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Prezident seçkilərində 

xalqın sabaha inamı qalib gəldi
 � Azərbaycanda keçirilən daha bir ümummilli 

siyasi kampaniya – prezident seçkiləri obyektiv, şəffaf və 
ədalətli şəkildə sona çatdı, xalqımızın ümumi iradəsini 
bütün dünyaya bəyan etdi.

Budəfəki seçkilərin önəmli 
tərəflərindən biri səsvermə 
günü seçicilərin yüksək fəallığı 
oldu. Xarici müşahidəçilər bu 
cəhətə xüsusi diqqət yetirmiş, 
öz açıqlamalarında əksər seçki 
məntəqələrində uzun növbələr 
gördüklərini qeyd etmişlər. Mən 
özüm də Bakı şəhərinin Səbail 
rayonunun seçki məntəqələrində 
seçicilərin məntəqələrə axın-
la gəldiklərini müşahidə 
etmişəm. Bu o deməkdir ki, 
artıq Azərbaycan seçicisi ölkə 
həyatının ən məsuliyyətli kam-
paniyasında kifayət qədər siyasi 
fəallıq göstərir. 

Ölkə üzrə siyasi 
mədəniyyətin, yüksək fəallığın 
müşahidə olunması 2018-
ci il seçkilərinin ən mühüm 
göstəricilərindən biridir. Xalq 
artıq kimi və niyə seçdiyinin 
fərqindədir. Seçkinin gedişində 
sıravi insanların təbii mövqeyi 
ilə siyasi təbliğatın üst-üstə 
düşməsi yekunda bir-birini 
tamamladı. Azərbaycan seçi-
cisi ümummilli lider Heydər 
Əliyevin böyük sınaqlar-
dan uğurla çıxmış müstəqil 
dövlətçilik xəttinə sonsuz 
sədaqətini ifadə etdi. Eyni 
zamanda, xalq özünün qəti 
mövqeyi ilə Prezident İlham 
Əliyevin son 15 il ərzində 
apardığı məqsədyönlü siyasətə, 
əldə olunmuş mühüm nəticələrə 
yüksək qiymətini verdi, daha 
böyük gələcəyə, işıqlı sabahlara 
inamına səs verdi. 

Göründüyü kimi, Prezi-
dent İlham Əliyevin yüksək 
dövlətçilik təcrübəsi, aydın si-
yasi xətti, uzaqgörən, praqmatik 
baxışları seçicilərin qəti mövqe-

yinin formalaşmasında həlledici 
rol oynadı. Ötən illərdə daxili və 
xarici siyasətdə böyük uğurlara 
imza atmış İlham Əliyevin hər 
bir addımının xalqın arzu-
istəklərinə tam cavab verməsi, 
beynəlxalq reallıqlara uyğun-
luğu prezident seçkilərinin 
həlledici amili oldu.

Azