inkişafı üçün demokratiya yolunu seçmiş hər bir 

dövlət istər-istəməz üzərinə azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirmək öhdəliyi götürmüş olur. Bu cür 

seçkilərin keçirilməsi üçün isə həmin dövlət güclü hüquqi baza yaradır. Azərbaycan da uzun illərdir ki, 

demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə inamla irəliləməkdədir və seçki proseslərini lazımi şəkildə 

həyata keçirmək üçün beynəlxalq standartlara uyğun seçki qanunvericiliyi yaratmışdır. 

Bu baxımdan ölkəmiz istənilən seçkini – istər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə 

seçkilərini demokratik qaydada keçirməyə tam hazırdır. Dövlətimiz mükəmməl Konstitusiyaya və 

qanunvericiliyə malikdir. Bütün rayonlarda dairə seçki komissiyaları üçün yüksək səviyyədə şərait 

yaradılıb, seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün seçki məntəqələrinin əksəriyyətində veb-

kameralar quraşdırılıb. 

Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, qarşıdakı 11 aprel prezident seçkiləri daha 

mükəmməl qanunvericilik bazası və daha böyük seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə təkcə 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət rəy almış seçki qanunvericiliyimiz mühüm rol oynamır, həm də 

Mərkəzi Seçki Komissiyamızın uzun illər ərzində topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti şəksizdir. 

Artıq ölkəmizin mərkəzi seçki orqanı Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində 

genişmiqyaslı maarifləndirmə işləri aparır. İctimaiyyətimizin ayrı-ayrı təbəqələrinin nümayəndələri, eləcə 

də ziyalılar, müəllimlər, başqa sahələrdə çalışan soydaşlarımız seçkidə fəal iştirak edəcəklərini, ölkəmizin 

işıqlı gələcəyinə səs verəcəklərini bəyan edirlər. Ölkəmizin müəllim ordusu inanır ki, həmişə olduğu kimi, 

bu dəfəki seçkilərdə də demokratiklik və şəffaflıq təmin ediləcək, seçkilərin nəticələri xalqımız üçün xeyirli 

olacaq. 

Əminliklə deyə bilərik ki, bizim son illərdə topladığımız seçki təcrübəsi artıq bir sıra ədalətli 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də lazımi qiymətini alır, təqdir olunur. Bir vaxt məntəqələrdə 

saxtalaşdırmaya nəzarət üçün müşahidə kameralarının quraşdırılması məsələsi qaldırılmışdı. Dövlət 

səviyyəsində bu məsələnin reallaşdırılması təmin edildi. Sonra bir seçicinin bir dəfədən artıq səs verməsinin 

qarşısını almaq üçün barmaqların şəffaf mürəkkəblə rənglənməsi məsələsi ortaya çıxdı. Bu məsələnin də 

təcili surətdə tətbiqinə yaşıl işıq yandırıldı. Bəzi beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin başqa təklifləri nəzərə 

alındı və tətbiq edildi. Bütün bu şəraiti göz önünə gətirərək inanırıq ki, qarşıdakı 11 aprel seçkiləri də geniş 

ictimai fəallıq və demokratik prinsiplər əsasında keçiriləcək və beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən yüksək 

qiymətləndiriləcək. 
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11 aprel prezident seçkiləri ilə Azərbaycan demokratik ölkələr ailəsində irəliyə doğru daha bir 

uğurlu addım atacaq 

 

İsmayıl MƏMMƏDOV, 

Bakı Dövlət Universiteti tarix fakültəsinin professoru 

 

Demokratiya deyiləndə öncə seçki prosedurunun beynəlxalq standartlara uyğun keçirilməsi 

xatırlanır, vətəndaşların seçki hüquqlarının yüksək səviyyədə təmin olunması nəzərdən keçirilir. Bu 

baxımdan demokratik inkişaf yolu ilə inamla irəliləyən ölkəmizdə  seçkilərin şəffaf, demokratik və 

beynəlxalq standartlara uyğun reallaşdırılması  istiqamətində bütün vasitələrdən istifadə edilir. 
Yeri gəlmişkən, Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi ənənəsi ulu öndər Heydər Əliyevin 

yenidən hakimiyyətə gəlişindən sonra yaranıb. Həmin vaxtdan indiyədək  bütün seçkilər şəffaf və 

demokratik prinsiplər əsasında, mükəmməl və ən yüksək beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə 

reallaşdırılıb.  Seçkilərdə şəffaflığa mühüm önəm verilib, bu məqsədlə müxtəlif siyasi partiyalar və 

beynəlxalq müşahidəçilər üçün bütün lazımi imkanlar yaradılıb. Seçki məntəqələrində seçicilərin rahat, 

sərbəst, şəffaf şəraitdə səs vermələri, müşahidələrin aparılması diqqət mərkəzində saxlanılıb. Hər zaman 

seçkiqabağı kütləvi tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsi üçün açıq və qapalı yerlər təyin olunub. Təbliğat-

təşviqat kampaniyası başlayana qədər həmin yerlər müəyyənləşdirilib, hamı üçün bərabər şərait yaradılıb. 

Yuxarıda qeyd edilənlərlə bərabər, Azərbaycanın Seçki Məcəlləsi ildən-ilə təkmilləşdirilib, bu 

istiqamətdə atılan addımlar, qəbul olunan qərarlar insanların seçki hüquqlarının qorunmasına xidmət edib. 

Azərbaycanın seçki təcrübəsi, əldə etdiyi nailiyyətlər nəinki cəmiyyətimizdə, eyni zamanda, hər 

dəfə ölkəmizdə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. 

Bu gün Azərbaycan öz inkişaf yolu ilə gedir, ölkəmizdə vətəndaş həmrəyliyi mövcuddur. Məhz bu 

parametrlərinə görə Azərbaycan dünyada nümunəvi ölkələrdən biridir. 

Yeri gəlmişkən, burada mühüm bir məqamı qeyd etmək istərdim. Dünyada qəbul olunan  norma və 

prinsiplərə əsasən, hər hansı bir seçkinin müasir tələblər səviyyəsində keçirilməsi, ilk növbədə, ölkənin 

ictimai-siyasi sabitliyi ilə müəyyənləşir. Azərbaycanda isə ictimai-siyasi sabitlik dayanıqlı və  möhkəmdir. 

Sosial-iqtisadi şərait də ürəkaçandır. Son 14 ildə Azərbaycanı dünyaya tanıdan Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-

Tbilisi-Ərzurum neft-qaz kəmərləri,  Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi nəhəng infrastruktur 

layihələri  gerçəkləşdirilib, ölkəmiz uğurlu inkişaf strategiyası ilə bütün dünyada nüfuz qazanıb. İnsanların 

firavan həyat şəraiti təmin olunub.    

Bütün bunlar isə deməyə əsas verir ki, 11 aprel prezident  seçkiləri çox yüksək əhval-ruhiyyədə 

keçəcək, Azərbaycan demokratik ölkələr ailəsində irəliyə doğru daha bir ciddi addım atacaq. 
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Azərbaycanda prezident seçkilərinin obyektiv, ədalətli, şəffaf keçirilməsi üçün etibarlı 

zəmin vardır 

 

Sakit ƏLİYEV, 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının elmi katibi, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Dövlət müstəqilliyinin bərpasından keçən qısa müddət ərzində aparılan uğurlu islahatlar 

nəticəsində respublikamız dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ölkələri sırasına çıxmışdır. 

Ölkəmizdə əhalinin rifahı  daha da yaxşılaşmaqdadır, işsizlik aradan qaldırılır və yoxsulluq həddi aşağı 

düşməkdə davam edir. 
Demokratik idarəetmənin ən mühüm şərtlərindən biri kimi qəbul edilən bazar iqtisadiyyatı həmişə 

fərdin muxtariyyətini təmin edir, bazar iqtisadiyyatının inkişafında demokratiya üçün zəruri olan azadlıq, 

məsuliyyət və sahibkarlığa marağı stimullaşdırır. Bu baxımdan ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin artması və 

xalqımızın maddi həyat şəraitinin daim yüksəldilməsi qarşıya başlıca məqsəd kimi qoyulub. 

Demokratiya üçün ən mühüm şərtlərdən biri cəmiyyətin çoxsaylı və nüfuzlu orta sinfə malik 

olmasıdır. Orta sinif təhsil səviyyəsinin yüksəkliyinə, şəxsiyyətin mənlik şüurunun inkişafına, ləyaqət 

hissinə, siyasi mühakimələrin və fəallığın kompotentliyinə görə fərqlənir. Çünki orta sinif daha çox 

demokratiyanın marağındadır və onlar demokratiyanı daha çox qoruyub saxlamağa cəhd göstərirlər. 

Ölkəmizdə orta sinfin formalaşması dövlətimizin xüsusi diqqət mərkəzindədir, bu istiqamətdə 

xüsusi proqramlar hazırlanaraq həyata keçirilir və orta sinfin formalaşması prosesi yüksələn xətlə inkişaf 

edir. Orta siniflə, yanaşı idarəetmənin demokratik formasının dayağı bazarla əlaqəsi olan sahibkarlardır. 

Ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı xüsusi dövlət proqramı və layihələr həyata keçirilir, rayonlarda 

sənaye məhəllələri yaradılır. 

Demokratiyanın daha mühüm şərtlərindən biri də kütləvi informasiya vasitələridir. KİV 

vətəndaşlara siyasət haqqında, xüsusilə də qəbul edilmiş siyasi qərarlar, partiyalar, seçkili vəzifələrə 

iddialar və başqa amillər haqqında mühakimə yürütməyə kömək edir. Böyük əraziyə və çoxmilyonlu 

əhaliyə malik olan ölkələrdə demokratiya KİV-siz praktiki cəhətdən qeyri-mümkündür. 

Ölkəmizdə çoxpartiyalılıq, iqtisadiyyatın liberallaşdırılması, fikir və söz azadlığının təmin edilməsi 

sahəsində mühüm işlər görülmüşdür. Azərbaycan Respublikası insan hüquqları, söz və mətbuat azadlığının 

təmin edilməsi ilə bağlı qanunvericilik bazasını yaratdı, beynəlxalq konvensiya və sazişlərə qoşuldu. Söz, 

mətbuat azadlığının təmin edilməsinə mane olan və köhnə totalitar rejimə xas olan senzura ləğv edildi. 

Hazırda insan hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı müxtəlif institutlar, qurumlar və ictimai təşkilatlar fəaliyyət 

göstərir. Çoxlu sayda KİV – qəzetlər, jurnallar, telekanallar, radiolar, xəbər agentlikləri, müstəqil fəaliyyət 

göstərərək, istədikləri fikri deyə bilir, dövlət sirri təşkil etməyən istənilən faktları açıqlamaq üçün qeyri-

məhdud imkanlara malikdir. 

Demokratik idarəetmə sisteminin mühüm şərtlərindən biri də vətəndaşlarda siyasi əqidə və 

mədəniyyətin formalaşmasıdır. Siyasi mədəniyyət özündə mentaliteti, siyasətin qavranılması və dərk 

edilməsi üsullarını, insanların hakimiyyətə münasibətini əks etdirir. Respublikamızda söz və mətbuat 

azadlığının təmin edildiyi, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlətin bərpa olunduğu şəraitdə insanlar 

cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatında fəal iştirak edir. Bu da vətəndaşların siyasi mədəniyyətinin 

formalaşmasına müsbət təsir göstərir. Bu baxımdan demokratiya yalnız vətəndaşların siyasi mədəniyyətinin 

inkişafı əsasında möhkəmlənir. Artıq ölkəmizdə vətəndaşların siyasi mədəniyyəti  formalaşmış, onlar 

cəmiyyətin və dövlətin həyatında baş verən siyasi proseslərdə fəal iştirak edərək doğru-düzgün qərar qəbul 

edirlər, dövlətçiliyimiz üçün təhlükəli olan məsuliyyətsiz çağırışlara əhəmiyyət vermirlər. 

Aparılan demokratik sosial, iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatlar nəticəsində ölkəmizdə vətəndaş 

cəmiyyəti və hüquqi dövlətin möhkəm bünövrəsi qoyulmuş və bu sahədə görülən işlər hazırda uğurla 

davam etdirilir. Vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması və möhkəmlənməsi, demokratikləşmə prosesinin 

möhkəmlənməsi, hüquqi dövlətin qurulması sadəcə olaraq bir şüar, yaxud bir niyyət deyil, Azərbaycanın 

hərtərəfli inkişafı üçün başlıca şərtdir. Azərbaycanın seçdiyi yol düzgün yoldur. İqtisadi, siyasi və sosial 

islahatların paralel şəkildə aparılması Azərbaycanı hərtərəfli inkişaf etdirir, sabitliyi möhkəmləndirir, 

ictimai-siyasi vəziyyətə müsbət təsir göstərir. 

Müstəqillik illərində keçirilən uğurlu parlament və prezident seçkiləri təcrübəsinin mövcudluğu 

qarşıdan gələn prezident seçkilərinin ədalətli və demokratik keçirilməsini şərtləndirən ən mühüm 

amillərdən biridir. 
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Demokratik idarəetmə sisteminin formalaşması və inkişafının mühüm şərtlərindən biri də əhalinin 

savadlı olmasıdır, bütövlükdə onun təhsilidir. Aydındır ki, təhsildən şəxsiyyətin siyasi mühakimələrinin 

səviyyəsi, onun intellektual inkişafı, təfəkkür azadlığı, ləyaqət hissi birbaşa asılıdır. 

Təhsilsiz insan mahiyyətcə siyasətdən və demokratiyadan kənar olur, hakimiyyətin və yaxud başqa 

siyasi qüvvələrin inhisar obyektinə çevrilir. Ölkəmiz təhsil sahəsində aparılan islahatlar nəticəsində 

demokratiyanın yüksək inkişaf etdiyi Qərb ölkələrinin təhsil sisteminə inteqrasiya etmişdir. 2005-ci ildən 

ali təhsilin Qərb təhsil sisteminə –Boloniya prosesinə keçməsi gənclərimizin demokratik idarəetmə 

sisteminin tələblərinə cavab verə biləcək kadrlar kimi yetişməsində geniş imkanlar açmışdır. Bu gün 

tələbələrimiz dünyanın nüfuzlu universitetlərində təhsil alaraq, yüksək elmi biliklərə yiyələnir və 

demokratik idarəetmə təcrübəsi qazanırlar. 

Demokratik idarəetmə sahəsində aparılan islahatlar ixtisaslı mütəxəssislərin hazırlanmasını aktual 

vəzifə kimi qarşıya qoyur. Sosial, iqtisadi və siyasi dəyişikliklər bu gün dövlət qulluqçularından demokratik 

idarəçiliyə uyğun yeni keyfiyyətlər və vərdişlər tələb edir. Onlar dövlət təşkilatlarında dəyişikliklər 

aparılmasının müasir metodlarını və vasitələrini mənimsəməli, innovasiya proseslərinin idarəedilməsi 

qabiliyyətinə malik olmalı, bürokratik strukturun sosial və təşkilati ətalətini aradan qaldırmağa qadir 

olmalıdırlar. Dövlət idarəçiliyində çalışan yeni nəsil özlərinin qulluq fəaliyyətində demokratik dəyərləri və 

mənəviyyat normalarını formalaşdırmalı, dövlət idarəçiliyinin bütün səviyyələrində, bütövlükdə 

cəmiyyətin maraqlarına uyğun olaraq işin səmərəliliyini artırmalıdırlar. Dünya təcrübəsi göstərir ki, 

demokratikləşmənin inkişaf sürəti, vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsi, hüquqi dövlətin təşəkkül 

tapması, ümumiyyətlə, ölkənin sosial, iqtisadi, siyasi və mənəvi tərəqqisi yaradılmaqda olan yeni məmurlar 

ordusunun keyfiyyətindən, onların peşəkarlığından, öz işlərinə məsuliyyət və vicdanla yanaşmalarından, 

insanlara qayğılarından, ən başlıcası isə dövlətçiliyə, müstəqilliyə sədaqətlərindən, milli-mənəvi dəyərlərə 

hörmət və məhəbbətlərindən asılıdır. Ölkəmizdə bu sahədə görülən işlər yeni məmurlar ordusunun 

formalaşmasını təsdiq edir. 

Demokratiyanın başlıca amillərindən biri də vətəndaşların gündəlik həyatlarında hakimiyyət 

strukturlarından məmnun qalmasıdır. Ölkəmizdə vətəndaş məmnunluğunu təmin edən və dünyanın inkişaf 

etmiş ölkələri üçün nümunə olan  – “ASAN xidmət” institutu uğurla fəaliyyət göstərir. “ASAN xidmət”in 

fəaliyyətindən vətəndaşların məmnunluğu 98 faiz təşkil edir. 

Bütün qeyd olunanlar deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda prezident seçkilərinin obyektiv, ədalətli, 

şəffaf keçirilməsi üçün demokratik zəmin və əlverişli mühit mövcuddur. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-7 mart.- №52.-S.8. 
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Prezident seçkiləri Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tam uyğun şəkildə keçiriləcək 

 

Bu seçkilər Azərbaycan xalqının iradəsini əks etdirəcək 

 

Martın 5-də Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov 

prezidentliyə namizədlik vəsiqəsini İlham Əliyevə təqdim edib. 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 çatdırıb və namizədlik vəsiqəsini ona təqdim edib. 

Dövlət başçısı qarşıdan gələn prezident seçkilərinin şəffaf, ədalətli, Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarına tam uyğun şəkildə keçiriləcəyinə və bu seçkilərin Azərbaycan xalqının iradəsini əks 

etdirəcəyinə əminliyini ifadə edib, Mərkəzi Seçki Komissiyasının işinə uğurlar arzulayıb. 

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 hüquqların qarantı kimi 

Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığım bildirib. O bildirib ki. Azərbaycanda hər bir vətəndaşın azad 

şəkildə səs verməsi üçün şərait yaradırıq. "Heç bir halda Seçki Məcəlləsinin tələbinin pozulmasına yol 

verilməməlidir"’. 

Məzahir Pənahov bildirib ki. hazırda Azərbaycanda 5 milyon 347 min 803 seçici var və bu saya 

uyğun bildiriliş çap olunacaq. Seçicilərin 49.22 faizi isə kişi, 50, 78 faizi isə qadındır. Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının sədri Məzahir Pənahovun sözlərinə görə, cəzaçəkmə müəssisələrində vətəndaşların səs 

verməsi üçün də hər cür şərait yaradılacaq: "Azərbaycan o ölkələrdəndir ki, cəzaçəkmə müəssisələrində 

olan bütün vətəndaşlar səsvermə hüququna malikdir. Bəzi inkişaf etmiş ölkələr var ki, orada məhkumların 

səsvermə hüququ yoxdur, bəzilərində isə məhkumların səsvermə hüququ məhdudlaşdırılır, yəni onların 

səsvermə hüququ törətdikləri cinayətin dərəcəsinə uyğun müəyyən edilir, ağır cinayət törədən şəxslər 

səsvermə hüququndan məhrum edilir”. M. Pənahov vurğulayıb ki, Azərbaycanda bununla bağlı heç bir 

məhdudiyyət yoxdur, hər kəs səs vermək hüququna malikdir. MSK sədri qeyd edib ki, məcburi köçkün 

seçicilərinin sayı 337 870 nəfərdir. O bildirib ki, ölkədə növbədənkənar prezident seçkisi yüksək səviyyədə 

keçiriləcək. Azərbaycanda Prezident seçkilərinin demokratik və şəffaf səkildə keçirilməsi isə heç kimdə 

şübhə doğurmur. Bu sahədə ölkəmizin böyük təcrübəsi var. Bu barədə Mərkəzi Seçki Komissiyasının 

(MSK) katibi Mikayıl Rəhimov bildirib ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) indiyənə qədər 

Azərbaycanda keçirilən seçkilər zamanı geniş təcrübə əldə edib və artıq Azərbaycanda peşəkar seçki 

təcrübəsi yaranıb. M. Rəhimov vurğulayıb ki, Azərbaycan Seçki Məcəlləsi dünyanın qabaqcıl Seçki 

Məcəllələrindən biridir və Avropa Şurasının ekspertizasından keçib. M. Rəhimov bildirib ki. Azərbaycan 

dövləti seçkilərin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün lazım olan bütün şəraiti yaradıb. M. Rəhimov 

vurğulayıb ki, əvvəllər seçkilər zamanı müəyyən problemlər yaranırdı, bəzi seçki dairələrində seçkilərin 

nəticələri ləğv edilirdi, ancaq son illərdə qazanılmış təcrübə və seçkilərin peşəkar qaydada keçirilməsi 

nəticəsində ciddi nöqsanlara yol verilmir. M. Rəhimov bildirib ki, MSK seçkilərin keçirilməsində böyük 

rolu olan aşağı seçki komissiyaların üzvlərinin peşəkarlığının artırılmasına daim diqqət yetirir və bu 

istiqamətdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir: "Biz hər birimiz ölkədə seçkilərin demokratik və şəffaf 

keçirilməsi üçün əlimizdən gələni etməliyik". 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Prezidentliyinə namizədin qeydə alınması üçün zəruri olan seçki 

sənədlərinin Mərkəzi Seçki Komissiyasına (MSK) təqdim edilməsi müddəti gələn həftə-martın 12-də başa 

çatır. Bu, Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və 

tədbirlərin Təqvim Planında əksini tapıb. Bildirilir ki, sənədləri prezidentliyə namizəd, siyasi partiyanın, 

siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndəsi təqdim edə bilər. Təqvim Planına əsasən, sənədlər 

səsvermə gününə ən çoxu 50 (20 fevral) və ən azı 30 gün (12 mart) qalanadək saat 18.00-dək MSK-ya 

təqdim olunmalıdır. 

Xatırladaq ki. MSK indiyədək yalnız Yeni Azərbaycan Partiyası (YAP) tərəfindən prezidentliyə 

namizədliyi irəli sürülən İlham Əliyevinin namizədliyini qeydə alıb. Martın 12-dək digər namizədlərin 

sənədləri təqdim edilməlidir ki, namizədlikləri qeydə alınsın. Onlar üçün kütləvi informasiya vasitələrində 

prezidentliyə qeydə alınan namizədlərə seçkiqabağı təşviqat aparmaq məqsədilə İctimai Televiziya və 

Radio Yayımlan Şirkəti, "Azərbaycan” qəzeti, ’’Xalq qəzeti”,"Bakinski raboçi” qəzetində ödənişsiz efir 

vaxtı və dərc üçün yer ayrılacaq. 



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

98 
 

Prezidentliyə namizədlər ödənişli efir vaxtlarından da istifadə edə bilərlər. Bildirilir ki, yuxanda 

göstərilən qurumlar, o cümlədən digər teleradio verilişləri təşkilatlan və dövri nəşrlərin redaksiyaları 

seçkiqabağı təşviqat üçün ödənişli efir vaxtı və yaxud dərc üçün yer ayrılmasının mümkünlüyünə dair qərar 

qəbul etdikdə, bu barədə Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına müvafiq bildirişlər 

göndərməli, efir vaxtının verilməsinə və dərc üçün yerin ayrılmasına görə ödənişin əsaslan, şərtləri və 

məbləği barəsində məlumatlan prezident seçkilərinin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc 

olunmasından sonra ən geci 30 gün keçənədək dərc etməlidirlər. Bəs, dövri nəşrlər vasitəsi ilə seçkiqabağı 

təşviqatın pulsuz əsaslarla aparılması şərtləri necədir? Bu, Seçki Məcəlləsinin 83-cü maddəsi ilə 

tənzimlənir. Maddənin 1-ci bəndində qeyd edilir ki, Prezidentliyə namizədlərin, birmandatlı seçki 

dairələrinin 60-dan çoxunda və ya bələdiyyələrin yarısından çoxunda namizədləri qeydə alınmış siyasi 

partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının, üzvlərinin sayı 40 min və daha çox olan referendum üzrə təşviqat 

qruplarının seçkiqabağı təşviqatı pulsuz aparmaq məqsədi ilə şərait yaradılır. Mərkəzi Seçki Komissiyası 

göstərilən teleradio verilişləri təşkilatlarının və dövri nəşrlər redaksiyalarının siyahısını seçkilərin təyin 

edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edilməsi günündən 20 gün gec olmayaraq həftədə azı bir dəfə çıxan 

dövri nəşrlərdə pulsuz dərc üçün müvafiq yer almaq hüququ var. Bundan başqa, qeydə alınmış namizədlər, 

namizədi qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyaların bloklan qanunla müəyyənləşdirilmiş qaydada 

çap, audiovizual və digər seçkiqabağı təşviqat materiallarını buraxmaq hüququna da malikdirlər. Bu Seçki 

Məcəlləsinin 87-ci maddəsində öz əksini tapıb. 

Bildirilir ki, seçkiqabağı çap və audiovizual təşviqat materiallarında bu materialları hazırlayan və 

hazırlanmasını sifariş edən təşkilatların adı, materialların tirajı və buraxılış tarixi barədə məlumat olmalıdır. 

Çap olunan seçkiqabağı təşviqat materialları haqqında tam məlumatlan və ya onların surətlərini qeydə 

alınmış namizəd, siyasi partiya, siyasi partiyaların bloku seçki komissiyasına təqdim etməlidir. Göstərilən 

materiallarla birlikdə müvafiq seçki komissiyasına bu materialları sifariş edən və hazırlayan təşkilatların 

ünvanlan barədə məlumat da təqdim edilməlidir. Seçkiqabağı təşviqat materiallarının yuxanda qeyd olunan 

tələblərin pozulması ilə yayılması qadağandır. Seçkiqabağı təşviqat materialları dövlətin müvafiq reyestrinə 

daxil edilmiş tarix və ya mədəniyyət abidələri sayılan binalarda, qurğularda və otaqlarda, habelə seçki 

komissiyalarının otaqlarında, o cümlədən bu Məcəllənin 98.3-cü maddəsində nəzərdə tutulmuş məlumat 

lövhələrində səsvermə üçün ayrılmış otaqlarda və ya onların girişlərində yerləşdirilə bilməz. Saxta 

seçkiqabağı çap, audiovizual və digər təşviqat materiallarının yayılmasının qarşısı alınır. 

 

Üç nöqtə.-2018.-7 mart-№ 44.-S.5. 
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Aprelin 11-də obyektiv, azad və ədalətli seçki keçiriləcək 

 

Azərbaycanda keçirilən prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri həmişə beynəlxalq 

ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub. Bu da səbəbsiz deyil. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən 

sonra demokratik proseslərin inkişafına xüsusi önəm verilmiş, şəffaf, azad və ədalətli seçkilərin 

keçirilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atılmışdır. Seçki demokratiyanın əsas atributlarından 

hesab olunduğundan bu sahəyə xüsusi diqqət yetirilir. Məhz bu baxımdan, aprelin 11-də keçiriləcək 

prezident seçkilərinə maraq böyükdür. 

Milli Məclisin deputatı, Demokratiya və İnsan Hüquqları Komitəsinin sədri, hüquq üzrə fəlsəfə 

doktoru Çingiz Qənizadə aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinin beynəlxalq aləmdə indidən 

maraqla izlənildiyinin təsadüf olmadığını bildirdi. Onun sözlərinə görə, son illər Azərbaycanda keçirilən 

seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması istiqamətində tətbiq olunan yeniliklər beynəlxalq ictimaiyyət 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

Ç.Qənizadə dedi ki, aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqəadr qəbul edilən qərar 

hüquqa və Konstitusiyaya tam uyğundur: “Bu baxımdan, hesab edirəm ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu 

seçkilərin şəffaf, obyektiv, azad və ədalətli keçirilməsi üçün bütün imkanlardan istifadə etməlidir. Ölkə 

rəhbərliyi də seçkilərin demokartik şəraitdə keçirilməsi üçün siyasi iradə nümayiş etdirir. İndiyə qədər 

respublikamızda bütün seçkilər şəffaf və demokartik şəraitdə keçirilib. İnanırıq ki, növbəti prezident 

seçkiləri də beynəlxalq hüquq normalarına uyğun – tam şəffaf və demokratik mübarizə şəraitində 

keçiriləcək. Bunu prezidentliyə namizədliyini irəli sürənlərin sayı da təsdiqləyir. Məlum olduğu kimi, 

növbəti prezident seçkilərinə çoxsaylı namizədlər var. Təbii ki, hər bir namizədin öz platforması olacaq. 

Mətbuat onlar üçün açıq olacaq və hər bir namizəd öz fikrini, platformasını cəmiyyətə çatdırmaq üçün 

əlverişli şəraitdən yararlanacaq”. 

Deputatın qənaətinə görə, həmin gün seçicilər ən ağıllı, müdrik, hazırkı dövrdə dövlətimiz, xalqımız 

üçün vacib olan namizədə səs verəcəklər. Ç.Qənizadə onu da əlavə etdi ki, həm ATƏT-in Seçkiöncəsi 

Uzunmüddətli Missiyası, həm də seçki zamanı fəaliyyət göstərməli olan qurum nümayəndələri, eləcə də 

Avropa Şurasının və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri prezident seçkisini müşahidə 

edəcəkləri barədə fikirlərini açıqlayıblar. Artıq bu istiqamətdə ölkəyə müraciətlər davam etməkdədir. Ümid 

edirik ki, həm seçkiöncəsi, həm də seçki zamanı baş verə biləcək proseslər hüquq çərçivəsində, həm də 

beynəlxalq hüquqa söykənərək obyektiv, azad və ədalətli keçiriləcək. 

Bəzi qüvvələrin seçkini boykot çağırışına münasibət bildirən Ç.Qənizadə dedi: 
– İki güləşən şəxsdən biri digərindən qorxub çəkinirsə, mübarizədən çəkinmək üçün müxtəlif 

bəhanələr axtarır. Fikir verin, ölkədə prezident seçkilərinə cox ciddi hazırlıq işləri aparılır. Əgər 

namizədlərə bərabərhüquqlu şərait yaradılırsa, ədalətli mübarizə üçün hər cür imkan varsa, namizədliyin 

irəli sürülməsi üçün süni əngəl yaradılmırsa. ədalətli və demokartik proses gedirsə, televiziya kanallarında 

və digər KİV-də namizədlər üçün ayrı-seçkilik aparılmadan, qanunauyğun vaxt ayrılırsa, belə seçkilərdə 

iştirak etməmək, hesab edirəm ki, zəifliyin və qorxaqlığın əlamətidir. Yəni, özündə güc hiss edən və 

seçkilərdə qalib gəlmək imkanını ölçüb-biçən şəxslər, təbii ki, mübarizəyə qatılırlar. Amma bəzi qüvvələr, 

xüsusilə bəzi müxalif qüvvələrin seçki ilə bağlı tutduğu qeyri-obyektiv mövqe hamıya bəllidir. Arxasında 

güc və sosial baza olmayan şəxslərin seçkilərə getməməsi gözləniləndir. Təbii ki, belələri seçki prosesinə 

mane olmaq üçün min bir oyundan çıxacaq, qarayaxma kampaniyası aparacaq və son anda boykot 

çağırışlarına əl atacaqlar. Belə şər qüvvələrin arxasınca gedən, demək olar ki, çox azdır və onlar seçkinin 

gedişinə heç bir təsir gücünə malik deyillər. 

Ç.Qənizadə bildirdi ki, seçkinin nəticələrini xalq müəyyənləşdirir. Ona görə də bəzi 

araqarışdıranların bütün cəhdləri iflasa uğrayacaq. Seçicilər aprelin 11-də öz sözlərini deyəcəklər və xalqın 

seçdiyi namizəd ən layiqli namizəd olacaq. Unutmamalıyıq ki, bu layiqli namizəd bizim dövlətimizin 

qarantı, təhlükəsizliyimizin təmin edilməsi və onun parlaq gələcəyə yönələn siyasi kursunu müəyyən edən 

şəxs olmalıdır. 

Söhbəti qələmə aldı: 

Əliqismət BƏDƏLOV 

 

Xalq qəzeti.-2018.-8 mart.- №53.-S.8. 
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Qarşıdakı prezident seçkiləri demokratiyanın təntənəsinə çevriləcək 

 

Afət Məmmədova, 

Bakı Dövlət Universitetinin magistratura və doktorantura şöbəsinin müdiri, professor 

 

Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinə yüksək səviyyədə hazırlıq Azərbaycan cəmiyyətində 

demokratik mühitin formalaşdığı bir dövrə təsadüf edir. Ölkəmizdə indiyə qədər keçirilən seçkilər, eləcə 

də bu seçkilərin şəffaf, azad və ədalətli keçirilməsi üçün yaradılan zəmin – zəngin qanunvericilik bazası, 

mükəmməl Seçki Məcəlləsi və demokratik mühitin olması bunları bir daha təsdiq edir. 
Demokratik, şəffaf, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün yaradılmış hüquqi baza, bu 

istiqamətdə yeni qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi, nəinki Azərbaycanda bütün sahələrdə əldə olunan 

uğurların, eləcə də ölkəmizin Avropaya və dünya birliyinə inteqrasiyasının ən bariz faktlarından hesab edilə 

bilər. Təkcə bir faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, 2003-cü ildən sonra müəyyən əlavə və dəyişiklik edilmiş 

Seçki Məcəlləsi seçkidən-seçkiyə dəfələrlə təkmilləşdirilmiş, dövrün tələblərinə cavab verməklə daha 

demokratik olmuşdur. Beynəlxalq ictimaiyyətin və təşkilatların ölkəmizdə keçirilən seçkilər haqqında fikir 

və rəyləri də göstərir ki, Azərbaycanda seçki praktikası və seçki mədəniyyəti yüksəlmişdir. Heç şübhə 

yoxdur ki, belə amillərin təməlində Azərbaycan dövlətinin demokraktik dəyərlərə yüksək münasibəti və bu 

sahədə aparılan ardıcıl siyasəti durur. Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə namizəd kimi qatılmaq istəyən 

siyasi partiya sədrlərinə, bitərəflərə, namizədliyi özləri tərəfindən irəli sürülənlərə yaradılan şərait, onların 

bu mühüm tədbirdə bərabərhüquqlu iştirakı bu reallıqları bir daha təsdiq etməkdədir. Bu, həm də onu sübut 

edir ki, Azərbaycan dövləti, ölkədə azad, ədalətli seçkilərin keçirilməsində maraqlıdır. Seçkinin şəffaf 

keçirilməsi üçün bütün namizədlərə bərabər imkan və şəraitin yaradılması dövlətimizin müstəqil siyasətinin 

təntənəsidir. Kimlərinsə diktəsi ilə hərəkət etməmək, demokratik prinsiplərə verilən yüksək dəyər, şəffaf, 

azad və ədalətli seçkilər artıq dövlətimizin və cəmiyyətin ümdə prinsipinə çevrilmişdir. 

Heç kəsə sirr deyil ki, Azərbaycanda seçkilərin demokratik və obyektiv keçirilməsi dövlətin birbaşa 

marağında olduğu məsələlərdəndir. Uzun illərdir ki, seçkilərdə şəffaflığın təmin edilməsi üçün barmaqların 

gözlə görünməyən mürəkkəblə işarələnməsi və seçki məntəqələrinə veb-kameraların quraşdırılması 

Azərbaycanın demokartik və şəffaf seçki keçirməkdə maraqlı olduğunu sübut edir. Bu reallıqları görən 

dünya birliyi də Azərbaycan dövlətinin və xalqımızın demokartik və şəffaf seçki keçirmək niyyətində 

olduğunu görür. Azərbaycanda hökm sürən sabitlik, artıq bərqərar olmuş demokratik dəyərlər və bu kimi 

prinsiplərə əsaslanan seçki qanunvericiliyinin mövcudluğu cəmiyyətdə yüksək əhval-ruhiyyə yaratmaqla, 

aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinin şəffaflığına, demokratikliyinə böyük inam yaratmışdır. Tam 

əminəm ki, Azərbaycan xalqı, eləcə də təmsil etdiyim böyük ziyalılar ordusunun nümayəndələri--ali təhsil 

sistemimizin flaqmanı olan Bakı Dövlət Universitetinin çoxminli professor-müəllim heyəti və tələbələri 

növbəti prezident seçkilərinin də beynəlxalq tələblər səviyyəsində keçirilməsində səylərini səfərbər edəcək, 

bu ciddi sınaqdan da üzüağ çıxacaqlar. 
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Aprelin 11-də müstəqil respublikamızın yüksəlişi və firavanlığı naminə səs verəcəyik 

 

Aqil EYVAZOV, 

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Müstəqil Azərbaycanın tarixində ilk demokratik prezident seçkiləri 1993-cü ilin oktyabrında 

keçirilib. Həmin seçkilərlə  xalqımızın siyasi iradəsi tam ortaya qoyulub: Azərbaycan özünün dahi 

oğluna, görkəmli siyasi və dövlət xadimi Heydər Əliyevə məhəbbətini və etimadını bütün dünyaya 

nümayiş etdirib, ümummilli liderin hakimiyyətini legitimləşdirib. 
Ulu öndər Heydər Əliyevin Prezident seçilməsi Azərbaycanda tamamilə yeni bir siyasi-ictimai 

münasibətlər sisteminin bərqərar edilməsinə, nəhayət, ümumxalq maraqlarının gerçəkləşməsinə xidmət 

edən proseslərin start götürməsinə səbəb oldu, xalqın özünə inamını, sabaha nikbin baxışlarını bərpa etdi, 

dövlətçiliyimizin möhkəmlənməsində mühüm rol oynayan ictimai-siyasi sabitliyin əsasını qoydu. 

Ümummilli lider xalqın səsinə səs verməklə ölkədə siyasi və milli-ideoloji birliyin təməlini qoydu. Dövlət 

quruculuğu sahəsində nailiyyətlər, qanunların aliliyinə söykənən vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, milli 

iqtisadiyyatın inkişaf yoluna çıxarılması, ölkəmizin maraqlarına uyğun yeni neft strategiyasının 

reallaşdırılması və bu kimi uğurlar Heydər Əliyev ideyalarının təcəssümü idi. 

Azərbaycanın əldə etdiyi iqtisadi yüksəlişin, demokratik dünyaya inteqrasiyasının təməli məhz o 

vaxtdan başlayıb. Həmin dövrdən etibarən, eyni zamanda,  seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi 

istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. 

Ümumiyyətlə, 1993-cü ildən indiyədək keçirilən bütün seçkilərə, referendumlara, həmçinin ayrı-ayrı 

vaxtlarda parlamentə və bələdiyyələrə təyin olunan  əlavə və təkrar seçkilərə dair beynəlxalq təşkilatların 

verdikləri müqayisəli rəylər də onu təsdiq edir ki, Azərbaycanda seçkilərdən-seçkilərə seçki praktikası və 

mədəniyyəti daha da yüksəlib. Təbii ki, bütün bunların kökündə Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə 

demokratik dəyərlərin möhkəmlənməsi ilə bağlı qətiyyətli və ardıcıl mövqeyi dayanır. Bu baxımdan 

Azərbaycanda aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri də təkmil seçki qanunvericiliyi ilə təşkil 

olunacaq.  

Əminəm ki, budəfəki prezident seçkilərində də xalqımız düzgün seçim edəcək. İnsanların sabaha 

inamının əsasında, təməlində isə gənc müstəqil Azərbaycan dövlətinin 1993-cü ilin yayından 

indiyədək  əldə etdiyi  çoxsaylı uğur və nailiyyətlərin qorunub saxlanılması, ölkəmizin daha da inkişaf 

etdirilməsi, xalqımızın sosial-rifah halının dünyanın aparıcı ölkələri səviyyəsinə çatdırılması, ordu 

quruculuğunun genişləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

istiqamətində aparılan danışıqların intensivləşdirilməsi kimi mühüm məsələlər  dayanır. 

Bəli, inanıram ki, xalqımız budəfəki prezident seçkilərində də   ölkədəki siyasi qüvvələr arasında 

azad və tərəddüdsüz, həm də doğru seçim edəcək qədər yetkin və müdrik olduğunu bir daha sübuta 

yetirəcək. Bu müdrik seçim həm də obyektiv reallığa, ölkənin son 14 ildə keçdiyi tarixi inkişaf yolunun 

məntiqi yekununa, konkret desək, Azərbaycan vətəndaşının bugünkü yaşam tərzinə əsaslanır. 

Bu gün Azərbaycan cəmiyyəti ulu öndərin zəngin dövlətçilik irsini ölkənin milli təhlükəsizliyinin, 

iqtisadi maraqlarının və siyasi sistemin sabitliyinin təmin edilməsinə yönələn mükəmməl siyasi konsepsiya 

kimi qəbul edir. Xalqımızın aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində düzgün və obyektiv reallığa 

əsaslanacaq seçimi isə müstəqil respublikamızın yüksəlişini və firavanlığını təmin edəcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-10 mart.- №54.-S.4. 
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Prezident seçkilərinə hazırlıq prosesi ədalətli, şəffaf və obyektiv gedir 

 

Rəşad BAXŞƏLİYEV 

 

Tarixi təcrübə göstərir ki, hər bir dövlətin mütərəqqi inkişafı müxtəlif səbəblərlə yanaşı həm də 

demokratik seçkilərdən asılıdır. Seçkilər idarəetmənin mərkəzi institutu, insanların cəmiyyətin siyasi-

ictimai həyatında iştirakının ən kütləvi formasıdır. Xalq dövlətin idarə edilməsində iştirak hüquqlarını əsas 

etibarilə seçkilər vasitəsilə reallaşdırır və bu zaman hakimiyyət də idarəedilənlərin razılığı ilə legitimliyini 

təmin edir. Bu razılığı hökumətin səlahiyyətinə çevirən ən başlıca mexanizm isə ilk növbədə azad, ədalətli 

və obyektiv seçkilərin təşkilidir. 

Demokratik ölkələrin seçki təcrübəsi göstərir ki, hər bir seçkinin uğurunu təmin edən şərtlər sırasında 

siyasi iradə və ictimai-siyasi sabitlik amilləri ilə yanaşı, təkmil seçki qanunvericiliyi də olmalıdır. 

Ümumxalq səsverməsi yolu ilə 1995-ci ildə qəbul edilmiş müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 

ölkəmizdə demokratik standartlara cavab verən azad, ədalətli, obyektiv seçkilərin keçirilməsi üçün əsas 

prioritetləri müəyyənləşdirib. Əsas Qanunda təsbit olunmuş müddəalara istinadən Azərbaycanda seçkilərin 

hüquqi bazası formalaşdırılıb.  

Seçki Məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər ilk növbədə seçki prosesinin müasir dövrdə daha da 

təkmilləşdirilməsinə, seçki resurslarından daha səmərəli istifadə olunmasına xidmət edib. Seçki Məcəlləsi 

ilə bağlı gerçəkləşdirilən yeniliklər bütövlükdə seçki institutunun daha səmərəli fəaliyyət göstərməsinə, 

seçki prosesi ilə bağlı şikayətlərin daha çevik, operativ araşdırılmasına, seçici siyahılarının 

dəqiqləşdirilməsinə, seçkiləri müşahidə prosesinin asanlaşdırılmasına, seçkilərin daha şəffaf, demokratik 

şəraitdə keçirilməsinə, namizədlərin təbliğat-təşviqat, vətəndaşların seçki hüququnun reallaşdırılması 

imkanlarını yaxşılaşdırmağa xidmət edib. 

Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsinə mühüm önəm verilib və bu məqsədlə müxtəlif 

siyasi partiyalar, beynəlxalq müşahidəçilər üçün bütün lazımi imkanlar yaradılıb. Seçki məntəqələrində 

seçicilərin sərbəst, şəffaf şəraitdə səs vermələri, müşahidələrin aparılması diqqət mərkəzində saxlanılıb. 

Hər zaman seçkiqabağı kütləvi tədbirlərin, görüşlərin keçirilməsi üçün açıq və qapalı yerlər təyin olunub. 

Təbliğat-təşviqat kampaniyası başlayana qədər həmin yerlər müəyyənləşdirilib, hamı üçün bərabər şərait 

yaradılıb.  

Azərbaycanın seçki təcrübəsi, əldə etdiyi nailiyyətlər nəinki cəmiyyətimizdə, eyni zamanda hər dəfə 

ölkəmizdə seçkiləri izləyən beynəlxalq müşahidəçilər tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. 

Hər bir seçki və referendum ölkəmizdə demokratik seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi, seçki 

təcrübəsinin artırılması ilə əlamətdar olub. Seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün hətta böyük 

demokratiya tarixi olan ölkələrdə tətbiq olunmayan mexanizmlərdən, müasir informasiya 

texnologiyalarının imkanlarından istifadə edilib. 

Aprelin 11-də Azərbaycanda növbəti prezident seçkiləri keçiriləcək. Artıq 7 nəfərin prezidentliyə 

namizədliyi qeydə alınıb. 

Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas hərəkət və tədbirlərin təqvim planını 

təsdiq edib. Dünən isə seçki prosesinin namizədliyin irəli sürülməsi mərhələsi başa çatıb. Seçki 

qanunvericiliyinə əsasən, seçkiqabağı təşviqatın aparılması səsvermə gününə 23 gün qalmış başlanır və 

səsvermənin başlanmasına 24 saat qalmış dayandırılır. Beləliklə, seçkiqabağı təşviqat 2018-ci il martın 19-

u başlayacaq və aprelin 10-u saat 8:00-da başa çatacaq. 

İstənilən seçkilərin ədalətli və şəffaf həyata keçirilməsi həmin ölkədə cəmiyyətin demokratik mühitinin 

yüksək olması mənasını verir. Azərbaycanda vətəndaşların seçki hüquqları yüksək səviyyədə təmin olunur. 

Seçkilərin azad və sərbəst şəkildə həyata keçirilməsi məqsədilə kifayət qədər müasir tələblərə uyğun 

qanunvericilik bazası mövcuddur. Bununla yanaşı, seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi şərait yaradılıb, seçki 

komissiyaları müasir texniki avadanlıqlarla təchiz edilib. 

Bütün seçki proseslərində olduğu kimi, MSK yenə də müxtəlif seçki subyektlərinin maarifləndirilməsi 

məqsədilə ardıcıl və sistemli şəkildə genişmiqyaslı layihələr gerçəkləşdirməkdədir. Belə ki, MSK 

ikimərhələli treninq proqramı hazırlayıb. Müxtəlif metodiki və əyani vasitələrdən istifadə edilməklə 

keçirilən “Trenerlər üçün treninq”də iştirakçılara təqdimat bacarıqları, seçki məntəqələrinin səsverməyə 

hazırlanması, səsvermə prosesi, səsvermə günü müstəsna hallar, səslərin sayılması və protokolların 

doldurulması da daxil olmaqla bütün səsvermə günü prosedurları barədə müfəssəl məlumat verilib. 

Həmçinin MSK-nın Treninq qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən çoxsaylı praktiki məşğələlər keçirilib. 
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Treninqlərin 2-ci mərhələsi olan aşağı seçki komissiyaları üzvlərinin treninqi isə martın 12-dən 

başlayaraq seçki dairələri üzrə məntəqə seçki komissiyalarının sayına müvafiq qaydada, təqribən on gün 

davam edəcək. Aşağı seçki komissiyalarının üzvləri üçün treninqlərin keyfiyyətinin yüksəldilməsi və 

səmərəliliyinin daha da artırılması məqsədilə MSK-nın treninq qrupu tərəfindən yerlərdə keçiriləcək 

treninqlərin cədvəli, eləcə də seçki günü əsas seçki hərəkətləri ilə bağlı slaydlar hazırlanıb və treninqlərin 

əyani vəsaitlərdən də istifadə edilməklə kiçik qruplar şəklində keçirilməsi nəzərdə tutulub.  

Aşağı seçki komissiyaları üzvlərinin treninqi zamanı hər bir məntəqə seçki komissiyası üzvünə 

təqdim edilməsi məqsədilə həmçinin “Seçki günü üçün Yaddaş” kitabçası, səsvermənin nəticələri haqqında 

protokol nümunəsi və bir sıra digər sənəd nümunələri də hazırlanıb. Kifayət qədər irimiqyaslı 

maarifləndirmə tədbiri olan treninqlərin ümumilikdə 32000-dən artıq komissiya üzvünü əhatə etməsi 

nəzərdə tutulur. 

Seçkilərin azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsini şərtləndirən mühüm amillərdən biri də seçici 

siyahılarıdır. Seçki Məcəlləsində nəzərdə tutulduğu kimi, 2018-ci il yanvar ayının əvvəllərindən etibarən 

ölkə üzrə vahid seçicilər siyahısının dəqiqləşdirilməsinə start verilib. MSK-nın bilavasitə rəhbərliyi altında 

ardıcıl və intensiv şəkildə aparılan genişmiqyaslı və çoxəhatəli proses nəticəsində son illərdə olduğu kimi, 

cari il üçün də seçici siyahılarının dəqiqliklə və yüksək keyfiyyətlə hazırlanmasına nail olunub. 

Dəqiqləşdirməyə ölkə üzrə bütün aşağı seçki komissiyalarının otuz mindən artıq üzvü cəlb olunub və bütün 

proses boyunca həm Daxili İşlər Nazirliyi, həm Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq orqanları, həm də yerli icra 

strukturları və bələdiyyə qurumları ilə sıx əməkdaşlıq edilib. Yüksək texnoloji və interaktiv mübadilə seçici 

siyahılarının dəqiqləşdirilməsi və ümumiləşdirilməsi proseslərini daha da sürətləndirib, seçicilər barədə 

məlumatların ətraflı toplanması, bütün daxil edilənlərin orfoqrafik və qrammatik testdən keçirilməsi, təkrar 

və oxşar seçici məlumatlarının hərtərəfli təhlil edilməsi, habelə seçici siyahılarının keyfiyyətlə 

hazırlanmasını və çap edilməsini təmin edib. 

Dəqiqləşdirmə prosesinin sonunda ölkə üzrə vahid seçicilər siyahısına 5192042 seçici daxil edilib. 

Seçkilərlə əlaqədar MSK-nın “Seçki - 2018” Müstəqil Media Mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Yüksək tələblərə 

cavab verən zəruri texniki avadanlıqlarla təchiz edilmiş mərkəzin yaradılmasında başlıca məqsəd seçkiləri 

geniş, operativ və obyektiv işıqlandırmaq, eləcə də seçkilərdə şəffaflığın təmin edilməsi üçün yerli və 

beynəlxalq kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələrinə seçkilərlə bağlı məlumat əldə etməkdə və 

operativ şəkildə ictimaiyyətə çatdırmaqda yardım göstərməkdir. 24 saat ərzində fəaliyyət göstərəcək 

Müstəqil Media Mərkəzi mətbuat konfransları keçirmək və bəyanatlar vermək üçün də açıqdır. 

Prezidentliyə qeydə alınmış namizədlər öz seçkiqabağı təşviqat materiallarını mərkəzdə yerləşdirə bilərlər. 

Bununla yanaşı, prezidentliyə qeydə alınan namizədlərə seçkiqabağı ödənişsiz təşviqat aparmaq məqsədilə 

“Azərbaycan” qəzeti daxil olmaqla bir neçə KİV-də şərait yaradılacaq. 

Bütün deyilənlər bir daha təsdiq edir ki, seçkilərə hazırlıq posesi ədalətli, şəffaf və obyektiv gedir. 

Əminliklə söyləyə bilərik ki, budəfəki prezident seçkiləri də müasir və demokratik standartlara uyğun 

şəkildə həyata keçiriləcək, vətəndaşların seçki hüquqları yüksək səviyyədə təmin olunacaq. 

 

Azərbaycan.-2018.-13 mart.- №56.-S.1,4. 
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması və seçki 

fondlarının formalaşdırılması qaydaları və şərtləri 

 

Validə Kazimova, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

 

2018-ci il aprelin 11-nə təyin edilmiş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri ilə bağlı bütün 

addımlar Seçki Məcəlləsinin tələblərinə və Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiq edilən əsas hərəkət 

və tədbirlərin Təqvim Planına uyğun atılır. Prezident seçkilərinin hazırlanması istiqamətində Mərkəzi Seçki 

Komissiyası tərəfindən bir sıra mühüm layihələr gerçəkləşdirilir. 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərində xüsusi seçki hesablarının açılması qaydaları 

Seçki Məcəlləsinin 91-ci, 190-cı maddələri, Mərkəzi Seçki Komissiyasının müvafiq Təlimatı və “Banklar 

haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

Prezidentliyə namizədin seçki fondunun formalaşdırılması məqsədilə xüsusi seçki hesabı açılır. 

Namizədlərin irəli sürülməsinə dair bildiriş və ya siyasi partiya, siyasi partiyaların blokunun buna dair 

qərarı Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edildikdən sonra, lakin namizədin qeydə alınması üçün tələb 

olunan sənədlərin komissiyaya təqdim edilməsi gününə azı 5 gün qalmış xüsusi seçki hesabı açılmalıdır. 

Namizədlərin yalnız bir xüsusi seçki hesabı ola bilər. Xüsusi seçki hesabları yalnız Azərbaycan 

Respublikasının Beynəlxalq Bankında və onun filiallarında açılmalıdır. 

Namizəd öz təşəbbüsü ilə və ya seçicilərin təşəbbüs qrupu tərəfindən irəli sürüldükdə xüsusi seçki 

hesabının açılması üçün müvafiq banka qanunun tələblərinə uyğun olaraq bir sıra sənədlər təqdim etməlidir: 

- xüsusi seçki hesabının açılması üçün ərizə; 

- müraciət edənin şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, bu namizədin özü və ya səlahiyyətli nümayəndəsi 

ola bilər; 

- namizədliyinin irəli sürülməsi ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyasına təqdim edilmiş 

sənədlərdən biri olan bildirişin komissiya tərəfindən təsdiq edilmiş surəti; 

- Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq tərtib edilmiş və namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin 

məhkumluğunun olub-olmaması, vətəndaşlıq vəziyyəti və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin olub-

olmamasına dair məlumatlar, habelə prezident seçiləcəyi halda, həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətinə 

xitam verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilmiş ərizə; 

- namizədin səlahiyyətli nümayəndəsinin notariat qaydasında rəsmiləşdirilmiş vəkalətnaməsi (əgər 

səlahiyyətli nümayəndə təyin edilmişdirsə); 

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş imza nümunəsi vərəqəsi (xüsusi seçki hesabı üzrə əməliyyat 

aparan şəxsin). 

Namizəd siyasi partiya tərəfindən irəli sürüldükdə xüsusi seçki hesabının açılması üçün səlahiyyət 

verilmiş şəxs müvafiq banka aşağıdakı sənədləri təqdim edir: 

- xüsusi seçki hesabının açılması üçün ərizə; 

- siyasi partiyanın dövlət qeydiyyatına alınması haqqında sənədin (şəhadətnamənin) notariat 

qaydasında təsdiq edilmiş surəti;  

- siyasi partiyanın qüvvədə olan nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti; 

- namizədin irəli sürülməsi barədə siyasi partiyanın qurultayının (konfransının, rəhbər orqanı 

iclasının) qərarı və müvafiq iclasın protokolu; 

- Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq tərtib edilmiş və namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin 

məhkumluğunun olub-olmamasına, vətəndaşlıq vəziyyəti və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin olub-

olmamasına dair məlumatlar, habelə prezident seçiləcəyi halda, həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətinə 

xitam verəcəyi barədə öhdəliyi göstərilmiş razılıq ərizəsi; 

- siyasi partiyanın maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndəsinin vəkalətnaməsi; 

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş imza və möhür nümunələri vərəqəsi. 

Namizəd siyası partiyalar bloku tərəfindən irəli sürüldükdə xüsusi seçki hesabının açılması üçün 

səlahiyyət verilmiş şəxs müvafiq banka aşağıdakı sənədləri təqdim edir: 

- xüsusi seçki hesabının açılması üçün ərizə; 

- siyasi partiyalar blokuna daxil olan siyasi partiyaların qurultaylarının (konfranslarının, rəhbər 

orqanı iclasının) namizəd irəli sürmək barədə qərarları ilə birlikdə müvafiq iclasların protokolları; 
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- siyasi partiyalar blokuna daxil olan siyasi partiyaların nümayəndələri iclasının (qurultayının, 

konfransının) siyasi partiyalarının bloku adından namizəd irəli sürülməsi haqqında qərarı və müvafiq iclasın 

protokolu; 

- Seçki Məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq tərtib edilmiş və namizədliyi irəli sürülmüş şəxsin 

məhkumluğu, vətəndaşlıq vəziyyəti və başqa dövlətlər qarşısında öhdəliyinin olub-olmamasına dair 

məlumatlar, habelə prezident seçiləcəyi halda, həmin vəzifə ilə uzlaşmayan fəaliyyətinə xitam verəcəyi 

barədə öhdəliyi göstərilmiş ərizə; 

- maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli nümayəndənin notariat qaydasında və ya Azərbaycan 

Respublikası Mülki Məcəlləsinin müəyyən etdiyi qaydada təsdiq edilmiş vəkalətnaməsi; 

- notariat qaydasında təsdiq edilmiş imza nümunəsi vərəqəsi (xüsusi seçki hesabı üzrə əməliyyat 

aparan şəxsin). 

Qanunun tələblərinə uyğun olaraq tərtib edilmiş sənədlər təqdim edildikdə, müvafiq bank namizədə 

dərhal, lakin 3 gündən artıq olmayan müddətdə xüsusi seçki hesabı açmalıdır. Bütün pul vəsaiti xüsusi seçki 

hesablarına manatla köçürülür. 

Xüsusi seçki hesabının vəsaitləri üzərində sərəncam verilməsi namizədin özü, onun təyin etdiyi 

səlahiyyətli nümayəndə və yaxud namizədlə razılaşdırılmaqla onun namizədliyini irəli sürmüş siyasi 

partiya və ya siyasi partiyalar bloku tərəfindən təyin edilmiş maliyyə məsələləri üzrə səlahiyyətli 

nümayəndə tərəfindən həyata keçirilir. 

Prezidentliyə namizədlərin, qeydə alınmış namizədlərin fəaliyyətinin maliyyələşdirilməsi üçün seçki 

fondları yaradılır. Namizədlərin seçki fondu məbləğinin yuxarı həddi 10 milyon manatdan çox ola bilməz. 

Namizədlərin seçki fondu yalnız aşağıdakı pul vəsaiti hesabına formalaşır: 

- namizədin özü tərəfindən 250 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 (könüllü ianələrin həddi vətəndaş üçün 3000 

manatdan, hüquqi şəxs üçün 50 min manatdan çox ola bilməz). 

Könüllü ianələr yalnız Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarından rabitə şöbələri və ya bank 

təşkilatları vasitəsilə ianəçinin soyadı, adı, atasının adı, doğum tarixi və yaşayış yerinin ünvanı 

göstərilməklə şəxsiyyət vəsiqəsi, yaxud onu əvəz edən sənədin təqdim edilməsi əsasında qəbul olunur. 

Hüquqi şəxslərin könüllü ianələri isə seçki fonduna yalnız nağdsız köçürülmə yolu ilə, müvafiq 

hüquqi şəxsin nizamnamə kapitalında dövlət və ya bələdiyyə kapitalının, xarici kapitalın olub-olmaması və 

ya payı qeyd edilməklə, onun adı, qeydiyyat tarixi, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi, bank 

rekvizitləri göstərilməklə qəbul olunur. 

Vətəndaşların və hüquqi şəxslərin könüllü ianələri xüsusi seçki hesabına poçt və ya bank təşkilatları 

vasitəsilə müvafiq ödəniş sənədi alındıqdan sonra ən geci iki gün ərzində köçürülməlidir. 

Namizədlərin seçki fonduna ianələr buna hüququ olmayan subyektlərdən daxil olubsa, yaxud 

qanunla nəzərdə tutulan məbləğdən artıq köçürülübsə, müvəkkil bank müəyyən olunmuş formada Mərkəzi 

Seçki Komissiyasına məlumat verir və ianənin xüsusi seçki hesabına daxil olduğu gündən sonrakı on gün 

müddətində namizəd ianəni 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 bütövlüklə ianəçiyə geri qaytarmalıdır. Xüsusi seçki 

hesabına daxil olmuş anonim ianələr daxil olduğu gündən sonra 10 gün müddətində namizəd, siyasi partiya, 

siyasi partiyaların bloku tərəfindən dövlət büdcəsinə köçürülür. 

Namizədlərin seçki fondlarına könüllü ianə ayırmaq, yaxud natura şəklində və ya xidmət göstərilməsi 

yolu ilə yardım etmək aşağıdakılara qadağan edilir: 

- xarici dövlətlərə və xarici hüquqi şəxslərə; 

- xarici vətəndaşlara; 

- vətəndaşlığı olmayan şəxslərə; 

- 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 şəxslərinə; 

- 18 yaşına çatmamış vətəndaşlara; 

- beynəlxalq təşkilatlara və beynəlxalq ictimai hərəkatlara; 

- dövlət hakimiyyəti orqanlarına və bələdiyyə qurumlarına; 
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- dövlət, bələdiyyə təşkilatları və idarələrinə; 

- seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə görə nizamnamə 

kapitalında dövlət 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 ödəyicisinin 

eyniləşdirmə nömrəsini, adını, qeydiyyat tarixini, bank rekvizitlərini, nizamnamə kapitalında dövlət və ya 

bələdiyyə payının olmasını, bunlar olduğu halda - miqdarını, nizamnamə kapitalında xarici kapitalın pay 

miqdarını göstərməyənlərə və ya qeyri-düzgün göstərənlərə). 

Seçki fondlarında olan vəsaitlər təyinatlı məqsəd daşıyır. 

Namizədlər, qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyalar blokları səsvermə 

gününədək qanunvericilikdə müəyyənləşdirilmiş qaydada seçki fondlarının hesablarına köçürülmüş pul 

vəsaitlərindən istifadə edirlər. Qeydə alınmış namizədlərə, siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına 

seçkiqabağı təşviqat fəaliyyəti və imzaların yığılması üçün seçki fonduna daxil olan vəsaitdən başqa digər 

pul vəsaitindən istifadə etmək qadağandır. 

 

Azərbaycan.-2018.-13 mart.-№56.-S.4. 
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Azərbaycan seçiciləri qarşıdakı taleyüklü tədbirdə - növbəti prezident seçkilərində fəal iştirak 

edəcəklər 

 

Teymur ZEYNALOV, 

iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 

 

Azərbaycanda növbəti prezident seçkilərinin keçiriləcəyi günə - aprelin 11-nə bir aydan da az vaxt 

qalır. İndiyədək Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunauyğun şəkildə seçkiyə hazırlıq işlərini və digər 

prosedurları həyata keçirir. MSK sədri Məzahir Pənahovun dediyi kimi, ölkədə normal, beynəlxalq 

standartlara uyğun, demokratik, şəffaf və ədalətli seçkilər keçirmək üçün bütün şərait yaradılmışdır. 

Eyni zamanda, bu prosesin lazımınca başa çatdırılması üçün müvafiq qanunvericilik bazamız 

mövcuddur. 
Təbii ki, seçkilər ölkə həyatının inkişaf tendensiyası ilə sıx bağlı olan bir prosesdir. Ölkə iqtisadiyyatı 

nə qədər intensiv inkişaf edərsə, sosial problemlər nə qədər ədalətli və vaxtında həll edilərsə, xalqın 

seçkilərə marağı da bir o qədər yüksək olar, insanlar səsvermədə daha fəal iştirak edərlər. Şübhəsiz, son 

onilliklərdə Azərbaycan ictimaiyyətinin seçkilərdə yaxından iştirakı, səsvermə faizinin həmişə yüksək 

olması məhz ölkədə sosial-iqtisadi inkişafın davamlı olması, xalqın güzəranının get-gedə yaxşılaşması ilə 

əlaqədardır. 

Təsadüfi deyildir ki, əvvəlki illərdə olduğu kimi, 2017-ci ildə Azərbaycan uğurla inkişaf etmişdir. 

Ən vacibi isə odur ki, 2017-ci ildə ölkədə sabitlik və təhlükəsizlik hökm sürmüşdür. Bu gün dünyanın 

müxtəlif yerlərində risklər, təhlükələr artsa da, qanlı münaqişələr, qarşıdurmalar geniş vüsət alsa da, 

Azərbaycanda sabitlik, təhlükəsizlik, normal həyat təmin edilmişdir. Sabitlik olan yerdə isə inkişaf olur. Bu 

mənada 2017-ci ildə iqtisadi sahədə çox böyük uğurlar əldə edilmişdir. 2017-ci il faktiki olaraq iqtisadi 

islahatlar ili olmuşdur. Bunu nüfuzlu beynəlxalq maliyyə qurumları - Dünya Bankı, Avropa Yenidənqurma 

və İnkişaf Bankı da təsdiq etmiş, Azərbaycanda gedən proseslərə yüksək qiymət vermişdir. Davos 

Ümumdünya İqtisadi Forumunun hesablamalarında Azərbaycan iqtisadiyyatı rəqabətqabiliyyətliliyinə görə 

2017-ci ildə iki pillə irəliləyərək, dünya miqyasında 35-ci yerdə qərarlaşmışdır. Qeyri-neft sektorumuzda 

artım 2,5 faiz təşkil etmişdir. Kənd təsərrüfatı 4,1 faiz, valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artmışdır. 

Bax, belə bir ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi şəraitdə ölkəmizdə prezident seçkiləri keçirilir. 

Bunlardan əlavə, Azərbaycan insanları və beynəlxalq təşkilatlar yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan müstəqillik 

illərində zəngin seçki təcrübəsi qazanmışdır. Biz ziyalılar da bu təcrübəyə əsaslanaraq inanırıq ki, 

Azərbaycan seçiciləri, həmişə olduğu kimi, bu dəfə də qarşıdakı taleyüklü tədbirdə - növbəti prezident 

seçkilərində fəal iştirak edəcək və öz səslərini ölkəmizi irəli aparmağa qadir olan siyasətçiyə verəcəklər. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-14 mart.-№57.-S.3. 

  



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

108 
 

 

“11 aprel prezident seçkilərinin də azad, demokratik və şəffaf keçiriləcəyinə əminəm” 

 

Dünyamalı VƏLİYEV, 

AMEA-nın Z.M. Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun şöbə müdiri, 

iqtisad elmləri doktoru 

 

Son 20 il ərzində ölkəmizdə şəffaf, obyektiv seçkilərin keçirilməsi ənənə halını 

alıb.  Məntəqələrdə quraşdırılan veb-kameralar həm vətəndaşlarımızda, həm də müşahidəçilərdə 

seçkilərin demokratik gerçəkləşəcəyinə inamı daha da möhkəmləndirib. Bununla yanaşı, 

respublikamızda demokratik seçki qanunvericiliyinin olması, seçkilərin demokratik normalara və 

beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə reallaşdırılması üçün bütün lazımi tədbirlərin görülməsi bu 

mühüm siyasi kampaniyanın xalqımızın iradəsini ifadə edəcək formada keçirilməsinə təminat verən 

cəhətlər kimi qeyd edilməlidir. 
Bütün bunlar Azərbaycan ictimaiyyətində 11 aprel prezident seçkilərinin də demokratik, şəffaf və 

ədalətli keçiriləcəyinə əminlik yaradır. Şübhəsiz ki, şəraitin mövcudluğu əsasən ulu öndər Heydər Əliyevin 

siyasi xəttinin uğurla davam etdirilməsi ilə bağlıdır.  

Burada bir məqamı da xatırlatmaq istərdim. Bir ziyalı, respublikamızın siyasi, sosial-iqtisadi həyatı 

ilə sıx bağlı olan alim kimi tam əminliklə bildirirəm ki, qarşıdan gələn prezident seçkiləri şəffaf, ədalətli, 

Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tam uyğun şəkildə keçiriləcək və bu seçkilər Azərbaycan xalqının 

iradəsini əks etdirəcək. Eyni zamanda, budəfəki prezident seçkilərində də xalqımız düzgün seçim edəcək. 

Ölkə vətəndaşlarının inandığı, ümid bəslədiyi şəxs seçkilərdə böyük və inamlı qələbə qazanacaq. Bu 

qələbənin kökündə, əsasında isə ulu öndərimizin yenidən Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışından indiyədək 

əldə edilən çoxsaylı uğur və nailiyyətlərin qorunub saxlanılması, ölkəmizin daha da inkişaf etdirilməsi, 

xalqımızın sosial-rifah halının dünyanın aparıcı ölkələri səviyyəsinə çatdırılması, ordu quruculuğunun 

genişləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan 

danışıqların intensivləşdirilməsi kimi mühüm məsələlər dayanır. 

Xalqımız inanır ki, qarşıdakı dövrdə də ötən illərdə həyata keçirilən siyasət davam etdiriləcək və 

bu, Azərbaycana mühüm uğurlar qazandıracaq, insanların sosial-rifahı yaxşılaşacaq, ölkəmizin beynəlxalq 

aləmdəki nüfuzu daha da güclənəcəkdir. 
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Ölkəmizdə azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan verən mükəmməl seçki 

qanunvericiliyi mövcuddur 

 

Jalə ƏLİYEVA, 

Milli Məclisin mədəniyyət komitəsi sədrinin müavini, 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Xalqın iradəsinin bilavasitə və ən yüksək ifadəsi dövlət hakimiyyəti və yerli özünüidarəetmə 

orqanlarına azad, demokratik seçkilərin keçirilməsidir. Seçkilər, demək olar ki, bütün dünyada 

vətəndaşların cəmiyyətin həyatında və dövlət işlərində iştirakının ən kütləvi formasıdır. 
Azad və demokratik seçkilərin keçirilməsinə imkan yaradan seçki qanunvericiliyinin mövcudluğu 

demokratik cəmiyyət quruculuğunun əsas komponentlərindən biridir. Bu baxımdan, Azərbaycan 

Respublikasında ədalətli və şəffaf seçkilərin keçirilməsi üçün mühüm qanunvericilik bazası 

formalaşmışdır. 2003-cü ildə qəbul olunmuş Seçki Məcəlləsi və məcəlləyə edilmiş əlavə və dəyişikliklər 

beynəlxalq miqyasda da yüksək dəyərləndirilir. 

Aparıcı beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq şəraitində hazırlanmış və müasir seçki prinsipi və 

normalarını özündə əks etdirən, cəmiyyətin geniş dairələrinin də demokratik sənəd kimi dəyərləndirdiyi 

Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsi ölkəmizdə seçkilərin beynəlxalq standartlara uyğun 

keçirilməsində həlledici rol oynayır. 

Demokratik seçkilərin əsas şərti aşkarlıq, şəffaflıq, obyektivlikdir. Seçkilərin bu meyarlar əsasında 

keçirilməsi siyasi mədəniyyətin, xalqın ümumi iradəsinin milli maraqlar ətrafında birləşdirilməsi kimi çox 

mühüm amillərə meydan açır. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra hüquqi, demokratik, 

dünyəvi inkişaf kursunu seçmiş, dünyanın sivil toplumu olaraq. güvəndiyi legitim siyasi hakimiyyəti məhz 

demokratik, azad, şəffaf seçkilər yolu ilə seçmək əzmini nümayiş etdirmişdir. Azərbaycan 

Konstitusiyasında da xalqın azad, demokratik seçki yolu ilə hakimiyyəti formalaşdırmaq hüququ öz əksini 

tapmışdır. Əsas Qanunun 56-cı maddəsinə əsasən, hər bir Azərbaycan vətəndaşının dövlət orqanlarına 

seçmək və seçilmək, habelə. referendumda iştirak etmək hüququ var. 

Demokratik seçkilər hüquqi dövlət quruculuğunun əsas göstəricilərindən biridir. Bu göstərici 1993-

cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra mümkün oldu. Məhz onun dövlət 

idarəçiliyindəki zəngin təcrübəsi və demokratik prinsiplərə böyük önəm verməsi nəticəsində demokratik 

seçki mühitinin formalaşdırılması respublikamızda hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən 

birinə çevrildi. 1993-cü ilin oktyabrında ölkəmizdə keçirilmiş prezident seçkilərində demokratiyanın 

inkişaf etdirilməsinin, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun, o cümlədən seçki sisteminin ildən-ilə 

təkmilləşdirilməsinin əsası qoyuldu. 

Məhz həmin tarixdən etibarən Azərbaycanda seçki sistemi ildən-ilə təkmilləşdirilib. Bunu 2003-cü 

ildən bu günə qədər Seçki Məcəlləsinə 19 dəfə əlavə və dəyişiklik edilməsi də təsdiqləyir. Dövlət başçısının 

demokratik seçkilərin keçirilməsində siyasi iradə nümayiş etdirməsi, qanunvericilik bazasını daha da 

möhkəmləndirilməsi, şəffaflığın təmin edilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atması beynəlxalq 

ictimaiyyət tərəfindən də etiraf olunur. Bütün bunlar bir daha əminlik yaradır ki, bu il aprelin 11-də 

keçiriləcək prezident seçkiləri şəffaf və obyektivliyi ilə yadda qalacaq. Bunu seçkilərə hazırlıq işləri də 

təsdiqləyir. 

Builki prezident seçkilərində 15 nəfər namizədliyini irəli sürmüşdür. Bu fakt təsdiqləyir ki, siyasi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir şəxsə seçkilərdə öz namizədliyini irəli sürmək üçün əlverişli 

şərait yaradılıb. Onu da qeyd edək ki, namizədlərin əksəriyyəti müxalifətin təmsilçisidir. 

Seçkilərdə şəffaflığın təmin olunmasında əsas amillrdən biri də yerli və beynəlxalq müşahidəçilərə 

əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Son məlumata görə, aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə 

əlaqədar artıq 21 beynəlxalq müşahidəçi, 22 min nəfərdən çox yerli müşahidəçi qeydə alınıb. Bu, orta 

hesabla hər məntəqəyə 4 yerli müşahidəçinin düşməsi deməkdir. İndiyə qədər ATƏT-in Demokratik 

Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun 13, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin 8 müşahidəçisinin də qeydə 

alınması seçkilərin beynəlxalq aləmin diqqət mərkəzində olmasından xəbər verir. Sözsüz ki, şeçki gününə 

qədər həm yerli, həm də beynəlxalq müşahidəçilərin sayı artacaqdır. Əminik ki, aprelin 11-də daha bir 

demokratik seçkinin şahidi olacağıq. 
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Aprelin 11-ni səbirsizliklə gözləyirik 

 

Əliqismət LALAYEV, 

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının direktoru, 

Əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycanda prezident seçkilərinə hazırlığın gedişində müxtəlif ictimai-siyasi təşkilatlarla 

yanaşı, mədəniyyətimizi təmsil edən qurumlar da fəal iştirak edirlər. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş müstəqil Azərbaycanın mədəniyyət siyasəti son illər daha geniş miqyasda həyata 

keçirilməkdədir. 
Son illər mədəniyyət aləmində də əsaslı islahatların həyata keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. Kino, 

teatr, musiqi, təsviri və tətbiqi sənət, tarixi abidələrin qorunması və bərpası ilə bağlı qəbul olunmuş dövlət 

proqramları və cənab Prezidentin ölkədə mədəniyyət sahələrinin inkişafı ilə bağlı sərəncamları bir daha 

təsdiq edir ki, ölkəmizdə mədəniyyətə, mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanılmasına böyük qayğı vardır. 

Son illərdə təmir edilmiş və yenidən qurulmuş çoxsaylı tarixi, monumental abidələr, tikililər, 

mədəniyyət ocaqları arasında teatrlarımızın, o cümlədən Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının binasının 

olması dövlətin teatr sənətinə göstərdiyi diqqətin bariz nümunəsidir. Yarandığı vaxtdan mədəniyyət və 

incəsənət tariximizə bir çox qiymətli səhnə əsəri bəxş etmiş Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrına bugünkü 

müasir və beynəlxalq standartlara cavab verən, hətta, Avropa teatrlarının binaları ilə müqayisə olunacaq 

şəraitin yaradılması olduqca qürurverici haldır. 

Ölkəmizin mədəni irsinin daha da zənginləşdirilməsi və dünyada geniş təbliği, gənc istedadların 

yetişdirilməsi tolerantlıq və stabilliyi ilə digər ölkələrə nümunə ola biləcək Azərbaycanın mədəni inkişafını 

sürətləndirir. Mədəniyyət və incəsənətin tərəqqisi, bu sahədə çalışan insanlara göstərilən diqqət və qayğı, 

həmçinin ölkəmizin beynəlxalq səviyyəli tədbirlərə ev sahibliyi etməsi bunun əyani təsdiqidir. 

Biz qürur duyuruq ki, ulu öndər Heydər Əliyevin incəsənət xadimlərinə böyük qayğısı bu gün də 

davam etdirilir. Mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə fəxri adların və fərdi təqaüdlərin verilməsi barədə 

imzalanmış fərman və sərəncamlar, sənət adamlarının sosial şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün onlara verilən 

mənzillər bunun bariz nümunəsidir. 

İnanıram ki, bütün mədəniyyət işçilərimiz böyük məsuliyyət və mütəşəkkilliklə aprelin 11-də 

prezident seçkilərində iştirak edəcəklər. 

Xalqımızın gələcək rifahı naminə Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrının kollektivi də prezident 

seçkilərində böyük həvəslə və məsuliyyətlə iştirak edəcək, yenidən ən layiqli namizədə, daha doğrusu, 

haqqa, ədalətə səs verəcək. 
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Bahar MURADOVA: Azərbaycanda hər kəs seçmək və seçilmək hüququndan sərbəst istifadə  

edə bilir 

 

Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradovanın aprelin 11–nə təyin olunan Prezident 

seçkilərinə hazırlıq prosesi ilə bağlı sechki–2018.az saytına müsahibəsi 

 

– Bahar xanım, Azərbaycanda seçkilərə hazırlıq prosesini necə qiymətləndirirsiniz? 
– Prezident seçkilərinə hazırlıq prosesi Seçki Məcəlləsi və Konstitusiyanın müəyyən olunmuş 

qaydalarına uyğun şəkildə həyata keçirilir. İndi seçkiyə hazırlığın çox fəal fazasındayıq. Artıq bir sıra siyasi 

partiyalar öz namizədlərini müəyyənləşdirib, irəli sürüblər. Prezidentliyə öz iddialarını ortaya qoyan 

şəxslərin həm mərkəzi, həm də aşağı seçki komissiyalarındakı nümayəndələrinin səlahiyyətləri daxilində 

vəzifələrini icra etmələri üçün qanunla müəyyən olunmuş şərait yaradılıb. Seçkiyə hazırlıq dövrü ərzində 

görülən işlər və onun nəticələri, öz hüququndan istifadə edərək seçkilərdə namizəd kimi iştirak edən 

şəxslərin, eləcə də cəmiyyətin ən müxtəlif təbəqələrindən olan insanların bu prosesə müsbət münasibəti 

qanunun müddəalarının tam şəkildə yerinə yetirildiyini deməyə əsas verir. Hər kəs yaradılmış şəraitə uyğun 

olaraq seçmək və seçilmək hüququndan sərbəst istifadə edə bilir. 

– Mövcud ictimai-siyasi ab-hava seçkilərin sabit şəraitdə keçirilməsinə imkan verəcəkmi? 
– Azərbaycandakı seçki administrasiyası vəzifəsini uğurla yerinə yetirmə üçün qanunun bütün 

gücündən və öz səlahiyyətlərindən istifadə etməkdədir. Bu mənada, Mərkəzi Seçki Komissiyasının hazırlığı 

baxımından heç bir problem görmürəm. Xüsusilə, seçkiləri müşahidə etmək məsələsi, “exit–poll”ların 

keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif nümayəndələrinin bu prosesə geniş şəkildə cəlb olunması, 

eləcə də mətbuatın seçkiləri yüksək səviyyədə işıqlandırması üçün jurnalistlərin fəaliyyətinə lazımi şəraitin 

yaradılması ilə bağlı ciddi addımlar atılıb və atılacaq. Çünki seçkilərin işıqlandırılması, hazırlıq prosesi ilə 

bağlı ictimaiyyətin məlumatlılığının artırılmasında medianın üzərinə böyük vəzifələr düşür. 

– Beynəlxalq təşkilatların ölkəmizdəki seçkilərə marağı hansı səviyyədədir? 
– Seçkilərdə müşahidəçi statusunda iştirak etmələri üçün beynəlxalq təşkilatlara həm müvafiq 

hökumət qurumları, həm də parlament tərəfindən rəsmi müraciətlər edilib, dəvətlər göndərilib. Avropa 

Şurasının, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun bu məsələyə münasibəti 

ortadadır. Onlar seçkilərdə müşahidəçi statusunda təmsil olunmaq barədə qərar qəbul ediblər. Artıq 

uzunmüddətli müşahidə missiyalarının rəhbər şəxsləri və nümayəndələri də Bakıya gəlməkdədirlər. 

– Bəs, ölkəmizin seçki təcrübəsini necə dəyərləndirirsiniz? 
– Azərbaycanda qanunvericilik təkmilləşib, ölkəmizin seçki təcrübəsi artıb. Bu təcrübə öz sözünü 

deməkdədir. Seçki ilə bağlı narahatlıq doğuran məqamların olmaması onu deməyə əsas verir ki, 

Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi, ümumxalq səsverməsi keçirilməsi, seçkiyə hazırlıq işlərinin 

qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq yüksək səviyyədə təşkil edilməsi məsələlərində də ciddi 

irəliləyişlər var. Bütün bu amillər ölkəmizdə seçkilərin sabit, demokratik şəraitdə keçirilməsini şərtləndirir. 

 

Hazırladı: 

Anar TURAN 
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Azərbaycan seçkidən-seçkiyə təcrübəsini zənginləşdirir 

 

Müsahibimiz Milli Məclisin deputatı, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Mirkazım 

Kazımovdur 

 

–Mirkazım müəllim, bu il aprelin 11-də ölkəmizdə keçiriləcək prezident seçkilərinin qaynar 

vaxtıdır. Həmin hazırlıq işləri ilə bağlı sizin də münasibətinizi bilmək istərdik. 
–2018-ci il ilk növbədə prezident seçkiləri ili kimi yaddaşlarda qalacaq. Xalqımız üçün böyük 

əhəmiyyət kəsb edən bu hadisə bir daha təsdiqləyəcək ki, Azərbaycan dövləti demokratik prinsiplərin 

inkişafına böyük önəm verir. Bu seçkilərin də mütəşəkkil, azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün bütün 

imkanlardan istifadə olunur. Demokratik, ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün zənqin hüquqi bazanın, 

beynəlxalq təşkilatların da yüksək qiymətləndirdiyi Seçki Məcəlləsinin və əlverişli mühitin yaradılması 

ölkə rəhbərinin siyasi iradə nümayiş etdirməsinin nəticəsidir. Təbii ki, seçkilər hər bir ölkənin siyasi 

həyatında çox mühüm hadisə, demokratiyanın təzahürü və göstəricisidir. Demokratik prinsiplərin 

inkişafına xüsusi önəm verilən respublikamızda da seçkilərin şəffaf keçirilməsi ilə bağlı kifayət qədər 

təcrübə qazanılıb. Bu fakt beynəlxalq birlik tərəfindən də etiraf olunub. 

– Seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün əsas amillərdən biri də davamlı ictimai-siyasi 

sabitlikdir. Bu məsələni siz neçə qiymətləndirirsiniz? 
– Ölkəmizdə davamlı ictimai-siyasi sabitliyin və vətəndaş həmrəyliyinin mövcudluğu, sivil, 

intellektual cəmiyyətin formalaşdırılması istiqamətində qətiyyətli addımların atılması növbəti prezident 

seçkiləri ərəfəsində seçicilərdə yüksək əhval-ruhiyyə yaradıb. Biz 1993-cü ildən indiyədək keçirilən 

seçkilərdə bunun şahidiyik. Həmin vaxtdan başlayaraq, Azərbaycanda prezident, parlament və bələdiyyə 

seçkilərinin nəticələri ölkə ictimaiyyətinin düzgün qərar qəbul etmək bacarığını dəfələrlə nümayiş etdirib. 

Biz aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində bunun bir daha şahidi olacağıq. Ölkəmizdə 

vətəndaşların iradəsinin azad ifadə edilməsinə seçki hüququnun prinsip və normalarının müdafiə edilməsi 

yolu ilə təminat verilir. 

Azərbaycanda bütün seçkilər beynəlxalq standartlara tam cavab verən Seçki Məcəlləsi ilə 

tənzimlənir. 2003-cü ildən başlayaraq, bu vaxta qədər Seçki Məcəlləsində 16 dəfə əlavə və dəyişikliklərin 

edilməsi seçki qanunvericiliyinin daha da təkmilləşdirilməsindən, müasir standartlara 

uyğunlaşdırılmasından xəbər verir. Bundan əlavə, seçicilərin yüksək fəallığı, xarici müşahidəçilərin 

çoxluğu və bütün dünyanı əhatə etməsi, "exit-poll"ların nəticələrinin bir-biri ilə və onların da nəticələrinin 

MSK-nın elan etdiyi nəticələrlə, demək olar ki, üst-üstə düşməsi, beynəlxalq müşahidəçilərin böyük 

əksəriyyətinin seçkinin azad və ədalətli keçdiyini bəyan etməsi ölkəmizdə seçkilərin ədalətli keçirildiyinin 

konkret göstəricisidir. 

–Ölkəmizdə keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması beynəlxalq aləmdə də müsbət 

dəyərləndirilir. Bu barədə fikrinizi bilmək maraqlı olardı. 
–Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə ən mühüm məsələlərdən biri etimad məsələsidir. 125 dairəni 

əhatə edən seçki məntəqələrində mindən çox veb-kameraların quraşdırılması şəffaflığın təmin edilməsinin 

mühüm amillərindən biridir. Bu kameralar vasitəsilə dünyanın istənilən nöqtəsindən həmin məntəqələrdə 

səsvermənin gedişini izləmək mümkündür. Bu isə bütün məntəqələrin təqribən 20 faizi deməkdir. 

Beynəlxalq müşahidəçilərin sayının çox olması, yerli müşahidəcilərin fəaliyyəti və seçicilərin 

barmaqlarının şəffaf mürəkkəblə rənglənməsi Azərbaycanda seçkilərin şəffaf keçirilməsində ölkə 

rəhbərliyinin maraqlı olmasının nəticəsidir. Digər mühüm amil isə ölkəmizdə keçirilən prezident, parlament 

və bələdiyyə seçkilərində iştirak edən beynəlxalq müşahidəçilərin coğrafiyasıdır. Sonuncu prezident 

seçkiləri də təsdiqlədi ki, beynəlxalq müşahidəçilər, demək olar ki, bütün ölkələri əhatə edirdi. Bu sırada 

Avropanın- Şərqi, Mərkəzi və Qərbi Avropa qruplarının təmsilçiləri, Amerika, Asiya və Afrika qitələrindən 

olan dövlətlərin müşahidəçiləri var idi. 

Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunmasına böyük maraq göstərilməsini 

təsdiqləyən amillərdən biri də yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə seçkinin gedişini izləmək və 

işıqlandırmaq üçün əlverişli şəraitin yaradılmasıdır. Ötən seçkilərə bir daha nəzər yetirməklə bunu aydın 

görmək olar. Sonuncu seçkidə 35 xarici KİV-i təmsil edən 102 jurnalistin seçkinin gedişini işıqlandırması 

üçün akkreditasiyadan keçməsi bu kampaniyanın beynəlxalq birlik tərəfindən diqqətlə izləndiyindən xəbər 

verirdi. Xarici kütləvi informasiya vasitələri sırasında TRT, Bloomberg News, BBC, Reutres, Associated 

Press, Almaniyanın ARD kanalı və digərlərinin olması şəffaflığın təmin edilməsi üçün siyasi iradənin və 
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özünə arxayınlığın göstəricisidir. Barmaqların rənglənməsi və yoxlanması isə karusel adlanan mexanizmi 

yəni bir nəfərin iki və daha artıq dəfə səs verməsini istisna edən amildir. 

Azərbaycan seçkidən-seçkiyə öz təcrübəsini artırır, qanunvericilik bazasını daha da zənginləşdirir, 

demokratik, şəffaf seçki keçirməyə qadir olduğunu nümayiş etdirir. Aprelin 11-də keçiriləcək prezident 

seçkilərində dünya birliyi bir daha bunun şahidi olacaq. 

 

Müsahibəni qələmə aldı: 

Əliqismət BƏDƏLOV 
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Azərbaycanın Seçki Məcəlləsi mükəmməl sənəd hesab olunur 

 

Ağacan ABİYEV, 

Milli Məclisin intizam komissiyasının sədri, 

Əməkdar elm xadimi, professor 

 

Azərbaycanda demokraik seçki mühitinin əsası 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulub. Ümummilli lider müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi ilk dövrdə bəyan edirdi ki, Azərbaycan 

demokratik inkişaf yolunu seçəcək, xalqımız sivil dünyanın yolu ilə gedəcək. Demokratik cəmiyyət 

quruculuğunun vacib şərtlərindən olan demokratik təsisatların – seçki sisteminin formalaşdırılması və 

inkişaf etdirilməsi dövlət siyasətinin əsasını təşkil edəcək. Həmin vaxtdan başlayaraq, Azərbaycanda 

seçkilərdən-seçkilərə seçki praktikası və mədəniyyəti daha da yüksəlmişdir. Təbii ki, bütün bunların 

kökündə Azərbaycan hakimiyyətinin ölkədə demokraktik dəyərlərin möhkəmləndirilməsi ilə bağlı 

qətiyyətli və ardıcıl mövqeyi dayanır. 

 

Seçkilər hər bir ölkənin tarixində ciddi siyasi hadisədir. Təbii ki, burada da ciddi siyasi qüvvələr 

mübarizə aparırlar. Biz ölkədə keçirilən seçkilərdə də bunun şahidi olmuşuq. Bu vaxta qədər 

respublikamızda keçirilən bütün seçkilərə, referendumlara, həmçinin ayrı-ayrı vaxtlarda parlamentə və 

bələdiyyələrə təyin olunmuş əlavə və təkrar seçkilərə dair beynəlxalq təşkilatların verdikləri müqayisəli 

rəylər onu təsdiq edir ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yolunu seçərək, sivil dünyanın yolu ilə gedir. 

 

Azərbaycanda seçkilərdən-seçkilərə seçki praktikası və mədəniyyəti daha da yüksəlmişdir. 

Şəffaflığın təmin olunması istiqamətində beynəlxalq standartlara uyğun yeniliklər tətbiq olunmuşdur. 

Seçkilərdə veb-kameralardan istifadə olunması, bir seçicinin təkrar səs verməsinin qarşısını almaq üçün 

barmaqların şəffaf mürəkkəblə işarələnməsi, adları seçici siyahısında olmayanların şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənəd təqdim etməklə səsverməyə buraxılması, hər il seçici siyahılarının dəqiqləşdirilməsi prosesi 

respublikamızın demokratik inkişaf yolunda irəliləməsindən xəbər verir 

 

Azərbaycanda demokratik seçki keçirilməsi üçün mükəmməl hüquqi baza var. Mən özüm də Milli 

Məclisdə Seçki Məcəlləsinin müzakirəsində, sənədə əlavə dəyişikliklərlə əlaqədar keçirilən iclaslarda 

iştirak etmişəm. Bu məcəllə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də demokratk sənəd kimi dəyərləndirilib. 

2003-cü ilin mayında Azərbaycan Respublikasının Seçki Məcəlləsinin qəbulu bu əməkdaşlığın uğurlu 

bəhrəsidir. Sənədin hazırlanması ilə bağlı ilk növbədə Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, ATƏT-in 

Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Fondla (İFES) sıx 

əməkdaşlıq münasibətləri qurulmuşdur. 2002-ci ilin ortalarından etibarən Azərbaycan hökumətinin, siyasi 

partiyalarln, beynəlxalq təşkilatların və ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirakı ilə ATƏT tərəfindən təşkil 

olunmuş "dəyirmi masa"larda aparılan məsləhətləşmələrdən, alınan müsbət rəylərdən sonra Seçki 

Məcəlləsi mükəmməl bir sənəd kimi təqdim olunmuşdur. Beynəlxalq ekspertlərin birmənalı rəyinə əsasən, 

Seçki Məcəlləsi seçkilər sahəsində bütün qanunvericilik normalarını özündə əks etdirmiş, Avropa 

standartlarına uyğun tərtib olunmuşdur. Seçki Məcəlləsi şəffaf və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün 

daha möhkəm hüquqi bazanın yaradılması, namizədlərin qeydiyyatı, seçkilərə hazırlıq və seçki 

komissiyalarının formalaşdırılması, fəaliyyətinin təşkili prinsip və mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsinə 

imkan yaratmışdır. 

 

Məhz bunun nəticəsidir ki, ölkəmizdə keçirilən bütün seçkilər beynəlxalq müşahidəçilər trəfindən 

müsbət qiymətləndirilir. Bu il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri də ölkəmizin demokratik imicini 

daha da möhkəmləndirəcək. 

 

Hazırda MSK Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin hazırlanıb keçirilməsi üzrə əsas 

hərəkət və tədbirlərin Təqvim Planına uyğun olaraq addımlar atır. Namizədlərin hər biri üçün yaradılan 

bərabərhüquqlu şərait demokratiyanın təntənəsidir. 

 

Azərbaycanda davamlı ictimai-siyasi sabitlik hökm sürür. Hətta, ölkəmizdəki sabitlik əksər ölkələr 

üçün nümunədir. Şəffaf, azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün sabitlik və iqtisadi inkişaf əsas 

şərtlərdəndir. Bunların hər ikisi Azərbaycanda mövcuddur. Bunu beynəlxalq aləmdəki tanınmış hüquq 
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müdafiəçiləri də təsdiqləyirlər. Bütün bunlar aprelin 11-də demokratik və obyektiv seçkilər keçirilməsinə 

zəmin yaradır. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-16 mart.-№59.-S.12. 
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Prezident seçkiləri cəmiyyətimizin demokratikləşdirilməsi istiqamətində atılan daha bir uğurlu 

addım olacaq 

 

Sevinc HÜSEYNOVA, 

Milli Məclisin deputatı 

 

Hər bir dövlətin mütərəqqi inkişafına böyük töhfələr verən ədalətli seçkilər vasitəsilə xalq 

dövlətin idarə edilməsində iştirak hüquqlarını reallaşdırır, hakimiyyətin idarəedilənlərin razılığı ilə 

legitimliyi təmin olunur. 
Müstəqilliyini bərpa edib hüquqi, demokratik, dünyəvi inkişaf yolunu seçmiş Azərbaycanın da 

qarşısında duran önəmli prinsip şəffaf, ədalətli, azad seçkilər təşkil etmək və əhalinin bu proseslərdə tam 

iştirakına nail olmaqdır. Növbəti prezident seçkiləri ölkəmiz üçün böyük önəm daşıyan çox mühüm siyasi 

hadisədir. 

Müstəqil, azad iradə əsasında seçim etmək imkanı bizə müstəqillik dövründə bəxş edilmişdir. 

Dövlət müstəqilliyinə qovuşmasından ötən qısa zaman kəsiyində ölkəmizdə seçkilərin hazırlanıb 

keçirilməsi sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edilmiş, bu sahədə təcrübənin daha da zənginləşdirilməsi və 

seçki mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün qətiyyətli addımlar atılmışdır. Azərbaycan hakimiyyəti hər zaman 

seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı təşəbbüslərə həssaslıqla yanaşmış, sərbəst seçkiləri 

dövlət quruculuğunun strateji yolu kimi qəbul edərək, ölkədə demokratik dəyərlərin möhkəmlənməsi ilə 

bağlı dönməz iradə nümayiş etdirmişdir. 

Qeyd edim ki, Konstitusiya Aktının 1991-ci ildə qəbul edildiyinə baxmayaraq, ölkəmizdə 

demokratik seçkilərin keçirilməsi Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra, 1993-cü ildə mümkün 

olub. Ümummilli liderin gərgin fəaliyyəti, böyük səyləri nəticəsində demokratik seçki mühiti 

formalaşdırılaraq, ölkəmizdə hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. 1993-cü 

ilin oktyabrında ulu öndər Heydər Əliyevin prezident seçilməsi xalqın öz dahi oğluna sonsuz məhəbbətinin 

ifadəsi oldu. Ölkəmizdə azad, ədalətli, obyektiv seçkilərin keçirilməsi üçün əsas prioritetləri 

müəyyənləşdirən müstəqil Azərbaycanın ilk Konstitusiyası isə 1995-ci ildə qəbul edilib. Ulu öndər 

Azərbaycan Respublikasının ilk Konstitusiyasının hazırlanmasında həm Azərbaycanın tarixi keçmişinin 

milli dəyərlərindən, həm də ümumbəşəri dəyərlərdən, dünyanın demokratik dövlətlərinin təcrübəsindən 

istifadə edilməsini mühüm vəzifə kimi irəli sürərək demişdir: “Biz elə bir layihə hazırlamalı və nəhayət, 

elə bir Konstitusiya qəbul etməliyik ki, o, müstəqil Azərbaycan Respublikasında demokratik prinsiplər 

əsasında uzun müddət sabit yaşamasını təmin edən əsas qanun, tarixi sənəd olsun. Hakimiyyət bölgüsü, – 

ali icra, qanunvericilik, məhkəmə hakimiyyəti - bunlar hamısı xalqın iradəsinə söykənməli, seçkilər yolu 

ilə təmin olunmalıdır”. 

Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna imkan verən ideyaların Konstitusiyanın əsasını 

təşkil etməsi ölkəmizin bu ali sənədinin son dərəcə mütərəqqi olmasının əsas xüsusiyyətləridir. 

Konstitusiya çoxəsrlik dövlətçilik ənənələrimizə və qabaqcıl dünya təcrübəsinə əsaslanmaqla yanaşı, milli 

və ümumbəşəri dəyərləri də özündə əks etdirərək respublikamızda demokratik, hüquqi dövlət 

quruculuğuna, ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatın inkişafına güclü təkan verdi. 

Bu gün davamlı və sürətli inkişaf yolunda olan Azərbaycanda cəmiyyətin siyasi fəallığı yüksəkdir 

və xalq öz iradəsini sərbəst şəkildə ifadə etməklə demokratiyanın inkişafına da böyük töhfələr verir. Müasir 

dünyada çox mühüm konstitusion hüquqlardan biri olan insanların seçki hüququ ölkəmizdə də yüksək 

səviyyədə qorunur. Ölkəmizdə seçici fəallığı xalqımızın intellektual səviyyəsinin yetkinliyindən və 

mütəşəkkilliyindən xəbər verir. 

Yüksək seçki mədəniyyətinin formalaşması, onun demokratik standartlara uyğunlaşdırılması 

yönündə səylərin artırılması, şübhəsiz, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq münasibətlərini də getdikcə 

gücləndirir.  Müasir müstəqil Azərbaycanda keçirilən seçkilər barədə birmənalı olaraq yüksək fikirlər 

bildirmiş AŞPA, ATƏT Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, MDB və digər nüfuzlu 

təşkilatlar ədalətli, azad və şəffaf şəkildə keçirilən seçkiləri təqdir etmişlər. 

 Beləliklə, həm demokratik seçki qanunvericiliyinin olması, seçkilərin tam şəffaf, normalara, eləcə 

də beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə təşkili üçün geniş tədbirlərin görülməsi, vətəndaşlarımızın 

seçkilərə göstərdiyi böyük maraq budəfəki seçkilərin də yüksək səviyyədə keçiriləcəyindən xəbər verir. 

Əminik ki, növbəti prezident seçkiləri cəmiyyətimizin demokratikləşdirilməsi istiqamətində atılan daha bir 

uğurlu addım olacaq. 
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Xalq həmişə düzgün qərar qəbul edir 

 

İlqar Orucov, 

Fəlsəfə doktoru, Azərbaycan Gənc Alim, Aspirant və Magistrlər Cəmiyyətinin sədri 

 

Hər bir dövlətin ictimai-siyasi həyatında ən mühüm hadisələrdən biri ölkədə prezident 

seçkiləridir. Azərbaycan xalqı da növbəti 7 il müddətində dövləti idarə edəcək şəxsi müəyyənləşdirmək 

kimi növbəti tarixi seçim ərəfəsindədir. 
Azərbaycan kimi vacib geosiyasi mövqedə yerləşən, regionun iqtisadi və siyasi güc mərkəzinə 

çevrilmiş bir dövlətdə keçirilən seçki prosesləri və xüsusilə prezident seçkiləri ölkənin hüdudlarından 

kənarda fəaliyyət göstərən, dünyanın nizamını tənzimləməkdə rolu, mövqeyi və iradəsi olan böyük qlobal 

güclər, iqtisadi mərkəzlər, siyasi institutlar üçün də böyük maraq kəsb edir. Bu baxımdan seçkilərə diqqət 

ölkə hüdudlarından xeyli kənara çıxır. Digər tərəfdən, Azərbaycanın bütün sferalarda müstəqil, xalqın və 

dövlətin maraqları çərçivəsində siyasət yürütməsi də bəzi böyük dövlətlərin, siyasi güclərin marağında 

deyil və təbii ki, bu da seçki öncəsi bəzi xarici təsirlərlə, seçki mühitinə və prosesinə kölgə salmağa 

yönəlmiş bəyanat və münasibətlər ifadə etməklə, məlum radikal qüvvələrə dəstək formasında özünü 

göstərir. 

Azərbaycan zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına, enerji resurslarına malik ölkədir. Eyni zamanda, 

Şərqlə Qərbi birləşdirən nəqliyyat dəhlizidir, Avropa üçün enerji təchizatçısıdır, həmçinin, regionun siyasi-

iqtisadi və mədəni mərkəzidir. Ölkəmizin iradəsi olmadan regionda heç bir ciddi layihənin reallaşması 

mümkün deyil. Azərbaycanın nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda fəal iştirakı, eyni zamanda, ölkəmizi ciddi 

siyasi partnyor olaraq cəlbedici edir. Bütün bunları nəzərə alaraq, Azərbaycanda keçirilən seçkilərə marağın 

miqyasını təsəvvür etmək çətin deyil. Nəzərə alsaq ki, sonuncu Konstitusiya dəyişikliklərindən sonra 

prezidentlik müddəti də 5 ildən 7 ilə qədər artırılıb, əlbəttə, bu, onların maraqlarını daha da artırmışdır. 

Azərbaycan xalqı müdrik xalqdir və onun prosesləri düzgün qiymətləndirməyə, doğru seçim 

etməyə siyasi dünyagörüşü, dövlətçilik təcrübəsi tam imkan verir. Həm də, Azərbaycanda münbit seçki 

mühiti, şəffaf və demokratik seçkilərin həyata keçirilməsi üçün mükəmməl hüquqi baza və təcrübə var. 

Seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı qərar veriləndən sonra ölkənin siyasi düşərgəsində ciddi fəaliyyət müşahidə 

olunmaqdadır. Artıq kifayət qədər siyasi güclər və siyasi iddiası olan insanlar prezident seçkilərində iştirak 

etməklə bağlı iradələrini ortaya qoyublar. Bu, seçkilərin gərgin mübarizə şəraitində keçəcəyindən xəbər 

verir. Artıq Azərbaycan siyasi mühitində olan hər bir ciddi qüvvə bilir ki, qələbə qazanmağın yolu 

insanların inamını qazanmaqdan keçir və Azərbaycan vətəndaşının iradəsindən kənar heç kim siyasi 

qələbəsini reallaşdıra bilməz. Bunu başa düşən və elektoratı bir neçə yüz nəfərdən ibarət olan müəyyən 

radikal insanlar artıq məğlubiyyətlərini anlayaraq, təəssüf ki, növbəti siyasi şoularını nümayiş etdirməklə 

məşğuldurlar. Guya, Azərbaycanda seçkilərin keçirilməsi üçün sağlam rəqabət mühiti, insanların siyasi 

iradələrini ifadə etmələri üçün azad və demokratik seçki keçirmək imkanları yoxdur. Əslində, nə baş verir? 

Hamı gözəl bilir ki, hələ 1993-cü ildən xaos, hərc-mərclik və yalançı siyasi qəhrəmanlıq dövrü bitəndən 

sonra azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün ölkəmizdə hər bir şərait yaradılmışdır. Və aradan 

keçən 25 il müddətində ən yüksək səviyyədə seçki mühiti və seçki qanunvericiliyi formalaşdırılmışdır. 

Azərbaycan hazırda iqtisadi inkişafının yeni postneft mərhələsindədir. Regionların inkişaf 

etdirilməsi, turizm, aqrar sektor, sənayeləşmə, iqtisadiyyatın formalaşdırılması və digər sahələrin inkişafı 

ilə bağlı strategiyalar həyata keçirilməkdədir. Hesab edirəm ki, tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoymuş 

Azərbaycanda bu dəfəki prezident seçkilərində iştirak edən insanlarımız öz məsuliyyətini dərk edəcək və 

ölkənin gələcəyini təmin edən, ölkədəki siyasi sabitliyi qoruyub saxlaya bilən, başlanılmış islahatları həyata 

keçirməyə və yeni-yeni doğru qərarların verilməsinə iradəsi, gücü və qabiliyyəti olan liderini seçəcəklər. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-17 mart.-№60.-S.4. 
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Hüquqi dövlət quruculuğunun formalaşması həm də demokratik və şəffaf seçkilərin 

təşkilindən keçir 

 

Azad və ədalətli seçkilər hüquqi dövlət quruculuğunun əsas elementlərindən biridir 

 
Hüquqi dövlət quruculuğu və vətəndaş cəmiyyətinin formalaşması, təşəkkül tapması digər şərtlərlə 

yanaşı demokratik və şəffaf seçkilərin təşkilindən keçir. Elə buna görə də bəzən azad və ədalətli seçkiləri 

hüquqi dövlət quruculuğunun əsas elementi hesab edirlər. Bildiyimiz kimi Azərbaycanın dövlət başçısı 

İlham Əliyev ölkədə növbədənkənar prezident seçkilərinin keçirilməsi haqqında bağlı sərəncam verib. 

Həmin sənəd hüquqi-prosesual baxımdan mövcud qanunvericiliyin tələblərinə tam uyğundur.  Qeyd edək 

ki, Azərbaycanda hər 5 ilin 3 ili seçkilərlə bağlı olduğundan Konstitusiyanın 101-ci maddəsinə dəyişiklik 

edilib və dövlət başçısının səlahiyyət müddəti 5 ildən 7 ilə uzadılıb. Prezidentin səlahiyyət müddəti 7 il 

müddətinə uzadıldığına görə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinə seçicilərə etimad votumu üçün 

müraciət imkanı - növbədənkənar prezident seçkilərini elan etmək hüququ verilib. Buna görə də 

"Növbədənkənar Azərbaycan Respublikası Prezidenti seçkilərinin elan edilməsi haqqında" sərəncamda 

nəzərdə tutulmuş məsələlər Konstitusiyanın və ölkə qanunvericiliyinin tələblərinə tam uyğundur. 

Azərbaycan qanunvericiliyi seçki prosesinin hansı prosedurlar üzrə keçirilməsi ilə bağlı bütün bəndləri 

konkret olaraq özündə əks etdirir və hazırda seçki prosesinin şəffaf, qanunvericiliyə uyğun keçirilməsi üçün 

bütün zəruri addımlar atılır. "Mərkəzi Seçki Komissiyasından (MSK) məntəqə seçki komissiyalarına qədər 

bütün seçki strukturları aktiv fəaliyyət göstərir, qanunlara və normativ aktlara uyğun olaraq bütün 

öhdəliklər yerinə yetirilir. MSK-nın nəzdində  "Seçki-2018" Müstəqil Media Mərkəzi də fəaliyyət göstərir. 

İstənilən kütləvi informasiya vasitəsi oradan istifadə etməklə seçki prosesi ilə bağlı bütün məlumatları 

izləmək imkanına malikdir. 

Artıq aprelin 11-nə təyin edilmiş növbədənkənar prezident seçkilərinə namizədlər məlumdur və onlar 

bu günlərdə təşviqat işlərinə başlayacaqlar. Beynəlxalq təşkilatların da Azərbaycanda keçiriləcək prezident 

seçkilərinə marağı böyükdür. Bu günlərdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) sədri Məzahir Pənahov 

Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) nümayəndə heyəti ilə görüşüb. MSK 

Katibliyinin Media və ictimai əlaqələr şöbəsindən  verilən məlumata görə, Məzahir Pənahov ATƏT 

Parlament Assambleyasının üzvü və koordinatoru, Portuqaliyadan olan millət vəkili xanım Nilza de Senanı 

və nümayəndə heyətini salamlayaraq prezident seçkiləri ərəfəsində keçirilən görüşdən məmnunluğunu 

ifadə edib və MSK-nın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar və onların müxtəlif qurumları ilə qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlığına hər zaman xüsusi əhəmiyyət verdiyini bildirib. O qeyd edib ki, beynəlxalq təcrübənin 

öyrənilməsi seçki praktikasının daha da təkmilləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Səmimi qəbula görə minnətdarlığını bildirən xanım Nilza de Sena Azərbaycan Respublikasının seçki 

sistemi, seçki komissiyalarının fəaliyyət prinsipləri və seçkilərə hazırlıqla bağlı görülmüş işlərlə 

maraqlanıb. Qonaqların suallarını cavablandıran MSK sədri Məzahir Pənahov seçkilərin yüksək səviyyədə 

hazırlanması, azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün görülmüş işlərdən ətraflı danışıb və həyata keçirilmiş 

genişmiqyaslı layihələri nümayəndə heyətinin diqqətinə çatdırıb. Görüş çərçivəsində həmçinin qarşılıqlı 

maraq doğuran digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

ATƏT-in Parlament Assambleyasının (PA) qısamüddətli müşahidə missiyasının koordinatoru Nilza 

Sena (Portuqaliya) Azərbaycanda prezidentliyə namizədlərlə də görüşüb. Görüşdə prezidentliyə qeydə 

alınan namizəd İlham Əliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Siyavuş Novruzov, prezidentliyə qeydə alınan 

namizəd Qüdrət Həsənquliyevin səlahiyyətli nümayəndəsi Elçin Mirzəbəyli, prezidentliyə qeydə alınan 

namizəd Araz Əlizadə, prezidentliyə qeydə alınan namizəd Fərəc Quliyev, prezidentliyə qeydə alınan 

namizəd Razi Nurullayev, prezidentliyə qeydə alınan namizəd  Zahid Orucov, prezidentliyə qeydə alınan 

namizəd Hafiz Hacıyev və prezidentliyə namizədlər Əli Əliyev, Sərdar Cəlaloğlu və Tural Abbaslı iştirak 

ediblər. 

Prezidentliyə namizəd Tural Abbaslı deyib ki, görüşdə Azərbaycandakı seçki vəziyyəti müzakirə 

olunub, bu istiqamətdə fikir mübadiləsi aparılıb: “Koordinator Azərbaycandakı seçki mühiti ilə bağlı 

fikirlərimizi soruşdu, bu istiqamətdə müzakirələr apardıq. Koordinator bildirdi ki, seçkilərin müşahidəsi 

obyektiv şəkildə həyata keçiriləcək”. 

Xatırladaq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası hələlik T.Abbaslının, S.Cəlaloğlunun, Ə.Əliyevin 

namizədliyinin qeydə alınması məsələsinə baxmayıb. Göründüyü kimi hazırda MSK 7 prezidentliyə 
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namizədin namizədliyini təsdiq edib. Növbəti həftə prezidentliyə namizədlərin təbliğat və təşviqat 

prosesinə start veriləcək. Təbii ki, bununla bağlı MSK-nın müvafiq qərarları olacaq.  

Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov isə ATƏT Parlament Assambleyasının (PA) sədri Georgi 

Tseretelinin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Xarici İşlər Nazirliyindən verilən məlumata 

görə, görüşdə ATƏT Parlament Assambleyası ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 

edilib və konstruktiv dialoq və anlaşma ruhunda əlaqələrin inkişafı etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. 

Söhbət zamanı Ermənistan-Azərbaycan  Dağliq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ATƏT-in Minsk 

qrupunun həmsədrlərinin vasitəçiliyi ilə aparılan danışıqlar prosesi haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. 

Nazir Elmar Məmmədyarov vurğulayıb ki, güc tətbiq edərək dövlətlərin beynəlxalq səviyyədə tanınmış 

sərhədlərinin dəyişdirilməsi cəhdləri qəbuledilməzdir. Nazir Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələri, Helsinki Yekun Aktı əsasında 

Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazi bütövlüyü və suverenliyi çərçivəsində həll edilməli 

olduğunu deyib. 

Görüşdə eyni zamanda Azərbaycanda qarşıdan gələn prezident seçkilərinə də toxunulub. Nazir 

Elmar Məmmədyarov seçkilərin azad, ədalətli, şəffaf və demokratik şəkildə keçiriləcəyini və Azərbaycan 

xalqının iradəsini əks etdirəcəyini vurğulayıb. O, seçkilərin keçirilməsi üçün hazırlıq işlərinin peşəkar 

şəkildə Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən aparıldığını diqqətə çatdırıb. 

Georgi Tsereteli ATƏT-in Parlament Assambleyasının qərəzsiz və neytral mövqedən çıxış edərək 

seçkiləri müşahidə edəcəyini qeyd edib. 

Prezident seçkilərinə Azərbaycanın xaricdəki səfirlik və konsulluqları da ciddi hazırlaşır. Aprelin 11-

də Azərbaycanda keçiriləcək Prezident seçkiləri ilə əlaqədar ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyində seçki 

məntəqəsi yaradılıb., 17 saylı Yasamal 3-cü Seçki Dairəsinin nəzdində yaradılmış 46 saylı seçki 

məntəqəsində hazırlıq işləri başa çatıb. Səfir Dursun Həsənov  Gürcüstan bürosuna açıqlamasında bildirib 

ki, məntəqədə səfirliyin və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan şirkətlərinin əməkdaşları, Tbilisidə 

təhsil alan azərbaycanlı tələbələr, eləcə də həmin gün müvəqqəti olaraq Tbilisidə səfərdə olan və xidməti 

vəzifələrini icra edən ölkə vətəndaşları səs verə biləcəklər. Onların sərbəst şəkildə səs vermələri üçün hər 

cür şərait yaradılıb. 

Azərbaycanın Batumidəki Baş konsulluğunda yaradılmış məntəqədə də hazırlıq işləri başa çatıb. Baş 

konsulluqdan bildiriblər ki, burada da konsulluğun əməkdaşları ilə yanaşı, seçki günü Batumidə müvəqqəti 

səfərdə, ezamiyyətdə olan, eləcə də bu şəhərdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr sərbəst şəkildə səs verə 

biləcəklər. 

 

Üç nöqtə.- 2018.- 17 mart.- № 51.- S. 9. 
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Təhsil işçiləri seçki gününü səbirsizliklə gözləyirlər 

 

Rafiq NOVRUZOV, 

filologiya elmləri doktoru, professor 

 

Ötən hər gün bizi prezident seçkilərinə yaxınlaşdırır. Hüquqi, demokratik, dünyəvi inkişaf 

yolunu seçmiş Azərbaycanın da qarşısında duran əsas vəzifə şəffaf, ədalətli, azad seçkilər keçirmək və 

seçicilərin bu proseslərdə tam iştirakına nail olmaqdır. Qarşıdakı prezident seçkiləri ölkəmiz üçün böyük 

önəm daşıyan çox mühüm siyasi hadisədir. 
Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirməyin zəngin təcrübəsi yaranıb. Bunu beynəlxalq 

təşkilatlar da təsdiqləyirlər. Bu seçkilərə də xalqımız ruh yüksəkliyi ilə gedir. Mən təhsil işçisiyəm, Bu 

kateqoriyadan olan insanlar arasında oluram. Onlar bu seçkilərə artıq hazırdır və inanırlar ki, xalqımız öz 

ənənələrinə sadiq qalaraq, düzgün seçim edəcək. 

Bu əminliyi ölkəmizdə təhsilə göstərilən qayğı və diqqət yaratmışdır. Son illərdə ölkəmizdə təhsillə 

bağlı 20-dən çox dövlət proqramı qəbul olunmuşdur. Ulu öndərin müəllifi olduğu təhsil islahatı son dövrlər 

sürətlə davam etmişdir. Məktəblərimizə informasiya texnologiyaları gətirilmiş, 3 mindən artıq yeni məktəb 

binası tikilmiş, onların maddi- texniki bazası möhkəmləndirilmiş, təhsilin keyfiyyəti yüksəlmişdir. 

Ali təhsil müəssisələri demək olar ki, yenidən qurulmuş, yeni tədris proqramları, dərsliklər çap 

olunmuşdur. Xarici ölkə universitetlərinin respublikamızda filialları açılmış, azərbaycanlı gənclərin xaricdə 

təhsil almaları üçün münbit şərait yaradılmışdır. 

Azərbaycanın coxsaylı təhsil işçiləri bu seçkiləri səbirsizliklə gözləyirlər. Xüsusilə tələbə-gənclərin 

daha fəal olacağı şübhəsizdir. 

İnanıram ki, Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri bu dəfə də yüksək səviyyədə başa 

çatacaq, hər bir seçici öz seçdiyi namizədə səs vermək imkanı qazanacaq. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-18 mart.-№61.-S.2. 
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Prezident seçkiləri xalqın iradəsini əks etdirəcək 

 

Azərbaycanda seçkilərin şəffaf, demokratik və ədalətli keçirilməsi üçün hər bir şərait yaradılıb 
 

Rəşad BAXŞƏLİYEV 

 

İstənilən cəmiyyətin və dövlətin inkişafı demokratiyanın ali prinsiplərindən biri sayılan insan 

hüquqlarına hörmət olmadan, insan hüquqlarının nə olduğunu dərk etmədən mümkün deyil. Çünki 

demokratiya tarixin bütün dövrlərində insanların arzuladığı və yetişmək istədiyi ən böyük dəyərlərdən 

biridir. Xalq hakimiyyətinin, bərabərlik və azadlığın sinonimi olan demokratiya müasir dövrdə dünyanın 

bütün sivil dövlətlərində yaşam tərzinə çevrilib. İndi ölkələrin inkişaf səviyyəsi də bu meyarla ölçülür və 

hər bir xalqın, millətin həyat səviyyəsini təmin edən əsas amillərdən biri məhz həmin ölkədə demokratik 

dəyərlərə verilən qiymətdir. 

Təsadüfi deyil ki, cəmiyyətin və dövlətin inkişafı demokratiya və insan hüquqlarına hörmət olmadan 

mümkün deyil. Bu mənada insan hüquqları müxtəlif iqtisadi-siyasi sistemlərin, ideologiyaların və 

mədəniyyətlərin mövcud olduğu çağdaş dövrümüzdə insanları və cəmiyyətləri birləşdirən əsas meyardır. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, bəşər sivilizasiyasının ən müdrik kəşflərindən sayılan insan 

hüquqları bu gün hamının anladığı və anlamalı olduğu əvəzsiz nailiyyətdir. 

Bu gün gənc müstəqil Azərbaycan dövləti ölkədə bütün siyasi qüvvələrin güclənməsi, güclü siyasi 

sistemin yaradılması, demokratik müzakirələrin, diskussiyaların, fikir mübadiləsinin, plüralizm 

meyillərinin gücləndirilməsini mühüm vəzifə hesab edir. Ona görə də bu gün ölkəmiz demokratiyanın 

inkişafına görə heç bir ölkədən geridə qalmır, bəzi hallarda respublikamızda olan demokratik vəziyyət 

başqa dövlətlər üçün də örnək ola bilər. Azərbaycanda daxili sabitliyin qorunması, möhkəmlənməsi, həm 

də ölkəmizin demokratikləşməsi dövlət siyasətinin əsas istiqamətləridir. Son 15 ildə həyata keçirilən dövlət 

siyasətinin əsasında ölkə vətəndaşının maraqlarının dayanması möhkəm təməl formalaşdırıb. 

Demokratik proseslərin və milli inkişafın ən vacib şərti kimi qəbul olunan insan hüquqlarına hörmət 

və onların müdafiəsi də hər bir dövlətin ali vəzifəsidir. Müasir dövrdə insan hüquq və azadlıqları sahəsində 

baş verən köklü dəyişikliklər həm milli, həm də beynəlxalq qanunvericilik normaları əsasında tənzimlənir.  

Dünya birliyinin üzvü kimi demokratik, hüquqi inkişaf yolunu seçən Azərbaycanda insan hüquqlarının 

demokratik dəyərlər çərçivəsində təmini bu sahədə dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri hesab 

olunur. Son 15 ildə respublikamızda insan hüquq və azadlıqlarının təmini prosesi daha da təkmilləşib və 

ölkəmiz bu sahədə böyük uğurlara imza atıb.  

Demokratiyanın möhkəmlənməsi, insan hüquqlarının qorunması Azərbaycanın ən vacib prioritetləri 

sırasındadır. Hökumət bütün insan hüquqlarından və əsas azadlıqlardan tam yararlanmaları üçün 

Azərbaycan vətəndaşlarına zəruri şəraitin yaradılması istiqamətində genişmiqyaslı proqramlar həyata 

keçirir. İnsan hüquqlarının qorunması ilə bağlı bütün beynəlxalq sazişlərə qoşulan Azərbaycanda bu sahədə 

qazanılan uğurlar bir daha təsdiq edir ki, ölkəmizdə insan hüquq və azadlıqlarının yüksək səviyyədə 

təminatına yönəlmiş kompleks tədbirlərin davam etdirilməsi yüksək nəticələrin əldə olunmasına imkan 

yaradır. İnsan hüquqlarının təmini istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu 

prosesinin əsas şərtlərindən biri kimi çıxış etməklə nəinki respublikamızda, həmçinin beynəlxalq arenada 

yüksək qiymətləndirilir.  

Bütün bunlarla bərabər, hər bir dövlətin mütərəqqi inkişafı müxtəlif səbəblərlə yanaşı həm də 

demokratik seçkilərdən asılıdır. Seçkilər idarəetmənin mərkəzi institutu, insanların cəmiyyətin siyasi-

ictimai həyatında iştirakının ən kütləvi formasıdır. Xalq dövlətin idarə edilməsində iştirak hüquqlarını əsas 

etibarilə seçkilər vasitəsilə reallaşdırır və bu zaman hakimiyyət də idarəedilənlərin razılığı ilə legitimliyini 

təmin edir. Bu razılığı hökumətin səlahiyyətinə çevirən ən başlıca mexanizm isə, ilk növbədə, azad, ədalətli 

və obyektiv seçkilərin təşkilidir. 

Ötən 25 ildə ölkəmizdə keçirilən 5 prezident, 5 parlament, 4 bələdiyyə seçkisi, o cümlədən 3 

referendum demokratik seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi, seçki təcrübəsinin artırılması ilə əlamətdar 

olub. Seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün hətta böyük demokratiya tarixi olan ölkələrdə tətbiq 

olunmayan mexanizmlərdən, müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edilib.  

Əminliklə söyləmək olar ki, aprelin 11-də ölkəmizdə keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri də şəffaf, 

ədalətli olacaq və xalqın iradəsini əks etdirəcək. Həm demokratik seçki qanunvericiliyinin olması, həm 

seçkilərin demokratik normalara və beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə keçirilməsi üçün bütün lazımi 

tədbirlərin görülməsi bunları bir daha təsdiqləyir.  
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Prezident seçkilərinin gərgin mübarizə şəraitində keçəcəyi də indidən açıq-aydın görünür. Çünki 7 

nəfərin prezidentliyə namizədliyi qeydə alınıb və seçki prosesinin namizədliyin irəli sürülməsi mərhələsi 

başa çatıb.  

Bütün seçki proseslərində olduğu kimi, Mərkəzi Seçki Komissiyası yenə də müxtəlif seçki 

subyektlərinin maarifləndirilməsi məqsədilə ardıcıl və sistemli şəkildə genişmiqyaslı layihələr 

gerçəkləşdirməkdədir. İki mərhələli treninq proqramı həyata keçirilir. Həmçinin MSK-nın Treninq 

Qrupunun mütəxəssisləri tərəfindən çoxsaylı praktiki məşğələlər də keçirilir. Bununla yanaşı, MSK-nın 

“Seçki-2018” Müstəqil Media Mərkəzi də fəaliyyətə başlayıb. Mərkəz müasir telekommunikasiya 

imkanları ilə təmin olunub. Seçki subyektləri, namizədlər və onların səlahiyyətli nümayəndələri öz 

fikirlərini ictimaiyyətə çatdırmaq üçün mərkəzin imkanlarından istifadə edə bilərlər. Bununla yanaşı, yerli 

və beynəlxalq media nümayəndələrinin mərkəzdən istifadəsi üçün də lazımi şərait yaradılıb. 

Qeyd edək ki, seçkilərlə bağlı media mərkəzlərinin yaradılması beynəlxalq təcrübədə özünü 

doğruldub. Qabaqcıl ölkələrdə belə mərkəzlər fəaliyyət göstərir. Məqsəd seçki prosesinin ədalətli və şəffaf 

keçirilməsinə nail olmaqdır. Azərbaycan bu təcrübədən 2000-ci ildən etibarən istifadə edir. Zaman keçdikcə 

bu, daha da təkmilləşdirilir.  

Bir sözlə, prezident seçkilərinin Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun, azad, ədalətli və şəffaf 

keçirilməsi üçün ölkədə bütün zəruri addımlar atılır. 

 

Azərbaycan.-2018.-18 mart.- №61.-S.1,3. 
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Azərbaycan Respublikasi Prezidentinin seçkilərində seçkiqabağı təşviqata dair 

ümumi tələblər 
 

Qabil Orucov, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

 

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

yüksək səviyyədə təşkil olunub, azad, ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün ardıcıl şəkildə irimiqyaslı 

silsilə layihələr reallaşdırılır. Atılan bütün addımlarda başlıca məqsəd ölkə vətəndaşlarının əsas 

konstitusion hüquqlarından olan seçmək və seçilmək hüquqlarının azad və sərbəst şəkildə daha 

səmərəli təmin olunmasıdır. 

 

Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq, cari ildə keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar martın 19-dan 

etibarən seçki marafonunun əsas mərhələlərindən biri olan seçkiqabağı təşviqat mərhələsi başlayır. 

Qanunvericiliyin tələbinə əsasən seçkiqabağı təşviqat səsvermə gününə 23 gün qalmış başlayır və 

səsvermənin başlamasına 24 saat qalmış dayandırılır, yəni səsvermə günü və ondan əvvəlki gün saat 8.00-

dan baslayaraq hər hansı seçkiqabağı təşviqat aparmaq qadağandır. 

Dövlət Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına və Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq 

vətəndaşlar, siyasi partiyalar tərəfindən azad seçkiqabağı təşviqatın aparılması üçün şərait yaradılmasını 

təmin edir, habelə qeydə alınmış namizədin, namizədi qeydə alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar 

bloklarının seçkiqabağı təşviqat aparması üçün kütləvi informasiya vasitələrindən bərabər istifadə şərtlərini 

müəyyənləşdirir. 

Vətəndaşların, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının qanunun yol verdiyi formalarda və 

üsullarla seçiciləri seçkilərdə iştirak etməyə və ya etməməyə, qeydə alınmış namizədin, siyasi partiyanın, 

siyasi partiyalar blokunun lehinə və ya əleyhinə səs verməyə çağırışlar formasında seçkiqabağı təşviqat 

aparmaq hüququ vardır.  

Seçkiqabağı təşviqat Prezident seçkilərində iştirak etmək üçün qeydə alınmış namizədlər, 

namizədləri qeydə alınmış siyasi partiyalar, siyasi partiyalar blokları və bu subyektlərin adından onların 

səlahiyyətli nümayəndələri, vəkil edilmiş şəxsləri (onlara verilmiş səlahiyyətləri daxilində) tərəfindən 

aparıla bilər. 

Xarici dövlətlər, xarici hüquqi şəxslər, xarici vətəndaşlar, vətəndaşlığı olmayan şəxslər, 18 yaşına 

çatmamış vətəndaşlar, beynəlxalq təşkilatlar və beynəlxalq ictimai hərəkatlar, dövlət hakimiyyəti orqanları 

və bələdiyyə qurumları, dövlət və bələdiyyə qulluqçuları, hərbi qulluqçular, xeyriyyə təşkilatları, dini 

birliklər, dini idarə və təşkilatlar, seçki komissiyaları, seçki komissiyalarının həlledici səs hüquqlu üzvləri 

və digər vəzifəli şəxsləri tərəfindən seçkiqabağı təşviqatın aparılması, seçkiqabağı hər hansı təşviqat 

materiallarının yayılması qanunla qadağan edilir. 

Xarici dövlətlərin, xarici hüquqi şəxslərin, xarici vətəndaşların, vətəndaşlığı olmayan şəxslərin, 

dövlətin və bələdiyyənin seçkilərin təyin edilməsi haqqında qərarın rəsmi dərc edildiyi günə olan vəziyyətə 

görə Azərbaycan Respublikasının hüquqi şəxslərinin nizamnamə kapitalında iştirak (mülkiyyət) payı 30 

faizdən çox olarsa, həmin hüquqi şəxslər tərəfindən də hər hansı bir seçkiqabağı təşviqatın aparılması 

yolverilməzdir. 

Seçkiqabağı təşviqat kütləvi informasiya vasitələri ilə, kütləvi tədbirlərin keçirilməsi yolu ilə, çap 

olunmuş audiovizual və digər təşviqat materiallarının buraxılması və yayılması yolu ilə və qanunla qadağan 

edilməyən digər üsullarla aparılır. 

Qeydə alınmış namizəd, siyasi partiya və siyasi partiyalar bloku seçkiqabağı təşviqatın forma və 

üsullarını müstəqil müəyyənləşdirir. 

Kütləvi informasiya vasitələri ilə seçkiqabağı təşviqat açıq müzakirələr, “dəyirmi masalar”, mətbuat 

konfransları, müsahibələr, çıxışlar, siyasi reklamlar, tele və videoverilişlər, videofilmlər formasında və 

qanunla qadağan edilməyən digər formalarda həyata keçirilir.  

Mülkiyyət növünə və yayım imkanlarına görə Azərbaycan Respublikası ərazisinin yarısına, 

yarısından çoxuna, yaxud azına yayımlanan ictimai teleradio verilişləri təşkilatlarının, təsisçiləri fiziki və 

hüquqi şəxslər olan və xüsusi mülkiyyətə əsaslanan teleradio verilişləri təşkilatlarının, təsisçiləri dövlət 

orqanları, təşkilatları, idarələri olan və ya dövlət büdcəsindən maliyyələşən, Azərbaycan Respublikası 

ərazisinin yarısına, yarısından çoxuna, yaxud azına yayımlanan və həftədə azı bir dəfə çıxan dövlət dövri 
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mətbuat nəşrlərinin və təsisçiləri ayrı-ayrı fiziki və ya hüquqi şəxslər olan özəl dövri nəşrlərin seçkiqabağı 

təşviqat prosesində iştirakı nəzərdə tutulur. 

İctimai teleradio təşkilatları tərəfindən seçkiqabağı təşviqat üçün ayrılan efir vaxtı və dövlət dövri 

mətbuat nəşrləri tərəfindən seçkiqabağı təşviqata dərc üçün ayrılan yer ödənişsiz və ödənişli əsaslarla, özəl 

teleradio təşkilatları və özəl dövri nəşrlər tərəfindən isə yalnız ödənişli əsaslarla həyata keçirilir.  

Seçkiqabağı təşviqat müddəti başlanandan sonra bir həftə müddətində qeydə alınmış namizədlər, 

siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları arasında onların verdikləri ərizələr əsasında ictimai teleradio 

verilişləri təşkilatlarında ayrılmış pulsuz efir vaxtının bölgüsü məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyası 

tərəfindən, dövlət dövri mətbuat nəşrləri tərəfindən ayrılmış pulsuz dərc yerinin bölgüsü məqsədilə müvafiq 

dövri nəşr tərəfindən püşkatma keçirilir. 

Püşkatmanın keçirilməsində müvafiq seçki komissiyasının üzvləri, namizədlər, namizədləri qeydə 

alınmış siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri, yaxud vəkil edilmiş 

şəxsləri, qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada müşahidəçi statusu almış Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları, KİV nümayəndələri və beynəlxalq müşahidəçilər iştirak edə bilərlər. 

İctimai teleradio verilişləri təşkilatlarının seçkiqabağı təşviqat üçün ayırdıqları ödənişsiz efir vaxtının 

ümumi həcmi həftədə 3 saatdan az olmamalıdır. 

Təsisçiləri dövlət orqanları, idarələri, təşkilatları olan və ya dövlət büdcəsindən maliyyələşən, 

Azərbaycan Respublikasının ərazisinin yarısına, yaxud yarısından çoxuna yayımlanan dövri nəşrlərdən hər 

birində pulsuz ayrılan nəşr səhifələrinin həcmi seçkiqabağı təşviqat dövrünədək həftəlik nəşr səhifələrinin 

ümümi həcminin azı 10 faizini təşkil etməlidir. 

İctimai teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər təşviqat aparmaq məqsədilə qeydə alınmış 

namizədlərə, namizədləri qeydə alınmiş siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına müqavilə əsasında 

pullu efir vaxtı və dövri nəşrlərin redaksiyaları öz səhifələrində ödənişli əsaslarla yer ayırmalıdırlar.Bu 

zaman ayrılan pullu efir vaxtının ümumi həcmi ayrılan pulsuz efir vaxtının ümumi həcmindən az və həmin 

həcmdən iki dəfədən artıq ola bilməz, nəşr səhifələrində ödənişli dərc üçün ayrılmış yerin ümumi həcmi isə 

ayrılan pulsuz nəşr səhifələrinin həcmindən az olmamalıdır. 

Teleradio təşkilatlarında və dövri nəşrlərdə ödənişli əsaslarla aparılan təşviqatın vaxtı seçkiqabağı 

təşviqat subyektləri arasında onların verdikləri bildiriş əsasında teleradio təşkilatları və dövri nəşrlərin 

redaksiyaları tərəfindən keçirilən püşkatma nəticəsində müəyyənləşdirilir. 

Seçkiqabağı təşviqat materiallarının efirə verilmə və ya dərc olunma şərtləri bütün namizədlər, siyasi 

partiyalar, siyasi partiyaların blokları üçün eyni olmalıdır. 

Püşkatma keçirildikdən sonra efir vaxtı və dövri nəşrlərdə dərc üçün yer bağlanmış müqavilə 

əsasında təqdim edilir. Müqavilədə seçkiqabağı təşviqatın forması, efirəçıxma vaxtı və tarixi, dərcetmə 

tarixi, verilən efir vaxtının müddəti, dərc üçün ayrılan yerin həcmi, ödənişin qaydası və həcmi, aparıcı 

jurnalistin teleradio verilişləri prosesində iştirak forması və şərtləri nəzərdə tutulmalıdır. 

Efir vaxtının haqqı və dövri nəşr səhifələrində ayrılmış yerin dəyəri yalnız qeydə alınmış 

namizədlərin xüsusi seçki fondu hesabına ödənilməlidir. 

Püşkatma keçirildikdən sonra ayrılmış efir vaxtından və dövri nəşrlərin səhifələrindəki yerdən imtina 

edilərsə, bu barədə efirə çıxmağa 2 gün qalmış müvafiq teleradio təşkilatına, dərcetmə gününə isə azı 5 gün 

qalmış müvafiq dövri nəşrin redaksiyasına məlumat verilməlidir.Teleradio təşkilatları və dövri nəşrlərin 

redaksiyaları sərbəstləşdirilmiş efir vaxtından və yerdən seçkiqabağı təşviqat məqsədləri üçün istifadə edə 

bilməzlər. 

Kütləvi informasiya vasitələrində seçkiqabağı təşviqat aparılarkən təşviqat materiallarının 

verilməsini malların, xidmətlərin reklamları ilə və ya digər teleradio proqramlarının verilməsi ilə 

dayandırmaq qadağandır. 

Kütləvi tədbirlər yolu ilə seçkiqabağı təşviqat yığıncaqlar, vətəndaşlarla görüşlər, kütləvi 

müzakirələr, söhbətlər və s.formalarda aparılır.  

Dövlət orqanları, bələdiyyə qurumları qeydə alınmış namizədə, siyasi partiyalara, siyasi partiyalar 

bloklarına vətəndaşlarla görüşlər, açıq müzakirələr təşkil edilməsində və keçirilməsində kömək 

etməlidirlər. 

Dövlət və ya bələdiyyə mülkiyyətində olan, seçkiqabağı tədbirlərin keçirilməsi üçün yararlı yer 

(bina, otaq) seçki komissiyalarının sifarişi ilə seçkiqabağı təşviqat subyektlərinin seçki komissiyaları ilə 

razılaşdırdıqları vaxtda seçicilərlə görüşlər üçün istifadəyə mülkiyyətçilər tərəfindən pulsuz verilir. 

Göstərilən yer qeydə alınmış namizədlərdən birinə, siyasi partiyaya, siyasi partiyalar blokuna seçkiqabağı 
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təşviqatın aparılması üçün verilmişsə, mülkiyyətçi digər namizədə, siyasi partiyaya, siyasi partiyalar 

blokuna eyni istifadə şərtləri ilə həmin yeri verməkdən imtina edə bilməz. 

Seçicilərlə görüşlər, yığıncaqlar, digər seçkiqabağı kütləvi tədbirlər keçirmək üçün qeydə alınmış 

namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların blokları mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, 

vətəndaşlara və təşkilatlara məxsus bina və otaqları müqavilə əsasında icarəyə götürmək hüququna 

malikdirlər. 

Dövlətin müvafiq reyestlərinə daxil edilmiş, mədəniyyət obyektləri sayılan bina və avadanlıq 

təşviqat məqsədləri üçün istifadə edilə bilməz. 

Seçki komissiyaları qeydə alınmış namizədlərə, siyasi partiyalara, siyasi partiyaların bloklarına 

seçkiqabağı kütləvi tədbirlər keçirmək üçün bərabər şərait yaradırlar, müvafiq icra hakimiyyəti orqanları 

isə həmin kütləvi tədbirlərin keçirilməsində təklükəsizliyi və ictimai asayişi qanunvericiliyə uyğun olaraq 

təmin edirlər. 

Çap, audiovizual və digər seçkiqabağı təşviqat materialları buraxmaq (qanunla müəyyənləşdirilmiş 

qaydada) hüququndan istifadə etməklə də qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyaların 

blokları seçkiqabağı təşviqat apara bilərlər. 

Seçkiqabağı çap və audiovizual təşviqat materiallarında bu materialları hazırlayan və hazırlanmasını 

sifariş edən təşkilatların adı, materialların tirajı və buraxılış tarixi barədə məlumat olmalıdır. 

Qeydə alınmış namizədlər, siyasi partiyalar, siyasi partiyalar blokları çap olunan seçkiqabağı təşviqat 

materialları haqqında tam məlumatları və ya onların surətlərini, habelə bu materialları sifariş edən və 

hazırlayan təşkilatların ünvanları barədə məlumatları müvafiq seçki komissiyasına təqdim etməlidirlər. 

Dairə seçki komissiyalarının təklifi ilə yerli icra hakimiyyəti orqanları və bələdiyyə qurumları 

səsvermə gününə azı 30 gün qalmış hər bir seçki məntəqəsinin ərazisində təşviqat materiallarının lövhələrdə 

yerləşdirilməsi üçün yer müəyyənləşdirməlidirlər. Həmin yerlər elə olmalıdır ki, seçicilərin gəlməsi üçün 

əlverişli olsun və orada yerləşdirilən məlumatları oxumaq mümkünləşsin. 

Səsvermə üçün ayrılmış otaqlarda və ya onların girişində, dövlətin müvafiq reyestrinə daxil edilmiş 

tarix və mədəniyyət abidələri sayılan binalarda, qurğularda və otaqlarda seçkiqabağı təşviqat materialları 

yerləşdirilə bilməz. 

Seçkiqabağı təşviqat zamanı təşviqat aparmaq hüququna malik olan subyektlər tərəfindən təşkilati 

işlərin yerinə yetirilməsi məqsədi istisna olmaqla, seçicilərə pul vəsaiti, maddi sərvət, qiymətli kağızlar, 

hədiyyələr vermək və onları qeyri-qanuni hərəkətlər yolu ilə öz tərəfinə çəkmək, dövlət və bələdiyyə 

mülkiyyətində olan nəqliyyat vasitələrindən pulsuz istifadə etmək, dövlət orqanlarının və bələdiyyə 

qurumlarının fəaliyyətini təmin edən rabitə və informasiya vasitələrindən istifadə etmək, xeyriyyə fəaliyyəti 

ilə məşğul olmaq, seçicilərə mükafat və bəxşiş təklif etmək, onları cəza ilə hədələmək, təzyiq göstərmək və 

digər qanunazidd üsullarla səsverməyə və ya səsvermədən çəkinməyə sövq etmək, digər qeydə alınmış 

namizədlərin, siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının təşviqat kampaniyalarına müdaxilə etmək və 

pozmaq, onların seçkiqabağı təşviqat materiallarının yayılmasına mane olmaq, təşviqat plakatlarını və digər 

təşviqat materiallarını məhv etmək və korlamaq yolverilməzdir. 

Hakimiyyətin zorla ələ keçirilməsinə, konstitusiya quruluşunun zorla dəyişdirilməsinə və dövlətin 

ərazi bütövlüyünün pozulmasına çağırışlar, vətəndaşların şərəf və ləyaqətini təhqir edən mülahizələr, sosial, 

irqi, milli, dini nifrət və düşmənçilik yaradan, əqli mülikyyət haqqında qanunvericiliyi pozan təşviqatın 

aparılması qadağandır. 

''Reklam haqqında'' qanunun tələblərinə uyğun olaraq teleradio verilişləri təşkilatlarında seçkiqabağı 

təşviqat materiallarının yayımlanması zamanı ayrı-ayrı fiziki şəxslərin, kommersiya və ya qeyri-

kommersiya təşkilatlarının sahibkarlıq fəaliyyəti nəticəsində istehsal olunmuş əmtəələrin markalarının 

(modellərinin, artikullarının), kommersiya təşkilatlarının və sahibkarlıqla məşqul olan fiziki şəxslərin 

adlarının göstərilməsi yolverilməzdir. 

Seçkiqabağı təşviqat aparmaq üçün şərait yaratmış teleradio verilişləri təşkilatları və dövri nəşrlər, 

eləcə də seçkiqabağı təşviqatın digər subyekləri müqavilə ilə öz üzərlərinə götürdükləri öhdəlikləri yerinə 

yetirməyə borcludurlar. 

Efir vaxtından və dövri nəşrlərdən istifadə zamanı təşviqat prosesinin subyekləri müqavilədə 

müəyyənləşdirilmiş şərtləri pozduqda teleradio verilişləri təşkilatları efir vaxtının verilməsi və dövri nəşrlər 

isə dərc üçün yerin ayrılması haqqında müqavilənin ləğvi barədə məhkəməyə müraciət edə bilərlər. 

Seçki Məcəlləsi ilə seçkiqabağı təşviqat üçün müəyyən edilmiş qaydalara teleradio verilişləri 

təşkilatları və dövri nəşrlərin redaksiyalrı tərəfindən riayət edilməsinə nəzarəti Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının nəzdində yaradılmış və əsasən jurnalistlərdən ibarət olan mətbuat qrupu həyata keçirir. 



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

127 
 

Azərbaycan.-2018.-20 mart.-№62.-S.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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

128 
 

 

Tariximizə və taleyimizə sahiblik hissi 
 

Hacı İbrahimov 

 

"... 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". 

İlham Əliyev 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Azərbaycan öz müstəqil dövlətçilik tarixinin yeni bir mərhələsinin astanasındadır: xalqımız qarşıdakı 

yeddi illik müddətdə ölkənin taleyini müəyyənləşdirəcək siyasi hadisəyə - prezident seçkilərinə hazırlaşır.  

Demokratiyanın - xalq hakimiyyətinin mühüm tərkib hissəsi olan, dövlətin idarə edilməsində 

vətəndaşın iştirakını şərtləndirən bu seçkilər çox əlamətdar bir vaxtda, Şərqin ilk demokratik dövlətinin - 

Azərbaycan  Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi ərəfəsində keçiriləcəkdir. Xalqımızın azadlıq və 

müstəqillik arzularından yaranan Xalq Cümhuriyyəti qarşıya qoyduğu məqsədlərə xarici təcavüz 

nəticəsində nail ola bilməyib, süquta uğrasa da, onun ideyaları və dövlət quruculuğu ənənələri unudulmadı, 

milli dövlətçilik atributları qorunub saxlanıldı. Ulu öndər Heydər Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti 

sayəsində xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşı özünə qaytarıldı, milli mənlik şüuru və azərbaycançılıq 

məfkurəsi gücləndi, müstəqillik arzularının yenidən gerçəkləşməsi üçün mənəvi mühit, iqtisadi potensial 

yaradıldı. Ötən əsrdə ikinci dəfə Azərbaycanın öz istiqlalına qovuşmasında məhz bu amillər önəmli rol 

oynadı, müstəqil dövlətçilik ənənələrinin bərpası üçün möhkəm zəmin oldu. 

Bu gün biz müstəqilliyin bərpasından ötən iyirmi altı ildə ölkəmizin nail olduğu yüksəliş və inkişafa 

görə çox böyük qürur və iftixar hissi keçiririk. Dövlət quruculuğunda, sosial-iqtisadi, mənəvi-mədəni 

inkişafda əldə olunan nailiyyətlərin təməlində Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiya və 

cənab Prezident İlham Əliyevin zamanın çağırışları kontekstində daha da zənginləşdirdiyi həmin 

strategiyaya sadiqliyi dayanır. Məhz bunun nəticəsidir ki, müstəqil Azərbaycanın vüsətli tərəqqisinə nə hələ 

də davam edən müharibə vəziyyəti, nə xalqımızın bədxahlarının törətdikləri əngəllər, nə də qlobal maliyyə-

iqtisadi böhranın qarşıya çıxardığı çətinliklər təsir göstərə bilir. Mövcud mürəkkəb geosiyasi şəraitdə 

ölkəmizin regionda bütün istiqamətlər üzrə öncül mövqeyə çıxması, təkcə beynəlxalq enerji təhlükəsizliyi 

və nəqliyyat-logistika problemlərinin deyil, həm də dünyanı narahat edən sosial-iqtisadi və humanitar 

xarakterli bir sıra məsələlərin həllində fəal iştirak etməsi mükəmməl və düşünülmüş siyasətə əsaslanır. 

Xalqımızın və dövlətimizin maraqlarına tam cavab verən bu siyasətin davamlılığının təmin olunması 

baxımından qarşıdakı seçkilərin əhəmiyyətinin cəmiyyətdə aydın dərk edilməsi vacib şərtdir. 

Seçkilərin keçirilməsi üçün tarixin müəyyənləşdirilməsində, yəqin ki, beynəlxalq aləmdə və 

bölgəmizdə baş verən ciddi proseslərin mahiyyəti və təsirləri, xüsusən də, xalqımızın yeganə ağrılı 

problemi olan Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı qarşıya qoyulan məqsədlərin gerçəkləşdirilməsi 

məsələləri önəmli rol oynayıb. Ölkə rəhbərinin bu taktiki addımı onun ekstremal şəraitdə ən düzgün qərar 

vermək bacarığına malik siyasi lider olduğunu bir daha təsdiqləyir. 

Azərbaycan xalqının öz müstəqil dövlətinin taleyini yenidən məhz belə bir liderə etibar edəcəyi və 

ona etimad göstərəcəyi, təbii ki, gözləniləndir. Prezidentliyə namizədlərin irəli sürülməsi ilə bağlı müxtəlif 

ictimai qurumların, ziyalı və vətəndaş birliklərinin keçirdikləri yığıncaqlarda qəbul olunan qərarlar da 

xalqın mütləq əksəriyyətinin arzu və istəyini ifadə edir: prezidentliyə ən layiqli namizəd cənab İlham 

Əliyevdir! Ölkə ictimaiyyəti cəmiyyətimizin siyasi avanqardı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının VII 

qurultayında partiyanın sədri kimi onun namizədliyinin irəli sürülməsini səmimi və sarsılmaz bir yekdilliklə 

dəstəkləyir.  

Müstəqil dövlətimizə rəhbərlik etdiyi 15 il ərzində cənab İlham Əliyev müasir dünya siyasətinin 

incəliklərini mükəmməl bilən və bütün məsələlərin həllində milli maraqlarımızı təmin edən, sözü və əməli 

bir olan, praqmatik düşüncəli, qətiyyətli, cəsarətli, xarizmatik lider olduğunu sübuta yetirmişdir. O, doğma 

xalqının böyük sevgisini qazanmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq səviyyədə güclü şəxsiyyət, müdrik 

siyasətçi, görkəmli dövlət xadimi kimi tanınır. 
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Bu gün seçim qarşısında olan hər bir vətəndaşımız cənab İlham Əliyevin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə 

Azərbaycanda həyata keçirilən geniş miqyaslı islahatları, möhtəşəm quruculuq işlərini, sosial-iqtisadi 

inkişafı göz önünə gətirməlidir. Ölkəmiz iqtisadi göstəricilərinə görə beynəlxalq reytinqlərdəöncül 

yerlərdən birini tutur. İqtisadiyyatımızın inkişafı dinamikası çox yüksəkdir. Son 14 il ərzində iqtisadiyyatın 

3,2 dəfə artması dünya miqyasında rekord göstəricidir. Qeyri-neft sektorunda artımın 2,8 dəfə olması isə 

göstərir ki, iqtisadi inkişafımız təkcə neft-qaz istehsalı ilə bağlı deyil, çoxşaxəlidir. Bu müddətdə valyuta 

ehtiyatlarımız 23 dəfə artıb və 1,8 milyard dollardan 42 milyard dollara yüksəlib. Adambaşına valyuta 

ehtiyatları həcminə görə bu gün Azərbaycan dünya miqyasında qabaqcıl yerlərdədir.Valyuta ehtiyatlarımız 

ölkəmizin ümumi daxili məhsuluna bərabərdir. 

Cənibi Qafqazın lider dövləti kimi Azərbaycan bölgədə həyata keçirilən bütün qlobal layihələrdə söz 

sahibidir və özünün geoiqtisadi, geosiyasi fəallığı ilə təcavüzkar Ermənistanı bu layihələrdən təcrid edə 

bilir. Ölkəmizin təşəbbüsü ilə yaradılan enerji və nəqliyyat dəhlizləri şərqdən-qərbə doğru uzanaraq, Asiya 

ilə Avropanı birləşdirir, bu iki qitədə sülhə, təhlükəsizliyə mislisiz töhfələr verir.  

Sosial məsələlərin həllinə gəldikdə, yenə ölkəmiz nəinki regionda, postsovet məkanında, eləcə də 

dünya miqyasında diqqət cəlb edən göstəriciləri ilə seçilir. Hazırda işsizlik 5 faiz, yoxsulluq 5,4 faiz 

səviyyəsindədir ki, bu da son illərdə həyata keçirilən uğurlu sosial siyasətin ən mühüm nəticəsidir.  Buraya 

maaşların beş dəfədən, pensiyaların səkkiz dəfədən çox artması faktını, qaçqınlarımız və məcburi köçkünlər 

üçün salınmış qəsəbələrin, yeni inşa edilmiş və ya bərpa olunmuş təhsil müəssisələrini, tibb ocaqlarının 

sayını, yaşayış məntəqələrimizin təbii qazla təminolunma səviyyəsini və digər arqumentləri də əlavə etsək, 

əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan əhalisinin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində misilsiz 

işlər görülüb. Sosial-iqtisadi inkişafın nəticələrini bizim hər birimiz hiss edir, görür və bunlardan yetərincə 

yararlanırıq. 

Bu gün paytaxtımız Bakı Avropanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilməkdədir: klassik və müasir 

memarlıq ənənələrinin çox incə bir zövqlə sintez edilməsi şəhər arxitekturasına möhtəşəmlik verir. Burada 

keçirilən nüfuzlu beynəlxalq forumların, böyük idman tədbirlərinin iştirakçıları, ilbəil sayı artan xarici 

qonaqlar Bakının sürətlə yeniləşən simasına heyran qalırlar. 

Bölgələrimizdə gedən vüsətli tikinti-quruculuq, abadlıq işləri digər şəhərlərimizdə, rayon 

mərkəzlərimizdə də ürəkaçan, göz oxşayan mənzərə yaradır. Azərbaycanın hər yerində, hər bir guşəsində 

iqtisadi fəallığın artması əhalinin getdikcə daha yüksək rifaha qovuşmasını təmin edir. Bu məqamda 

ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına dövlətimizin və onun başçısının necə güclü dəstək verdiyini yada salmaq 

istərdim. Sahibkarların maarifləndirilməsindən və hüquqlarının müdafiəsindən başlamış, güzəştli kreditlər 

verilməsinə, investisiya təminatına, elektron xidmətlər göstərilməsinə, xüsusi iqtisadi zonalar, sənaye 

parkları və biznes inkubatorları yardılmasınadək çoxsaylı tədbirlər dövlətin əlverişli sahibkarlıq mühiti 

formalaşdırmaq üçün məqsdəyönlü siyasət apardığını göstərir. Bunun nəticəsidir ki, indi ölkə 

iqtisadiyyatında özəl sektorun payı səksən faizdən çoxdur. 

İqtisadiyyatı güclü olan dövlət qarşısına çıxan bütün problemləri həll etməyə qadirdir - cənab İlham 

Əliyevin apardığı siyasət bu tarixi həqiqətə söykənir və öz bəhrəsini verir. İqtisadi qüdrəti daim artan 

dövlətimiz xalqımızın yeganə ağrılı problemi olan Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində öz gücünü 

göstərməkdədir. Azərbaycan büdcəsində hərbi quruculuq və müdafiə məqsədləri üçün ayrılan vəsaitin 

işğalçı Ermənistanın bütövlükdə dövlət büdcəsini üstələməsi ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin göstəricisidir. 

Biz nə qədər bu münaqişənin dinc vasitələrlə və danışıqlar yolu ilə öz həllini tapmasını arzulasaq da, 

təcavüzkar Ermənistan işğaldan əl çəkib sülhə gəlmək, münaqişəni qan tökülmədən sahmana salmaq 

niyyətindən uzaq görünür. Belə vəziyyətdə Azərbaycan öz hərbi üstünlüyündən istifadə etmək 

məcburiyyətindədir və 2016-cı ilin aprelində düşmən təxribatına cavab olaraq ordumuzun məhdud sayda 

qüvvə ilə gerçəkləşdirdiyi əks-həmlə əməliyyatı bu üstünlüyü bir daha nümayiş etdirdi. Aprel döyüşləri 

ordumuzun təkcə taktiki-texniki cəhətdən deyil, həm də qəhrəman əsgər və zabitlərimizin yüksək döyüş 

ruhu və vətənpərvərlik duyğusuna görə düşməndən qat-qat güclü olduğunu göstərdi. Təbii ki, ordumuzu 

belə güclü edən ən mühüm amil Ali Baş Komandanın - cənab İlham Əliyevin dövlətimizin hərbi qüdrətinin 

artmasına xüsusi qayğı və diqqət göstərməsidir. 

Bu gün Azərbaycan özü müharibə vəziyyətində olmaqla yanaşı, həm də dünyanın ən təhlükəli, qanlı-

qadalı, terrorizm və hərbi qarşıdurmaların hökm sürdüyü bir regionu ilə qonşuluqdadır və belə şəraitdə 

balanslaşdırılmış, müstəqil siyasət aparmaq heç də asan iş deyildir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində 

ikili standartların tətbiq edilməsi, əksər hallarda haqqın nahaqqın ayağına verilməsi bu işi daha da 

çətinləşdirir. Cənab İlham Əliyev bu mürəkkəb geosiyasi situasiyada ən düzgün olan yolu seçərək xarici 
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siyasətdə də milli maraqlarımızı tam təmin edir. Belə qətiyyətli və uzaqgörən siyasətə xalqın dəstək verməsi 

təbiidir və möhtərəm Prezidentimizin dünya miqyasındakı nüfuzu bizi qürurlandırmaya bilməz. 

Məncə, təcavüzkarla, xarici düşmənlə mübarizə aparmaq xalqın öz içərisindən çıxan xəyanətkarları 

cilovlamaqdan, onların təxribatlarının qarşısını almaqdan daha asandır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda da 

zaman-zaman belə hallar baş verir, öz şəxsi mənafeyini dövlətin, millətin maraqlarından üstün tutanlar, 

ölkəmizin inkişafını, xalqımızın rifahını gözü götürməyən əcnəbi bədxahlarımızın,  ermənipərəst 

qüvvələrin əlində oyuncağa çevrilənlər tapılır. Prezident seçkiləri ərəfəsində belə antimilli qüvvələrin 

fəallaşması nə qədər gözləniləndirsə, onların əl atdıqları vasitələrin heç bir mənəvi-əxlaqi çərçivəyə 

sığmaması, ən eybəcər şəkil alması bir o qədər ağlagəlməzdir. Mən həmin yaramazların adlarını burada 

çəkmək istəmirəm, amma onlara üz tutub deyirəm ki, sizin primitiv və əxlaqsız hərəkətləriniz, söyüş və 

təhqirləriniz Azərbaycan cəmiyyətində hədsiz qəzəb və nifrət doğurur. Bununla ictimai rəyə təsir göstərə 

biləcəyinizi düşünürsünüzsə, nəinki yanılırsınız, həm də sizin ciddi və sağalmaz psixoloji problemləriniz 

vardır! 

Xalqımız özünə lider və rəhbər seçməyə də, onu qorumağa da qadirdir. 

Xaqımız öz müstəqil dövlətçiliyinin, əmin-amanlığının və dincliyinin dəyərini bilir və onu daim 

qoruyacaqdır! 

Bu gün Azərbaycanın sakitlik və sabit inkişaf məkanı kimi tanınması və qəbul edilməsi bizim hər 

birimizin qəlbində qürur və iftixar hissi doğrur.  

Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə ölkəmizin həyatında yeni mərhələ başlanacaqdır ki,  

bu da müstəqil dövlətçiliyimizin bərpasından sonrakı  dövrdə qazanılmış nailiyyətlərin zənginləşdirilməsi, 

həmçinin, zamanın çağırışlarına cavab verən inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi ilə əlamətdar 

olacaqdır. Heç şübhəsiz, belə taleyüklü bir məsələdə hansısa eksperimentə ehtiyac qalmır, tariximizə və 

taleyimizə sahiblik bizim üçün ən mühüm amil olacaqdır. Öz tarixini bilən və taleyini təsadüflərə qurban 

vermək istəməyən Azərbaycan xalqının seçimi isə məlumdur: cənab İlham Əliyevin apardığı siyasətin 

alternativi yoxdur və biz qarşıdakı yeddi il ərzində də müstəqil dövlətimizin daha da qüdrətlənməsinə, milli 

inkişafımıza təminat olan bu siyasətin davam etdirilməsinə səs verəcəyik! 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 20 mart. - № 52. - S. 5. 
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Yeni Azərbaycan Partiyasına milyonların sevgisi şəksizdir 

 
11 aprel prezident seçkiləri dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu və bu gün cənab 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə biri-birindən əhəmiyyətli uğurlara imza atan Yeni Azərbaycan Partiyasının 

qələbələr partiyası kimi mövqeyini daha da möhkəmləndirəcək 

 

Yeganə Əliyeva 

 
11 aprel prezident seçkilərinə az vaxt qalır. Ölkənin ictimai-siyasi həyatında aparıcı rol oynayan, 

cəmiyyətin bütün təbəqələrini öz sıralarında birləşdirən, ümumxalq partiyası olduğunu qazandığı uğurları 

ilə təsdiqləyən Yeni Azərbaycan Partiyası cari ilin fevralında VI qurultayını keçirib, cənab İlham Əliyevin 

namizədliyini rəsmən irəli sürərək, seçkilərə böyük ruh yüksəkliyi ilə qatıldı. 

Artıq seçkilərin təbliğat-təşviqat mərhələsindəyik. Ölkəmizdə demokratik şəraitin mövcudluğu hər 

bir siyasi partiyanın seçkilərə öz namizədi ilə qatılmasından, təbliğat-təşviqat prosesini lazımi səviyyədə 

həyata keçirməsindən də aydın görünür. Hər zaman qeyd olunan bu fikri xüsusi vurğulamaq istərdik: siyasət 

real məsələlər, konkret işlərdir. Ölkə ictimaiyyəti reallığa yüksək dəyər verərək inkişaf, tərəqqi yolunda 

inamla irəliləyən Azərbaycanımızın gələcək uğurlarının davamlılığını təmin etmək üçün düzgün seçim 

edəcək, seçki hüququndan istifadə edərək, inkişafa dəstək olacaq. 

“Biz müstəqil ölkə kimi inkişaf edirik. Biz bundan sonra əbədi müstəqil olacağıq. Azərbaycan xalqı 

dünyaya sübut edib ki, müstəqil dövlətdə yaşaya, müstəqil dövlət qura, müstəqilliyi qoruyub saxlaya bilər... 

Bu yolda təzyiqlər də, təxribatlar da, təhdidlər də oldu. Azərbaycanın dostları çoxdur, Azərbaycan ilə 

dostluq, əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı durmadan artır. Bu da təbiidir. Çünki Azərbaycan güclü 

dövlət, etibarlı tərəfdaş kimi, ədalətli mövqeyinə görə dünya miqyasında böyük şöhrət qazana bilmişdir... 

Azərbaycan öz inkişafı, öz qətiyyəti ilə, bölgədə gedən proseslərə öz münasibətilə sübut edib ki, biz 

müstəqil dövlətik və biz öz maraqlarımızı qoruya bilirik.” Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev Yeni 

Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında bu reallığı da diqqətə çatdırmışdır: “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... Təhlükəsizlik və sabitlik bizi fərqləndirən müsbət amillərdir.” 

Ölkə Prezidenti İlham Əliyev çıxışlarında hər zaman diqqəti 2003-cü ildə keçirilən andiçmə 

mərasimində verdiyi bu vədə yönəldir: “Azərbaycanı qüdrətli dövlətə çevirmək üçün ən başlıcası ölkədə 

Heydər Əliyev siyasəti davam etdirilməlidir.” Bu vədin verilməsindən ötən bu müddət ərzində görülən 

işlərə, əldə olunan uğurlara söykənərək bu gün bu fikri böyük inam və qətiyyətlə bildiririk ki, bugünkü 

Azərbaycan Ulu Öndərin görmək istədiyi kimi inkişaf edir, onun qoyduğu yolla gedir, güclənir, 

möhkəmlənir və çox güclü regional amilə çevrilib. 

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin yaradıcısı olduğu Yeni Azərbaycan Partiyası yarandığı gündən öz 

siyasi xəttinə, tutduğu yola sadiqlik nümayiş etdirərək, Azərbaycanın inkişafına, tərəqqisinə öz töhfələrini 

verməyə səy göstərib. Yeni Azərbaycan Partiyasının yaranması ulu öndər Heydər Əliyevin 90-cı illərin 

əvvəllərində hakimiyyətə qayıdışı ideyası ilə eyniyyət təşkil edir. Müstəqilliyimizin ilk illərində ölkəmizdə 

yaşanan durum ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışını zərurətə çevirmişdir. YAP-ın 

yaranması isə bu zərurətin əslində təşkilatlanma forması idi. Ulu öndər Heydər Əliyev 19 noyabr 1994-cü 

ildə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının ikinci ildönümü münasibətilə keçirilən ümumrespublika 

müşavirəsində partiyanın keçdiyi yolu, üzləşdiyi çətinlikləri belə şərh etmişdir: “Mən bunları nə üçün 

xatırlayıram? Çünki o günlər mənim üçün əziz günlərdir. Ona görə yox ki, Yeni Azərbaycan Partiyası 

yaranıbdır. Bu, şübhəsiz, mənim üçün əziz bir hadisədir. Ona görə ki, bu bizim Azərbaycan vətəndaşlarının, 

bu partiyaya həvəs göstərən, bu partiyaya üzv olmaq istəyən, bu partiyanı qurmaq istəyən, bu partiyanı 

yaratmaq istəyən adamların nə qədər cəsarətli, fədakar, cəfakeş olduqlarını göstərir. Bu partiya, bax, belə 

bir şəraitdə yarandı...” 
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Hal-hazırda sıralarında ictimaiyyətin bütün təbəqələrini təmsil edən 700 mindən artıq üzvü 

birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası Ulu Öndərin parlaq ideyalarının daşıyıcısı kimi cəmiyyətdə öz 

aparıcı rolunu günü-gündən möhkəmləndirməkdədir. Ulu öndər Heydər Əliyevin “YAP sınaqlardan 

çıxmış, böyük və şərəfli yol keçmiş, indi artıq Azərbaycan cəmiyyətində özünəməxsus yer tutmuş bir 

partiyadır” fikirləri milyonların partiyasına çevrilən Yeni Azərbaycan Partiyasının dünəninə, bu gününə və 

gələcəyinə bələdçilik edir. YAP aparıcı siyasi qüvvə kimi fəaliyyət göstərdiyi 25 ildən artıq dövr ərzində 

bütün qüvvə və bacarığını xalqa xidmətə yönəldərək, biri-birindən önəmli uğurlara imza atıb. Gələcəyə 

doğru inamla irəliləyən partiyanın son illərdə cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında əldə etdiyi uğurlar 

göz önündədir. Azərbaycanın bugünkü reallıqlarında öz payı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının hər bir 

üzvü ölkəmizin qüdrəti ilə qürur duyur, inkişafa dəstək olmaq üçün ciddi səylər göstərir. 

İqtisadi inkişaf, həyata keçirilən nəhəng transmilli layihələr onu göstərir ki, iqtisadi möcüzələr ölkəsi 

olan Azərbaycanın qarşısında böyük imkanlar mövcuddur. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyev bildirir: “Biz 

ən böyük ölkələrlə tərəfdaşlıq münasibətlərindəyik. İmkanlarından, ölçülərindən asılı olmayaraq, bütün 

ölkələrlə bərabər hüquqlu münasibətlər qura bilmişik. Biz öz siyasətimizi qarşılıqlı hörmət, qarşılıqlı 

maraqlar əsasında qururuq.” Azərbaycanın istər bölgədə, istər Avropada, istərsə də dünyada maraqları 

təmin edilir. Bu gün bölgədə Azərbaycanın iştirakı olmadan hansısa iqtisadi və siyasi layihənin həyata 

keçirilməsinin mümkünsüzlüyü ölkəmizin düşünülmüş və məqsədyönlü siyasətinin nəticəsidir. Ölkəmiz 

təşəbbüsləri gerçəkliyə çevirməklə dövlətlər, xalqlar arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin inkişafına 

öz töhfəsini verir. Bir sözlə, Azərbaycan Şərqlə Qərbin arasında körpü rolunu oynayır. Dinlərarası, 

mədəniyyətlərarası dialoqların təşkilində ideal məkan kimi qəbul olunan Azərbaycan dünyaya tolerantlıq, 

multikulturalizm təcrübəsini nümayiş etdirir. Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında dövlətimizin 

başçısı İlham Əliyev bildirmişdir: “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 verir.” 

Təbii ki, bu uğurlara yol açan əsas amil dövlətimizin uğurlu siyasəti nəticəsində ölkədə sabitliyin 

mövcudluğu və iqtisadi tərəqqidir. Azərbaycan iqtisadi göstəriciləri ilə dünyanın diqqətindədir. Son illərdə 

ümumi daxili məhsulun 3 dəfədən çox artması təkmil sosial-iqtisadi islahatların nəticəsidir. İqtisadiyyatın 

inkişafında neft amilinin önəmini xüsusi qeyd edən cənab İlham Əliyev 2003-cü ildə bu prioriteti 

açıqlamışdır: iqtisadi artım qeyri-neft sektorunun hesabına olmalıdır. Qeyri-neft sektorunun inkişafını neft 

siyasətinin məntiqi davamı kimi dəyərləndirən ölkə Prezidenti regionların malik olduğu potensial 

imkanlardan səmərəli istifadə etmək üçün regional inkişaf proqramlarını təsdiqlədi və uğurlu icrasını təmin 

etdi. Son 14 ildən artıq dövr ərzində 3 Dövlət Proqramı icra edilib. Artıq bu il üçüncü proqramın icrası başa 

çatır. 

İqtisadi uğurlarımız Azərbaycanın beynəlxalq münasibətlər sistemində yeri və roluna öz müsbət 

təsirini göstərir. İqtisadiyyatımızın inkişafında öz payı olan enerji sektorunda əldə olunan davamlı uğurlar 

əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsini şərtləndirir. Ötən il “Yeni əsrin müqaviləsi”nin imzalanması, cari ildə 

“Cənub Qaz Dəhlizi”nin əsas tərkib hissələrindən olan TANAP-ın icrasının başa çatmasının gözlənilməsi 

çoxtərəfli əməkdaşlığa verilən töhfələrin davamlılığını təsdiqləyir. 

İqtisadi və siyasi uğurlarımız öz növbəsində yeganə problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə yol açır. Bu əminliyi ifadə etməyə böyük əsaslar var ki, 

cənab İlham Əliyevin növbəti 7 illik Prezidentliyi dövründə əldə olunan uğurlardan bəhs edərkən, 

torpaqlarımızın işğaldan azad olunması sevincini qeyd edəcəyik. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının 11 aprel prezident seçkilərində də qələbəsi şəksizdir. Azərbaycanın 

uğurlarında payı olan partiyanın bu günə qədər ölkəmizdə keçirilən seçki proseslərindən uğurla çıxması bu 

inkişafın, tərəqqinin daha da sürətlənməsində stimul rolunu oynayır. Belə ki, 1998, 2003, 2008, 2013-cü il 

prezident, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015-ci il parlament, 1999, 2004, 2009, 2014-cü il bələdiyyə seçkiləri 

Azərbaycan tarixinə Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbəsi kimi yazılıb. “Ona görə iqtidar partiyasıyıq ki, 

bizim siyasətimiz xalq siyasətidir. Deyə bilərəm ki, biz ümumxalq partiyasıyıq. Çünki Azərbaycanın 

qarşısında duran bütün məsələlərdə biz fəal iştirak edirik. Biz öz əməyimizlə bu siyasəti aparırıq” söyləyən 

Prezident İlham Əliyev eyni zamanda bildirir: “Bizim əməlimiz, bizim işlərimiz, verilən sözlərə 
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sadiqliyimiz - bütün bunlar, əlbəttə, Yeni Azərbaycan Partiyasının nüfuzunu da qaldırır və deyə bilərəm ki, 

onu Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çeviribdir.” 

Bu gün Yeni Azərbaycan Partiyasında birləşən 700 mindən artıq üzvün 40 faizini gənclər təşkil edir. 

Bu, YAP-ın gələcəyinə inamın təsdiqi olmaqla yanaşı, eyni zamanda onun gəncləşən partiya imicini də 

möhkəmləndirir. Gənclərə diqqət və qayğı partiyanın fəaliyyətinin əsas tərkib hissələrindəndir. Gənclərin 

ictimai-siyasi fəallığının artırılması istiqamətində mühüm addımlar atılır. Ötən parlament və bələdiyyə 

seçkilərində YAP gənclərin təmsilçilik faizlərinin artırılmasını qarşıya mühüm vəzifə qoyaraq, bu 

istiqamətdə gördüyü tədbirlər nəticəsində məqsədə yüksək səviyyədə nail oldu. 

Bir sözlə, gənclər Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında təmsil olunmaqla öz potensiallarını 

ortaya qoymaq imkanı əldə edirlər. Ulu öndər Heydər Əliyevin ideyalarına sədaqət nümayiş etdirən 

Azərbaycan gəncləri Ümummilli Liderin irsinin öyrənilməsinə səy göstərir, Prezident İlham Əliyevin 

ətrafında sıx birləşərək, Azərbaycanın uğurlu gələcəyi naminə üzərilərinə düşən vəzifəni yüksək səviyyədə 

yerinə yetirməyə çalışırlar. 

Yeni Azərbaycan Partiyasının keçdiyi yolu təhlil etsək, bu həqiqət də özünü təsdiq etmiş olar ki, tarix 

bu partiyanı qələbələr qazanmaq üçün yaradıb. Ötən bu müddət ərzində YAP daim qalib olub, hər bir 

sınaqdan, çətinliklərdən qalib çıxıb və özünü Azərbaycan xalqına qaliblər partiyası kimi tanıdıb. Bu günün 

uğurları gələcəyə böyük inamla irəliləməyə əsas verir. Eyni zamanda bu uğurlar ulu öndər Heydər Əliyevin 

Azərbaycan ziyalılarının müraciətinə cavabında böyük inamla söylədiyi “Güman edirəm ki, müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin gələcək həyatının və fəaliyyətinin əsasını təşkil edən demokratiya və siyasi 

plüralizm şəraitində Sizin müraciətinizdə göstərilən yeni Azərbaycan siyasi partiyasının yaradılması 

obyektiv zəruriyyətdən doğulur. Belə partiya Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edərək yeni 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsində və inkişafında tarixi rol oynaya bilər” fikirlərinin 

təsdiqidir. Azərbaycanın müstəqillik tarixinin bələdçisi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının uğurlarımızın 

davamlılığında rolu daim yüksək dəyərləndirilir. O da aydındır ki, qarşıdakı illər üçün hədəflər 

müəyyənləşdirilərkən ötən illərin uğurlarının təhlilinə böyük zərurət yaranır. Dövlətimizin düzgün təmələ 

əsaslanan siyasəti nəticəsində yaşadığımız il daim əvvəlki ildən daha böyük uğurlarla zəngin olur, yadda 

qalır. Bu da ondan irəli gəlir ki, yeniləşmə, modernləşmə dövlət siyasətinin əsasını təşkil edir. Bu isə hər 

sahə üzrə proqramların qəbulunu zərurətə çevirir ki, onlar da xalq tərəfindən dəstəklənir və yüksək 

səviyyədə icra olunur. Həmin proqramlarda prioritetlər müəyyənləşdirilir, onların icra mexanizmləri və sərf 

olunacaq maliyyə vəsaitləri öz əksini tapır. 

25 ildən artıq şərəfli yol keçən, bütün çətinliklərdən, fırtınalardan uğurla çıxan Yeni Azərbaycan 

Partiyasını qarşıdakı onilliklərdə daha möhtəşəm nailiyyətlər gözləyir. 11 aprel prezident seçkilərinin 

təbliğat-təşviqat mərhələsini “İlhamla irəli” şüarı altında davam etdirən Yeni Azərbaycan Partiyasının seçki 

proqramında 2003-2018-ci illərdə sosial, iqtisadi, mədəni, beynəlxalq sahədə qazanılan uğurlar öz əksini 

tapıb. Bu əminlik ifadə olunur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi cənab İlham Əliyevə səs 

verməklə Azərbaycanın daha da güclənməsinə səs verəcəyik. Yeni Azərbaycan Partiyası daim proqramını 

yeniləşdirir, populist vədlərdən uzaq olduğunu nümayiş etdirir. Seçki proqramında qarşıdakı dövrün 

hədəfləri də öz əksini tapıb. 2013-cü il prezident seçkilərinə “Yeni hədəflərə doğru” şüarı ilə qatılan Yeni 

Azərbaycan Partiyası bu seçkilərdə hədəflərə çatmaq üçün “İlhamla irəli”ləməyin önəmini vurğulayır. 

Azərbaycanın bugünkü uğurları cənab İlham Əliyevin 11 aprel prezident seçkilərində xalqın dəstəyini 

qazanaraq yenidən Prezident seçiləcəyinə əsas verir. Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin böyük qətiyyətlə 

söylədiyi bu fikirləri xatırlatmaq istərdik: “Bizim amalımız qüdrətli Azərbaycandır, müstəqillikdir, 

inkişafdır, sosial rifahdır. Ölkə qarşısında duran vəzifələr də məhz Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyi 

ilə bundan sonra da uğurla icra edilə bilər.” Cənab İlham Əliyevin seçkilərdə qələbəsi növbəti illər üçün 

nəzərdə tutulan hədəflərə çatmağa yol açmaqla yanaşı, Yeni Azərbaycan Partiyasının qələbələr partiyası 

olduğunu bir daha təsdiqləyəcək. Dövlətə, xalqa xidməti fəaliyyətinin önündə saxlayan, tarixini daim uğur 

səhifələri ilə zənginləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyasına milyonların sevgisi şəksizdir. Növbəti 7 ildə 

Azərbaycana davamlı uğurlar qazandırmaq, hərtərəfli inkişafı daha da sürətləndirmək, sosial rifahı 

yaxşılaşdırmaq, beynəlxalq aləmdə əsl söz sahibi olduğumuzu təsdiqləmək, ən əsası müstəqilliyimizi daha 

da möhkəmləndirməyimiz üçün “İlhamla irəli” çağırışına səs verib, Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədi 

cənab İlham Əliyevi dəstəkləyək. 

 

İki sahil. - 2018.- 23 mart. - № 54. - S. 12-13. 
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Azərbaycandakı seçkilər beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzindədir 

 

Əliqismət BƏDƏLOV 

 

Seçkilərin ədalətli və şəffaf keçirilməsi üçün mühüm şərtlərdən biri ictimai-siyasi sabitlik və sosial-

iqtisadi inkişafdır. Bu gün Azərbaycan sabitliyin təmin olunmasına və iqtisadi inkişaf tempinə görə 

nümunə göstərilir.  
Beynəlxalq ekspertlər və hüquq müdafiəçiləri də etiraf edirlər ki, son illər dünyada baş verən 

hadisələrə, qarşıdurmalara və miqrant axınına nəzər salsaq, Azərbaycanın belə hadisələrdən kənarda olduğu 

diqqəti cəlb edir. Təbii ki, belə sabit və iqtisadi qüdrətə malik ölkədə keçirilən seçkilərdə də şəffaflıq və 

obyektivlik özünü açıq şəkildə büruzə verməlidir. Beynəlxalq ictimaiyyətin təmsilçiləri də ötən seçkilərdəki 

müşahidələrindən sonra bu nüansları xüsusi vurğulayıblar. 

Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması istiqamətində həyata keçirilən islahatlar 

və qəbul edilən qanunvericilik aktları bir daha təsdiqləyir ki, artıq ölkəmiz bu sahədə böyük təcrübəyə 

malikdir.  Azərbaycan seçki prosesi ilə əlaqədar bütün beynəlxalq konvensiyalara qoşulub. Bu gün 

respublikamızda seçkilərin keçirilməsi prosesi artıq dünya standartlarına uyğundur. 

Hazırda Azərbaycan mühüm əhəmiyyət kəsb edən siyasi kampaniya ərəfəsindədir.  Bu il aprelin 11-

də keçiriləcək prezident seçkiləri təkcə xalqımızın deyil, dünya ictimaiyyətinin də diqqət 

mərkəzindədir.  Ötən seçkilərdə olduğu kimi, qarşıdan gələn prezident seçkiləri də demokratik əhvali-

ruhiyyədə, azad və ədalətli keçiriləcək, xalqın iradəsi tam şəkildə öz əksini tapacaq və beləliklə, 

Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı prosesində önəmli addım atılacaq. Bunu seçki prosesinə hazırlığın 

yüksək səviyyədə təşkili də təsdiqləyir. 

Ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün əsas faktorlardan biri dövlət rəhbərliyinin siyasi iradə 

nümayiş etdirməsidir. Əgər bu iradə olmasaydı, təbii ki, Azərbaycanda demokratik seçki keçirmək mümkün 

olmazdı. Seçkinin şəffaf, azad və ədalətli, obyektiv keçirilməsi ilə əlaqədar imzalanan sərəncamlar, 

reallaşdırılan siyasi və hüquqi islahatlar, həmçinin digər qanunvericilik aktları ölkədə elə bir demokratik 

mühit yaradıb ki, vətəndaşlar seçkilərdə fəal iştirak edir, namizədliklərini sərbəst şəkildə irəli sürür, heç bir 

təzyiq və təhdidlərlə üzləşmədən istədikləri namizədə səs verirlər. Ölkədə demokratik, şəffaf seçki 

prosesinin keçirilməsi üçün lazım olan əlverişli şərait yaradılması beynəlxalq aləmdə də təsdiqini tapıb. 

Xalqımız belə proseslərdə özünün mentaliteti, intellekti və yüksək sivil inkişafı baxımından dünyanın 

inkişaf etmiş xalqlarının heç birindən geridə qalmır. 

Azərbaycan seçkilər prosesində beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlığını davam etdirir. Ölkədə 

yaradılmış davamlı ictimai-siyasi sabitlik də bu əməkdaşlığa böyük töhfə verir. Vətəndaşların seçkilərdə 

lazımi şəkildə iştirakı üçün mükəmməl hüquqi baza mövcuddur.  Məhz bu baxımdan ölkəmizdəki seçki 

prosesi daim nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzində olur. 

Dünyanın tanınmış mətbu orqanlarının və informasiya agentliklərinin respublikamızda seçki prosesini 

mütəmadi işıqlandırması, seçkilərin demokratik və obyektiv keçirilməsi barədə beynəlxalq ictimaiyyətə 

məlumat verməsi Azərbaycanın dünya birliyində sayılıb-seçilən dövlətlərdən olduğunun göstəricisidir. 

Dünya miqyasında aparıcı informasiya agentlikləri kimi tanınan “BBC“, “Assoşieyted-press“, “Frans-

press“, “İTAR-TASS“, “RİA-Novosti“, “İnterfaks“,“Reuters”, habelə “Vesti“, “Skyu-Nyus“ kimi məşhur 

telekanallar öz proqramlarında, video-xəbərlərində respublikamızda keçirilən seçkilərin yüksək 

standartlara uyğun olmasına dair məlumatlar veriblər. 

Seçkilərdə müşahidə aparmaq məqsədilə gələn yerli və beynəlxalq mütəxəssislər üçün yaradılan 

əlverişli şərait ölkədə keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunmasına göstərilən maraqdan və ortaya 

qoyulan siyasi iradədən irəli gəlir. Beynəlxalq müşahidəçi məsələsi həmişə diqqət mərkəzində olub. Avropa 

İttifaqı, Avropa Şurası və digər nüfuzlu təşkilatlarla bu məsələdə daim müzakirələr aparılır və mühüm 

razılıqlar əldə edilir. 

Beynəlxalq müşa-hidəçilər Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması ilə əlaqədar 

tətbiq olunan yenilikləri yüksək qiymətləndirir, “Bu gün Azərbaycan hətta digər ölkələrə demokratiya dərsi 

keçə bilər” – qənaətinə  gəlirlər. Bu fikri 2013-cü ildə keçirilmiş prezident seçkilərini müşahidə edəndən 

sonra MDB Parlamentlərarası Assambleyası Şurasının baş katibi Mixail Krotov səsləndirmişdir. O, daha 

sonra demişdir: "Azərbaycandakı seçkilər çox şəffafdır, proses olduqca sakit gedir. Bu sakitlik ölkə üçün 

yalnız müsbət bir amildir, buradakı sabitliyin göstəricisidir. Seçkilər azad və ədalətli keçirilir. Təkcə 

səsvermə günü deyil, ümumiyyətlə, seçki prosesinin gedişində qanunun bütün tələblərinə riayət olunub. 
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Rəqabətli seçkilər keçirilir, yaradılmış şərait isə idealdır. Bu gün Azərbaycan hətta digər ölkələrə 

demokratiya dərsi keçə bilər". 

Müşahidə Missiyasının Ukrayna Regionlar Partiyasından olan üzvü İvan Popeskunun da seçki prosesi 

ilə bağlı fikirləri maraqlı olmuşdur: “Azərbaycanda prezident seçkiləri beynəlxalq tələblərə uyğun, 

demokratik və ədalətli keçirilib.  Burada seçki təşkilatları Avropa dəyərlərinə uyğun və yüksək səviyyədə 

formalaşdırılıb". 

ATƏT-in sabiq sədri, Bolqarıstanın keçmiş xarici işlər naziri Solomon Passi, Fransa parlamentinin 

üzvü Həsən Fuda, Almaniyanın sabiq baş naziri Verner Münxun, ABŞ Müstəqil Siyasi Mərkəzinin 

müşahidə qrupunun üzvləri və digər beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanda keçirilən seçkilərin yüksək 

səviyyədə təşkil olunması barədə rəy veriblər. Həmin rəylərdən bəzilərini diqqətə çatdırmaq yerinə düşərdi: 

“Seçkilər son dərəcə yüksək səviyyədə keçirilir.  Mən əvvəllər bir neçə Şərq ölkəsində seçkilərin gedişini 

izləmişəm. Azərbaycan xalqı da Şərq xalqıdır, amma müqayisə etsək, görərik ki, burada seçki təşkilatları 

Avropa dəyərlərinə uyğun və yüksək səviyyədə formalaşdırılıb. Mən xüsusi olaraq, komissiyaların texniki 

təchizatı ilə maraqlandım. Bu sahədə hər şey çox gözəl təşkil olunub”. 

Beynəlxalq müşahidəçi, Almaniyanın sabiq baş naziri Verner Münxun: "Hər şey çox gözəl idi. 

Seçkidən öncə şəxsiyyət vəsiqələri təqdim edilirdi, baş barmağa mürəkkəb sürtülürdü, kamera çəkirdi, səs 

vermək üçün ayrı-ayrı dörd kabinet vardı, yerli müşahidəçilər də vardı, onlar ayrı-ayrı partiyaları təmsil 

edirdilər. Mən heç bir problem və ya çatışmazlıq görmədim. Seçki komissiyası üzvlərinin ayrı-ayrı 

partiyalardan olmaları obyektivliyin təminatı baxımından xüsusi önəmə malikdir”. 

Beynəlxalq müşahidəçi Pyotr Kaniyevin də rəyini diqqətə çatdırmağı zəruri hesab edirik: “Belə şəffaf 

seçkilər münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik etmək olar. Mən indiyə qədər Ukrayna, Özbəkistan, 

Moldovada olmuşam və etiraf edirəm ki, təşkilatçılıq baxımından ən yaxşı seçki məhz Azərbaycanda olub. 

Ən əsası isə burada heç bir qərəz yoxdur, müxalifət nümayəndələrinə də müşahidə aparmağa şərait 

yaradıldı”. 

Belə faktlardan istənilən qədər göstərmək olar. Son illər ölkəmizdə keçirilən prezident, parlament və 

bələdiyyə seçkilərini izləmiş beynəlxalq müşahidəçilərin gəldiyi qənaət bundan ibarətdir. 

Bu vaxta qədər ölkəmizdə keçirilən seçkilərdə beynəlxalq müşahidəçilər arasında Avropadan AŞPA, 

ATƏT Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları 

Bürosu, GUAM, Mərkəzi Avropa Siyasi Monitorinq Qrupu və Avropa Seçki Müşahidəsi Akademiyasının 

nümayəndələrinin olması ölkəmizdə keçirilən seçkilərin beynəlxalq birliyin diqqət mərkəzində  olmasından 

xəbər verir. Bunlarla yanaşı, Şərqi Avropanı təmsil edən Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı 

Ölkələrinin QHT forumlarının, Amerika qitəsindən olan müşahidə qrupları sırasında Amerika Müstəqil 

Siyasi Monitorinq Mərkəzinin, Latın Amerikası və Karib hövzəsi ölkələrinin Siyasi Partiyalarının Daimi 

Konfransının, Asiya qitəsindən Asiya-Sakit okean hövzəsi Beynəlxalq Mərkəzçi Demokratlar 

Təşkilatının,  Asiya Siyasi Partiyalarının Daimi Konfransının, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və 

digərlərinin nümayəndələrinin respublikamızda seçki prosesini izləməsi hər birimiz üçün qürur yaradır. 

Çünki Azərbaycan dünyanın inkişaf etmiş demokratik ölkələri sırasındadır. Bunu seçki prosesini izləmək 

üçün dünyanın müxtəlif ölkələrindən, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlardan gəlmiş müşahidəçilər və 

onların verdikləri rəylər də təsdiqləyir. 

Bu il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri də demokratikliyinə və şəffaflığına görə ölkəmizin 

reytinqini daha da yüksəldəcək və Azərbaycanın demokratik ənənələrə sadiqliyini  təsdiqləyəcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-23 mart.-№64.-S.1. 
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11 aprel prezident seçkiləri ilə Azərbaycanın uğurlarının yeni mərhələsi başlayacaq 

 

Fərid ŞAHBAZLI, 

“İslahatçı Gənclər” İctimai Birliyinin sədri 

 

Son 14 il ərzində Azərbaycanda həyatın bütün sahələri dinamik inkişaf edib, rəqabətqabiliyyətli, 

ixracyönümlü, çoxşaxəli, innovativ iqtisadiyyatın formalaşdırılması, mütərəqqi təcrübəyə əsaslanan 

sənaye zonalarının yaradılması, müəssisələrin texnoloji cəhətdən yeniləşdirilməsi, intensiv metodların 

tətbiqinin daha da genişləndirilməsi istiqamətlərində mühüm uğurlar əldə olunub. Bütün bunlar təbii 

ki, yeni iş yerlərinin açılmasına, əhalinin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasına öz müsbət təsirini göstərib. 
Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevin qanunçuluq, hüquq qaydaları, ədalətlə bağlı kursuna 

dönmədən əməl olunub, insan hüquqlarının müdafiəsi sahəsində aparılan ardıcıl islahatlar davam etdirilib. 

Ölkə vətəndaşlarının prezident, parlament, bələdiyyə seçkilərində fəallıqları təmin olunub. Eyni zamanda, 

həmin seçkilərin gerçəkləşdirilməsi ilə demokratik seçki praktikası da tədricən təkmilləşdirilib, seçki 

təcrübəsi artırılıb. Seçkilərin şəffaflığını təmin etmək üçün, hətta böyük demokratiya tarixi olan ölkələrdə 

tətbiq olunmayan mexanizmlərdən, müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edilib. 

Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda olan seçkiləri hər zaman müşahidə edib və yüksək 

qiymətləndiriblər. Ümumiyyətlə, respublikamız seçkilərin uğurla demokratik şəraitdə keçirilməsi 

istiqamətində zəngin təcrübəyə malikdir. Azərbaycanda seçki prosesinin təşkilində demokratikliyi və 

şəffaflığı təmin etmək üçün informasiya texnologiyalarının ən son yeniliklərindən istifadə olunur. 

Beynəlxalq təşkilatlar hər zaman ölkəmizdəki seçkiləri müşahidə etməkdə maraqlıdırlar. Çünki Azərbaycan 

regionda seçilən, ən güclü, inkişaf edən, bütün məsələlərdə öz müstəqil mövqeyini ortaya qoyan aparıcı 

dövlətdir. 

Azərbaycanda olduqca demokratik və əlverişli seçki mühiti mövcuddur. Ölkəmizdə seçkilərin 

beynəlxalq seçki standartlarına uyğun azad və şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün möhkəm siyasi iradə var. Ona 

görə də aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri uğurla yekunlaşacaq. Həm prezidentliyə namizədlərin 

qeydiyyatı mərhələsində, həm də hazırkı təbliğat və təşviqat dövründə bütün namizədlər üçün bərabər 

şəraitin yaradılması bunu deməyə əsas verir. 

Hazırda bütün prezidentliyə namizədlər qanunvericiliyin yaratdığı imkanlardan istifadə edərək, 

müstəqil şəkildə təşviqatla məşğul olurlar. 

Yerli və beynəlxalq müşahidəçilər seçkilərə böyük maraq göstərirlər. Onlar da öz müşahidələrinə 

əsasən, Azərbaycanda şəffaf seçki mühitinin olduğunu vurğulayırlar. 

Şübhəsiz ki, Azərbaycanda keçiriləcək növbəti prezident seçkiləri yeni islahatlar mərhələsinin 

əsasını qoymaqla yanaşı, mövcud şəraitin, inkişaf prosesinin davamını da təmin edəcək. Bu seçim 

nəticəsində ölkəmiz özünün hərtərəfli inkişafını keyfiyyətcə yeni mərhələyə yüksəldəcək. Azərbaycanda 

keçiriləcək prezident seçkiləri tam demokratik və şəffaf şəkildə baş tutmaqla, xalqımızın siyasi iradəsini 

ifadə edəcək. 

Azərbaycanın bölgənin lider dövlətidir. Ölkəmiz regionda sabitlik və təhlükəsizliyə əvəzsiz töhfələr 

verir. Respublikamızın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminində rolu danılmaz bir reallıqdır. Dünyada 

mövcud olan gərgin geosiyasi atmosfer, hər gün alovlanan münaqişə və müharibələr fonunda Azərbaycanın 

yerləşdiyi olduqca mürəkkəb regionda sabitlik adası olaraq mövqeyini qoruması şübhəsiz ki, vacib 

məqamdır. Bu mənada düşünürəm ki, Azərbaycanda keçirilən seçkilər nəinki Cənubi Qafqaz regionu, 

ümumilikdə bütün dünya üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-24 mart.-№65.-S.2. 
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11 aprel prezident seçkilərinin demokratik keçirilməsi üçün ölkəmizdə hər cür şərait var 

 

Əkrəm ABDULLAYEV, 

“Dünya Türk Gəncləri Birliyi”nin sədri 

 

Respublikamızda demokratik seçki qanunvericiliyinin olması, seçkilərin demokratik normalara və 

beynəlxalq standartlara uyğun şəkildə reallaşdırılması təcrübəsinin mövcudluğu 11 aprel prezident 

seçkilərinin də  xalqımızın iradəsini ifadə edəcək formada keçiriləcəyi əminliyini yaradır.  
Ölkə vətəndaşlarının inandığı, ümid bəslədiyi şəxs  bu seçkilərdə böyük və inamlı qələbə qazanacaq. 

Bu qələbənin kökündə, əsasında isə ulu öndərimizin yenidən Azərbaycana rəhbərliyə qayıdışından 

indiyədək  əldə edilən çoxsaylı uğur və nailiyyətlərin qorunub saxlanılması, ölkəmizin daha da inkişaf 

etdirilməsi, xalqımızın sosial-rifah halının dünyanın aparıcı ölkələri səviyyəsinə çatdırılması, ordu 

quruculuğunun genişləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli 

istiqamətində aparılan danışıqların intensivləşdirilməsi kimi mühüm məsələlər  dayanır. 

Seçkilərin demokratik keçirilməsi üçün bir neçə amil lazımdır ki, onlardan birincisi mükəmməl seçki 

qanunvericiliyinin formalaşmasıdır. Azərbaycanda seçki qanunvericiliyi artıq uzun müddətdir qəbul edilib. 

Lakin seçkilər canlı və davamlı bir mexanizm olduğundan, mütəmadi olaraq, Seçki Məcəlləsi də 

təkmilləşdirilir. 

Azərbaycanın seçki qanunvericiliyi çox mütərəqqidir və dünyada öz demokratikliyi ilə seçilir. Bunu 

beynəlxalq müşahidəçilər, ekspertlər də dəfələrlə qeyd ediblər. Bundan əlavə, seçkiləri keçirmək üçün 

maddi-texniki baza da var. MSK-nın bütün resursları ən yüksək səviyyədə təşkil olunub. Bu qurum öz 

üzərinə düşən vəzifələri lazımınca yerinə yetirib. 

Seçkilərdə əsas vəzifə seçicilərin üzərinə düşür. Bu baxımdan seçicilərin maarifləndirilməsi işi 

uğurla icra edilir. Seçici kontingentinə ilk dəfə səs verən gənclər də əlavə olunur. Ona görə də   seçkilərdə 

aktiv iştirak etmək üçün hər zaman maarifləndirməyə ehtiyac var. Artıq Azərbaycanda seçki mədəniyyəti 

formalaşıb. 

Azərbaycanda seçkilərin şəffaf keçirilməsinin əsas göstəricilərindən biri də səsvermə məntəqələrində 

veb-kameraların quraşdırılmasıdır. Seçkiləri beynəlxalq müşahidəçilər maraqla izləyirlər. Ancaq bu gün 

dünyanın istənilən yerindən məntəqələrdə gedən səsvermə prosesini canlı izləmək mümkündür. Düşünürəm 

ki, xalqımız bu seçkilərdə də fəallıq nümayiş etdirəcək və 2018-ci il Azərbaycanın uğurlarının yeni 

mərhələsinin başlanğıcı kimi tarixə düşəcək. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-25 mart.-№66.-S.2. 
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Seçki hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutan qanunvericilik aktları 

və məsuliyyət növləri 
 

Nizami Nadirov, 

Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki Komissiyasının üzvü 

 

Azərbaycan xalqı ötən əsrin sonlarına doğru dövlət müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra hüquqi, 

demokratik, dünyəvi inkişaf yolunu seçmiş, dünyanın sivil toplumu olaraq güvəndiyi, öz taleyini etibar 

etdiyi legitim siyasi hakimiyyəti məhz demokratik, azad, şəffaf seçkilər yolu ilə - müstəqil, azad iradə 

əsasında seçmək əzmini nümayiş etdirmişdir. 1993-cü ildən bəri respublikamızda keçirilən hər bir seçki 

müstəqil Azərbaycan dövlətinin seçki təcrübəsində mühüm irəliləyişlərlə səciyyəvidir. Ölkəmizdə keçirilən 

prezident, parlament və bələdiyyə seçkiləri, habelə referendumlar Azərbaycan Respublikasında seçki 

praktikasının təkmilləşdirilməsi baxımından böyük nəticələrlə yadda qalmışdır. Bu sahədə qazanılan 

nailiyyətlər əməkdaşlıq münasibətlərini getdikcə inkişaf etdirdiyimiz dünyanın aparıcı dövlətləri və nüfuzlu 

beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmışdır. Ötən illərdə ölkəmizdə keçirilmiş hər bir seçkinin 

əvvəlki illə müqayisədə irəliyə doğru atılmış addım olduğu barədə beynəlxalq təşkilatların rəylərinin 

müqayisəli təhlili buna birmənalı sübutdur. Seçkilər sahəsində ciddi tərəqqinin əldə olunmasına 

baxmayaraq, təəssüflər olsun ki, seçki hüquqlarının həyata keçirilməsində bəzən nöqsan və çatışmazlıqlara 

da yol verilir. 

 

Seçki praktikasının təkmilləşdirilməsi sahəsində görülən tədbirlərin səmərəliliyinin artırılması, 

seçkilərə hazırlıq dövründə və səsvermə günü Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının və Seçki 

Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq vətəndaşların seçki hüquqlarının daha dolğun təmin edilməsi 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) ali məqsədidir. Seçki qanunvericiliyində seçicilərin seçib-seçilmək 

hüququ təsbit edilməklə yanaşı, vətəndaşların seçki hüququnun pozulmasına görə məsuliyyət də nəzərdə 

tutulub.  

Seçki hüquqlarının pozulması və bununla bağlı vətəndaşların şikayət və müraciətlərinə baxılması 

sahəsində hazırlanmış mükəmməl qaydaların da özünəməxsus rolu vardır. Həmin qaydalar Seçki Məcəlləsi, 

MSK-nın Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ekspertlərinin iştirakı ilə beynəlxalq seçki təcrübəsi və 

standartları nəzərə alınmaqla hazırladığı və 12 avqust 2008-ci ildə qəbul etdiyi “Azərbaycan 

Respublikasının Mərkəzi Seçki Komissiyasına və dairə seçki komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması 

ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara baxılması qaydaları haqqında” və “Məntəqə seçki 

komissiyalarına seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar şikayət və müraciətlərin verilməsi və onlara 

baxılması qaydaları haqqında” təlimatlarla tənzimlənir.  

Seçki Məcəlləsinin 112-ci maddəsinə əsasən seçicilər, namizədlər, qeydə alınmış namizədlərin, 

siyasi partiyaların, siyasi partiyalar bloklarının səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri, 

müşahidəçilər və seçki komissiyalarının üzvləri şikayət vermək hüququna malikdir. Eyni zamanda Seçki 

Məcəlləsinin 22.10.5-ci maddəsinə görə seçki komissiyasının qərarından və ya hərəkətindən 

(hərəkətsizliyindən) seçki komissiyasının həlledici və məşvərətçi səs hüquqlu üzvləri də müvafiq yuxarı 

seçki komissiyasına və məhkəməyə şikayət edə bilərlər.  

Seçki qanunvericiliyində həmin subyektlərin şikayət etmək hüququnu reallaşdırması üçün konkret 

müddət də müəyyən edilmişdir. Belə ki, yuxarıda adları çəkilən seçki subyektləri vətəndaşların seçkilərdə 

iştirak hüququnu pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, 

hərəkətin (hərəkətsizliyin) baş verdiyi gündən və ya maraqlı şəxsin bu haqda məlumat aldığı gündən 

başlayaraq 3 gün müddətində şikayət edə bilərlər. Seçki Məcəlləsinin 112.11-ci maddəsinə əsasən seçki 

komissiyalarının qərarlarından şikayətlərə məhkəmələr də eyni müddətdə baxırlar. Məhkəmə qərarından 

yuxarı instansiya məhkəməsinə şikayət isə 3 gün müddətində verilə bilər.  

Yuxarıda qeyd edilən təlimatın 1.2-ci maddəsində göstərilir ki, şikayətin verilmə müddətinin axını 

şikayətin verilməsi üçün hüququn əldə edilməsi anından, yəni vətəndaşların seçkilərdə iştirak hüquqlarını 

pozan qərar və hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) həmin qərarın dərc edildiyi və ya alındığı, hərəkətin 

(hərəkətsizliyin) baş verdiyi gündən və ya maraqlı şəxsin bu haqda məlumat aldığı gündən başlanır və 

şikayətin poçta və ya istənilən komissiyaya verilməsi anında bitir. Şikayət və müraciətlər müvafiq seçki 

komissiyası tərəfindən qanunla müəyyən olunmuş müddətdə və qaydada mahiyyəti üzrə baxılaraq qərar 
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qəbul olunur. Əgər şikayət və müraciətə baxılması müvafiq seçki komissiyasının səlahiyyətinə aid 

deyildirsə, onda həmin müraciətin aidiyyəti üzrə göndərilməsi barədə qərar qəbul edilir.  

Seçki qanunvericiliyinə əsasən hər bir şikayət və ya müraciət üzrə qərar 3 gün müddətində, səsvermə 

gününə 30 gündən az müddət qalırsa, 2 gün müddətində (lakin səsvermə günündən gec olmayaraq), 

səsvermə günü və yaxud növbəti gün isə dərhal qəbul edilir və şikayətçiyə çatdırılır. Əgər şikayət obyekti 

hərəkətdirsə, məlum qanunsuz hərəkət etmiş şəxs qeyd olunmalı, hərəkətin məzmunu, onun törədildiyi yer 

və vaxt aydın şəkildə göstərilməlidir. Əgər bu hərəkətsizlikdirsə şikayətçi cavabsız qalmış tələbi və tələbi 

cavabsız qoyan orqanı və ya şəxsi qeyd etməklə güman edilən pozuntunun dəlilləri və ya pozuntunun nədən 

ibarət olmasını göstərməklə tələbini bildirməli, tarix qoymaqla həmin şikayəti imzalamalıdır. Əgər şikayət 

səlahiyyətli nümayəndə tərəfindən verilirsə, onda onun səlahiyyətlərini təsdiq edən sənəd müraciətə əlavə 

edilməklə onun tərəfindən imzalanmalıdır. Şikayətçi öz ərizəsində şikayətin araşdırılmasında və iclasda 

iştirak etmək arzusunda olub-olmadığını da bildirməlidir.  

Əgər şikayətdə təlimatda nəzərdə tutulan və yuxarıda qeyd edilən şərtlərdən hər hansı biri yoxdursa 

və bu səbəbdən tələb aydın deyilsə, şikayət onu göndərən şəxsə geri qaytarılır. Müvafiq seçki 

komissiyalarına təqdim edilmiş anonim şikayətlərə baxılmır və onlar daxil olduqdan sonra işə alınır.  

Onu da qeyd edək ki, cari il aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri ilə əlaqədar vətəndaşların 

seçkilərdə iştirak hüququnu pozan hərəkətlərdən (hərəkətsizlikdən) və qərarlardan şikayətlərin 

araşdırılması məqsədilə Mərkəzi Seçki Komissiyasında 9, dairə seçki komissiyalarında isə 3 nəfərdən ibarət 

ekspert qrupları yaradılmışdır.  

Seçki hüquqlarının pozulması ilə əlaqədar daxil olmuş şikayət və müraciətlərin araşdırılması ilə bağlı 

ekspert qrupu üzvlərinin şikayət üzrə əlavə məlumat tələb etmək, öz sorğu-sual və araşdırmasını aparmaq, 

əlavə məlumat almaq üçün komissiyanın sədri vasitəsilə dövlət orqanlarına müraciət etmək, zəruri hallarda 

əlavə dəlillər əldə etmək, komissiya üzvlərinin və katiblik əməkdaşlarının köməyindən istifadə etmək, 

zərurət olarsa şikayətin araşdırılması üçün qanunla nəzərdə tutulan digər tədbirlər görmək, şikayət üzrə 

araşdırma materialları ilə birlikdə müvafiq seçki komissiyasına rəy və qərar layihələrini təqdim etmək 

səlahiyyətləri vardır.  

Seçki Məcəlləsinin 112-1.10-cu və müvafiq təlimatın 7.8-ci maddəsinə görə şikayəti araşdıran 

ekspert Seçki Məcəlləsinin 112.10-cu maddəsində nəzərdə tutulmuş müddətdə rəy qəbul etməlidir. Əlavə 

araşdırma tələb olunduğu halda, ekspert qrupunun üzvü göstərilən müddətin artırılması barədə ekspert 

qrupunun koordinatoru vasitəsilə seçki komissiyasının qarşısında vəsatət qaldıra bilər. Seçki komissiyası 

qaldırılmış vəsatətin əsaslı olması qənaətinə gələrsə, əlavə araşdırmanın aparılması barədə qərar qəbul 

etməlidir. Əlavə araşdırma müddəti 3 gündən artıq olmamalıdır. 

Ekspert qrupunun üzvü həmin şikayəti ilkin olaraq nəzərdən keçirir və şikayətin Seçki Məcəlləsi və 

sözügedən təlimatla müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olub-olmamasını aydınlaşdırır. Bu zaman şikayətin 

qanunla müəyyən edilmiş qaydada və müddətdə, yəni qərardan, hərəkətin (hərəkətsizliyin) baş verməsindən 

və ya maraqlı tərəfin xəbərdar olmasından sonra 3 gün ərzində daxil olması, səlahiyyətli komissiya 

tərəfindən həmin məsələ ilə bağlı əvvəlcədən qərarın qəbul edilməmiş olması, müraciət və ya şikayətin 

aidiyyəti üzrə məsələnin mahiyyəti üzrə qərar qəbuletmə səlahiyyəti olan seçki komissiyasına daxil olması 

aydınlaşdırılır. Ekspert şikayətin müəyyən edilmiş qaydaların pozulması ilə daxil olduğunu aşkar etdikdə, 

bu barədə qrup koordinatorunu məlumatlandırmaqla şikayətin onu təqdim edən şəxsə geri göndərilməsinə 

dair rəy verməlidir.  

Şikayət və ya müraciət qanunvericiliklə müəyyən olunmuş tələblərə uyğun olduqda ekspert qrupunun 

üzvü araşdırmaya başlayır və ilkin olaraq şəxsən, telefon və ya poçt vasitəsilə müraciət etmiş şəxslə əlaqə 

saxlayır. Şikayətçiyə şikayətin araşdırılması prosesində yeni sənədlər və digər dəlillər təqdim etmək, 

araşdırmada iştirak etmək hüququnun olması barədə məlumat verilir. Şikayət və müraciətlərin araşdırılması 

prosesində şəffaflığın təmin edilməsi əsas prinsiplərdən biridir. Əgər şikayətçi ərizəsində seçki 

komissiyasının iclasında iştirak etmək barədə arzusunu bildirərsə və yaxud araşdırma prosesində bu barədə 

müraciət edərsə, onun iclasda iştirakı təmin edilir.  

Daxil olmuş şikayətin həm şikayəti qəbul etmiş komissiyanın, həm də başqa orqanın səlahiyyətlərinə 

aid olduğu müəyyən edilmişdirsə, ekspert qrupunun üzvü öz rəyində seçki komissiyasına həmin şikayətə 

komissiyanın səlahiyyətlərinə aid olan məsələlər üzrə mahiyyəti üzrə baxılmasını, digər orqanın 

səlahiyyətinə aid olan məsələlərin həll edilməsi üçün isə həmin orqana göndərilməsini təklif etməlidir. 

Seçki komissiyasına seçkilərdə iştirakla əlaqədar olmayan cinayət xarakterli yazılı şikayət daxil olduqda 

həmin şikayətin dərhal müvafiq prokurorluq orqanına göndərilməsi haqqında rəy verilir.  
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Seçki komissiyasına seçki subyektləri tərəfindən seçkilərlə əlaqəsi olan cinayət xarakterli şikayət 

daxil olduqda ekspert qrupunun üzvü araşdırma aparıb komissiya tərəfindən öz səlahiyyətlərinə aid hissədə 

tədbirlər görülməsi, şikayətdə göstərilən qanun pozuntularında Cinayət Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulmuş 

əməllərin əlamətlərinin olduğu qənaətinə gəldikdə isə həmin əməllər barədə müvafiq prokurorluq orqanına 

məlumat verilməsinə dair əsaslandırılmış qərar qəbul edilməsi üçün seçki komissiyasına rəy verməlidir. 

Seçki Məcəlləsinin 112-1.11-ci və müvafiq təlimatın 7.9-cu maddəsinə əsasən seçki hüquqlarının 

pozulması ilə əlaqədar seçki komissiyasına daxil olmuş şikayətlərə baxılması nəticəsində ekspert qrupunun 

üzvləri aşağı seçki komissiyasının qərarının ləğv edilməsi barədə rəy verə bilərlər. Ekspert rəyi verildikdən 

dərhal sonra elan olunur və ya növbəti 18 saatdan gec olmayaraq müvafiq seçki komissiyasının qərarı ilə 

birlikdə dərc olunur (internet səhifəsində yerləşdirilir), şikayətçiyə çatdırılır və ya göndərilir.  

Yuxarıda göstərilən bütün hüquq və prosedur qaydalar seçki hüquqlarının reallaşdırılmasının mühüm 

vasitəsi olmaqla bərabər, qarşıdan gələn Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkilərinin azad, sərbəst 

və şəffaf keçirilməsinin səmərəli təminat vasitələrindəndir. Göründüyü kimi, seçki hüquqlarının 

pozulmasına görə məsuliyyət Seçki Məcəlləsi, Cinayət Məcəlləsi, Mülki Məcəllə və İnzibati Xətalar 

Məcəlləsi ilə tənzimlənir. Seçki hüquqlarının pozulmasına səbəb olmuş əməllər qanunvericiliyə uyğun 

olaraq, cinayət, mülki və ya inzibati məsuliyyət yaradır. 

Seçki Məcəlləsinin 115-ci maddəsi vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulmasına görə məsuliyyət 

nəzərdə tutur. Həmçinin Seçki Məcəlləsinin 116-cı maddəsinə əsasən Mərkəzi Seçki Komissiyası məntəqə 

və dairə seçki komissiyaları adından namizəd, qeydə alınmış namizəd, habelə onların və siyasi partiya, 

siyasi partiyalar blokunun səlahiyyətli nümayəndələri və vəkil edilmiş şəxsləri barəsində bu məcəllədə 

nəzərdə tutulmuş hallarda qanun pozuntularına görə İnzibati Xətalar Məcəlləsinə əsasən inzibati xəta 

protokolu tərtib etmək və cərimənin tətbiqi üçün məhkəməyə müraciət etmək hüququna malikdir. İnzibati 

Xətalar Məcəlləsinin 21-ci fəsli siyasi, sosial və əmək hüquqları əleyhinə olan inzibati xətaların dairəsini 

müəyyən edir və vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulmasına görə inzibati məsuliyyət nəzərdə tutur. 

İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 164-179-cu maddələrinə görə fiziki, hüquqi və vəzifəli şəxslər müxtəlif 

məbləğlərdə cərimə olunurlar. İnzibati Xətalar Məcəlləsinin təsir dairəsinin əhatəsindən kənar 

vətəndaşların seçki hüquqlarının pozulmasına görə cinayət məsuliyyəti də nəzərdə tutulur. 

Cinayət Məcəlləsinin 159-cu, 159-1-ci, 160 -cı, 161-ci maddələri seçki (referendumda iştirak) 

hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma, seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və 

ya təsir göstərmə, seçki (referendumda iştirak) sənədlərini saxtalaşdırma, bilə-bilə səsləri düzgün 

hesablamama və yaxud səsvermənin gizliliyini pozma halları cinayət qanunvericiliyinə müvafiq olaraq 

cinayət əməli hesab edilir. 

Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsi (Seçki referendumda iştirak hüquqlarının həyata keçirilməsinə 

mane olma) 20 iyun 2003-cü il tarixli qanunla yeni redaksiyada verilmiş və bu maddəyə görə (159.1, 159.2, 

159.3 maddələr) vətəndaşın seçki (referendumda iştirak) hüquqlarının həyata keçirilməsinə mane olma, 

vətəndaşı namizədin lehinə imza atmağa məcbur etmə və ya namizədin müdafiəsi üçün imza yığılmasına 

mane olma, vətəndaşı öz iradəsinə zidd səsverməyə məcbur etmə və ya onun səsverməsinə mane olma 

hərəkətləri müəyyən maliyyə vahidi məbləğində cərimə, habelə iki ilədək müddətə azadlıqdan məhrum 

etmə ilə cəzalandırılır. 

Cinayət Məcəlləsinin 159.4, 159.4.1, 159.4.2, 159.4.3 maddələrinə əsasən bu məcəllənin 159.1-ci - 

159.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş əməllər ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor 

tətbiq etmə hədəsi ilə törədildikdə, qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs və mütəşəkkil dəstə tərəfindən 

törədildikdə, vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə - şərti maliyyə 

vahidinin beş yüz mislindən min mislinədək miqdarda cərimə və ya üç ilədək müddətdə müəyyən vəzifə 

tutma və ya müəyyən fəaliyyətlə məşğul olma hüququndan məhrum etməklə və ya edilməməklə üç ilədək 

müddətə azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. 

Cinayət Məcəlləsinin 159-cu maddəsinin əlamətləri altına düşən əməlin - cinayətin obyekti 

Konstitusiyanın 56-cı maddəsində təsbit olunmuş seçki hüququnun həyata keçirilməsi ilə əlaqədar yaranan 

ictimai münasibətlərdir. Həmin normaya əsasən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının dövlət 

orqanlarına seçmək və seçilmək, bələdiyyələrə seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək 

hüququ vardır. Cinayət nəticəsində zərərcəkmiş qismində 18 yaşına çatmış fəaliyyət qabiliyyətli, seçki 

hüququna malik Azərbaycan vətəndaşıdır. Bu maddə blanket xarakterli olduğundan onun dispozisiyasında 

əks olunmuş və pozulmasına görə məsuliyyət nəzərdə tutulan qaydalar Seçki Məcəlləsində və MSK-nın 

qəbul etdiyi normativ xarakterli aktlarda öz əksini tapmışdır.  
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Vətəndaşın seçki hüquqlarının həyata keçirilməsinə, habelə ümumxalq səsverməsində 

(referendumda) iştirak etməsinə mane olmaq cinayət əməli hesab olunur. Cinayət Məcəlləsinin 159.2-ci 

maddəsində nəzərdə tutulan cinayət obyektiv cəhətdən aşağıdakı əməllərdə ifadə olunur: a) vətəndaşı 

namizədin lehinə imza atmağa məcbur etmə; b) namizədin müdafiəsi üçün imza toplanmasına mane olma. 

Cinayət Məcəlləsinin 159.2-ci maddəsində vətəndaşı hər hansı namizədin lehinə imza atmağa 

məcbur etmə dedikdə Cinayət Məcəlləsinin 159.4.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş üsullar istisna olmaqla 

hər hansı bir başqa üsulla seçicini namizədliyi irəli sürülmüş namizədin xeyrinə öz iradəsinin ziddinə imza 

vərəqəsinə imza atmağa məcbur etmə başa düşülməlidir. Vətəndaşın öz iradəsinin əleyhinə hər hansı 

namizədin lehinə imza atması bütün hallarda məcburetmə hərəkəti kimi qiymətləndirilməlidir. Cinayət 

Məcəlləsinin şərh olunan 159.3-cü maddəsində nəzərdə tutulan cinayətin obyektiv cəhəti iki qrup 

hərəkətlərlə xarakterizə olunur: a) vətəndaşı öz iradəsinin ziddinə səsverməyə məcbur etmə, b) vətəndaşın 

səs verməsinə mane olma. 

Cinayət Məcəlləsinin 159-1-ci maddəsinin dispozisiyasında göstərildiyi kimi, namizədlərin, siyasi 

partiyaların, siyasi partiyalar blokunun seçki (referendum) kampaniyalarına müdaxilə etməsi və ya onu 

pozması Cinayət Məcəlləsinin 159-1.1-ci maddəsi ilə əlamətləri altına düşür. Cinayət Məcəlləsinin 159-

1.2-ci maddəsi seçkiqabağı (referendumqabağı) kütləvi tədbirlərin keçirilməsinə mane olma əməli ilə 

əlaqədardır. Seçkilərdə (referendumda) başqalarının əvəzinə səs verilməsinə şərait yaratma 159-1.3-cü 

maddənin təsiri altına düşür.  

Cinayət Məcəlləsinin 160-cı maddəsi (Seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və 

ya təsir göstərmə) 30 dekabr 2003-cü il tarixli qanunla yeni redaksiyada verilmişdir. Həmin normaya əsasən 

seçki (referendum) komissiyalarının işinə müdaxilə etmə və ya təsir göstərmə və ya komissiya üzvünün öz 

vəzifələrini yerinə yetirməsi ilə bağlı fəaliyyətinə müdaxilə etmə məsuliyyət yaradır. 

Ələ alma, aldatma, hədələmə, zor tətbiq etməklə və ya zor tətbiq etmə hədəsi ilə, qabaqcadan əlbir 

olan bir qrup şəxs və ya mütəşəkkil dəstə tərəfindən törədildikdə, vəzifəli şəxs tərəfindən öz qulluq 

mövqeyindən istifadə etməklə törədildikdə ağırlaşdırıcı hal hesab edilə bilər. 

Cinayət Məcəlləsinin 160-cı maddəsində nəzərdə tutulmuş cinayətin obyekti seçki komissiyalarının 

normal fəaliyyətini təmin edən ictimai münasibətlərdir. Bu cinayətin ictimai təhlükəliliyi ilk növbədə 

onunla müəyyən olunur ki, seçki komissiyalarının qanuni fəaliyyətinə mane olma, eyni zamanda 

vətəndaşların seçki hüquqlarının tam və real həyata keçirilməsi üçün də təhlükə yaradır. 

Cinayət Məcəlləsinin 161-ci maddəsində seçki (referendumda iştirak) sənədlərini saxtalaşdırma, 

bilə-bilə səsləri düzgün hesablamama, yaxud səsvermənin gizliliyini pozma barədə məsuliyyət nəzərdə 

tutulur. Cinayət Məcəlləsinin 161.1-ci maddəsinin tələblərinə əsasən seçki komissiyasının üzvü tərəfindən 

seçki (referendumda iştirak) sənədlərinin saxtalaşdırılması və ya saxta sənədlərin təqdim edilməsi, bilə-bilə 

səslərin düzgün hesablanmaması, səsvermənin nəticələrinin düzgün müəyyənləşdirilməməsi və ya 

səsvermənin gizliliyinin pozulması cinayətdir. Cinayət Məcəlləsinin 161.2-ci maddəsində seçki 

sənədlərinin başqa şəxslər tərəfindən saxtalaşdırılması, saxta sənədlərin təqdim edilməsi, başqa şəxslərin 

yerinə səs verilməsi, bir şəxs tərəfindən seçki qutusuna birdən artıq seçki bülleteninin atılması cinayət hesab 

olunur. 

Bu maddədə başqa şəxslər anlayışına seçki (referendum) komissiyasının üzvü olmayan 18 yaşına 

çatmış istənilən anlaqlı fiziki şəxs daxildir. Başqa şəxslərin yerinə səs verilməsi dedikdə, adı seçici 

siyahısında olan seçicinin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi təqdim etməklə və ya etməməklə həmin seçicinin 

əvəzinə seçici siyahısında imzalamaqla hər hansı şəxsin səs verməsi başa düşülməlidir. 

Qeyd olunanlardan belə qənaətə gəlinir ki, seçki hüquqlarının pozulması yolverilməzdir və bu 

hüquqların pozulması məsuliyyət yaradır. 

 

Azərbaycan.- 2018.- 27 mart.- № 67.- S. 7. 
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Xalq öz Prezidentinə inanır! 

 

Yusif Hümbətov, 

“Azərsutikinti” Səhmdar Cəmiyyətinin sədri, YAP İdarə Heyətinin üzvü 

 

2003-cü ildə prezident seçkilərində xalqımızın iradəsinə arxalanan, siyasətini milli maraqlarımızın 

tam təmin olunması üzərində quran, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi dinamik 

inkişaf strategiyasını rəhbər tutan və regionda çox böyük nüfuza malik olan cənab İlham Əliyevin 

dövlətimizin başçısı seçilməsi ilə müasir tariximizdə keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcı qoyulub. 

Bütün sahələrdə köklü dəyişikliklərlə, xalqın rifah halının daima yaxşılaşdırılması, Azərbaycanın 

dünyadakı rolunun yüksəlməsi ilə müşayiət olunan bu mərhələ daxili və xarici siyasi kursumuzda 

möhtəşəm uğurlarla, nəhəng abadlıq və quruculuq işləri və yüksək iqtisadi inkişafla yadda qalıb. Prezident 

İlham Əliyev seçkiqabağı platformalarının bütün istiqamətləri üzrə xalqa verdiyi vədləri tam şəkildə ardıcıl 

olaraq yerinə yetirib. 

Azərbaycanın hərtərəfli və dinamik inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması, enerji sahəsi ilə yanaşı, qeyri-

neft sektorunun tərəqqisinə nail olmaq, milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafı, əhalinin aztəminatlı 

hissəsinin, bütövlükdə hər bir vətəndaşın maddi rifah halının yüksəldilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində ədalətli həlli, diaspor və lobbiçilik 

fəaliyyətinin gücləndirilməsi, Azərbaycanın milli mənafeyinə cavab verən balanslaşdırılmış xarici siyasətin 

yürüdülməsi, Qərbə inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

həyata keçirilən çoxşaxəli və genişmiqyaslı strateji xəttin prioritet istiqamətləridir. 

Ötən 15 il xalqın öz inamında yanılmadığını, bu tarixi seçimin Azərbaycanın taleyində nə qədər 

böyük rol oynadığını əyani şəkildə təsdiqlədi. Prezidentliyinin ilk günlərindən Özünü peşəkar siyasətçi kimi 

təsdiqləyən cənab İlham Əliyevin siyasi-psixoloji portretinin əsasını təşkil edən komponentlər Onun 

Azərbaycan siyasi arenası üçün son dərəcə uğurlu dövlət başçısı olduğunu sübut etdi. O, Öz siyasi 

simasında Qərb standartlarının, aristokratik siyasi rəftarın, rasional düşüncə tərzinin, praqmatizmin milli 

mentalitetlə son dərəcə dəqiqliklə uzlaşdırılmış ansamblını yaratmağa nail olub. 

Bu gün Azərbaycan siyasətində proseslər elə bir dinamik və açıq müstəvidə cərəyan edir ki, 

insanların seçim və müqayisə etmək üçün kifayət qədər şansları vardır. Sözsüz ki, Öz prinsiplərinə sadiqlik 

və intellektual imkanları baxımından Prezident İlham Əliyev heç bir siyasətçiyə bənzəmir. O, Qərb 

standartlarını Öz şəxsi simasında təcəssüm etdirən müasir siyasətçilər sırasında Özünə layiqli yer 

tutmuşdur. 

Son 15 il ərzində Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı olan 

Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü siyasət ictimai tərəqqiyə yeni güclü təkan verməklə, 

cəmiyyətin bütün təbəqələrinin maraq və mənafelərini özündə əks etdirib. Azərbaycan dövlətinin daxili və 

xarici siyasəti dünyada gedən geosiyasi və iqtisadi proseslər və bu sahədəki beynəlxalq təcrübə nəzərə 

alınaraq müəyyənləşdirilib. 

Ulu öndərimizin möhkəm təməllər üzərində həyata keçirdiyi müstəqil dövlət quruculuğu Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə çox uğurla davam etdirilir. Müstəqil dövlət quruculuğunun əsas 

amillərindən biri dövlətin iqtisadi qüdrətinin artırılması, əhalinin sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasıdır. 

Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı imzaladığı fərmanlar, 

Onun Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş regional inkişafa dair Dövlət Proqramı ölkəmizin hərtərəfli inkişafına 

güclü təkan verib. Təsadüfi deyil ki, 2003-cü il prezident seçkilərindən sonra iqtisadi siyasətin yeni 

prioritetləri, inkişaf perspektivləri müəyyənləşdirilmişdir. Bu istiqamətdə qlobal konsepsiya işlənib 

hazırlanmış, konkret Dövlət proqramları qəbul olunmuşdur. 

Dövlətimizin başçısı neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektorunun, özəl bölmənin, sahibkarlığın 

inkişafını prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyub. Son 15 il ərzində bu istiqamətdə çox böyük işlər görülüb. 

Ölkə iqtisadiyyatının inkişafına 231 milyard dollar investisiya qoyulmuşdur və iqtisadiyyatımız 3,2 dəfə 

artmışdır. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair Dövlət proqramları bütün bölgələrin, hətta ən ucqar 

kəndlərin belə tərəqqisi, müasir infrastrukturun formalaşması ilə nəticələnib. 15 il ərzində 1 milyon 900 

mindən çox yeni iş yeri açılmışdır ki, onlardan 1 milyon 400 mini daimi iş yeridir. Yoxsulluq səviyyəsi 

45%-dən 5%-ə düşmüş, işsizliyin səviyyəsi 50%-dən 5,4 faizə enmişdir. 

Bu müddət ərzində 3100 məktəb tikilib və ya əsaslı təmir edilib, 642 xəstəxana və 43 müasir idman 

kompleksi, 12,3 min kilometr uzunluğunda müasir yollar, 443 körpü və ya yol qovşağı, 30 elektrik 
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stansiyası tikilib xalqın istifadəsinə verilib. Respublikada qazlaşma 51%-dən 93%-ə, əhalinin içməli su ilə 

təchiz olunması 26%-dən 67% -ə çatdırılıb. 

Sahibkarlığın inkişafına güclü dövlət dəstəyi sayəsində Azərbaycanda yerli iş adamlarının fəaliyyəti 

son illər genişlənib. Hazırda onlara güzəştli kreditlərin verilməsi ilə yanaşı, sahibkarlara texniki yardımların 

göstərilməsi, “bir pəncərə” sisteminin tətbiqi və digər vacib məsələlər ölkədə bizneslə məşğul olmaq üçün 

gözəl şərait yaradıb. Son 15 ildə özəl sektora maliyyə yardımı dəfələrlə artırılıb. Dövlətimiz iqtisadiyyatı 

hökumətin hansısa iqtisadi layihəyə birbaşa müdaxiləsi yolu ilə deyil, lazımi infrastrukturun və özəl 

sektorun sərmayəsi hesabına maliyyə mənbələrinin yaradılması vasitəsi ilə stimullaşdırır. Prezident İlham 

Əliyevin təbirincə desək, “əgər biz qarşıya böyük vəzifələr qoyuruqsa, yoxsulluqla mübarizə aparmaq, yeni 

iş yerlərinin açılmasına nail olmaq istəyiriksə, mütləq və mütləq dövlətlə özəl sektor çiyin-çiyinə işləməli, 

fəaliyyət göstərməli, bir-birinə kömək etməlidir”. 

2017-ci ildə iqtisadiyyatın qeyri-neft sektoru 2,5 faiz, sənayedə qeyri-neft sektoru 3,6 faiz, kənd 

təsərrüfatı 4,1 faiz artmışdır. 2017-ci ildə valyuta ehtiyatlarımız 4,5 milyard dollar artmışdır və hazırda 

təxminən 42 milyard dollar təşkil edir. Ölkə iqtisadiyyatına 14,6 milyard dollar sərmayə qoyulub. Görülən 

işlərin nəticəsində 2017-ci ildə ölkəmizin ixracı 19 faiz artmışdır, qeyri-neft ixracımız isə 24 faiz artmışdır. 

Son illər, xüsusən də 2017-ci ilin yekunları tam qətiyyətlə deməyə əsas verir ki, qazanılmış 

möhtəşəm nailiyyətlər möhkəm təmələ və iqtisadi potensiala söykənir. Aparılan geniş quruculuq və abadlıq 

işləri ölkəmizin hərtərəfli tərəqqisinə, dünyada qabaqcıl mövqeyə yüksəlməsinə səbəb olub, istər iqtisadi-

sosial sahədə, istərsə də digər istiqamətlərdə qarşıda duran bütün vəzifələr öz həllini tapır, ildən-ilə iqtisadi 

potensialın artımına nail olmaq, onu yüksək səviyyədə saxlamaq çox böyük fədakarlıq tələb edir. 

Dövlətimizin başçısının vurğuladığı kimi, bu inkişaf bizim üçün çox böyük imkanlar açıb. Azərbaycan 

xalqı bu gözəl imkanlardan artıq bəhrələnir. 

Son 15 ildə ölkədə orta hesabla maaşlar 5 dəfə, pensiyalar 8 dəfə, əhalinin real gəlirləri orta hesabla 

2,6 dəfə artmışdır. Bu müddət ərzində Azərbaycanda bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilərək, 265 min 

məcburi köçkün hər cür şəraiti və lazımi avadanlığı olan evlərlə, mənzillərlə təmin olunmuşdur. 

Hazırda valyuta ehtiyatlarımız 42 milyard dollar səviyyəsinə çatıb. Bu imkanlardan, ilk növbədə, 

ölkəmizin hərtərəfli inkişafı üçün, sənaye potensialının möhkəmləndirilməsi, infrastruktur və layihələrin 

icra edilməsi və insanların həyat səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması üçün istifadə olunur. Göründüyü 

kimi, dövlətimizin başçısının verdiyi sözlər, qəbul edilmiş qərar və proqramlar real həyatda öz əksini tapır. 

Müstəqil Azərbaycan dövləti bu gün regionda reallaşan bütün irimiqyaslı transmilli layihələrin 

təşəbbüskarı, əsas iştirakçısıdır. Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz boru kəmərlərinin işə 

düşməsi Azərbaycanın həm də dünyanın enerji təhlükəsizliyi məsələlərinin həllinə sanballı töhfəsi 

sayılmalıdır. 

Prezident İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, enerji sahəsindəki uğurlar Azərbaycanın gələcəyi üçün 

tarixi məna daşıyır və vaxt keçdikcə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcəkdir. Regional layihələrin 

gerçəkləşməsi bölgə ölkələrinə və xalqlarına sülh, əmin-amanlıq, rifah və iqtisadi inkişaf gətirməkdədir. 

Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihəsinin reallaşması Azərbaycanın nəinki regionda, eləcə də dünyadakı 

siyasi nüfuzunu, iqtisadi qüdrətini daha da artırır. Bütün kənar təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan bu 

layihənin həyata vəsiqə almasına nail oldu və bununla da regionu yalnız enerji layihələri ilə deyil, həmçinin 

nəhəng nəqliyyat infrastrukturu ilə də birləşdirdi. Beləliklə, Azərbaycan Avropa və Asiya üçün həm enerji, 

həm də əvəzolunmaz nəqliyyat mərkəzinə çevrilir. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin dünyadakı nüfuzu daim artmaqdadır. Bu baxımdan, Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın yürütdüyü məqsədyönlü xarici siyasət nəinki keçmiş ittifaq 

respublikaları, eləcə də bütün region üçün bir nümunə, model sayıla bilər. Ölkəmiz siyasi və iqtisadi güc 

mərkəzi kimi hətta regional çərçivədən kənara çıxmağa başlayıb. Azərbaycan müstəqil, balanslaşdırılmış, 

düşünülmüş xarici siyasət yürüdür. Bu siyasət dünya ölkələri, beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığın 

möhkəmlənməsinə, Qərbə - Avroatlantik strukturlara, dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya prosesinin 

sürətləndirilməsinə yönəlib. 

2011-ci ilin oktyabr ayında Azərbaycanın 155 ölkənin səsini qazanaraq dünyanın ən nüfuzlu təşkilatı 

sayılan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilməsi və ölkə Prezidenti İlham Əliyevin bu 

mötəbər təşkilatın kürsüsündən iclasa Sədrlik etməsi müstəqillik tariximizin yaddaqalan qürurverici 

məqamıdır. 2013-cü ildə ilk “Azərspace - 1”, 2015-ci ildə “Azərspace - 2” süni peyklərimizin kosmosa 

çıxarılması, 2015-ci ilin iyun ayında I Avropa Oyunlarının Bakı şəhərində keçirilməsi Azərbaycanın 

dünyada etibarlı tərəfdaş ölkələri sırasına daxil olmasının bariz nümunəsidir. 
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Prezident İlham Əliyev üçrəngli bayrağımızın bütün beynəlxalq tədbirlərdə və idman yarışlarında 

yüksəklikdə dalğalanmasını təmin etməklə yanaşı, Bakı şəhərinin ən gözəl guşəsi olan mavi Xəzərin 

sahillərində dünyanın ən yüksək bayraq dirəyi olmaqla çox müasir və dövlətçilik tariximizi özündə əks 

etdirən unikal Dövlət Bayrağı Meydanı yaratmışdır. 

Ölkə başçısı İlham Əliyevin ordu quruculuğu, onun maddi-texniki bazasını möhkəmləndirməsi və 

ordunu müasir silahlarla təchiz etməsi artıq öz bəhrəsini verir. 

2016-cı ilin aprel ayında erməni işğalçı qüvvələrinin təxribatlarının qarşısını almaq məqsədi ilə baş 

verən 4 günlük döyüşlərdə silahlı qüvvələrimizin ordu birləşmələri öz döyüş qabiliyyətini əyani nümayiş 

etdirdi. 

Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Çocuq Mərcanlı kəndində insanların təhlükəsiz yaşaması 

tam təmin edildikdən sonra yaşayış məntəqəsində yenidənqurma və bərpa işlərinə başlanıldı. 

Cəmi 6 ay müddətində kənddə 50 yaşayış evi, 96 şagirdlik məktəb, məscid, 35/10 kv-luq elektrik 

yarımstansiyası və digər infrastruktur obyektləri tikilib istifadəyə verildi. Çocuq Mərcanlı kəndinin 

bərpasının ikinci mərhələsi çox uğurla davam etdirilir. Çocuq Mərcanlı kəndində insanların yenidən 

məskunlaşması Böyük Qayıdışın başlanğıcıdır. 

Ümumiyyətlə, bu gün ölkəmizin hərtərəfli inkişafı bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycanda Heydər 

Əliyev siyasətinin alternativi yoxdur. Bu siyasətin Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla həyata 

keçirilməsi Azərbaycanı dünyanın ən müasir və qüdrətli dövlətləri sırasına çıxarıb. Azərbaycan xalqı isə 

özünün firavan gələcəyinin təminatçısı olan bu siyasətə daim sadiq qalacaqdır. 

Aprel ayının 11-də respublikada prezident seçkiləri keçiriləcək. Azərbaycan xalqının qəti qərarı 

budur ki, onun layiqli Prezidenti var, öz taleyini Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı İlham Əliyev 

şəxsiyyətinə bağlamaqda yanılmayıb. Xalq öz Prezidenti İlham Əliyevə inanır, Onun xidmətlərini 

qiymətləndirir və növbəti 7 ildə öz taleyini Ona etibar edir. 

 

Yeni Azərbaycan.-2018.- 27 mart.-№57.-S.2. 
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Dinamik və dayanıqlı inkişafa verilən səs Azərbaycanı daha qüdrətli edəcək 

 

Rəsul BALAYEV, 

Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Aqrar Elm və İnformasiya Məsləhət Mərkəzinin baş direktoru, 

iqtisad elmləri doktoru, professor 

 

XXI əsrdə ölkəmizin sürətli tərəqqisi, onu  dünyaya layiqincə tanıtmış ulu öndər Heydər Əliyevin 

uzaqgörənliklə söylədiyi “Azərbaycan dünyaya Günəş kimi doğacaqdır” – fikrini həqiqətə çevirmişdir. 

Mürəkkəb geosiyasi şəraitdə məhz dövlətin çevik islahat proqramları sayəsində dünya maliyyə və iqtisadi 

böhranının ölkəmizdə törədə biləcəyi  fəsadlar minimuma endirilmişdir. Dünyada davam edən və daha 

təhlükəli xarakter alan iqtisadi  kataklizmlər şəraitində belə, ölkəmizdə bütün  sosial proqramlar davam 

etdirilmiş,  insanların rifah halını yüksəltmək üçün sistemli tədbirlər  həyata keçirilmişdir. 
Dövlətin uzun müddətə hesablanan inkişaf strategiyasının davamlı şəkildə həyata keçirilməsi sosial-

iqtisadi rifah halının yüksəlməsini təmin etmiş, Azərbaycan ictimai həyatın bütün sahələrində görünməmiş 

uğurlar əldə etmişdir. Bu gün inamla demək olar ki, milli iqtisadiyyatın bütün  sahələrində davamlı 

makrosabitliyin müsbət nəticələri özünü təsdiqləmişdir. Ölkədə yoxsulluq və işsizlik səviyyəsi ən aşağı 

həddə enmiş, sosial təminat sistemi şəffaflaşmış, gənclərə dövlət qayğısı günün reallığına çevrilmişdir. 

Bu gün respublikanın bütün regionları dinamik və tarazlı inkişaf etməkdədir. Bilavasitə hökumətin 

təşəbbüsü və iştirakı ilə reallaşdırılan regional inkişaf proqramlarının nəticələri, nüfuzlu xarici ekspertlər 

tərəfindən dünyanın qiymətli təcrübəsi kimi qiymətləndirilir. Ölkənin  əksər rayonlarında sənaye parkları 

və sənaye məhəllələrinin yaradılması regional infrastrukturun daha sürətlə inkişafına öz töhfələrini 

verməkdədir.  Artıq regionlardakı sənaye parkları və sənaye məhəllələri fəailyyət göstərdikləri bölgələrin 

simasını dəyişir, hər addımda müasirlik və tərəqqi gözə çarpır. Yüksək texnoloji əsasda qurulan sənaye 

sahələrində müasir standartlara cavb verən məhsul istehsalı idxalın məhsulla əvəzlənməsində mühüm rol 

oynayır. Elmə və təhsilə daimi dövlət qayğısı sayəsində milli innovasiya sistemi zamanın tələbləri 

səviyyəsində inkişaf etməkdədir. İndi Azərbaycan brendləri dünya bazarında çox maraqla qarşılanır və öz 

layiqli yerini tutmaqdadır.  

Azərbaycan özünün enerji təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə təmin etməklə yanaşı, nəinki qonşu 

dövlətlərin, habelə Qərbi Avropanın enerji təminatında da mühüm rol oynamaqdadır. Buna baxmayaraq, 

qeyri-neft sektorunda məhsul istehsalının artımı təmin olunmuş, neft amilindən asılılıq dəfələrlə aşağı 

salınmışdır. Xüsusilə, kənd təsərrüfatında son illər ciddi dönüş baş vermiş, dövlətin ərzaq təhlükəsizliyi 

proqramının təmin edilməsi istiqamətində danılmaz uğurlar əldə edilmişdir. Dövlətin diqqət və qayğısı ilə 

kənd təsərrüfatı qarşısına qoyulan böyük vəzifələrin icrası üçün etibarlı normativ-hüquqi baza və iqtisadi 

zəmin formalaşdırılmışdır. 

Sənayedə olduğu kimi, aqrar sahə də şaxələndirilimiş, innovasiyalı fəaliyyət sahələrinə dövlətin 

maliyyə dəstəyi ardıcıl şəkildə davam etdirilmişdir. Artıq kənd təsərrüfatı məhsulları ixracında ciddi müsbət 

dinamika əldə edilmiş, idxaldan asılılıq azaldılmışdır. Kənd ərazilərində işgüzar fəallıq yüksəlməkdə, 

çoxfunksiyalı kənd təsərrüfatı formalaşmaqda və inkişaf etməkdədir. Əldə edilən ən parlaq göstərici 

kəndlərimizdə məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsi, məşğulluğun strukturunun yaxşılaşması və ən əsası, 

yaxşı gəlirin əldə edilməsidir. 

Ona görə də bu gün aqrar sahənin innovasiyalı-intensiv inkişafına dövlət dəstəyi sistemi beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və digər ölkələrə nümunə kimi tövsiyə olunur. Aqrar elmin 

maddi-texniki bazası büsbütün yenilənmiş, dünya standartları səviyyəsinə çatdırılmışdır. 

Azərbaycan təşəbbüskarı və aparıcı qüvvəsi olduğu böyük regional layihələri müvəffəqiyyətlə icra 

etməklə nəinki Cənubi Qafqazda, habelə beynəlxalq miqyasda böyük nüfuz qazanmışdır. Dünya təsərrüfat 

sisteminə inamla inteqrasiya edən dövlətimiz ən etibarlı tərəfdaş kimi tanınmışdır. 

Daha qüdrətli, dinamik və dayanıqlı inkişaf edən vətənimizdə hər bir insanın rifahı və onun həyatın 

səviyyəsinin keyfiyyəti daim ön plandadır. Bu gün çiçəklənən Azərbaycan naminə daha mütəşəkkil 

vətəndaş cəmiyyəti formalaşır. 

Azərbaycanda xalqın iradəsinə arxalanmaq demokratik və hüquqi dövlət quruculuğunun mühüm 

prinsiplərindəndir. Müstəqilliyin son iki onilliyində ölkəmizin sivil bazar münasibətləri quruculuğunda əldə 

etdiyi nailiyyətlərdə bu amil həlledici rol oynamışdır. Əminliklə deyə bilərik ki, hər bir vətəndaşımız öz 

potensialı və səyi ilə dövlətinin gələcəyi naminə fəallıq göstərəcək, xalqımızın  titanik əməyi ilə əldə 

edilmiş uğurları daha da artırmağa səs vermək üçün seçki məntəqəsinə gələcəkdir. Bununla da, o 
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vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirəcək, Azərbaycanın dinamik və dayanıqlı inkişafına, onun daha qüdrətli 

olmasına dəstək verəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-29 mart.-№ 69.-S.5. 
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Professor Kərim Kərimov: Azərbaycan demokratik ənənələrə sadiqliyini bir daha nümayiş 

etdirəcək 

 

“Azərbaycanda keçirilən seçkilər həmişə beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub. Bu da 

təsdüfi deyil. SSRİ-nin süqutundan sonra dövlət müstəqilliyini bərpa etmiş respublikamız ilk gündən 

demokratiya yolunu seçdi. Söz yox ki, müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə yaranmış özbaşınalıq, 

anarxiya, dövlət idarəçiliyndəki naşılıq daxili vəziyyəti getdikcə gərginləşdirir, ölkəni uçuruma aparırdı. 

Lakin 1993-cü ilin ikinci yarısından başlayaraq, həyat tədricən öz axarına düşdü”. Bu fikirləri bizimlə 

söhbət zamanı AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar elm və texnika xadimi, professor Kərim Kərimov dedi. 
K.Kərimov daha sonra bildirdi ki, ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyindən sonra 

müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsi və əbədiləşdirilməsi, demokratik ənənələrin inkişafı, azad və 

ədalətli seçki keçirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, müstəqil mətbuatın inkişafı, 

Azərbaycanın beynəlxalq aləmə inteqrasiyası, əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində qətiyyətli 

addımlar atıldı: “1995-ci ildə qəbul edilmiş müstəqil dövlətimizin ilk Konstitusiyası Azərbaycanda 

demokratik standartlara cavab verən seçkilərin keçirilməsi üçün əsas prioritetləri müəyyənləşdirdi. Həmin 

vaxtdan başlayaraq, ölkəmizdə keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması üçün bütün imkanlardan 

istifadə olunub və bu gün respublikamız azad və ədalətli, obyektiv, demokratik seçki keçirilməsində artıq 

nümunə göstərir”. 

MDB dövlətləri ilə müqayisədə Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması 

istiqamətində zəngin hüquqi bazanın yaradılmasının, Seçki Məcəlləsinin daha da təkmilləşdirilməsinin 

beynəlxalq ekspertlər tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini vurğulayan K.Kərimov bildirdi ki, məhz bu 

baxımdan Azərbaycanda keçirilən seçkilər daim mötəbər beynəlxalq təşkilatların diqqət mərkəzində olur: 

“Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinin də şəffaf keçəcəyinə heç bir şübhə ola bilməz. Ölkə 

rəhbərinin siyasi iradə nümayiş etdirməsi, şəffaflığın təmin olunması istiqamətində bütün imkanlardan 

istifadə edilməsi, beynəlxalq müşahidəçilərə, hüquq müdafiəçilərinə, tanınmış ekspertlərə seçkini izləmək 

üçün əlverişli şərait yaradılması da bunu təsdiqləyir. Son məlumata görə hazırda 312 beynəlxalq müşahidəçi 

prezident seçkilərini izləmək üçün qeydiyyatdan keçib. Bu göstərici ölkəmizdə keçirilən prezident 

seçkilərinə beynəlxalq ictimaiyyətin necə böyük maraq göstərməsindən xəbər verir”. 

K.Kərimov qeyd etdi ki, seçkilərdə şəffaflığın təmin olunmasında “exit-poll”arın da rolu qeyd 

olunmalıdır: “Mərkəzi Seçki Komissiyasından verilən məlumata görə, aprelin 11-nə təyin edilmiş prezident 

seçkilərində Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası (“AJF&Associates İnc.” təşkilatı ABŞ ilə 

birgə), “Vətəndaş Cəmiyyəti Uğrunda” Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzi (“Opinion Way” Sosioloji 

Tədqiqatlar İnstitutu (Fransa) ilə birgə), “ELS” Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi və “Rəy” Monitorinq 

Mərkəzi tərəfindən “exit-poll” keçirilməsi niyyəti ilə müraciətlərə baxılıb. Həmin təşkilatların qarşıdan 

gələn prezident seçkilərində “exit-poll” keçirmək üçün qeydə alınması barədə qərar qəbul edilməsi 

ölkəmizin azad və ədalətli, şəffaf seçki keçirilməsində siyasi iradə nümayiş etdirməsinin, seçkilərdə daha 

çox beynəlxalq müşahidəçinin iştirakında maraqlı olmasının bariz nümunəsidir”. 

Professorun qənaətinə görə, Azərbaycanda keçirilən seçkilər ildən-ilə daha da təkmilləşdirilib. Siyasi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir Azərbaycan vətəndaşına seçkidə namizəd kimi iştirak etmək 

üçün əlverişli şərait yaradılıb: “Bunu aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərində namizədliyi qeydə 

alınmış müxtəlif siyasi partiya nümayəndləri üçün yaradılmış bərabərhüquqlu şərait də təsdiqləyir. 

Prezident seçkilərində mübarizə aparan 8 namizədin hər biri üçün televiziya, radio və digər kütləvi 

informasiya vasitələrində eyni səviyyədə təbliğat-təşviqat kampaniyası üçün şərait yaradılıb. Bütün bunlar 

ölkəmizin demokratik prinsiplərə verdiyi önəmin bariz nümunəsidir”. 

 

Söhbəti qələmə aldı: 

Əliqismət BƏDƏLOV 
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11 aprel prezident seçkilərinin demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün hər cür şərait  

yaradılıb 

 

Ləman SÜLEYMANOVA, 

həkim 

 

Azərbaycanda demokratik seçki ənənəsinin əsası 25 il bundan əvvəl qoyulub. Belə ki, 1993-cü ildə 

ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra demokratik seçki şəraitinin 

formalaşdırılması respublikada hüquqi dövlət quruculuğunun əsas istiqamətlərindən birinə çevrilib. 

Ümummilli liderin həmin il Azərbaycan Prezidenti seçilməsi ilə respublikada demokratiyanın inkişaf 

etdirilməsinə, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunun həyata keşirilməsinə, o cümlədən seçki sisteminin 

tədricən təkmilləşdirilməsinə başlanılıb. 
Ötən dövr ərzində Azərbaycanda 5 prezident, 5 parlament, 4 bələdiyyə seçkisi, o cümlədən 3 dəfə 

referendum keçirilib. Ayrı-ayrı vaxtlarda parlamentə və bələdiyyələrə əlavə və təkrar seçkilər də təyin 

olunub. Hər bir seçki və referendum ölkəmizdə demokratik seçkinin parlaq ifadəsinə çevrilib. Eyni 

zamanda, seçkidən-seçkiyə praktika təkmilləşib, təcrübə artıb. Təbii ki, bu da seçkilərin şəffaflığına, xalqın 

bu siyasi kampaniyaya olan inamının güclənməsinə müsbət təsir göstərib. 

Qeyd edim ki, həmin seçkilər çoxsaylı aşkarlıq institutlarının, xüsusilə yerli və beynəlxalq 

müşahidəçilərin, yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinin yaxından iştirakı ilə keçirilib və yüksək 

dəyərləndirilib. 

Yeri gəlmişkən, demokratik seçki keçirilməsində ən mühüm amil ölkədə siyasi iradə və ictimai-siyasi 

sabitliklə bərabər, təkmil seçki qanunvericiliyinin yaradılmasıdır. Azərbaycanda ümumxalq səsverməsi 

yolu ilə 1995-ci ildə qəbul edilən Konstitusiya ilə həmin qanunvericiliyin əsası qoyulub. Həmin ali sənədlə 

respublikada demokratik prinsiplərə cavab verən azad, ədalətli, obyektiv seçkilərin keçirilməsi üçün əsas 

prioritetlər müəyyənləşdirilib. Əsas Qanunda təsbit olunan müddəalara istinadən, Azərbaycanda seçkilərin 

hüquqi bazası formalaşdırılıb. Belə ki, Konstitusiyanın 4-cü maddəsinə əsasən, xalqın seçdiyi səlahiyyətli 

nümayəndələrdən başqa heç kəsin xalqı təmsil etmək, xalqın adından danışmaq və xalqın adından müraciət 

etmək hüququ yoxdur. Əsas Qanunun 56-cı maddəsinə görə, hər bir Azərbaycan vətəndaşının dövlət 

orqanlarına seçmək və seçilmək, habelə referendumda iştirak etmək hüququ var. 

Azərbaycanda seçki təcrübəsinin demokratik standartlara uyğunlaşdırılmasında beynəlxalq 

təşkilatlarla əməkdaşlıq da öz müsbət təsirini göstərib. Məsələn, ölkəmiz 2001-ci ilin yanvarında Avropa 

Şurasına tamhüquqlu üzv qəbul edildikdən sonra sözügedən sahədə ciddi irəliləyiş əldə edilib, seçki 

qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsində Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası yüksək fəallıq göstərib. 

Onu da deyim ki, Azərbaycanda seçki qanunvericiliyinin beynəlxalq standartlara uyğunlaşdırılması 

məqsədilə 2003-cü ilin mayında Seçki Məcəlləsi Milli Məclisdə qəbul olunub və Azərbaycan Prezidentinin 

müvafiq fərmanı ilə qüvvəyə minib. Məcəllənin hazırlanmasında Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası, 

ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu və Beynəlxalq Seçki Sistemləri üzrə Fond 

mühüm rol oynayıb. 

Azərbaycanın Seçki Məcəlləsi beynəlxalq ekspertlərin birmənalı rəyinə əsasən, seçkilər sahəsində 

bütün qanunvericilik normalarını özündə əks etdirərək, Avropa standartlarına uyğun tərtib olunub. Sənəd 

ölkədə prezident, parlament və bələdiyyə seçkilərinin, həmçinin referendumun keçirilmə qaydalarının, 

həmçinin Mərkəzi Seçki Komissiyasının, eləcə də dairə və məntəqə seçki komissiyalarının təsisi və 

fəaliyyət prinsiplərini müəyyənləşdirib. Əvvəlki qanunlarla müqayisədə Seçki Məcəlləsi şəffaf və 

demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün daha möhkəm hüquqi bazisin yaradılmasına, namizədlərin 

qeydiyyatının, seçki komissiyalarının formalaşdırılmasının, habelə fəaliyyətinin təşkilində prinsip və 

mexanizmlərin təkmilləşdirilməsinə imkan verib. 

Bütün bunlara görə əminliklə deyə bilərəm ki, aprel ayının 11-də keçiriləcək prezident seçkiləri də 

ədalətli və şəffaf şəkildə həyata keçiriləcək, Azərbaycanda vətəndaşların seçki hüquqları yüksək səviyyədə 

təmin olunacaq. 

11 aprel prezident seçkilərində ölkə vətəndaşlarının inandığı, ümid bəslədiyi şəxs bu seçkilərdə böyük 

və inamlı qələbə qazanacaq. Bu qələbənin kökündə, əsasında isə ulu öndərimizin yenidən Azərbaycana 

rəhbərliyə qayıdışından indiyədək əldə edilən çoxsaylı uğur və nailiyyətlərin qorunub saxlanılması, 

ölkəmizin daha da inkişaf etdirilməsi, xalqımızın sosial-rifah halının dünyanın aparıcı ölkələri səviyyəsinə 

çatdırılması, ordu quruculuğunun genişləndirilməsi, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli istiqamətində aparılan danışıqların intensivləşdirilməsi kimi mühüm məsələlər dayanır. 
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Bütün bunlar, eyni zamanda, Azərbaycanda seçici fəallığının daha da artmasına öz müsbət təsirini göstərib. 

Elə buna görə də indidən əminliklə demək olar ki, aprelin 11-də xalqımız öz xoşbəxt gələcəyi naminə 

məntəqələrə üz tutacaq və istədiyi namizədə səs verəcək. 

 11 aprel prezident seçkilərinə az bir vaxt qalıb. Bu mühüm, taleyüklü siyasi kampaniyanın şəffaf 

şəraitdə reallaşdırılması, beynəlxalq standartlara uyğun, yüksək səviyyədə təmin olunması üçün indiyədək 

bir sıra ciddi hazırlıq tədbirləri həyata keçirilib. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının ən son 

nailiyyətlərinin uğurla tətbiqi qarşıya mühüm vəzifə kimi qoyulub. Bu da təsadüfi deyil. Çünki 1993-cü 

ildən başlayaraq reallaşdırılan seçkilərdə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının geniş istifadəsi 

seçkilərlə bağlı bütün prosesləri əvvəldən axıradək fasiləsiz izləməyə, azad və maneəsiz müşahidə 

aparmağa və beləliklə, aşkarlığın daha dolğun təminatına imkan verib. Azərbaycan müşahidəçilərin sərbəst 

fəaliyyəti üçün yaradılan hərtərəfli imkanlar baxımından nümunə olub. 

Azərbaycanda artıq 10 ildir ki, uğurla tətbiq olunan və seçki məntəqələrinə getmədən, internet 

vasitəsilə səsvermə prosesini birbaşa izləməyə imkan verən veb-kameralardan istifadə təcrübəsi builki 

prezident seçkilərində də gerçəkləşdiriləcək. Seçki günü internet istifadəçiləri tərəfindən həm ölkə 

daxilindən, həm də ölkə xaricindən MSK-nın rəsmi internet səhifəsinə daxil olmaqla səsvermə prosesini, 

səslərin sayılması və nəticələrin müəyyənləşdirilməsi birbaşa müşahidə ediləcək. 

Səhhəti ilə əlaqədar səhiyyə müəssisələrində müvəqqəti yerləşən şəxslərə həmin yerlərdə yaradılan 

məntəqələrdə səs verməyə imkan yaradılacaq. Seçkilərdə barmaqların boyanması ənənəsi də davam 

etdiriləcək. Bütün bunlar isə yuxarıda vurğuladığım kimi, bu siyasi kampaniyanın ədalətli və şəffaf təmin 

olunmasını şərtləndirəcək. 

Xarici müşahidəçilərin – MDB müşahidə missiyası, ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları 

Bürosu, Avropa Şurasının seçki müşahidə missiyası və müxtəlif beynəlxalq QHT-lərin 11 aprel prezident 

seçkilərinə böyük maraq göstərmələri də Azərbaycanda bu prosesin şəffaf və demokratik keçiriləcəyi 

əminliyi ilə əlaqədardır. 
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Beynəlxalq müşahidəçilər prezident seçkilərinə hazırlıq işlərini yüksək 

qiymətləndirirlər 
 

Əliqismət Bədəlov 

 

Bolqarıstanlı müşahidəçi Omurtaq Petkov: “Bu gün Azərbaycanda beynəlxalq standartlara uyğun 

demokratik və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi şərait mövcuddur”. 

 

Azərbaycanda aprelin 11-də keçirilməsi nəzərdə tutulan prezident seçkilərinin demokratik, şəffaf 

başa çatması üçün hazırlıq işləri yüksək səviyyədə davam etdirilir. Seçkilərdə şəffaflığın təmin olunması 

istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər xüsusilə qeyd olunmalıdır. Bunu seçki prosesini izləmək üçün 

ölkəmizə gəlmiş beynəlxalq müşahidəçilər də təsdiqləyirlər. Artıq 119 seçki dairəsini əhatə edən 1000 seçki 

məntəqəsində veb-kameralar quraşdırılıb. Bu, seçki məntəqələrinin ümumi sayının 20 faizini təşkil edir və 

dünyada seçkilərə qiymət vermək üçün yetərli hesab olunur. 

Ölkəmizə gəlmiş beynəlxalq müşahidəçilər müxtəlif qurumlarla, QHT və media nümayəndələri, 

seçki, siyasi, hüquq ekspertləri ilə görüşlər keçirir, monitorinqlər aparır və seçkiyə hazırlq işlərini 

qiymətləndirirlər. ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun seçki müşahidə 

missiyasının rəhbəri Korin Yonkerin və Bolqarıstanın Azad və Demokratik Seçkilər Uğrunda Vətəndaş 

Təşəbbüsünün (GİSDİ) təmsilçiləri Bakıdakı görüşlərini davam etdirirlər. Artıq bolqarıstanlı müşahidəçilər 

aprelin 11-də Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıq prosesi barədə hesabatını da təqdim 

edib. Onu da qeyd edək ki, bolqar müşahidəçilərinin təmsil etdiyi təşkilatın 30 illik təcrübəsi var və 2003-

cü ildən bəri Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edirlər. Hesabatda əsas diqqətçəkən məqam Azərbaycanda 

beynəlxalq standartlara uyğun demokratik və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi şəraitin mövcud 

olmasının öz əksini tapmasıdır. Hesabat siyasət, media, seçki, hüquq və vətəndaş cəmiyyəti ekspertlərindən 

ibarət uzunmüddətli müşahidəçilər missiyasının araşdırmaları nəticəsində hazırlanıb. Sənədə ekspertlərin 

makrosiyasi şərait və sistem, Azərbaycanda seçkiqabağı vəziyyət, hüquqi çərçivə və seçki administrasiyası, 

seçki siyahıları və seçicilərin qeydiyyatı, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı, seçki günü seçkilərin 

müşahidəsi və seçki kampaniyası istiqamətlərində müşahidələri daxil edilib. 

GİSDİ-nin analitiki Omurtaq Petkov bildirib ki, təşkilatın uzunmüddətli müşahidə missiyasının 

ekspertlərinin müşahidə və araşdırmalarında müəyyən edilib ki, azad və demokratik seçkilərin keçirilməsi 

baxımından ölkədəki makrosiyasi mühit münbitdir. Ölkədə seçkiqabağı mühit sabitdir, elektoratın öz 

seçimini azad ifadə etməsi, ədalətli və demokratik seçkilərin təşkili baxımından heç bir təhlükə yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasında seçki prosesini tənzimləyən hüquqi sənədlərin təhlili onu deməyə əsas verir 

ki, ölkədə demokratik seçkilər keçirməyə tam yararlı, beynəlxalq standartlara uyğun hüquqi çərçivə 

mövcuddur. Həmçinin, hesabatda seçici siyahıları ilə daimi iş aparılması, onların yenilənməsi və 

dəqiqləşdirilməsi, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı prosesi də müsbət qiymətləndirilib. 

O qeyd edib ki, müşahidə missiyası üzvlərinin bu günə kimi apardıqları monitorinq zamanı seçki 

qanunvericiliyinin ciddi pozulması və ya namizədlər üçün qeyri-bərabər şəraitə dair faktlara rast 

gəlinməyib: “Azad toplaşma hüququ təmin olunur. Seçkiqabağı şərait və qanunverici baza ədalətlidir və bu 

da demokratik seçkilərin keçirilməsini təmin edir”. 

Azad və Demokratik Seçkilər Uğrunda Vətəndaş Təşəbbüsü bəyan edib ki, bu gün Azərbaycanda 

beynəlxalq standartlara uyğun demokratik və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün lazımi şərait mövcuddur. 

Seçkiöncəsi aparılan maarifləndirmə işi, ilk dəfə səs verəcək seçiçilərlə keçirilən görüşlər, onlarla 

aparılan söhbətlər seçkilərin azad və ədalətli keçirilməsində müsbət rol oynayır. Dairə seçki 

komissiyalarının sədrləri, aşağı seçki komissiyaları üçün yerlərdə keçirilən üç günlük maarifləndirmə 

tədbirlərinin keçirilməsini və bütün respublikanı əhatə edən treninqləri xüsusi qeyd etmək lazımdır. Bundan 

əlavə, Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən müşahidəçilər, kütləvi informasiya vasitələrinin 

nümayəndələri, eləcə də aşağı seçki komissiyalarının üzvləri, həmçinin müşahidəçilər üçün Azərbaycan, 

rus və ingilis dillərində yaddaş kitabçalarının hazırlanıb dərc edilməsi seçki prosesində yarana biləcək 

mübahisələrin aradan qaldırılmasında müsbət rol oynayacaq. Yaddaş kitabçalarının xarici dillərdə 

hazırlanması da beynəlxalq müşahidəçilərin seçkiyə olan marağından irəli gəlib. 

Seçicilərin əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir. Artıq onlar prezident seçkiləri ilə bağlı tam məlumatlıdırlar. 

Bunu aparılan rəy sorğularının nəticələri də təsdiqləyir. ABŞ-ın “AJF&Associates Inc.” təşkilatı və 
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“Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını Müdafiə Liqası” Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkiləri ilə 

əlaqədar “exit-poll” öncəsi apardıqları sosioloji araşdırmanın nəticələri bu baxımdan diqqəti cəlb edir. 

Sosioloji sorğunun keçirilməsində əsas məqsəd prezident seçkiləri ərəfəsində əhalinin səsverməyə 

hazırlığı və onların ölkənin siyasi həyatında iştirak səviyyəsinin, seçkilərlə bağlı ictimai rəyin öyrənilməsi 

olub. Sorğu vərəqəsindəki suallarda, əsasən, əhalinin prezident seçkiləri ilə bağlı məlumatlılıq səviyyəsi, 

ölkənin hazırkı iqtisadi vəziyyətinə münasibət, əhalinin siyasi fəallığı və s. əhatə olunub. Sorğuya, 

ümumilikdə Azərbaycanın müxtəlif rayonlarından 1500 nəfər respondent cəlb edilib. Sorğuda əhalinin 

müxtəlif təbəqələri, ayrı-ayrı yaş qrupları, yaşlılar və ilk dəfə səs verənlər iştirak ediblər. Ümumilikdə, rəyi 

soruşulanların 74 faizi (1110 nəfər) həmişə seçkilərdə iştirak etdiklərini bildiriblər. Müxtəlif suallara 

verilən cavablar da təsdiqləyir ki, aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıq işləri həm 

hakimiyyət, həm də əhali səviyyəsində qənaətbəxşdir. Maarifləndirmənin yüksək səviyyədə təşkili 

nəticəsində əhali prezident seçkiləri ilə bağlı məlumatlıdır. Bu da prezident seçkilərinə dövlət səviyyəsində 

aparılan təbliğatın müsbət gedişindən xəbər verir. Bu gün həm paytaxtın, həm də regionların münasib, 

əhalinin daha gur olan yerlərində quraşdırılmış xüsusi dəmir lövhələrdə prezidentliyə namizədlərin bərabər 

səviyyədə təbliğat-təşviqat kampaniyası aparmaları üçün demokratik şəraitin yaradılması siyasi iradənin 

nümayişi və şəffaf seçki keçirilməsinə dövlət marağının nəticəsidir. Bundan başqa, namizədlərə öz təbliğat 

və təşviqatlarını istədikləri şəkildə aparmaq üçün 84 açıq və qapalı yerlər ayrılıb. Bu, təşviqat aparmaq 

üçün daimi yerlərdir. Həmin yerlər respublikanın bütün coğrafiyasını əhatə edir. 

Seçkilərdə bütün təbəqələrin iştirakı üçün hazılıq işləri də yüksək dəyərləndirilir. Ermənistan silahlı 

qüvvələrinin işğalçılıq siyasəti nəticəsində ata-baba yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın seçki 

hüququ tam təmin olunacaq. Onların səsvermədə iştirakı üçün dairə və seçki məntəqələri yaradılıb. 

Həmçinin xarici ölkələrdə yaşayan, səsvermə hüququ olan seçicilər, qapalı tipli müəssiələrdə, səhiyyə 

ocaqlarında seçicilərin konstitusion hüquqları tam təmin olunacaq və onlar səvermədə iştirak edəcəklər. Bu 

məqsədlə 215 müvəqqəti seçki məntəqəsi yaradılacaq. 

Seçkiyə hazırlıq işləri bir daha təsdiqləyir k, ölkədə seçki prosesi və seçkiyə hazırlıq işləri Mərkəzi 

Seçki Komissiyası tərəfindən təsdiqlənmiş “Təqvim Planı” və Seçki Məcəlləsi əsasında həyata keçirilir. 

Azərbaycanda keçirilən bütün seçkilər, daim beynəlxalq ictimaiyyətin diqqət mərkəzində olub. 

Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçilərin sayı da bunu 

təsdiqləyir. Son məlumata görə, indiyədək 603 beynəlxalq müşahidəçi qeydiyyatdan keçib. Onlar 53 

beynəlxalq təşkilatı təmsil etməklə 54 ölkənin vətəndaşlarıdır. Akkreditə olunmuş yerli müşahidəçilərin 

sayı isə 55 min 905 nəfərdir. Qeyd etdiyimiz kimi, ATƏT-in uzunmüddətli müşahidə missiyası da 

fəaliyyətdədir və onlar respublikamızda öz müşahidələrini aparırlar. Təbii ki, bu, son hədd deyil. 

Beynəlxalq müşahidəçilərin sayı getdikcə artacaq. 

Aprelin 11-də keçiriləcək prezident seçkilərinə hazırlıq işləri, həmçinin beynəlxalq müşahidəçilərin 

ilkin hesabatları da təsdiqləyir ki, ölkəmiz daha bir demokratik, şəffaf, azad və ədalətli seçki keçirməyə 

hazırdır. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 3 aprel. - № 73. - S. 3. 
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Xalq öz dövlətini qoruyub, qoruyur və bundan sonra da qoruyacaq 

 

Çünki Azərbaycanı demokratik inkişaf yolu ilə irəli aparan, bir çox sahələrdə dünyaya 

nümunə olan dövləti və lideri var 

 

Aslan Aslanov, 

AZƏRTAC-ın İdarə Heyətinin sədri 

 

Demokratik cəmiyyətdə, çoxpartiyalı seçki sisteminə malik ölkədə siyasi mübarizə təbii qəbul 

olunur və bunun alternativi yoxdur. Demokratik hüquqi dövlət olan Azərbaycanda da söz və mətbuat 

azadlığı təmin edilib, siyasi partiyaların sərbəst fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaradılıb. Özünə, öz 

elektoratına güvənən hər bir partiya və hər bir şəxs istər prezident, istərsə də parlament və bələdiyyə 

seçkilərinə qatıla bilər. Seçkilərdə bütün partiyalara və ayrı-ayrı fərdlərə bərabər şərait yaradılıb və bu 

mənada heç kəsin gileylənməyə haqqı yoxdur. 

 

Əlbəttə, söhbət normal, beynəlxalq aləmdə qəbul olunan mübarizə formalarından və üsullarından 

gedir. Bəs yaşadığımız günlərin mənzərəsi necədir? 

Sirr deyil ki, bütün ölkələrdə seçkilər ərəfəsində siyasi ehtirasların qızışması, fəallığın artması ilə 

yanaşı, xarici məkrli qüvvələrin planları da dövriyyəyə buraxılır. Biz Azərbaycanda keçirilən prezident və 

parlament seçkilərində, referendumlarda bunun dəfələrlə şahidi olmuşuq. Əvvəlki seçkilərdə “kütləvi 

iğtişaşlar”, “boykot”, “rəngli inqilab”, “milyarderlər ittifaqı” kimi bədnam planları iflasa uğrayan, ümidləri 

boşa çıxan antiazərbaycan dairələri indi də dövlətə, dövlətçiliyə, hakimiyyətə, milli elitaya, ümumiyyətlə, 

cəmiyyətimizə qarşı sosial şəbəkələrdə yalan, böhtan, şantaj, təhqir, söyüş, zorakılığa çağırış maşınını işə 

salıblar. Ən iyrənc cəhət isə budur ki, bu maşının vintcikləri öz xalqına, vətəninə, dövlətinə dönük çıxan, 

xarici xidmət orqanlarının ələ aldığı bir neçə azərbaycanlıdır. Onlar xarici xidmət orqanlarına işlədiklərini 

gizlətməyə çalışırlar. Ancaq əsassız fikirləri, qeyri-əxlaqi ifadələri, heç bir fakta söykənməyən mülahizələri 

təkrarlamaqdan yorulmayan bu avantüristlərin siyasi trayektoriyasını təhlil edəndə, izlər birbaşa anti-

Azərbaycan dairələrə gedib çıxır. Əlbəttə, çox çəkməyəcək ki, onların hansı dairələrin əlində alət olduqları, 

kimlərə işlədikləri üzə çıxacaq. 

Azərbaycanda bərqərar olan möhkəm ictimai-siyasi sabitliyi pozmağa çalışan bu dairələr əmin-

amanlığımızın dayağı olan xalq-iqtidar birliyini sarsıtmağı hədəfə alıblar. Onların apardıqları informasiya 

təxribatının digər bir hədəfi dövlətimizi parçalamaq, cəmiyyətimizdə qarşıdurma yaratmaqdır. 

Zaman-zaman şahid oluruq ki, Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsi, yalnız milli-maraqlardan 

çıxış etməsi bəzi qüvvələrin ürəyincə deyil. Ona görə də ölkə rəhbərliyinə müti, onların sözü ilə oturub-

duran şəxsin gəlməsini istəyirlər. Ancaq unudurlar ki, müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin sükanı 

etibarlı əllərdədir. Bu əllərin sahibini dünya artıq qətiyyətli, iradəli, cəsarətli, praqmatik dövlət xadimi kimi 

tanıyır, ona inanır və hörmət edir. 

Düşünürəm ki, antiazərbaycan dairələrin və antimilli qrupların yalan və böhtanlarına dövlətimizin 

son illərdə qazandığı çoxsaylı uğurlardan bir neçəsini sadalamaq ən tutarlı cavab olardı: 

• Dünya birliyinin nüfuzlu aktorlarından biri kimi Azərbaycan regionun situasiyasını dəyişən 

layihələr reallaşdırıb. 

• Azərbaycan tarixən çox qısa dövrdə elə bir dövlətə çevrilib ki, dünyanın siyasi arxitekturasında 

təkcə regional deyil, həm də qlobal çağırış və təhdidlərlə əlaqədar onunla hesablaşırlar. 

• Cənubi Qafqazda ən böyük istehsal və intellektual potensiala malik Azərbaycan regionun enerji, 

nəqliyyat, logistika, humanitar dialoq mərkəzinə çevrilib. 

• Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində, qlobal iqtisadiyyatda və maliyyə 

məsələlərində Azərbaycanın rolunun ildən-ilə möhkəmlənməsi artıq etiraf edilən reallıqdır. 

• Azərbaycanın xarici siyasət strategiyası yaradıcı əməkdaşlıq yolu ilə milli maraqların təmin 

olunmasına yönəlib. 

• Azərbaycan dünyəvi, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə inamla irəliləyir və bunun 

təsdiqi olaraq istənilən qədər misal çəkmək olar. 

• Azərbaycan diplomatiyası praktiki fəaliyyətdə beynəlxalq tərəfdaşlarla suveren mövqelərdən çıxış 

edərək tam hüquq bərabərliyi, qarşılıqlı maraqların və faydanın nəzərə alınması əsasında fəaliyyət göstərir. 
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• Azərbaycan son 25 il ərzində özünü müstəqil xarici siyasət yürüdən, regional inkişafa, 

təhlükəsizliyə, sabitliyə və multikulturalizmə töhfə verən etibarlı beynəlxalq tərəfdaş kimi tanıdıb. 

• Azərbaycanda sistemli və ardıcıl islahatlar aparılıb. İndi də uğurla davam etdirilən bu islahatlar 

nəticəsində ölkəmiz sözün tam mənasında müasirləşir və modernləşir. 

Bu və digər uğurlar qarşısında heç bir böhtan və yalan tab gətirə bilməz. Azərbaycan hakimiyyətinin 

fəaliyyətinə qara yaxanların, onun imicini yalan və böhtanlarla gözdən salmağa çalışanların canfəşanlığı 

əbəsdir. Azərbaycan Prezidentinin reytinqi əvvəlki seçkilərdə olduğu kimi, bu gün də çox yüksək olaraq 

qalır. Xalqımız Azərbaycanı dinamik inkişaf yoluna çıxaran, dünyada söz və nüfuz sahibinə çevirən, milli 

maraqları qətiyyətlə müdafiə edən LİDERİNƏ inanır və güvənir. 11 aprel prezident seçkiləri ərəfəsində 

beynəlxalq və yerli müşahidə qurumlarının keçirdikləri rəy sorğularının nəticələri bunun əyani təsdiqidir. 

Amerika Birləşmiş Ştatlarının “AJF&Associates Inc.” təşkilatının və Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını 

Müdafiə Liqasının, Fransanın “OpinionWay” Sosioloji Tədqiqatlar İnstitutunun və “Vətəndaş Cəmiyyəti 

Uğrunda” Müstəqil Məsləhət və Yardım Mərkəzinin keçirdikləri rəy sorğularının nəticələrinə görə, 

respondentlərin müvafiq olaraq 82,9 və 83,4 faizi İlham Əliyevin namizədliyinə səs verəcəyini bildirib. 

Bolqarıstanın Azad və Demokratik Seçkilər Uğrunda Vətəndaş Təşəbbüsü (GİSDİ) prezident seçkilərinin 

müşahidəsi ilə bağlı aralıq hesabatında bəyan edib ki, seçkiqabağı şərait və qanunverici baza ədalətlidir və  

demokratik seçkilərin keçirilməsini təmin edir. “ELS-Müstəqil Araşdırmalar Mərkəzi” İctimai Birliyinin 

keçirdiyi sorğuda rəyi soruşulanların 84,1 faizi seçkilərdə birmənalı olaraq İlham Əliyevə səs verəcəklərini 

bildirib. Qoy, qarayaxma, böhtan, şantaj, söyüş yolu tutanlar bir öz əxlaq meyarlarına baxsınlar, bir də bu 

rəy sorğularının nəticələrinə.  

Çox əlamətdar haldır ki, böhtanı, təhqiri, şantajı, zorakılığa çağırışı, söyüşü özləri üçün siyasi 

mübarizə alətinə çevirən antiazərbaycan dairələrin və antimilli qrupların informasiya müharibəsinə qarşı 

Azərbaycan mediası vahid mövqedən çıxış etmək platformasını formalaşdırıb. Lakin indiki həssas 

geosiyasi məqamda təkcə mətbuatın mübarizəsi yetərli deyil. Dövlətimizi, dövlət rəmzlərimizi, ölkə 

rəhbərliyini, siyasi xadimləri, ziyalıları təhqir edən, ölkədə sabitliyi pozmağa çalışan qüvvələrə hüquqi 

müstəvidə cavab verilməsi vaxtı yetişib. Bunun üçün həmin antimilli qüvvələrin çıxışlarında kifayət qədər 

hüquqi əsaslar var. Bu istiqamətdə də ciddi iş aparılmalıdır. Çünki bu üzdəniraq əməllər təkcə dövlətə, onun 

rəhbərinə, ayrı-ayrı fərdlərə deyil, bütövlükdə xalqa, ölkəmizdəki sabitliyə, milli-mənəvi dəyərlərimizə 

qarşı edilən hücumlardır. Bir vətəndaş olaraq buna biganə qalmağa sadəcə haqqımız yoxdur. 

Qeydlərimi bu qənaətlə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Azərbaycanın siyasi meydanında ölkəni 

demokratik inkişaf yolu ilə irəliyə aparan, bir çox sahələrdə dünyaya nümunə olan dövlət və lider, eyni 

zamanda, xalqın üz döndərdiyi antimilli qruplar var. Tam əminliklə deyə bilərəm ki, xalq öz dövlətini 

qoruyub, qoruyur və bundan sonra da qoruyacaqdır. 
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Azərbaycan dövləti və xalqı seçki prosesini tam demokratik qaydada keçirməyə hazırdır 

 

Vəfa ƏLİYEV, 

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyası Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri, 

filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor 

 

Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə cəmi bir neçə gün vaxt qalır. Aprelin 11-də xalqımız 

növbəti dəfə seçki məntəqələrinə gələrək, prezidentini seçəcək. Azərbaycanın Mərkəzi Seçki Komissiyası 

isə ölkəmizin demokratiya yolunda daha bir addım irəlilədiyini elan edəcək. 
Əslində, bütün dünyada belədir: özünün gələcək inkişafı üçün demokratiya yolunu seçmiş hər bir 

dövlət istər-istəməz üzərinə azad, şəffaf və demokratik seçkilər keçirmək öhdəliyi götürmüş olur. 

Azərbaycan da uzun illərdir ki, demokratik, hüquqi dövlət quruculuğu yolu ilə inamla irəliləməkdədir və 

seçki proseslərini lazımi şəkildə həyata keçirmək üçün beynəlxalq standartlara uyğun seçki qanunvericiliyi 

yaratmışdır. 

Bu baxımdan ölkəmiz istənilən seçkini – istər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə 

seçkilərini demokratik qaydada keçirməyə tam hazırdır. Dövlətimiz mükəmməl Konstitusiyaya və 

qanunvericiliyə malikdir. Bütün rayonlarda dairə seçki komissiyaları üçün yüksək səviyyədə şərait 

yaradılıb, seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün seçki məntəqələrinin əksəriyyətində veb-

kameralar quraşdırılıb. 

Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, qarşıdakı 11 aprel prezident seçkiləri daha mükəmməl 

qanunvericilik bazası və daha böyük seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə təkcə beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən müsbət rəy almış seçki qanunvericiliyimiz mühüm rol oynamır, həm də Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının uzun illər ərzində topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti şəksizdir. Artıq Seçki 

Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq ölkə ərazisində genişmiqyaslı maarifləndirmə işləri aparır. 

İctimaiyyətimizin ayrı-ayrı təbəqələrinin nümayəndələri, eləcə də ziyalılar, müəllimlər, başqa sahələrdə 

çalışan soydaşlarımız seçkidə fəal iştirak edəcəklərini, ölkəmizin işıqlı gələcəyinə səs verəcəklərini bəyan 

edirlər. Müəllim ordusu inanır ki, həmişə olduğu kimi, budəfəki seçkilərdə də demokratiklik və şəffaflıq 

təmin ediləcək, seçkilərin nəticələri xalqımız üçün xeyirli olacaq. 

Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan dövləti və xalqı seçki prosesini tam demokratik qaydada 

keçirmək üçün hər cür addım atmağa hazırdır. Bu, bir sıra ədalətli beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də 

həmişə lazımi qiymətini alır, təqdir olunur. Bir vaxt məntəqələrdə saxtalaşdırmaya nəzarət üçün müşahidə 

kameralarının quraşdırılması məsəli qaldırılmışdı. Dövlət səviyyəsində bu məsələnin reallaşması təmin 

edildi. Sonra bir seçicinin bir dəfədən artıq səs verməsinin qarşısını almaq üçün barmaqların şəffaf 

mürəkkəblə rənglənməsi məsələsi ortaya çıxdı. Bu məsələnin də təcili surətdə tətbiqinə yaşıl işıq yandırıldı. 

Bəzi beynəlxalq təşkilatların, QHT-lərin başqa təklifləri nəzərə alındı və tətbiq edildi. İnanırıq ki, qarşıdakı 

11 aprel seçkiləri də geniş ictimai fəallıq və demokratik prinsiplər əsasında keçiriləcək və beynəlxalq 

müşahidəçilər tərəfindən yüksək qiymətləndiriləcək. 
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Zəngin seçki təcrübəmiz imkan verir ki, beynəlxalq standartlara uyğun  

seçki keçirək 
 

Əzizxan Tanriverdi, 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin professoru 

 

Aprelin 11-də ölkəmizdə yeni prezident seçkiləri keçiriləcək. Bu barədə dövlət başçısının sərəncamı 

var və bu sənədlə Mərkəzi Seçki Komissiyasına seçkilərin hazırlanıb keçirilməsinin təmin olunması həvalə 

edilib. Bildiyimizə görə, ölkəmizin mərkəzi seçki orqanı Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün 

ölkə ərazisində ciddi fəaliyyətə başlayıb, genişmiqyaslı maarifləndirmə işlərinə start verilib, digər hazırlıq 

tədbirləri görülür. Şübhəsiz ki, Azərbaycanın müstəqillik qazandığı vaxtdan bəri, xüsusilə ümummilli lider 

Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonra əldə olunmuş böyük seçki təcrübəsi bu dəfə 

də şəffaf və ədalətli seçkilər keçirilməsini təmin edəcək. 

İndiyədək keçirilmiş seçkilərin nəticələrinə əsasən qətiyyətlə demək olar ki, ölkənin milli 

maraqlarına uyğun müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycan azad və demokratik seçkilər keçirmək sahəsində 

zəngin təcrübə toplamışdır. Bunun üçün, ilk növbədə, beynəlxalq təşkilatların müsbət rəyini almış Seçki 

Məcəlləmiz mövcuddur. Bizim seçki təcrübəmiz son illərdə bir sıra ədalətli beynəlxalq təşkilatlar 

tərəfindən də lazımi qiymətini alıb, təqdir olunub. Şübhəsiz, bu dəfə də çalışmalıyıq ki, prezident seçkiləri 

istər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq aləmdə yüksək qiymətini alsın, demokratik seçkilər kimi 

qiymətləndirilsin. Təbii ki, bunun üçün aparılan maarifləndirmə tədbirlərinin əhəmiyyəti böyükdür. 

Seçkilərin demokratik prinsiplərə uyğun təşkili, eləcə də səsvermə prosesində şəffaflığın təmin edilməsi 

mərkəzi və yerli seçki komissiyalarının qarşısında duran çox ciddi vəzifədir. Dairə və məntəqə seçki 

komissiyaları səsvermənin keçirilməsi məsələsində kifayət qədər püxtələşiblər. 

Ölkəmizdə ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə təmin edilmiş və bu gün uğurla davam 

edən ictimai-siyasi sabitlik də demokratik seçkilərin keçirilməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Eyni 

zamanda, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə qazandığı imic öz təsirini göstərir. Artıq dünyada yaxşı bilirlər 

ki, Azərbaycan müstəqil siyasət aparır, heç bir ölkənin arxasınca sürünmür, ölkədə vətəndaş həmrəyliyi, 

xalq-iqtidar birliyi təmin edilib. Getdikcə ölkədə demokratik prinsiplər daha çox bərqərar olur, seçkidən-

seçkiyə daha artıq müsbət təcrübə toplanılır, seçicilərin fəallığı artır. Bütün bunlar isə bizə imkan verir ki, 

qarşıdakı prezident seçkilərini əvvəlki seçkilərdən daha yüksək səviyyədə, beynəlxalq standartlara uyğun 

şəkildə keçirə bilək. İnanıram ki, müdrik və uzaqgörən xalqımız qarşımızda duran bu mühüm vəzifənin də 

öhdəsindən layiqincə gələcək. 
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Dəmiryolçular prezident seçkilərində fəal iştirak edəcəklər 
 

Xeyrulla Hümbətov, 
Yeni Azərbaycan Partiyasının “Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti  

üzrə təşkilatının sədri 

 

Son 14 il ərzində Azərbaycanda böyük bir inkişaf yolu keçilib. Siyasi, sosial-iqtisadi sahələrdə 

möhtəşəm uğurlar əldə edilib. Qlobal miqyasda maliyyə böhranı, iqtisadi çətinliklər yaşansa da, dünya 

enerji bazarında baş verən kataklizmlər ölkə büdcəsinə daxilolmaları kəskin azaltsa da, bu problemlərin 

respublikamız üçün yaradacağı fəsadların qarşısı qısa müddətdə alınıb. Başqa sözlə, yürüdülən 

düşünülmüş siyasətin səmərəliliyi və aparılan islahtların məqsədyönlülüyü Azərbaycanı digər 

dövlətlərin üzləşdiyi böyük sosial-iqtisadi təlatümlərdən xilas edib. 

 

Bu gün xalqımızın qarşısında Heydər Əliyevin banisi olduğu müstəqil Azərbaycanı daha da 

qüdrətləndirmək, dünya birliyində sivil, modern dövlət kimi nüfuzunu daha da yüksəltmək kimi mühüm, 

taleyüklü bir vəzifə durur. Ötən 14 il ərzində bu məqsədə doğru inamlı bir yol qət edilib, Azərbaycan 

inkişafın dinamikasına görə dünyada lider ölkələrdən biri olaraq bölgənin güc mərkəzi və əsas söz sahibinə 

çevrilib. Avropanın yeni enerji təhlükəsizliyi siyasətinin başlıca təminatçılarından biri kimi tanınıb. 

Yeri gəlmişkən, sözügedən dövrdə respublikamızın dinamik tərəqqisini “Azərbaycan Dəmir Yolları” 

Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin (QSC) fəaliyyəti fonunda qısa şəkildə nəzərdən keçirməyi məqsədəuyğun 

sayıram. Əvvəla xatırladım ki, hər bir ölkənin geosiyasi və geoiqtisadi gücü həm də onun nəqliyyat 

sisteminin inkişafından asılıdır. Bu mənada dəmir yolu nəqliyyatının rolu mühüm önəm daşıyır. Başqa 

sözlə, milli iqtisadiyyatların qarşılıqlı asılılığının getdikcə artdığı, regionlararası və qitələrarası mal 

dövriyyəsi səviyyəsinin tədricən yüksəldiyi bir dövrdə dəmir yolu nəqliyyatı dövlətlərin inkişafının 

təkanverici elementinə çevrilməklə, xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Məhz elə buna görə də Azərbaycanda 

dəmir yolu sisteminin tərəqqisinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması prioritet məsələlərdən biridir. 

Son illərdə QSC-nin beynəlxalq standartlara uyğun qurulması istiqamətində reallaşdırılan bir sıra 

mühüm islahatlar dəmir yolu infrastrukturunun inkişafını sürətləndirib. Azərbaycanın dəmir yolu işçilərinin 

ölkə iqtisadiyyatının inkişafında və sosial həyatında mühüm rolu nəzərə alınaraq, hər il oktyabrın 13-ü 

dəmir yolu işçilərinin peşə bayramı günü kimi təsis edilib. Qurumun tarixində ilk dəfə olaraq ən müasir 

standartlara cavab verən texnologiyaların tətbiqi diqqət mərkəzində saxlanılıb, mövcud infrastrukturun 

yenilənməsi istiqamətində geniş miqyaslı işlər görülüb. Qısa müddətdə ümumilikdə 500 kilometrdən çox 

dəmir yolu təmir olunub, kontakt şəbəkə üzrə əsaslı yenilənmə tədbirləri həyata keçirilib. Bakı-Böyük 

Kəsik sahəsində yolun enerji təchizatı sisteminin sabit cərəyandan dəyişən cərəyana keçirilməsi üçün 

yarımstansiyalarda tikinti işləri başa çatdırılıb, kontakt şəbəkə üzrə yenilənmə və dəyişikliklər, rabitə və 

işarəvermə sisteminin təkmilləşdirilməsi reallaşdırılıb. Lokomotiv və vaqon parklarının yenilənməsinə 

başlanılıb. Yük və sərnişin lokomotivlərinin, teplovozların, elektrovozların, müxtəlif təmayüllü yük 

vaqonlarının alınması ilə bağlı əməli tədbirlər gerçəkləşdirilib. Uzun illər işləksiz vəziyyətdə qalan Bakı–

Sumqayıt sərnişin dəmir yolu istifadəyə verilib. Beynəlxalq maliyyə qurumları ilə QSC arasında iqtisadi 

əlaqələr gücləndirilib. Yük daşımalarına olan tələbatın ödənilməsi, xidmətin səviyyəsinin daha da 

yüksəldilməsi, əlavə yüklərin cəlb olunması və daşınan yüklərin mənzil başına təhlükəsiz şəraitdə 

çatdırılması üçün texniki vasitələrin müasirləşdirilməsi diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bütün bunlar isə 

əlavə valyuta resurslarının Azərbaycan iqtisadiyyatına yönəldilməsi ilə nəticələnib. 

Azərbaycan dəmir yolunda xidmətin səviyyəsinin daha da yüksəldilməsi ilə bağlı mühüm uğurlar 

əldə edilib. Bakı Dəmir Yolu Vağzalının və QSC-nin inzibati binalarında əsaslı təmir və yenidənqurma 

işləri görülüb. İşçilərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində davamlı tədbirlər həyata 

keçirilib. Məsələn, son iki il ərzində 150 dəmiryolçu mənzillə təmin olunub. 

Azərbaycan dəmir yollarının beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinə inteqrasiyası uğurla reallaşdırılıb. 

Azərbaycan-İran dəmir yolu xəttinin tikintisi sürətləndirilib. Hər iki ölkənin gələcək iqtisadi inkişafına 

böyük təkan verəcək Astara (Azərbaycan)-Astara (İran) dəmir yolu xəttinuin müştərək şəkildə uğurla 

inşasına başlanılıb və qısa müddətdə müsbət nəticələr əldə edilib. 

Yeri gəlmişkən, Şimal-Cənub Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsasını təşkil edəcək Qəzvin-Rəşt-

Astara (İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir yolu Hindistanı Fars körfəzi ilə, bu körfəzi isə Finlandiya ilə 
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birləşdirəcək. Bu yol İran, Azərbaycan və Rusiya ərazisindən keçməklə digər yollara nisbətən daşınan 

malları mənzil başına 26 gün tez çatdıracaq. 

Ötən il ölkəmizin həyatında baş verən tarixi bir hadisəni də xatırlatmaq istərdim. Bu, Bakı-Tbilisi-

Qars dəmir yolunun istifadəyə verilməsidir. 

Bu yolun istismarı ilə bağlı bir məqamı xatırlatmaq istərdim. Belə ki, Türkiyə ilə Qafqaz və Orta 

Asiya ölkələri arasında dəmir yolu əlaqəsi 1993-cü ildən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

müharibəsi səbəbindən kəsilib. Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğal etməsinə görə düşmən ölkə ilə 

sərhədlərini bağlayan Türkiyənin Qafqaz və Orta Asiyanın dəmir yolu əlaqələri də dayanıb. Bu baxımdan 

təməli 2007-ci ildə Azərbaycan, Türkiyə və Gürcüstan tərəfindən qoyulan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu 

layihəsi mühüm önəm daşıyır. Qərb ölkələrinin “Ermənistanı təcrid edir” iddiasını ortaya ataraq 

maliyyələşdirilməsində iştirak etmədiyi bu layihə artıq üç ölkənin maliyyə imkanları ilə gerçəkləşib… 

Artıq prezident seçkilərinə az bir müddət qalıb. Bu taleyüklü kampaniyanın demokratik prinsiplər 

əsasında keçirilməsi üçün respublikamızda hər cür şərait yaradılıb. Dəmiryolçular da həmin gün öz 

iradələrini ortaya qoyacaq və gələcək uğurlarına səs verəcək, ölkəmizin çiçəklənməsi naminə düzgün seçim 

edəcəklər. 

Əminəm ki, 11 aprel prezident seçkilərindən sonra Azərbaycanda sosial-iqtisadi islahatların 

keyfiyyətcə yeni mərhələsi başlayacaq, ölkə vətəndaşlarının rifahı daha da yaxşılaşacaq. Respublikamızın 

özünəməxsus multikultiral ənənələrə sahib olan dünyəvi ölkə kimi nüfuzu daha da yüksələcək. Ən başlıcası 

isə Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, doğma torpaqlarımız erməni işğalından azad olunacaq. 
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Seçkilər xalqın iradəsinin parlaq ifadəsinə çevriləcək 
 

Rasim Qəhrəmanov, 

“Bakı Medikal Plaza” klinikasının radiologiya şöbəsinin müdiri 

 

Azərbaycan səhiyyəsinin ötən əsrin 70-ci illərindən sonrakı  inkişafının Heydər Əliyevin adı ilə 

bağlı olduğunu söyləsək, heç də yanılmarıq.  Məlumdur ki, əksər böyük  tibb müəssisələri məhz Heydər 

Əliyevin hakimiyyəti dövrlərində tikilib. Yalnız paytaxtda deyil, regionlarda da çoxprofilli xəstəxanalar 

inşa edilərək əhalinin istifadəsinə verilib. 

 

Müdrik  siyasətçinin rəhbərlik etdiyi illərdə ulu öndərin tövsiyəsi ilə bir çox tibb mütəxəssisləri xarici 

ölkələrə göndərilir, öz peşə və bacarıqlarını inkişaf etdirib Vətənə qayıdırdılar. Azərbaycanda müxtəlif  

konfrans və simpoziumlar keçirilirdi. Ümummilli liderin beynəlxalq aləmdəki nüfuzu sayəsində bəzi 

yoluxucu xəstəliklərin kökünü kəsmək məqsədilə ölkəmizə çoxlu  zərdab və peyvəndlər gətirilir, müxtəlif 

kompaniyalar təşkil edilirdi. 

Qeyd etməliyik ki, ulu öndərin başladığı siyasi kurs bu gün də çox uğurla davam etdirilir. Son illər 

ərzində təkcə paytaxtda deyil, respublikanın bütün bölgələrində 600-dən artıq tibb müəssisəsi, diaqnostika 

mərkəzləri tikilib istifadəyə verilməklə yanası, həm də son dərəcə müasir aparatlar və avadanlıqlarla təchiz 

olunub. Yüzlərlə gənc mütəxəssis Avropanın ən böyük tibb müəssisələrinə təkmilləşmə kurslarına 

göndərilib və indi həmin aparatlarla əvvəllər təyin edə bilmədikləri xəstəlikləri aşkarlayırlar. 

Əvvəllər xəstələrimiz ürək əməliyyatları, orqan və sümük iliyi transplantasiyası, müxtəlif göz 

əməliyyatları və  digər mürəkkəb cərrahi prosedurlar üçün xarici ölkələrə üz tuturdularsa, bu gün  həmin 

mürəkkəb əməliyyatlar nəinki paytaxtda, ayrı-ayrı regionlarda da uğurla icra edilir. 

Ölkəmizdə səhiyyənin inkişafından danışanda Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın 

əməyini xüsusi qeyd etmək yerinə düşər. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti ona üz tutan insanlara daim 

hər sahədə yardım göstərib və məhz onun təşəbbüsü ilə yaradılan Talassemiya mərkəzi bu gün səmərəli 

fəaliyyət göstərir. 

Hər il səhiyyə işçilərinin peşə bayramında, həmkarlarım “Tərəqqi” medalı, “Əməkdar həkim” və 

“Əməkdar müəllim” fəxri adlarına layiq görülürlər. Bu təltiflər onların daha məsulliyyətlə işləmələrinə 

stimul verir. 

Qarşıdan  çox böyük əlamətdar gün gəlir. Aprelin 11-i prezident seçkiləri günüdür. Qeyd etməliyəm 

ki, ildən-ilə dəyişən, böyük nüfuz, söz sahibinə çevrilən Azərbaycanla bu gün dünyada hesablaşır, ona 

hörmət edirlər. Dövlətimizin güclü potensialı milli maraqlarımıza uyğun, tam müstəqil siyasət yürütmək 

imkanı verir. Neçə ildir ki, Azərbaycan demokratik inkişafın önündə gedir. Burada ümummilli lider Heydər 

Əliyevin bir fikrini vurğulamaq yerinə düşərdi: “Demokratiya insanların şüurunda dəyişiklik deməkdir. Bu 

dəyişiklik inqilabla olmur, təkamül yolu ilə tədricən gedir”. Həqiqətən hazırda Azərbaycanda demokratik 

dəyərlərə sadiqlik nümayiş etdirilir. Bu, onu deməyə əsas verir ki,  ölkəmizdə aparılan  genişmiqyaslı 

islahatlar idarəetmənin təkmilləşdirilməsində, insan hüquq və azadlıqlarının qorunmasında, hüquqi dövlət 

quruculuğu prosesinin dönməz xarakter almasında özünü bir daha nümayiş etdirir. 

Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki,  seçkilər daha mükəmməl qanunvericilik bazası və daha böyük 

seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə təkcə beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən müsbət rəy almış 

seçki qanunvericiliyimiz mühüm rol oynamır, həm də Mərkəzi Seçki Komissiyasının uzun illər ərzində 

topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti böyükdür. Artıq Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq 

ölkə ərazisində genişmiqyaslı maarifləndirmə işləri aparılır. İctimaiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin 

nümayəndələri, eləcə də ziyalılar, müəllimlər, həkimlər, başqa sahələrdə çalışan vətəndaşlarımız seçkidə 

fəal iştirak edəcəklərini, ölkəmizin işıqlı gələcəyinə səs verəcəklərini bəyan edirlər. Səhiyyə işçiləri inanır 

ki, həmişə olduğu kimi, budəfəki seçkilərdə də demokratiklik və şəffaflıq təmin ediləcək, seçkilərin 

nəticələri xalqımız üçün xeyirli olacaq. 

Ölkəmizi gözləyən mühüm siyasi kampaniyada, prezident seçkilərində səhiyyə sahəsində çalışanlar 

da fəal iştirak edəcəklər. Tibb işçiləri aprelin 11-də müstəqil şəkildə növbəti dəfə, eyni zamanda gələcək 7 

ildə ölkəyə rəhbərlik edə biləcək prezidentini seçəcək. Mən əminəm ki, budəfəki – 8-ci prezident seçkiləri 

də yüksək səviyyədə, qanunazidd hərəkətlərə yol verilmədən, seçki məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə 

keçiriləcək. Həkimlər, ümumiyyətlə, tibb işçiləri heç vaxt cəmiyyətimizdə gedən proseslərdən kənarda 

qalmır, ölkədə gedən inkişafı, böyük quruculuq işlərini dəstəkləyir və bu istiqamətdə görülən işlərin 
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davamlı olması üçün əllərindən gələn köməyi əsirgəmirlər. Xalqın iradəsinə arxalanmaq demokratik və 

hüquqi dövlət quruculuğunun mühüm prinsiplərindəndir. Son olaraq demək istəyirəm ki, Azərbaycanda 

müstəqilliyin son iki onilliyində ölkəmizin əldə etdiyi nailiyyətlərdə bu amil həlledici rol oynamışdır. 

Əminəm ki, seçkilərdə hər bir vətəndaş öz potensialı və səyi ilə dövlətinin gələcəyi naminə fəallıq 

göstərəcək, xalqımızın  titanik əməyi ilə əldə edilmiş uğurlarını daha da artırmağa səs vermək üçün seçki 

məntəqəsinə gələcək. Bununla da, o vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirəcək, Azərbaycanın dinamik və 

dayanıqlı inkişafına, onun daha qüdrətli olmasına dəstək verəcəkdir. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 6 aprel. - № 76. - S. 11. 
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Respublikamızda mükəmməl qanunvericilik bazası var 

 

Azad KƏRİMLİ, 

Milli Onkologiya Mərkəzinin baş həkimi, 

tibb üzrə fəlsəfə doktoru, respublikanın baş onkoloqu 

 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra gələcək inkişafı üçün birmənalı olaraq demokratiya 

yolunu seçib və Avropanın demokratik strukturlarına inteqrasiya etməyə başlayıb. Müstəqillik dövründə 

ölkədə qəbul olunmuş bütün qanunlar Avropanın müvafiq təşkilatlarından, əsasən Avropa Şurasından 

və onun ayrı-ayrı qurumlarından rəy alıb. Bu rəylər, demək olar ki, həmişə müsbət olub. Çünki 

qanunlarımız yeniləşib və Qərb qanunvericiliyinə uyğunlaşdırılıb. Seçki Məcəlləmiz də o cümlədən. 
Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən bütün seçkilər həmin məcəllə əsasında baş tutur. Doğrudur, 

Azərbaycana ikili standartlarla yanaşan bəzi Qərb dairələri bəzən seçkilərimiz barədə tənqidi fikirlər 

söyləyiblər, amma bunlar həmişə ölkəmizə qarşı qərəzli münasibətdən irəli gəlib. Bu gün birmənalı şəkildə 

demək olar ki, Azərbaycan ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründən bəri həmişə azad, şəffaf və 

demokratik seçkilər keçirməyə çalışıb. Həmin dövrdən bəri ölkədə demokratik seçkilərin keçirilməsi üçün 

güclü hüquqi baza, beynəlxalq standartlara uyğun seçki qanunvericiliyi yaradılıb. Bu baxımdan ölkəmiz bu 

gün istənilən seçkini – istər prezident, istər parlament, istərsə də bələdiyyə seçkilərini demokratik qaydada 

keçirməyə tam hazırdır. Bütün rayonlarda dairə seçki komissiyaları üçün yüksək səviyyədə şərait yaradılıb, 

seçkilərin tam demokratik və şəffaf keçirilməsi üçün seçki məntəqələrinin əksəriyyətində veb-kameralar 

quraşdırılıb, digər texniki vasitələr tətbiq edilib. 

Bu gün Azərbaycan ictimaiyyəti yaxşı bilir ki, qarşıdakı 11 aprel prezident seçkiləri daha mükəmməl 

qanunvericilik bazası və daha böyük seçki təcrübəsi əsasında keçirilir. Bu məsələdə təkcə beynəlxalq 

təşkilatlar tərəfindən müsbət rəy almış seçki qanunvericiliyimiz mühüm rol oynamır, həm də Mərkəzi Seçki 

Komissiyamızın uzun illər ərzində topladığı zəngin seçki təcrübəsinin əhəmiyyəti şəksizdir. Artıq 

ölkəmizin mərkəzi seçki orqanı Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun olaraq bütün ölkə ərazisində 

genişmiqyaslı maarifləndirmə işlərinə start verib, digər prosedurları icra edir. 

Azərbaycanda seçkilərin demokratik prinsiplərə uyğun keçirilməsi birinci növbədə Mərkəzi Seçki 

Komissiyasından, onun yerli strukturlarından bilavasitə asılıdır. Bu mənada seçki prosesində demokratikli-

yin və şəffaflığın təmin edilməsi üçün gərək olan hər bir addımın atılmasına dəstək verilir. Yeri gəldikcə 

mütərəqqi seçki texnologiyalarından istifadə edilir. Bir vaxt məntəqələrdə saxtalaşdırmaya nəzarət üçün 

müşahidə kameralarının quraşdırılması məsəli qaldırılmışdı. Bu məsələ uğurla reallaşdırıldı. Sonra bir 

seçicinin bir dəfədən artıq səs verməsinin qarşısını almaq üçün barmaqların şəffaf mürəkkəblə rənglənməsi 

məsələsi ortaya çıxdı. Bu məsələnin də təcili surətdə tətbiqinə yaşıl işıq yandırıldı. Bəzi beynəlxalq 

təşkilatların, QHT-lərin başqa təklifləri nəzərə alındı və tətbiq edildi. Bir sözlə, seçkilərdə demokratikliyin, 

şəffaflığın təmin edilməsi üçün gərək olan bütün addımlar atılır. Əminik ki, indiyədək qazandığımız 

təcrübə, ölkədə mövcud olan sabitlik, iqtidarla xalqın birliyi və həmrəyliyi, zəngin seçki qanunvericiliyimiz 

bu il aprelin 11-də də demokratik seçkilər keçirməyə imkan verəcək. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 7 aprel. - № 77. - S.4. 
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Xaricdəki vətəndaşlarımızın öz seçki hüquqlarından istifadə etmələri üçün hər cür şərait 

yaradılmışdır 

 

Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) mətbuat xidmətinin rəhbəri Hikmət Hacıyev Azərbaycan 

Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində prezident seçkilərinə hazırlıq işləri ilə bağlı müsahibə 

verib. Sechki-2018.az saytı müsahibəni təqdim edir: 

– Hikmət müəllim, Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəliklərində prezident 

seçkilərinə hazırlıq işləri necə gedir? 
– Azərbaycan Respublikası ərazisində olduğu kimi, xaricdəki vətəndaşlarımızın da öz seçki 

hüquqlarından azad, sərbəst və demokratik şəkildə istifadə etmələri üçün XİN tərəfindən zəruri hazırlıq 

işləri Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əlaqələndirilmiş şəkildə aparılır. 

Azərbaycan Respublikası Seçki Məcəlləsinin 35.6.-cı maddəsinə əsasən, 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 alınmış seçicilərin sayı 50-dən çox olduqda səsvermə gününə azı 30 gün 

qalmış yaradılır. 

– Son günlər bəzi bədxah qruplaşmalar tərəfindən Azərbaycanın xaricdəki diplomatik 

nümayəndəlikləri qarşısında təxribat xarakterli addımlar atılır. Bu barədə nə deyərdiniz? 
– İlk növbədə onu qeyd edək ki, bu gün Azərbaycan hüdudlarından kənarda vətənpərvər və 

təşkilatlanmış diasporumuz mövcuddur. Soydaşlarımız milli dövlətçiliyin, ölkəmizin milli maraqları, 

suverenliyi və müstəqilliyinin qorunması naminə yaşadıqları ölkələrdə vicdan və əzmlə çalışırlar. 

Təəssüf ki, Azərbaycan diasporundan kənar müəyyən marginal qruplar da var. Burada diqqəti çəkən 

əsas məqam onların təxribatçı addımları erməni lobbi dairələrinin Azərbaycana qarşı Avropada və ABŞ-da 

təşkil etdikləri tədbirlərlə sinxron şəkildə atmasıdır. Məsələn, martın 14-də Azərbaycanın işğal olunmuş 

ərazilərində yaradılmış qondarma rejimin təmsilçisi kimi özünü təqdim edən Bako Saakyan ABŞ erməni 

lobbisi ilə birlikdə ölkəmiz əleyhinə tədbir keçirdiyi bir vaxtda bir neçə nəfərdən ibarət qrup Vaşinqtondakı 

səfirliyimiz qarşısında aksiya keçirməyə cəhd etdi. Konqresin qarşısında erməni lobbisinin təxribatına 

etiraz edən vətənpərvər soydaşlarımıza dəstək vermək əvəzinə, bu maskalanmış bədxahlar erməni 

dəyirmanına su tökmək yolu tutdular. ABŞ Konqresi tərəfindən maliyyələşdirilən “Voice of America” isə 

bu piket imitasiyasını canlı yayımlayaraq informasiya təminatçısı rolunda çıxış etdi. 

Digər bir analoji hadisə Avropada baş verdi. Xocalı soyqırımının ildönümü ərəfəsində daşnak Kaspar 

Karampetyanın rəhbərlik etdiyi erməni lobbi təşkilatları Avropa Parlamentində olan əlaltıları ilə birlikdə 

bu qurumda Xocalı soyqırımını inkar edən, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz və işğalını təhrif edən 

seminar keçirdiyi və vətənpərvər gənc diaspor nümayəndələrimiz onlara etiraz səslərini ucaltdıqları bir 

vaxtda digərləri Brüsselin başqa bir yerində anti-Azərbaycan tədbiri keçirirdilər. 

Bu kimi marginal dairələrin öz ana dilində yazılı və şifahi nitqlərində ciddi səhvlərə yol verməsi 

onların savadsızlığını açıb göstərir. Əcnəbi dillərə gəldikdə daha gülünc vəziyyətin şahidi oluruq. Zaman 

və məkan baxımından erməni lobbi dairələri ilə sinxron qaydada hərəkət edən həmin dairələr bununla 

özlərini ifşa edir, əsl simalarını ortaya qoyurlar. 

– Hikmət müəllim, bu kimi dairələrin məqsədləri nədir? Onların Azərbaycanın dövlət 

atributlarına qarşı çirkin fəaliyyətinin qarşısını almaq üçün diplomatik nümayəndəliklərimiz nə kimi 

tədbirlər görür? 
– Bu dairələr öz yerlərini soyuq etməmək üçün ABŞ Konqresində, Avropa Parlamentində və digər 

instansiyalarda anti-Azərbaycan siyasəti yürüdən ermənipərəst siyasətçilərə nəinki bir məktub, heç bir tvit 

və ya facebook statusu belə yazmayıblar. Azərbaycan əleyhinə fəaliyyətdə canfəşanlıq göstərmələrinin 

səbəbi isə bəlli siyasi dairələrin sifarişini yerinə yetirərək o ölkələrdə qalmalarını legitimləşdirməkdir. 

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, bəzi Avropa ölkələri bu kimi marginal qruplaşmaların Azərbaycanın 

dövlət atributlarına qarşı etikadan kənar fəaliyyətinə göz yumurlar. Belə qeyri-etik hallara qarşı ən azı 

inzibati tədbirlər görülməlidir. Diplomatik nümayəndəliklərimiz tərəfindən həmin ölkələrin aidiyyəti 

qurumlarına bu qeyri-etik hallar barədə məlumat verilib. Ümumiyyətlə isə marginal dairələrin və onların 

havadarlarının cavabını Azərbaycan xalqı azad və demokratik şəkildə keçiriləcək prezident seçkilərində 

iştirak edərək öz qəti siyasi iradəsini bir daha ortaya qoymaqla verəcək. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 8 aprel. - № 78. - S. 3. 
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Xalqımız 11 aprel prezident seçkilərində yenidən güclü dövlətə, işıqlı gələcəyə, sürətli inkişafa 

səs verdi 

 

Vaqif Bayramov 

 

11 aprel 2018-ci il prezident seçkilərində xalqımız bir daha öz taleyinə biganə qalmadığını, gələcək 

naminə düzgün seçim etdiyini, ən layiqli namizədə səs verdiyini sübuta yetirdi, bununla da Azərbaycanın 

gələcək tərəqqisinin, davamlı inkişafının məhz mövcud siyasi kursun davamlılığının təminatından asılı 

olduğunu əyani göstərdi. Bu seçim cənab İlham Əliyevin ötən 15 ildə Azərbaycanı dinamik inkişaf 

yoluna çıxarması ilə şərtlənən tərəqqi kursunun vətəndaşlar tərəfindən dəstəklənməsinin təcəssümü 

oldu. 

 

Qeyd edilən fikir 11 aprel seçkilərində cənab İlham Əliyevin ona göstərilən böyük etimada görə 

xalqımıza müraciətində də öz aydın ifadəsini tapıb. Dövlət başçısının dediyi kimi, 11 aprel prezident 

seçkilərində insanlar öz iradələrini bir daha ortaya qoymuşlar: “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”. 

Son 15 ildə Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda praqmatik və realist siyasət yürüdüb, ulu öndər 

Heydər Əliyevin siyasi kursuna istinad etməklə, bu dahi şəxsiyyətin ideyalarını siyasi, sosial-iqtisadi 

sahələrdə layiqincə reallaşdırıb. Azərbaycanda müstəqil dövlətçilik ənənələrini formalaşdırıb, 

respublikamızın gələcək uğurlarına əsaslı təminat yaradıb. Ölkəmiz hazırda regionda həyata keçirilən 

qlobal enerji və kommunikasiya layihələrinin təminatçısına çevrilib, ümumi daxili məhsulun artım tempinə 

görə dünyanın lider dövlətləri sırasına yüksəlib, respublikada sosial problemlərin həlli - işsizliyin, 

yoxsulluğun aradan qaldırılması, infrastrukturun bütün sahələrdə yeniləşdirilməsi istiqamətlərində önəmli 

addımlar atılıb, vətəndaşların firavan, azad yaşayışı, insan hüquq və azadlıqlarının təmini, habelə 

demokratikləşmə yolunda önəmli tədbirlər həyata keçirilib. 

Ötən müddətdə respublikamız iqtisadi sahədə keçid dövrünü başa vurub, milli iqtisadiyyatın inkişafı 

üçün mühüm qanunlar qəbul olunub, dünya iqtisadi-təsərrüfat sisteminə uğurlu inteqrasiyası reallaşdırılıb, 

güclü yanacaq-energetika, neft sənayesi formalaşdırılıb, sahibkarlığın, özəl bölmənin tərəqqisi diqqət 

mərkəzində saxlanılıb. Şübhəsiz ki, bütün bunlar sosial problemlərin həllini sürətləndirib, bu sahədə müsbət 

nəticələrə nail olunub. 

Prezident İlham Əliyev yuxarıda qeyd edilən müraciətində bununla bağlı deyib: “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”. 

Bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, son 15 ildə əhalinin rifahının yüksəldilməsinə hədəflənən 

sosial-iqtisadi siyasət nəticəsində əldə olunan nailiyyətlər Azərbaycanın bundan sonra daha da 

qüdrətlənməsi üçün təməl rolunu oynayacaq. Uğurlarımızı ifadə edən həmin göstəricilərə qısa nəzər salaq. 

Bu dövrdə ümumi daxili məhsul real həcmdə 3,2 dəfə, sənaye məhsulunun istehsalı 2,6 dəfə, kənd 

təsərrüfatı məhsullarının istehsalı 1,7 dəfə, əsas kapitala yönəldilən investisiyalar 3 dəfə, əhalinin 

adambaşına düşən gəlirləri 7,2 dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 6,8 dəfə, onun real həcmi 2,4 dəfə, banklardakı 
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əmanətlər 30 dəfə artıb, 1,9 milyondan çox yeni iş yeri açılıb. Yoxsulluğun səviyyəsi 44,7 faizdən 5,4 faizə 

enib, orta ömür uzunluğu 72,4 ildən 75,4 ilə yüksəlib. Dövlət büdcəsinin gəlirləri 13,5 dəfə, Dövlət Sosial 

Müdafiə Fondunun xərcləri 9 dəfə çoxalıb. Ölkənin strateji valyuta ehtiyatları 26,6 dəfə artaraq, ötən ilin 

sonuna 42 milyard ABŞ dolları təşkil edib. 

Azərbaycanın təşəbbüskarı olduğu və bütün dünyada geniş əks-səda doğuran Bakı-Tbilisi-Ceyhan 

neft və Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri, “Cənub” qaz dəhlizi, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi 

strateji əhəmiyyətli tarixi layihələrin icrası reallaşdırılıb. 

“Azəri-Çıraq-Günəşli” neft yatağının işlənilməsi, “Şahdəniz” qaz yatağının mərhələlərlə istismarı 

Azərbaycanın dünyanın neft-qaz bazarına daxil olmasına əsaslı zəmin yaradıb. Ötən il “Əsrin müqaviləsi” 

üzrə xarici tərəfdaşlarla birlikdə aparılan danışıqlar yekunlaşıb və onun müddəti Azərbaycan üçün əlverişli 

şərtlərlə 2050-ci ilə qədər uzadılıb. 

Neft-kimya sənayesinin daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə mühüm layihələr həyata keçirilib. 

Hazırda Heydər Əliyev adına Bakı neft emalı zavodunda əsaslı rekonstruksiya və modernləşmə ilə əlaqədar 

mühüm işlər aparılır, karbamid zavodunun, yeni polietilen və polipropilen qurğularının tikintisi isə 

tamamlanaraq, müvafiq sınaq işlərinə başlanılıb. Bu müəssisələrdə istehsal edilən məhsullar daxili tələbatı 

ödəməklə yanaşı, həm də yüksək ixrac potensialına malik olacaqdır. 

Son 15 ildə əhalinin təbii qazla təmin edilməsi kimi olduqca vacib sosial problemin həlli ilə bağlı 

görülən davamlı tədbirlər ölkə üzrə qazlaşdırmanın səviyyəsini 51 faizdən 93 faizə yüksəltməyə imkan 

verib. 

Enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, iqtisadiyyatın və əhalinin elektrik enerjisi ilə dayanıqlı 

təchizatı dövlət siyasətinin ən prioritet istiqamətlərindən olub. 

2004-2017-ci illər ərzində ölkədə ümumi gücü 2400 MVt-dan artıq 30 elektrik stansiyası tikilib 

istismara verilib, 5 min 200-dən çox yarımstansiya inşa edilib və ya modernləşdirilərək yenidən qurulub, 

50 min kilometrə yaxın elektrik verilişi xətləri çəkilib. 

Ardıcıl və sistemli surətdə həyata keçirilən şaxələndirmə siyasəti, sahibkarlıq mühitinin 

yaxşılaşdırılması üzrə görülən tədbirlər ölkə sənayesinin yeni inkişaf mərhələsinə daxil olmasını 

şərtləndirib. Sənayenin inkişafına dair Dövlət Proqramı təsdiq edilib və icrasına başlanılıb. Ənənəvi sənaye 

sahələri ilə yanaşı, Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün yeni olan kosmik, müdafiə, gəmiqayırma, alternativ 

enerji sahələri yaradılıb. Qeyri-neft sənayesinin inkişaf etdirilməsində müasir istehsal infrastrukturuna 

malik sənaye parklarının və sənaye məhəllələrinin təşkilinə üstünlük verilib. Bu cür sənaye kompleksləri 

ölkənin ixrac qabiliyyətinin, idxalı əvəz edən məhsulların istehsalının artırılmasına mühüm təsir göstərib. 

Ötən müddətdə müasir tələblərə cavab verən yeni müəssisələrin istifadəyə verilərək, əlavə istehsal 

güclərinin yaradılması və həyata keçirilən digər kompleks tədbirlər sənayenin qeyri-neft sektorunda 

istehsalın həcminin 2,2 dəfə artmasına imkan yaradıb. 

Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi, əhalinin keyfiyyətli qida məhsulları ilə təmin edilməsi iqtisadi 

siyasətimizin ən əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilib. Qarşıya qoyulan vəzifələrin vacibliyini 

və miqyasını nəzərə alaraq, ərzaq təhlükəsizliyi üzrə Dövlət Proqramı qəbul edilib və icrasına başlanılıb. 

Proqramda nəzərdə tutulan tapşırıqların yerinə yetirilməsi məqsədilə kənd təsərrüfatı məhsulları 

istehsalının artırılmasına və çeşidinin genişləndirilməsinə müxtəlif dövlət dəstəyi mexanizmlərinin tətbiqi, 

o cümlədən güzəştli kreditlərin və subsidiyaların verilməsi, aqrolizinq xidmətlərinin göstərilməsi, müasir 

texnologiyalardan istifadə olunması ilə bağlı məqsədyönlü tədbirlər gerçəkləşdirilib. 

Şübhəsiz ki, sadalanan bu uğurların əldə edilməsində ölkədə dayanıqlı ictimai-siyasi sabitlik və 

əmin-amanlıq mühitinin yaradılması, dövlətimizin çoxşaxəli siyasətinin xalq tərəfindən dəstəklənməsi 

başlıca amillər olaraq mühüm rol oynayıb. 

Cənab İlham Əliyevin müdrik rəhbərliyi, yeritdiyi düzgün strategiya nəticəsində əldə edilən 

möhtəşəm uğurlar Azərbaycanda mənəvi ab-havanın yaxşılaşmasına, Azərbaycan insanının dövlətə, onun 

rəhbərinə etimadının, sevgi və rəğbətinin daha da artmasına səbəb olub. 

Prezident İlham Əliyevin seçkilərdəki qələbəsini təmin edən mühüm səbəblərdən biri də möhtərəm 

dövlət başçımızın son 15 ildə uğurlu xarici siyasət yürütməsidir. Daxili və xarici siyasətdə varislik 

ənənələrinin qorunması, diplomatiyanın əsas istinad mənbəyi olan təməl prinsiplərinin dəyişməz qalması 

Azərbaycanın hazırkı çoxşaxəli uğurlarını təmin edən amillər sırasında daha çox diqqət çəkir. 

Yeri gəlmişkən, ötən müddətdə Ermənistanın dünya miqyasında təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına 

nail olmaq, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etmək, dünya siyasətini istiqamətləndirən iri dövlətlərlə 

qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığı genişləndirmək, beynəlxalq ictimaiyyətdə respublikamızda həyata keçirilən 

iqtisadi və demokratik islahatlar barədə dolğun təsəvvür yaratmaq, xaricdə güclü diaspor və lobbi 
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formalaşdırmaq dövlət başçısı İlham Əliyevin xarici siyasətinin prioritet istiqamətləri sırasında önəmli yer 

tutub. 

Prezident İlham Əliyev aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə ona göstərilən böyük etimada görə 

xalqımıza müraciətində də bu barədə deyib: “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”. 

Prezident İlham Əliyevə aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə xalq tərəfindən böyük etimad 

göstərilməsinin əsas səbəblərindən biri də möhtərəm dövlət başçımızın xalq-iqtidar birliyini daim 

möhkəmləndirməyə çalışmasıdır. Dövlətimizin başçısı son 15 illik fəaliyyəti dövründə bu məqama xüsusi 

diqqət yetirib. Ölkə rəhbəri həllini gözləyən problemlərə obyektiv və real yanaşmaqla onların aradan 

qaldırılmasına çalışıb və əksər hallarda buna nail olub. Prezident İlham Əliyevin 11 aprel müraciətində bu 

məqam da xüsusi vurğulanıb: “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”. 

Son 15 ilin təhlili belə bir qənaətə gəlməyə əsas verir ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu 

layiqincə davam etdirən dövlət başçısı cənab İlham Əliyev ötən müddətdə milli maraq və mənafeləri daim 

uca tutub, ölkə vətəndaşlarının arzu və istəklərini reallaşdırmaq istiqamətində mühüm tədbirlər həyata 

keçirib, bununla da xalqa və dövlətə sədaqətli xidmət prinsipi nümayiş etdirib. 

Cənab İlham Əliyevə aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə yenidən böyük etimad göstərilməsi həm də 

xalqımızın qarşıdakı 7 ildə xoşbəxt gələcəyə aparan yolun uğurla davam etdiriləcəyindən, respublikamızın 

inkişaf tempinin daha da sürətlənəcəyindən, qabaqcıl dövlətlər sırasında layiqli yerinin 

möhkəmlənəcəyindən xəbər verir. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 13 aprel. - № 82. - S. 12. 

  



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  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

166 
 

Prezident seçkiləri Azərbaycanda demokratiyanın növbəti təntənəsi oldu 

 

Rəşad CƏFƏRLİ 

 

Aprelin 11-də keçirilən prezident seçkiləri bir daha təsdiq etdi ki, respublikamız demokratiya yolu 

ilə inamla irəliləyir. Ona görə də bu mühüm siyasi hadisə bütün parametrləri ilə Azərbaycanın siyasi 

tarixinə demokratik və azad seçkilərdən biri kimi düşdü. Seçkinin nəticələri dünyanın nüfuzlu siyasi 

dairələri, o cümlədən populyar xarici KİV tərəfindən də yüksək qiymətləndirildi. Bütün rəylərdə, 

informasiyalarda seçkilərin ədalətli və şəffaf keçirildiyi, ölkəmizin demokratik dəyərlər yolu ilə inkişaf 

etdiyi birmənalı şəkildə öz əksini tapdı. 

  

Nümunəvi hazırlıq prosesi 
  

Prezident seçkilərinin hazırlanması və keçirilməsi ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyası (MSK) 

tərəfindən bütün müvafiq tədbirlər vaxtında həyata keçirildi. MSK-nın gördüyü bütün işlər təqvim planında 

göstərilən müddətlərdə, vaxtında yerinə yetirildi. Komissiya tərəfindən seçki maarifçiliyinə dair bir sıra 

tədbirlər keçirildi, müxtəlif vəsaitlər, seçki plakatları çap olunaraq yayıldı. Prezidentliyə namizədlərin irəli 

sürülməsi və imzatoplama kampaniyası Seçki Məcəlləsinin tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirildi və 

hansısa kənar müdaxilələr qeydə alınmadı. Seçkilər ərəfəsində və seçkilər elan olunduqdan sonra sərbəst 

toplaşmaq azadlığı, söz və mətbuat azadlığı sahəsində də problemlər müşahidə edilmədi, KİV-in və 

jurnalistlərin azad fəaliyyətinə hər hansı müdaxilə və təzyiq faktları qeydə alınmadı. O cümlədən, vətəndaş 

cəmiyyəti institutlarının seçki maarifçiliyi, seçkilərin monitorinqi və müşahidəsinə hazırlıq fəaliyyətlərinə, 

paytaxtda və regionlarda seçicilərlə görüşlərin və tədbirlərin təşkilinə hər hansı müdaxilə və əngəllər 

müşahidə edilmədi.  

Prezident seçkiləri ilə əlaqədar Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən 8 nəfərin namizədliyi qeydə 

alınmışdı. Onlardan 6 nəfərin namizədliyini siyasi partiyalar, bir nəfərin namizədliyini təşəbbüs qrupu irəli 

sürmüşdü. Bir nəfər isə öz təşəbbüsü ilə seçkiyə qatılmışdı. Beləliklə, bu seçki marafonunda 8 namizəd 

mübarizə apardı. 

Seçki prosesinin mühüm fazalarından biri də seçkiqabağı təşviqat mərhələsidir. Seçkilərə start 

verildikdən sonra qeydə alınmış 8 prezidentliyə namizədin öz platformalarını sərbəst surətdə seçicilərə 

çatdırmaları üçün qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş bütün imkanlar və istisnasız olaraq bərabər şərait 

təmin olundu. Seçkiqabağı təşviqat subyektləri yaradılmış imkanlardan heç bir maneə olmadan sərbəst 

şəkildə istifadə etdilər. Namizədlər həm də kütləvi-informasiya vasitələrində ödənişsiz və ödənişli təşviqat 

həyata keçirdilər. Ödənişli seçkiqabağı təşviqatda iştirak etmək üçün 35 KİV (9 qəzet, 19 xəbər agentliyi, 

7 televiziya) MSK-ya müraciət etmişdi. Bununla yanaşı - “Azərbaycan”, “Xalq qəzeti”, “Bakinski raboçi” 

qəzetlərində və İctimai televiziyada namizədlərin həm də ödənişsiz təşviqatı üçün imkanlar yaradılmışdı. 

  

Azad, ədalətli və şəffaf səsvermə keçirildi 
  

Aprelin 11-də prezident seçkiləri kampaniyası ən mühüm mərhələsinə qədəm qoydu. Həmin gün 

seçici hüququna malik Azərbaycan vətəndaşları ölkə üzrə 125 seçki dairəsinin 5641 seçki məntəqəsində 

səs verdilər. Ümumilikdə seçicilərin 74,3 faizi səsvermədə iştirak etdi. Bu, çox yüksək göstərici olmaqla 

Azərbaycan seçicilərinin seçkilərə yüksək marağının və onların növbəti 7 ildə öz talelərinə olan çox dolğun 

münasibətinin göstəricisi idi. Seçkinin qalibi - Azərbaycan Respublikasının fəaliyyətdə olan Prezidenti, 

Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev oldu. O, seçicilərin 86 faizinin etimadını qazandı. Bu o 

deməkdir ki, səsvermədə iştirak etmiş seçicilərin 3 milyon 397 min 664 nəfəri səsini cənab İlham Əliyevə 

verib. 

Seçkilərdə şəffaflığı nümayiş etdirmək və səsvermənin nəticələrini operativ şəkildə dünyaya 

çatdırmaq üçün MSK Katibliyinin İnformasiya Mərkəzi çox səmərəli fəaliyyət göstərdi, gün ərzində 

səsvermənin gedişi barədə ictimaiyyətə 5 dəfə məlumat verdi.  

Azərbaycanda 2008-ci ildən başlayaraq tətbiq olunan və seçki məntəqələrindən kənarda internet 

vasitəsilə səsvermə prosesini canlı izləmə imkanı verən veb-kameralardan istifadə təcrübəsi bu seçkilərdə 

də davam etdirildi. Beləliklə, respublikanın işğal olunmuş əraziləri istisna olmaqla bütün coğrafiyasını 

əhatə edən 20 faizədək seçki məntəqələrində quraşdırılmış veb-kameralar vasitəsilə səsvermə günü 
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seçkiləri “online” izləmə imkanları təmin olundu. Beləliklə, veb-kameraların tətbiqi əvvəlki seçkilərdə 

olduğu kimi, bu dəfə də seçkilərin şəffaflığının təmin olunması işinə dəyərli töhfə verdi.  

Seçkiləri yerli və beynəlxalq müşahidəçilər izlədilər. Bunun üçün MSK-da 58 min 175 nəfər yerli, 

894 nəfər xarici müşahidəçi qeydə alınmışdı. Xarici müşahidəçilər 61 təşkilatı və 59 dövləti təmsil edirdilər. 

Xarici müşahidəçilər AŞ Parlament Assambleyası, MDB Parlament Assambleyası, Avropa Parlamenti, 

GUAM, ATƏT Parlament Assambleyası, TÜRK PA, Baltik Assambleyası, Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı, 

Avropa Mühafizəkarlar və İslahatçılar Qrupu, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası, Qara 

Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Assambleyası, Asiya Parlament Assambleyası, Azadlıq və 

Demokratiya Fondu və digər beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri idilər. 

  

Müşahidəçilər ölkəmizin demokratiya yolu ilə inkişafının şahidi oldular 
  

Seçkini müşahidə edən xarici müşahidəçilər öz rəylərində, açıqlamalarında səsvermənin şəffaf 

keçirildiyini və ölkəmizin demokratiya yolu ilə inkişaf etməsinin şahidi olduqlarını birmənalı şəkildə bəyan 

etdilər. Beynəlxalq müşahidəçilər keçirdikləri mətbuat konfranslarında yekdilliklə Azərbaycanın 

demokratiya yolu ilə uğurla irəlilədiyini diqqətə çatdırdılar. Beynəlxalq müşahidəçilər Azərbaycanın 

demokratik seçkilərin keçirilməsinə görə bir çox ölkələrə örnək olduğunu birmənalı şəkildə qeyd etdilər. 

Bundan başqa, prezident seçkiləri xarici jurnalistlərin təmsil olunduğu nüfuzlu beynəlxalq KİV tərəfindən 

də izlənildi. Məsələn, “Rossiya 24”, “NTV”, “Beşinci kanal”, habelə TASS, “RİA Novosti” informasiya 

agentlikləri və “Nezavisimaya qazeta” qəzetlərində Azərbaycanda prezident seçkilərinin gedişini və hazırkı 

Prezident İlham Əliyevin inamlı qələbəsini geniş işıqlandırıb, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin 

Azərbaycan liderini təbrik etməsini diqqətə çatdırıblar. 

ABŞ-ın “The Associated Press” agentliyinin yaydığı informasiyada Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyevin özünü sabitliyin təminatçısı kimi təsdiq etdiyi qeyd olunur. Bu informasiyanı ABŞ-ın aparıcı 

media orqanları olan “The Washington Post” və “abcnews” nəşrləri də təqdim edib. 

Uğurla başa çatan prezident seçkilərinin nəticələri bütün beynəlxalq siyasi dairələr tərəfindən yüksək 

qiymətləndirildi. Hazırda yenidən Prezident seçilmiş İlham Əliyevə təbriklər gəlməkdə davam edir. 

Bütövlükdə bu seçki Azərbaycanda demokratiyanın növbəti təntənəsi oldu. Xalqımız azad və ədalətli 

şəkildə öz seçimini edərək ölkəmizdə son 15 ildə həyata keçirilən uğurlu siyasətin davamına səs verdi. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 15 aprel. - № 84. - S. 1. 
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Azərbaycanın seçki təcrübəsi başqa ölkələrə nümunədir 

 

Azərbaycanda keçirilən 11 aprel seçkiləri azad və demokratikliyi ilə bir çox ölkələrə nümunə ola 

biləcək bir seçki oldu. Bunu tək seçkiləri müşahidə edən yerli müşahidəçilər deyil, elə beynəlxalq 

təşkilatların nümayəndələri də etiraf edirlər. Qeyd edək ki, seçkiləri 894 beynəlxalq (61 təşkilat, 59 ölkə), 

58 175 yerli müşahidəçi izləyib. 

Səsvermə prosesinin yüksək səviyyədə təşkil edildiyini deyən Fransa parlamentinin üzvü Yasin 

Lamur keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, seçki günü qaydalara tam riayət olunub. Onun sözlərinə 

görə, seçki məntəqələrinin sədrləri və üzvləri seçki prosesi barədə təlimatlandırılmışdılar. Lamur seçicilərin 

fəallığını müşahidə etdiklərini də əlavə edib. 

Dediyinə görə, seçkidə şahidi olduqları bəzi yenilikləri gələcəkdə Fransada da tətbiq etmək 

niyyətindədirlər. Bunu misal kimi məntəqələrdə veb-kameraların quraşdırılmasını göstərən fransız 

deputatın bildirdiyinə görə, vətəndaşlara evlərindən seçkiləri izləməyə imkan verdiyini göstərib. 

Y.Lamur qeydiyyatla bağlı məsələyə də toxunub. Belə ki, onun sözlərinə görə, uzaqda yaşayanlar 

olduqları yerdən arayış təqdim etməklə yaxın məntəqələrdə səs verə biliblər. O, bunun Fransada mümkün 

olmadığını bildirib (AZƏRTAC). 

Yasin Lamurun dediyinə görə, seçki günü bir jurnalist ona "niyə Fransadan gələnlər burada bir söz, 

Fransaya qayıdanda isə başqa söz deyirlər" sualını verib: "Mən cavab verdim ki, bu, hansısa jurnalistin 

mövqeyidir. Fransa xalqı Azərbaycanın dostudur. Mən burada söylədiklərimi Fransada da 

təkrarlayacağam", - deyə Yasin Lamur vurğulayıb. 

Seçkilərin azad və açıq şəraitdə keçdiyini diqqətə çatdıran MDB-nin müşahidəçilər missiyasının 

rəhbəri, MDB İcraiyyə Komitəsinin sədri - icraçı katib Sergey Lebedev isə bildirib ki, Azərbaycan 

Respublikasının Seçki Məcəlləsi azad və demokratik seçkilərin beynəlxalq normalarına uyğundur və 

vətəndaşların iradəsini əks etdirir. "Müşahidəçilərimiz seçkilərdə tam intizam qeydə alıblar. Seçki 

məntəqələrində bütün proseslər dəqiq və mütəşəkkil olub". 

Dediyinə görə, görə, seçkilərin legitimliyini şübhə altına alan faktlarla qarşılaşmayıblar. 

Lebedev bildirib ki, müşahidəçilər missiyasında MDB-nin 8 ölkəsindən 221 müşahidəçi akkreditə 

olunub, 20 müşahidəçi uzunmüddətli əsasda işləyib: "Müşahidəçilər Azərbaycanın, demək olar, bütün 

regionlarında 1817 seçki məntəqəsinə gedərək, səsvermənin mütəşəkkil və sakit şəraitdə keçdiyini qeydə 

alıblar". 

Şəxsən özünün Bakıda 10-dan çox seçki məntəqəsində olduğunu deyən Lebedevin sözlərinə görə, 

seçkilərə hazırlığın əsaslı şəkildə və səylə aparıldığının şahidi olublar: "Seçkilər hər yerdə sakit şəraitdə 

keçib, seçici fəallığı müşahidə olunub. Bu müddət ərzində dövlət qurumlarının, MSK-nın rəhbərləri, habelə 

bəzi partiyaların nümayəndələri ilə görüşlər keçirilib. Biz yerli müşahidəçilərlə də söhbət edərək, onlardan 

hər hansı qanun pozuntusuna yol verilib-verilmədiyini soruşmuşuq. Biz pozuntu halları qeydə almamışıq, 

yerli müşahidəçilər də bu barədə bizə məlumat verməyiblər". 

Missiya hesab edir ki, prezident seçkiləri Azərbaycan Konstitusiyasına, demokratik seçkilərin 

beynəlxalq standartlarına müvafiq şəkildə keçirilib. 

Missiyanın başlıca məqsədi ölkənin daxili işlərinə müdaxilə etməmək, onun qanunlarına ehtiramla 

yanaşmaq olub. Missiyanın üzvləri ahıllara və səsverməyə ilk dəfə gələn gənclərə kömək ediblər. Seçkilər 

zamanı namizədlər üçün rəqabət şəraiti təmin olunub, televiziya debatlarında təşviqat kampaniyasının 

aparılması üçün hamıya bərabər imkanlar yaradılıb. Müşahidə missiyası bütün bunlardan çıxış edərək 

bildirir ki, seçkilərin legitimliyini şübhə altına alan fakt olmayıb: "Səsvermə Azərbaycanın Seçki 

Məcəlləsinə müvafiq şəkildə, açıq və şəffaf şəraitdə keçirilib". 

MDB Parlamentlərarası Assambleyasından olan beynəlxalq müşahidəçilər qrupunun 

əlaqələndiricisi, Rusiya Federasiyası Federal Məclisinin Federasiya Şurası sədrinin müavini İlyas 

Umaxanov da Prezident seçkilərinin qanunamüvafiq şəkildə keçirildiyi qənaətindədir. O, xalqın seçkiyə 

böyük maraq göstərdiyini deyib. 

Müvafiq orqanların seçkilərlə əlaqədar apardıqları böyük işi qeyd edən Umaxanovun bildirdiyinə 

görə, Azərbaycan seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi üzrə işi davam etdirir. "Qafqazda 

platformanın və proqramın olması deyil, şəxsiyyətin nüfuzu əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti məhz belə bir nüfuzun sahibidir". 

Avropa Mühafizəkarlar və İslahatçılar Qrupunun müşahidə qrupunun üzvləri Beata Sobkeviç və 

Rişard Çarnekski seçkilərin Azərbaycanın müvafiq qanunvericiliyinə uyğun keçirildiyini bildiriblər. 
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"Siyasi cəhətdən çoxşaxəli və rəqabətli mühit təmin olunmuşdu. Ümumi mühit sakit, proses beynəlxalq 

standartlara uyğun idi. Seçicilərin azadlığı, sərbəstliyi, səsvermənin gizliliyi tam təmin edilmişdi. 

Müşahidəçilər tərəfindən heç bir insident qeydə alınmadı". 

Müşahidə missiyasının bəyanatında qeyd olunur ki, səsvermə günü Seçki Məcəlləsinin pozulması 

faktına rast gəlinməyib: "Kənar müdaxilələr və seçicilərə hər hansı təzyiq hallarının şahidi olmadıq". 

Moldova parlament sədrinin müavini, Moldova-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun 

üzvü Vladimir Vitiuc də seçkilərin ən yüksək səviyyədə keçdiyini vurğulayır. Dediyinə görə, bütün 

vətəndaşlara bərabər şərait yaradılmışdı və onlar öz iradələrini ifadə etmək imkanı qazanmışdılar. 

Onun sözlərinə görə, saxtalaşdırmanın qarşısını alan yenilikləri də görüblər: "Bu mənada Azərbaycan 

təcrübəsi digər ölkələr üçün nümunədir" (sechki-2018.az). 

Mərkəzi Seçki Komissiyasının və seçkilərə cavabdeh olan orqanların böyük seçki təcrübəsinin 

olduğunu deyən V.Vitiuc bildirib ki, seçki prosesini izləyən beynəlxalq müşahidəçilər üçün də yaxşı şərait 

yaradılmışdı. O, səsvermədə seçici aktivliyinin şahidi olduğunu da əlavə edib. 

Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatının müşahidə missiyasının da  Azərbaycanda keçirilən prezident 

seçkiləri ilə bağlı bəyanatında qeyd olunur ki, seçkilər çox azad keçirilib, heç bir təzyiq, qanun pozuntusu 

olmayıb və hər şey qanunvericilik çərçivəsində olub. Seçki məntəqələrinin 66 faizini gəzən nümayəndələr 

nəticələrin ölkədə bayram ab-havasında qeyd olunduğunun şahidi olublar: "Əhali aktiv şəkildə gəlib öz 

namizədinə səs verdi. Hər şey yüksək səviyyədə təşkil edilmişdi. Əhali ədalətli və azad keçirilən seçkilərdə 

maraqla iştirak edirdi. Xalqın müstəqil şəkildə öz rəhbərini seçə bilməsi imkanı çox vacibdir. Seçkilər məhz 

xalq üçündür. Xalq öz namizədinə səs verərək öz müqəddəratını həll edir. Azərbaycan xalqının gələcəyinin 

parlaq olduğunu deyə bilərik". 

Azərbaycanda keçirilən prezident seçkilərini müşahidə edən fransız jurnalist Yanik Ürryenin 

portalında "Azərbaycan: Prezident seçkiləri ölkənin sabitliyini təsdiqləyir" sərlövhəli məqaləsi dərc olunub 

(sechki-2018.az). Prezident seçkilərinin qanun çərçivəsində, demokratik şəraitdə keçirildiyini vurğulayan 

jurnalist Y.Ürryen seçkilərin ölkənin həyatında mühüm hadisə olduğunu, onun siyasi vəziyyətini daha yaxşı 

anlamağa imkan yaratdığını bildirib. O, seçki məntəqələrində səsvermə üçün uzun növbələrin olduğunu 

müşahidə etdiyini diqqətə çatdırıb. 

Jurnalist ölkəmiz haqqında ətraflı məlumat verərək, Azərbaycanın bütün sahələrdə qazandığı 

uğurların diqqəti cəlb etdiyini, əhalinin 93 faizinin müsəlman olmasına baxmayaraq, onun dünyəvi dövlət 

olduğunu, qadın hüquqlarına riayət edildiyini, müxtəlif dinlərin nümayəndələrinin tam harmoniya 

şəraitində yaşadığını vurğulayıb. 

Ölkəmizdəki multikultural mühitə toxunan Y.Ürryen yazır ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 

xristianları Pasxa bayramı münasibətilə təbrik edərək onların öz etnik-dini xüsusiyyətlərini və adət-

ənənələrini qoruyub yaşatmaqla, ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrində fəal iştirak etdiklərini, 

respublikamızda gedən böyük tərəqqi prosesinə və vətəndaş cəmiyyəti quruculuğuna layiqli töhfələr 

verdiklərini xüsusi qeyd edib. 

Məqalədə Cənubi Qafqazda Azərbaycanın Fransanın mühüm tərəfdaşı olması, onun Avropanın 

enerji təhlükəsizliyinin təmin edilməsində vacib rol oynaması da diqqətə çatdırılıb. 

Avropa Xarici Əlaqələr Xidməti də aprelin 11-i Azərbaycanda keçirilmiş prezident seçkiləri barədə 

bəyanat yayıb. 

Bəyanatda deyilir ki, Avropa İttifaqı prezidentin yeni səlahiyyət müddətində Azərbaycan xalqının 

rifahı naminə Azərbaycanla dialoqun və sıx əməkdaşlığın davam etməsini gözləyir: "ATƏT-in Demokratik 

Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun müşahidə missiyasının da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan 

hakimiyyəti beynəlxalq müşahidəçilərə müsbət münasibət sərgiləyib və onlar sərbəst şəkildə öz fəaliyyətini 

həyata keçirib. Bu isə konstruktiv addımdır". 

Beynəlxalq müşahidəçilərin gəldiyi qənaət belədir ki, Azərbaycanda keçirilən prezident seçkiləri 

azad və demokratik bir şəraitdə keçirilib. 

 

Siyasət şöbəsi 
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Azərbaycanda xalq-iqtidar birliyi qələbə və uğurlarla dolu şərəfli yol keçir 

 

Aprelin 11-də həmin birliyin növbəti təntənəsinin şahidi olduq 

 

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. 

 

Prezident İlham Əliyevin aprelin 11-də keçirilən seçkilərdə 

ona göstərilən böyük etimada görə xalqımıza ünvanladığı müraciətdən 

 

 

İlham Əliyevin növbəti  prezident seçkilərində də qalib gəlməsinə xalqımız sevindi, beynəlxalq 

aləmdəki dost və tərəfdaşlarımız isə bu qələbədən məmnun oldu və onu  təqdir etdilər. Məsələn, 

“Seçkilərdə inamlı qələbəniz Sizin yüksək siyasi nüfuzunuzu əyani şəkildə təsdiqləyir, Azərbaycanın 

qarşısında duran aktual sosial-iqtisadi və xarici siyasət məsələlərinin həllində xidmətlərinizin etiraf 

olunmasına dəlalət edir”,  – deyə dövlət başçımızı növbəti qələbə münasibətilə təbrik edən Rusiya 

Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin əlavə edir: “Sizin ölkələrimiz arasında dostluq, mehriban 

qonşuluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə yönəlmiş səylərinizi 

Rusiyada yüksək qiymətləndirirlər. 

 

Əminəm ki, biz birgə səylərimizlə bütün sahələrdə səmərəli ikitərəfli əməkdaşlığın, habelə regional 

və beynəlxalq məsələlərdə qarşılıqlı tərəfdaşlıq fəaliyyətinin daha da genişlənməsini təmin edəcəyik. Bu, 

şübhəsiz, Rusiya və Azərbaycan xalqlarının köklü maraqlarına uyğundur”. 

Yaxud, öz qardaş təbrikinə  “Azərbaycanın daha da demokratikləşməsində mühüm bir mərhələ təşkil 

etdiyinə inandığım bu seçkilərin uğurla başa çatmasından duyduğum məmnunluq hissini xüsusi 

vurğulamaq istəyirəm” – səmimiyyəti ilə başlayan Türkiyə Respublikasının Prezidenti Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan bu seçkinin gələcək əməkdaşlığımızda oynayacağı roldan əminlik ifadə edir: “Əminəm ki, 

prezidentliyinizin yeni dönəmində də Azərbaycanın rifahına, inkişafına və beynəlxalq aləmdə nüfuzunun 

möhkəmlənməsinə əhəmiyyətli töhfələrinizi davam etdirəcəksiniz. Xalqlarımız arasında qədim tarixə və 

qardaşlığa söykənən Türkiyə-Azərbaycan münasibətləri Zati-alinizin rəhbərliyi və birgə səylərimizlə 

yüksək səviyyəyə çatıb. Zati-alinizin növbəti illərdə də bu istiqamətdə mühüm töhfələr verməyə davam 

edəcəyinə ürəkdən inanıram”. 

Bu qəbildən olan təbriklər onlarcadır və dövlət başçımızın ünvanına səmimi ürək sözlərinin gəlməsi 

davam edir. Ancaq zənnimizcə,  Prezident İlham Əliyev ən böyük təbriki məhz Azərbaycan xalqından aldı 

və həmin həqiqəti böyük səmimiyyətlə etiraf etdi. Biz, dövlət başçımızın növbəti prezident seçkilərində də 

inamlı qələbə qazanması münasibətilə Bakıda təşkil olunmuş konsert proqramında həmin həqiqətin şahidi 

olduq. Konsertdə iştirak edən dövlət başçımız dedi: “Mən həmişə Azərbaycan xalqının dəstəyini hiss 

etmişəm, bu dəstəyə arxalanmışam. Mənim fəaliyyətimdə Azərbaycan xalqının dəstəyi əsas rol oynayır. 

Həmişə çalışmışam ki, xalqa sədaqətlə, ləyaqətlə xidmət edim. 

Azərbaycan xalqı dünən öz seçimini etdi. Azərbaycan xalqı dünən bir daha bizim siyasətimizə öz 

səsini verdi. Bir daha sabitliyə, inkişafa, tərəqqiyə, müstəqil siyasətimizə səs verdi. Sözün əsl mənasında, 

müstəqil siyasət aparan Azərbaycan bu gün ən yüksək zirvələrə çatıbdır. Bizim beynəlxalq nüfuzumuz 

gündən-günə artır. Azərbaycan dünya miqyasında çox böyük hörmətə layiq bir ölkədir. Daxili vəziyyətimiz 

sabitdir. Azərbaycan xalqı sülh, əmin-amanlıq şəraitində yaşayır. Bütün azadlıqlar təmin olunur”. 

Azərbaycan Prezidenti yaxşı bilir ki, ölkə əhalisinin və beynəlxalq aləmdəki soydaşlarımızın yeganə 

problemi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin uzanmasıdır. Ona görə də 

bilavasitə seçki günü, səsvermənin ilkin nəticələri məlum olandan sonra xalqımıza ünvanladığı müraciətdə 

həmin məsələni xüsusilə qabartmağı məqsədəuyğun saydı: “ 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 
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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 

qayıdırlar. 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”. 

Seçkilərin nəticələri  barədə danışan politoloq və ekspertlər yazırlar ki, Azərbaycanın bugünkü 

inkişafı İlham Əliyevin fəaliyyəti ilə bağlıdır. İlham Əliyevin prezidentliyi dövründə Azərbaycan böyük 

inkişaf mərhələsi keçib. Azərbaycanın siması dəyişib. Azərbaycanın dövlətçiliyinin əsasları ciddi şəkildə 

möhkəmlənib. Azərbaycan dövləti güclənib, qüdrəti artıb. Ölkənin dünyadakı mövqeyi güclənib, 

iqtisadiyyatı inkişaf edib. Ordunun qüdrəti artıb. 

Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini – icra katibi Əli Əhmədov aprelin 11-də  partiyanın 

qərargahında seçkinin ilkin yekunları ilə bağlı keçirdiyi mətbuat konfransında deyib ki, Prezident İlham 

Əliyev Azərbaycanın inkişafı üçün çox böyük xidmətlər göstərib. Buna görə də seçicilərin böyük 

əksəriyyəti öz səslərini İlham Əliyevə verib: “Bununla da Azərbaycan vətəndaşları İlham Əliyevin 

rəhbərliyi ilə qarşıdakı 7 il ərzində daha sürətli inkişafa, sabitliyə, əmin-amanlığa, rifaha səs veriblər. Hesab 

edirəm ki, növbəti 7 il Azərbaycanda inkişafın yeni mərhələsi olacaq. Bu illər ərzində Azərbaycanda 

Prezident İlham Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və Azərbaycan vətəndaşlarına məlum olan geniş proqramı, 

strategiyası əsasında ölkə iqtisadiyyatı daha da güclənəcək, şaxələnəcək, respublikada yeni iqtisadi model 

formalaşacaq. Azərbaycanda iqtisadiyyatın inkişafı nəticəsində insanların rifahının yaxşılaşması üçün daha 

genişmiqyaslı hökumət proqramları işlənib hazırlanacaq və uğurla həyata keçiriləcək.” 

O ki qaldı Azərbaycan xalqının böyük  mütəşəkkilliklə iştirak etdiyi və gələcəyin daha da yaxşı təmin 

edilməsi  ümidləri ilə səs verdiyi seçkiyə ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, 

ATƏT PA və AŞPA-nın bəzi müşahidəçilərinin kölgə salmaq cəhdinə, biz bu barədə  seçkilərdən sonra 

eşitmiş və yazmışıq. Ona görə də həmin əsassız ittihamlara bilavasitə öz sözlərimizlə deyil, dünyanın 

tanınmış diplomatlarından olan  Rusiya Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya 

Zaxarovanın fikirləri ilə cavab verməyi məqsədəuyğun hesab edirik:  “Bir sıra siyasi qüvvələrin 

Azərbaycandakı prezident seçkilərinə mənfi yanaşması hələ seçkilər keçirilənədək aydın görünürdü.” 

Yəni bəzi xarici dairələr Azərbaycanda keçirilən istənilən seçkidən sonra ağına-bozuna baxmadan 

böhtan və qarayaxmalar uydururlar. Bu məkrli planlar isə xalqımızın iradəsini qıra bilməyib və bundan 

sonra heç qıra bilməz.  Odur ki, aprelin 12-də adıçəkilən beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri öz cəfəng 

hesabatlarını təqdim etmək üçün keçirdikləri mətbuat konfransında KİV təmsilçilərinin ciddi etirazları ilə 

qarşılaşdılar. Onlara başa salındı ki, hələ 100 il əvvəl demokratik dövlət yaratmış, Avropanın əksər 

ölkələrindən əvvəl mükəmməl seçki təcrübəsi formalaşdırmış Azərbaycan xalqının kimdənsə demokratiya 

dərsi almağa ehtiyacı yoxdur. Eyni zamanda,  kimlərinsə Liviya, İraq, Suriya, Yəmən və digər müsəlman 

ölkələrinə qan və viranəliklər törətmiş “demokratiya”nı Azərbaycana gətirməsinə imkan verilməyəcək. 

Bu xalq öz siyasi yolunu müəyyənləşdirib, cəmi 26 ildə dünya ölkələrinə çoxsaylı nümunələr 

göstərib və gələcək yolunu davam etdirmək üçün aprelin 11-də seçki məntəqələrində öz qəti sözünü deyib. 

Bəzi avropalılar öz nahaq yollarından dönmürlərsə, biz nə üçün öz haqq yolumuzdan dönməliyik?  Bizim 

yolumuz ulu öndər Heydər Əliyevin  siyasi yolu, liderimiz isə aprelin 11-də səs verdiyimiz dünya şöhrətli 

siyasi xadim İlham Əliyevdir. 
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Али Гасанов: Распоряжение о проведении внеочередных выборов полностью соответствует 

требованиям Конституции и законодательства страны 

 

Помощник Президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов 

прокомментировал АЗЕРТАДЖ Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об 

объявлении внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики». 

Али Гасанов отметил, что до сегодняшнего дня все выборы в Азербайджане проводились в 

соответствии с нормами Конституции, Избирательного Кодекса и другими соответствующими 

законодательными актами демократично, прозрачно и справедливо. И президентские, и 

парламентские, и муниципальные выборы отражали волю народа, а также были высоко оценены 

местными и международными наблюдателями. 

Как известно, ввиду того, что в Азербайджане каждые три года из пяти связаны с выборами, 

в статью 101 Конституции были внесены изменения и срок полномочий главы государства продлен 

с 5 лет до 7 лет. В связи с тем, что срок полномочий Президента продлен до 7 лет, Президенту 

Азербайджанской Республики предоставлена возможность обращения к избирателям за вотумом 

доверия – право объявления внеочередных президентских выборов. Поэтому вопросы, 

предусмотренные в Распоряжении «Об объявлении внеочередных выборов Президента 

Азербайджанской Республики», полностью соответствуют требованиям Конституции и 

законодательства страны. 

Помощник Президента отметил, что в соответствии с Конституцией Азербайджанской 

Республики проведение президентских выборов 2018 года было запланировано на осень – в октябре. 

Однако с мая этого года в нашей стране будут проведены многочисленные важные мероприятия 

местного и международного уровня. Среди них можно отметить цикл мероприятий в рамках 100-

летия образования Азербайджанской Демократической Республики, Международный 

гуманитарный форум и др. Большинство этих мероприятий приходится на конец года и совпадает с 

выборами. 

С другой стороны, по существующей в Азербайджане практике, все выборы проводятся в 

осенние месяцы. В этом смысле, с учетом существующей в мире практики, выборы различного 

уровня более целесообразно проводить в различное время года, в том числе и в начале года. 

Также избрание Президента Азербайджана на семилетний срок обеспечивает выполнение 

президентских полномочий с начала хозяйственного года. А это создает дополнительные 

возможности для более эффективного выполнения задач, поставленных в социальной и 

экономической сферах. 

Али Гасанов сказал, что независимая политика, проводимая Президентом Ильхамом Алиевым 

за минувший период, служила национальным интересам Азербайджана, было обеспечено 

всестороннее и динамичное развитие страны, обновлены и модернизированы все сферы 

общественной жизни, повысилось благосостояние населения. Сегодня Азербайджан признан как 

одна из стран, обладающих большим авторитетом на мировой арене. Все это – основные факторы, 

обусловливающие высокое доверие и полную поддержку азербайджанского народа, граждан, 

избирателей Президенту Ильхаму Алиеву. Можно с уверенностью сказать, что у Президента 

Ильхама Алиева очень высокие возможности в очередной раз завоевать яркую победу на выборах 

и вновь быть избранным президентом. 

В конечном итоге, проведение выборов в октябре или в апреле не может быть 

прокомментировано как факт, ограничивающий возможности потенциальных кандидатов, в том 

числе господина Ильхама Алиева, и приносящий им дополнительные дивиденды. 

 

АЗЕРТАДЖ 
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Новруз Мамедов: Назначение выборов на более раннюю дату важно с точки зрения решения 

важных задач, стоящих перед государством 

 

Помощник Президента Aзербайджана по внешнеполитическим вопросам Новруз Мамедов 

прокомментировал АЗЕРТАДЖ Распоряжение Президента Азербайджанской Республики «Об 

объявлении внеочередных выборов Президента Азербайджанской Республики». 

Помощник Президента сказал: «Сегодня Азербайджан – это страна, занимающая свое место 

в мировом сообществе, добившаяся внутренней стабильности, безопасности и устойчивого 

развития, ставшая инициатором и участником широкомасштабных региональных и международных 

проектов. На фоне происходящих в мире сложных процессов, наблюдающихся угроз, Aзербайджан 

уверенно позиционирует себя как надежный и ответственный партнер, обеспечил, укрепил и 

сохраняет единство народа и руководителя. B основе всех этих успехов находится осуществляемая 

Президентом Ильхамом Алиевым, продолжающим политический курс общенационального лидера 

Гейдара Алиева, деятельность во имя Азербайджанской государственности и народа. 

Внутри- и внешнеполитический курс, проводимый главой государства на протяжении 

последних 15 лет, обеспечил стабильность, безопасность и устойчивое развитие Aзербайджана. В 

результате осуществленных в стране реформ в политической, социальной, экономической, 

культурной, научной, религиозной и других областях произошли серьезные качественные 

изменения во всех сферах жизни общества. Благодаря политической дальновидности и мудрости 

главы государства Азербайджан превратился в ведущую силу в реализации таких крупных и 

важных международных проектов, как Южный газовый коридор, TANAP, ТАР, Баку-Tбилиси-

Карс, Транспортный коридор Север-Юг. Сегодня Азербайджан – это образцовая страна, вносящая 

вклад в межкультурный диалог на мировом уровне своим мультикультуральным и толерантным 

обществом. 

B таком случае, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, воспользовавшись 

правом, предоставленным ему Конституцией, принял решение и подписал соответствующее 

Распоряжение о проведении внеочередных президентских выборов 11 апреля этого года». 

Делясь мыслями о причинах целесообразности внеочередных президентских выборов, Новруз 

Мамедов отметил, что проведенным в сентябре 2016 года референдумом в связи с внесением 

изменений в Конституцию, срок полномочий Президента был продлен с 5 до 7 лет. Поскольку это 

стало началом нового исторического этапа, глава государства обращается к избирателям за вотумом 

доверия путем внеочередных выборов. 

«Назначение выборов на более раннюю дату важно с точки зрения решения важных вопросов, 

стоящих перед государством, и более организованной мобилизации политико-экономических 

ресурсов для нового периода. Безусловно, назначение президентских выборов на апрель было 

признано целесообразным с целью повышения эффективности реформ, стоящих на повестке дня, 

проведения кадровых и структурных преобразований, принятия соответствующих законодательных 

актов. 

Также в 2018 году в Азербайджане запланировано проведение десятков мероприятий 

международного и местного значения. Начиная с предстоящих в конце апреля соревнований 

Формула-1, организация в предвыборный период и в период выборов цикла мероприятий, 

связанных с 100-летием образования Азербайджанской Демократической Республики, 100-летием 

Азербайджанской армии, флага Азербайджанской Демократической Республики, парламента 

Азербайджана, Бакинского международного гуманитарного форума и прочих мероприятий из этой 

категории могла создать дополнительные трудности избирательному процессу. По этой причине, 

завершение выборов до таких важных мероприятий представляется более целесообразным», - 

сказал помощник Президента. 

Новруз Мамедов подчеркнул, что в современный период интенсивность тенденций, 

существующих в системе международных отношений, процессы, происходящие в регионе, где 

расположен Азербайджан, и на более широком географическом пространстве, в любой момент 

могут вызвать определенные вопросы. А это требует повышения уровня подготовки и 

демонстрации гибкости во внешней политике. 

В то же время, существует вероятность того, что негативные процессы, протекающие в 

регионе Южного Кавказа и в соседних регионах, постепенно приобретут острый характер и окажут 
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влияние на регион, где расположен и Азербайджан. Одним из упреждающих шагов, 

предпринимаемых с целью нейтрализации этих негативных влияний, является перенесение даты 

президентских выборов вперед. 

«Сегодня в азербайджанской политической среде нет второго такого политика, 

государственного деятеля, лидера, который мог бы сравниться с господином Ильхамом Алиевым, 

мог с ним конкурировать. Азербайджанский народ очень высоко оценивает деятельность главы 

государства и безгранично ему доверяет. Как внутри страны, так и за рубежом никто не сомневается 

в том, что по сути, в каком бы месяце года ни проводились президентские выборы, это не может 

оказать ощутимого влияния на их результаты», - отметил помощник Президента. 

 

АЗЕРТАДЖ 

2018, 6 февраля 
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По пути подлинной независимости 

 

Ильхам Алиев: В центре нашей политики - интересы народа и каждого гражданина 

 

Как уже сообщалось, накануне в Центре Гейдара Алиева состоялся VI съезд ведущей 

политической партии «Ени Азербайджан», делегаты которого единогласно выдвинули кандидатуру 

своего лидера Ильхама Алиева на пост президента Азербайджана в течение следующих семи лет. 

Выступив с программной речью, глава государства обозначил краеугольные моменты как 

внутренней, так и внешней политики страны, чтобы в будущем превратить ее в еще более сильное 

государство. 

 

Оправданная политика 

 

«Вначале о полностью оправдавшей себя внутренней политике последних лет: в 

Азербайджане господствует стабильность, являющаяся основным условием любого развития. Мы 

видим, что в разных уголках мира, да и в нашем регионе происходят очень серьезные, вызывающие 

беспокойство процессы - кровавые столкновения, войны, в том числе гражданские, грубое 

вмешательство стран в дела друг друга, военные операции, что приносит народам, странам большие 

беды и трагедии. Как должна быть обеспечена стабильность? Только проводимой нами правильной 

политикой, в центре которой находятся интересы народа и каждого гражданина, его проблемы, 

заботы, благосостояние. Единство народа и власти является основным фактором, 

обусловливающим стабильность в Азербайджане, определяющим его успешное развитие, - сказал 

глава государства, подчеркнув, что в стране обеспечены все основные свободы и права человека, и 

зло будет продолжаться и впредь в соответствии со стратегическим видением перспективы. - В 

предстоящие годы будут предприняты новые шаги, связанные с демократическим развитием, 

политические реформы будут продолжены, так как это - постоянный процесс. Я абсолютно убежден 

в том, что если мы хотим превратить Азербайджан в развитую страну - а мы хотим этого, - 

политические и экономические реформы обязательно должны продолжаться параллельно». 

 

Мультикультурализм как образ жизни 

 

Многоконфессиональность и многонациональность, когда представители всех народов и 

религий живут единой дружной семьей, являются нашим традиционным историческим и 

стратегическим достоянием, одним из основных условий успешного развития страны, составной 

предпосылкой гражданской солидарности и гражданского мира, сказал Президент, подчеркнув, что 

представители всех проживающих здесь народов и религий, как достойные граждане, своей 

созидательной деятельностью вносят большой вклад в наше общее развитие. 

«Я особо коснулся данного вопроса, поскольку мультикультурализм - привычный для нас 

образ жизни, поэтому не случайно, что сегодня наша страна - образец в деле пропаганды 

мультикультуральных идей в мировом масштабе, - сказал Президент. - Именно по нашей 

инициативе в Азербайджане были проведены многочисленные представительные международные 

мероприятия на эту тему. «Бакинский процесс», 10-летие которого мы отметим в этом году, сегодня 

высоко оценивается и поддерживается ООН. Его инициаторами были мы, хотя наше желание 

сблизить европейское пространство с мусульманским миром не принесло больших результатов. Но 

это, во всяком случае, придает импульс позитивным тенденциям, потому мы намерены продолжить 

свою международную политику в данном направлении». 

Сегодня, сказал глава государства, Азербайджан признается международным сообществом 

как страна, достойная огромной симпатии: растет число наших друзей, все больше стран 

поддерживает нас. «Достаточно привести только один пример, чтобы доказать это: 155 стран 

поддержали нашу кандидатуру в члены Совета Безопасности ООН, и мы завоевали эту поддержку 

своей политикой, основанной на международном праве и справедливости. Эти два важных прин-

ципа всегда были для нас главными, так как мы считаем, что они должны преобладать в ре-

гулировании международных отношений в целом. Мы и впредь будем играть активную роль на 
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международной арене, так как наши отношения со всеми странами построены на взаимном 

уважении и невмешательстве в дела друг друга», - сказал Ильхам Алиев. 

 

Исламская солидарность 

 

Глава государства подчеркнул, что наша страна пользуется огромной поддержкой в 

исламском мире - ОИС неоднократно принимала отражающие справедливость резолюции, 

связанные с нагорно-карабахским конфликтом. 

«К сожалению, невозможно говорить о единстве исламского мира, но мы прилагаем усилия 

и проводим очень активную работу, ведущую к этому единству. Проведение Игр исламской 

солидарности, объявление Года исламской солидарности - весьма серьезное подтверждение этому. 

В то же время у нас близкие отношения с европейскими странами - в прошлом году начались 

переговоры по новому соглашению с Евросоюзом, страны-члены которого являются нашими 

основными торговыми партнерами и инвесторами. И это не случайно, так как наши связи в 

политической, экономической, энергетической сферах находятся на очень высоком уровне. Это 

сотрудничество важно и для нас, так как Азербайджан идет по пути, ведущем к модернизации. Мы 

должны развиваться, применять самые передовые стандарты с условием их соответствия нашим 

национальным ценностям, так как у нас очень прочные национальные корни, и это главное для нас. 

В то же время мы всегда должны быть открыты миру и ввозить в нашу страну самые передовые 

технологии», - сказал Ильхам Алиев. 

 

Важный ориентир 

 

Глава государства подчеркнул, что Азербайджан и впредь будет успешно продолжать свою 

деятельность в рамках всех влиятельных международных организаций, поддерживающих его 

позицию по решению нагорно-карабахского конфликта. 

«ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европарламент, ОИС, Движение неприсоединения - все они 

приняли соответствующие резолюции и постановления, призывающие страну-агрессора 

немедленно и безо всяких условий вывести свои войска с оккупированных территорий. Таким 

образом, заложены политические основы урегулирования конфликта, длящегося более четверти 

века, хотя правовые основы и без того имеются. Весь мир считает Нагорный Карабах неотъемлемой 

частью Азербайджана. Ни одна страна не признала и, уверен, никогда не признает надуманное 

образование «НКР», - сказал Президент. 

Научные основы также усиливают нашу позицию, отметил глава государства, подчеркнув, 

что документы, исторические, географические и административно-территориальные карты 

свидетельствуют о том, что эта земля во все обозримые времена принадлежала нам. «Потому наша 

позиция по урегулированию конфликта превалирует, в особенности в нынешних условиях 

нарастающих, особенно в Европе, тенденций сепаратизма, - сказал Президент Ильхам Алиев, 

отметив, что не случайно резолюция, принятая в ноябре прошлого года на саммите Восточного 

партнерства Евросоюза, однозначно поддержала суверенитет, территориальную целостность и 

независимость стран-участниц стратегического проекта. - Важный документ был впервые принят 

именно в столь категоричной форме, что стало очередным ударом для Армении, ее очередным 

поражением и долгожданной победой справедливости. Поэтому, думаю, позитивные тенденции в 

этом русле будут только усиливаться, просто мы должны и впредь твердо придерживаться 

принципов международного права, тесня в корне неверную позицию Армении, а для этого нам 

активнее следует доводить до мирового сообщества реалии. Нагорно-Карабахский конфликт 

должен быть урегулирован исключительно в рамках территориальной целостности нашей страны 

на основе резолюций Совбеза ООН, и мы никогда не позволим, чтобы на нашей земле было создано 

второе армянское государство. Просто мы должны наращивать и наращиваем свои усилия. Уверен, 

что данный вопрос найдет справедливое решение на основе норм и принципов международного 

права, и территориальная целостность нашей страны будет восстановлена». 

Президент Азербайджана также отметил, что мы не должны забывать и не забываем наши 

исторические земли (Иреванское ханство, Зангезур, Гейча), а это ориентир для нашей дальнейшей 

деятельности. 
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«Об этом должно знать и молодое поколение, и весь мир, поэтому отрадно, что в связи с 

этим вопросом сегодня публикуются солидные научные труды на всех основных языках мира, 

снимаются фильмы, организуются международные выставки и презентации. В предстоящие годы 

мы должны быть более активными в этом направлении, потому что Иреван - наша историческая 

земля, и мы, азербайджанцы, должны вернуться туда. Это - наша политическая и стратегическая 

цель, и мы должны постепенно приближаться к ней», - сказал глава государства. 

 

Несгибаемый дух народа 

 

Президент Ильхам Алиев заверил, что Азербайджанское государство и дальше будет 

проводить успешную политику, направленную на улучшение положения вынужденных 

переселенцев, обеспечение их квартирами, домами. 

«На сегодняшний день жильем обеспечено около 270 тыс. переселенцев, в этом году мы 

обеспечим новыми домами еще 20 тыс., а может, еще больше граждан этой категории. И эта 

политика будет продолжаться после освобождения наших земель от оккупации мы восстановим все 

разрушенные армянскими вандалами города и села. На примере села Джоджуг Марджанлы весь мир 

видит, что мы способны сделать это в самые короткие сроки, так как весь азербайджанский народ, 

включая беженцев и переселенцев, вынужденно покинувших родные очаги, живут одной мечтой - 

поскорее вернуться в родные места. Это еще раз демонстрирует всему миру несгибаемый дух 

азербайджанского народа. 

Для осуществления всех наших планов мы должны усилить экономику, и в предстоящие 

годы в этом направлении будут предприняты дополнительные шаги. Я уверен, что в предстоящие 

годы Азербайджан не только сохранит, но и повысит темпы успешного, динамичного развития. 

Основная ценность для нас, самое большое наше достояние это независимость, основателем 

которой является общенациональный лидер Гейдар Алиев. Именно после его прихода к власти 

Азербайджан в подлинном смысле слова вступил на путь независимости благодаря его 

дальновидности, смелости, мудрости и политическому весу в мировом масштабе. И мы идем, и 

будем идти этим путем», - заявил Президент Ильхам Алиев. 

 

Отдел политики 

 

Каспiй. - 2018.- 10 февраля. - № 27. - С. 3. 
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Предприниматели уверены, что под руководством Президента Ильхама Алиева 

развитие Азербайджана еще более ускорится 

 
Предприниматели уверены, что под руководством Ильхама Алиева развитие Азербайджана 

еще более ускорится. Поэтому предприниматели Азербайджана поддержат на президентских 

выборах кандидатуру главы государства Ильхама Алиева. 

Об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей 

(работодателей) Азербайджанской Республики (КПА) Мамед Мусаев на конференции на тему 

«Роль предпринимательства в развитии регионов». 

На конференции с участием более двухсот предпринимателей президент конфедерации 

отметил, что успешное продолжение Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом 

Алиевым стратегии экономического развития, основа которой была заложена великим лидером 

Гейдаром Алиевым, создало условия для дальнейшего повышения потенциала экономики страны, 

в Азербайджане сформировалась устойчивая и стабильная экономическая система. Комплексные и 

системные меры, реализованные в стране в области развития предпринимательства, усиление 

государственной поддержки данной сферы ускорили развитие частного сектора, создали 

благоприятные условия для развития предпринимательства не только в крупных городах, но и в 

регионах. В результате всего этого предпринимательство превратилось в ведущую силу экономики. 

Мамед Мусаев сказал, что работа, проводимая в рамках государственных программ 

социально-экономического развития регионов, имеет важное значение для наращивания 

экономического потенциала в регионах, улучшения инфраструктурного обеспечения и повышения 

благосостояния населения. С этой точки зрения велика роль предпринимательства в повышении 

эффективности использования экономического потенциала регионов, ускорении развития 

ненефтяного сектора, обеспечении занятости, и значение частного сектора в экономическом 

развитии возрастает. 

«Предприниматели, всегда приверженные политике главы государства и составляющие 

активную часть общества, уверены, что под руководством Президента Ильхама Алиева 

азербайджанская модель развития своими достижениями станет основой устойчивого развития и на 

новом этапе. Учитывая все это, от имени многотысячной армии предпринимателей заявляю, что на 

предстоящих 11 апреля президентских выборах мы единогласно поддержим кандидатуру Ильхама 

Алиева», - подчеркнул М. Мусаев. 

Председатель комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и 

предпринимательству Зияд Самедзаде отметил, что развитие ненефтяного сектора и социально-

экономическое развитие регионов определены как приоритетное направление экономической 

политики. В соответствии с осуществляемой главой государства социально-экономической 

политикой в результате постоянного улучшения предпринимательской среды, модернизации 

инфраструктуры в регионах, увеличения финансового обеспечения предпринимательства, развития 

отношений между государством и частным сектором удельный вес регионов в экономике 

Азербайджана продолжает расти. 

Председатель комитета подчеркнул, что экономика Азербайджана с каждым годом 

укрепляется, в ней происходят качественные изменения, в стране усиливается гражданское 

согласие. Все это сформировалось благодаря продуманной политике, проводимой Президентом 

Азербайджана. 

Выразив уверенность в том, что на предстоящих выборах народ займет правильную 

позицию, З.Самедзаде призвал всех отдать голоса за будущее Азербайджана, приумножение его 

могущества, дальнейшее укрепление авторитета на международной арене. 

Председатель Конфедерации профсоюзов Азербайджана (КПСА), депутат Милли Меджлиса 

Саттар Мехбалыев подчеркнул большое значение, придаваемое главой государства Ильхамом 

Алиевым развитию предпринимательства, роль предпринимателей в социально-экономическом 

прогрессе страны. Он сказал, что следует особо отметить деятельность частного сектора в создании 

новых рабочих мест, снижении уровня безработицы и бедности. В этом контексте 

предприниматели, наряду с профсоюзными организациями, должны быть заинтересованы в защите 

социально-экономических прав работников. 
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«Успехи в социально-экономической жизни азербайджанского народа являются 

результатом проводимой главой государства политики, осуществляемой им стратегии. Если мы 

хотим видеть счастливое, благополучное будущее нашего народа, то на президентских выборах 

должны поддержать кандидатуру главы государства Ильхама Алиева», - сказал Саттар Мехбалыев. 

Председатель Палаты аудиторов Вахид Новрузов отметил, что особое внимание, уделяемое 

Президентом Ильхамом Алиевым развитию регионов, сегодня приносит свои плоды. Развитие 

экономики, ненефтяного сектора страны зависит от развития предпринимательства. В стране 

реализуются многочисленные проекты, оказывающие поддержку деятельности предпринимателей, 

выдаются субсидии, предпринимаются важные шаги в области снижения налоговой нагрузки. Все 

это свидетельствует о том, что Президент Азербайджанской Республики действительно является 

другом предпринимателей. Поэтому 11 апреля мы проголосуем за главу государства Ильхама 

Алиева и продолжим делать все возможное во имя успешного будущего Азербайджана. 

Президент Ассоциации банков Азербайджана Закир Нуриев коснулся политики руководства 

страны в банковском секторе. Он сообщил, что за 14 лет общий объем банковских активов в 

Азербайджане вырос почти в 27 раз. За этот период объем кредитного портфеля увеличился в 19 

раз, депозитная база банковского сектора – в 28 раз, а вклады населения – почти в 30 раз. В целом, 

в объеме капитала наблюдается почти 20-кратный рост. Объем балансового капитала, начатого со 

188 миллионов манатов, сегодня достиг 3,7 миллиарда манатов. 

«Переизбрание Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева позволит 

успешно продолжить осуществляемые в стране широкомасштабные реформы и проекты развития. 

Как представитель банковской общины, объединяющей более 16 тысяч интеллектуальных 

избирателей, заявляю от имени Ассоциации банков Азербайджана, что мы поддерживаем 

кандидатуру Ильхама Алиева на очередных президентских выборах», - сказал З.Нуриев. 

Председатель Правления Ассоциации производителей строительных материалов, член 

Президиума КПА Эльхан Баширов рассказал о работе, проводимой в строительном секторе, 

реализуемых проектах. Он отметил, что условия, созданные главой государства для 

предпринимателей, указы, подписанные им в связи с развитием предпринимательства, придали 

большой стимул осуществлению данных проектов. Учитывая это, предприниматели поддерживают 

кандидатуру Президента Ильхама Алиева, каждый из нас готов продемонстрировать на выборах эту 

поддержку. 

Директор ООО CTS-Aqro, вице-президент КПА Закир Азимов подчеркнул, что в 2018 году 

на площади 35 гектаров планируется вырастить 70 тысяч тонн хлопка. А в предстоящие годы эту 

цифру предусмотрено довести до 100 тысяч тонн. З.Азимов от имени коллектива ООО сказал, что 

они поддержат кандидатуру Президента Ильхама Алиева. 

Председатель правления Азербайджано-турецкого объединения деловых людей Джамал 

Янгын, председатель Наблюдательного совета «Азерсун Холдинг», член президиума КПА 

Абдулбари Гезал, председатель правления Ассоциации развития женского предпринимательства в 

Азербайджане Сакина Бабаева, исполнительный директор Американской торговой палаты в 

Азербайджане Натаван Мамедова в своих выступлениях отметили, что Президент Азербайджана 

всегда оказывает поддержку предпринимателям, что они с большим одобрением воспринимают 

проводимые реформы в области предпринимательства и принятые правовые акты, подробно 

говорили о внимании и заботе о развитии предпринимательства. Они подчеркнули, что на 

предстоящих 11 апреля 2018 года президентских выборах поддержат кандидатуру главы 

государства Ильхама Алиева и отдадут голоса за успешное будущее Азербайджана. 

В заключение конференции было принято заявление. 

В заявлении говорится, что бизнесмены, опирающиеся сегодня на политический авторитет 

и экономическое могущество нашей страны, осуществляют успешную деятельность в стране и за 

рубежом. В результате принятых мер доля частного сектора в валовом внутреннем продукте 

превышает 80 процентов, а в занятости – 75 процентов. Чуткое отношение главы государства к 

пожеланиям и предложениям предпринимателей во время его выступлений на различных 

мероприятиях, встречах, проводимых в городах и районах нашей страны, подписанные им указы и 

распоряжения в этой области воодушевляют нас, предпринимателей на более заинтересованный и 

профессиональный подход к работе. Уверены, что под руководством Президента Ильхама Алиева 

родной Азербайджан и впредь будет добиваться больших успехов, наша страна станет еще сильнее. 

Неопровержимым фактом является то, что в результате широкомасштабной работы, проделанной 
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на сегодняшний день под руководством Президента Ильхама Алиева, предприниматели 

превратились в ведущую силу экономики страны. В соответствии с Дорожной картой по 

перспективе национальной экономики Азербайджанской Республики в нашей стране постоянно 

улучшается бизнес- и инвестиционная среда, совершенствуется законодательство, упрощаются 

административные процедуры, проводится целенаправленная работа по усилению государственной 

поддержки предпринимательства и снижению его административной нагрузки. Как продолжение 

данной политики, Распоряжение о ежегодном проведении 25 апреля в Азербайджанской Республике 

как Дня предпринимателей, являясь наглядным показателем внимания и заботы о развитии 

предпринимательства на самом высоком уровне, придало импульс активизации в обществе 

атмосферы поддержки предпринимательства. 

Заявление завершается следующими словами: «Мы, участники конференции на тему «Роль 

предпринимательства в развитии регионов», от имени многотысячной армии предпринимателей, 

составляющей активную часть общества, учитывая стремительное социально-экономическое 

развитие Азербайджана, усиление традиций государственности и демократических институтов, 

серьезное укрепление международного авторитета и обороноспособности страны, а также 

надежную гарантию в его лице перспектив развития Азербайджана, заявляем, что на предстоящих 

11 апреля президентских выборах поддержим кандидатуру Ильхама Алиева на пост Президента 

Азербайджанской Республики». 
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Народ берег, бережет и впредь будет беречь свое государство, потому что у нас есть 

государство и лидер, ведущие Азербайджан по пути демократического развития, 

являющиеся примером для всего мира во многих сферах 

 

Аслан Асланов, 

председатель Правления АЗЕРТАДЖ 

 

В демократическом обществе, в стране, обладающей многопартийной избирательной 

системой, политическая борьба воспринимается естественно и альтернативы ей нет.  

В Азербайджане, являющемся демократическим правовым государством, также обеспечена 

свобода слова и печати, созданы все условия для свободной деятельности политических партий. 

Любая партия и любой человек, рассчитывающие на себя, свой электорат, могут участвовать как в 

президентских, так и в парламентских и муниципальных выборах. На выборах всем партиям и 

отдельным кандидатам созданы равные условия, в этом смысле никто не вправе сетовать.  

Конечно, речь идет о нормальных, принятых на международной арене формах и методах 

борьбы. Какая же картина предстает перед нами сегодня?  

Не секрет, что во всех странах накануне выборов накаляются политические страсти, 

повышается активность, задействуются коварные планы внешних сил. Мы неоднократно были и 

являемся свидетелями этого на проводимых в Азербайджане президентских и парламентских 

выборах, референдумах. Антиазербайджанские круги, чьи планы устроить  в стране массовые 

беспорядки и «цветную революцию», бойкотировать выборы, создать «союз миллиардеров» 

провалились на предыдущих выборах, а надежды не оправдались, вновь запустили в социальных 

сетях против государства, государственности, власти, национальной элиты, нашего общества в 

целом машину лжи, клеветы, шантажа, оскорблений, призыва к насилию. Самое отвратительное, 

что винтиками этой машины являются несколько предавших свой народ, родину, государство  

азербайджанцев, завербованных органами иностранных спецслужб. Они пытаются скрыть то, что 

работают на иностранные службы. Однако если проанализировать политическую траекторию этих 

авантюристов, без устали повторяющих необоснованные мысли, непристойные выражения, не 

опирающиеся ни на какие факты суждения, то следы приведут прямо к антиазербайджанским 

кругам. Конечно, очень скоро мы узнаем, кто использует их в качестве инструмента, кому они 

прислуживают.  

Эти круги, пытающиеся подорвать утвердившуюся в Азербайджане прочную общественно-

политическую стабильность, стремятся нарушить единство между народом и властью, являющееся 

основой спокойствия. Еще одна цель осуществляемой ими информационной провокации — 

расчленить наше государство, создать противостояние в обществе.  

Время от времени мы становимся свидетелями: некоторым силам не по душе, что 

Азербайджан проводит независимую политику, выступает только с позиции национальных 

интересов. Поэтому они хотят, чтобы к руководству страной пришел безропотный человек, 

действующий под их диктовку. Но они забывают, что штурвал современного независимого 

Азербайджанского государства находится в надежных руках. Этого человека мир уже знает как 

решительного, волевого, смелого, прагматичного государственного деятеля, верит ему и уважает 

его.  

Думаю, если перечислить некоторые из многочисленных успехов, достигнутых нашим 

государством в последние годы, то это стало бы самым веским ответом на ложь и клевету 

антиазербайджанских кругов и антинациональных групп:  

• Как один из влиятельных акторов мирового сообщества Азербайджан реализовал проекты, 

изменившие ситуацию в регионе.  

• За короткий по историческим меркам срок Азербайджан превратился в мировой 

политической архитектуре в государство, с которым  считаются в вопросах, связанных с вызовами 

и угрозами не только регионального, но и глобального значения.  

• Крупнейшая страна Южного Кавказа с большим производственным и интеллектуальным 

потенциалом, Азербайджан стал в регионе центром энергетики, транспорта, логистики, 

гуманитарного диалога.  
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• Постоянное укрепление роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности 

Европы, глобальной экономике и финансовых вопросах уже признанная всеми реальность.  

• Внешнеполитическая стратегия Азербайджана направлена на обеспечение национальных 

интересов путем  творческого сотрудничества.  

• Азербайджан уверенно идет по пути строительства светского, демократического и 

правового государства, в подтверждение этого можно привести сколько угодно примеров.  

• Азербайджанская дипломатия, выступая в практической деятельности с международными 

партнерами с суверенных позиций, действует на основе полного равноправия, учета взаимных 

интересов и взаимной выгоды.  

• За последние 25 лет Азербайджан добился признания как надежный международный 

партнер, проводящий независимую внешнюю политику, вносящий вклад в региональное развитие, 

безопасность, стабильность и мультикультурализм.  

• В Азербайджане проведены системные и последовательные реформы. В результате 

успешно продолжаемых и сегодня данных реформ наша страна в полном смысле слова 

модернизируется и обновляется.  

Перед этими и другими успехами не сможет устоять ни одна клевета и ложь. Старания тех, 

кто пытаются очернить деятельность азербайджанских властей, подорвать  ложью и клеветой их 

имидж, напрасны. Рейтинг Президента Азербайджана сегодня, как и на предыдущих выборах, 

остается очень высоким. Наш народ верит своему ЛИДЕРУ, который вывел Азербайджан на путь 

динамичного развития, приумножил его авторитет, решительно отстаивает национальные 

интересы, и полагается на него. Наглядным подтверждением тому являются результаты опроса 

мнений, проведенного накануне президентских выборов 11 апреля международными и местными 

наблюдательными структурами. По итогам опроса мнений, проведенного американской 

организацией AJF&Accociates Inc. и Лигой защиты трудовых прав граждан, французским 

Институтом социологических исследований OpinionWay и Независимым центром консультации и 

помощи «За гражданское общество» соответственно 82,9 и 83,4 процента респондентов сообщили, 

что будут голосовать за кандидатуру Ильхама Алиева. Гражданская инициатива за свободные и 

демократические выборы GISDI Болгарии в промежуточном отчете, связанном с наблюдением за 

президентскими выборами, заявила, что предвыборные условия и законодательная база 

справедливы и обеспечивают проведение демократических выборов. В ходе опроса, проведенного 

Общественным объединением «ELS-Независимый центр исследований», 84,1 процента 

опрошенных однозначно отметили, что отдадут голоса за Ильхама Алиева. Пусть те, кто выбрали 

для себя путь очернения, клеветы, шантажа, ругани, посмотрят и на свои моральные критерии, и на 

результаты этих опросов.  

Знаменательно, что азербайджанские медиа сформировали платформу, с которой выступают 

с единых позиций против информационной войны антиазербайджанских кругов и 

антинациональных групп, сделавших клевету, оскорбления, шантаж, призыв к насилию, ругань 

инструментом политической борьбы. Однако в этот чувствительный геополитический момент 

одной лишь борьбы прессы недостаточно. Настало время ответить силам, оскорбляющим наше 

государство, государственные символы, руководство страны, политических деятелей, 

интеллигенцию, пытающимся нарушить стабильность в стране, в правовой плоскости. Выступления 

этих антинациональных сил дают  достаточно правовых оснований для этого. В этом направлении 

необходимо вести серьезную работу. Потому что эти грязные деяния  являются нападками не только 

на государство, его руководителя, отдельных людей, но и на весь народ, стабильность в нашей 

стране, наши национально-духовные ценности. Как граждане, мы просто не вправе оставаться 

безучастными к этому.  

Хочу завершить свои заметки следующим выводом. На политическом пространстве 

Азербайджана есть государство и лидер, ведущие страну вперед по пути демократического 

развития, являющиеся примером для мира во многих областях, и в то же время антинациональные 

группы, от которых отвернулся народ. С полной уверенностью могу сказать, что народ берег, 

бережет и впредь будет беречь свое государство. 
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Calling presidential election at an earlier date is vital in terms of addressing important issues on 

government agenda 

 

Novruz Mammadov  

 

Assistant to the President of the Republic of Azerbaijan on Foreign Policy issues Novruz 

Mamamadov commented on the President’s order to call the presidential elections at an earlier date.  

Assistant to the President said, "Today Azerbaijan is a country that has a distinctive place in the 

international community – a country that has achieved internal stability, security and sustainable 

growth and a nation that has become an initiator and implementer of large-scale regional and 

international projects. Azerbaijan has shown itself as a reliable and responsible partner, against the 

backdrop of ongoing complex processes and emerging threats around the world. This country has 

secured, solidified and maintained a unified front between the nation’s leader and the people. The 

bedrock of these accomplishments has been the performance of the country’s President Ilham Aliyev 

who perpetuated the political course of the National Leader Heydar Aliyev for the sake of Azerbaijan’s 

statehood and its people''.     

"Domestic and foreign policy course conducted by the current head of state for the past 15 years 

has ensured Azerbaijan’s stability, security and sustainable development. The reforms implemented in 

the country in the political, social, economic, cultural, scientific, religious and other domains have 

translated into serious qualitative change in the every sphere.  Thanks to the President’s vision and 

foresight Azerbaijan has become a driving force behind the realization of such enormous and crucial 

international projects such as the Southern Gas Corridor, TANAP, TAP, Baku-Tbilisi-Kars railway 

and the North-South Transportation Corridor. Today, Azerbaijan stands as a role model that contributes 

to the multicultural dialogue around the world through the multicultural and tolerant society of its 

own''.              

"With that in mind, the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev had exercised his 

constitutionally given right to call for early presidential elections in the country on 11 April 2018 by 

signing the respective order. And I wish to take this opportunity to reflect on the reasons that underpin 

the expediency of these early elections''.        

"According to the referendum on the constitutional amendments held on September 2016, the 

President’s term in office was extended from five years to seven. And because that was the outset of a 

new historical phase, the President now reaches out to the voters for the vote of confidence through 

the early elections''.     

"Moving up the elections to an earlier date is crucial in terms of addressing the pending issues 

on the government agenda and more proficient deployment of socio-economic resources for the new 

phase. The decision to hold early elections in April serves the purpose of boosting the efficiency of the 

reforms on the agenda, continuation of the staff and structural reforms and adopting corresponding 

legislative acts to that end.  

"Dozens of international and local events are scheduled in Azerbaijan for the 2018. Starting with 

the Formula 1 Race in late April, the events that range from the 100th Anniversary of the establishment 

of Azerbaijan Democratic Republic, series of events dedicated to the centennial celebrations of the 

establishment of Azerbaijan’s Army and creation of the national flag, the 100th anniversary of the 

country’s Parliament to the Baku Humanitarian Forum and others, could create extra constraints to the 

organizational process in the run-up and holding of the elections themselves. Therefore, it was only 

reasonable that the elections are held prior to such significant international events'', said Novruz 

Mammadov.        

He also stressed that the intensity of the trends present in the modern system of international 

relations of our time and the ongoing process within the geography that Azerbaijan lies in and beyond, 

may at any moment generate challenges that require enhancing the level of readiness and displaying 

adeptness in foreign policy.    

"Furthermore, moving the elections to an earlier date is one of the preemptive steps to neutralize 

the negative aftermath of the growing aggravation of adverse processes in the South Caucasus and in 

the neighborhood, as well as their potential impact upon Azerbaijan''.  
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"Today, in Azerbaijan’s political sphere, there is no politician, statesman or a leader to rival Mr. 

Ilham Aliyev or offer him competition. The Azerbaijani people highly appraise President’s 

performance and extend their limitless trust towards him. There is no doubt, both within the country 

and beyond, that holding of elections in a certain month of the year, makes no essential impact on their 

outcome'', Assistant to the President noted. 
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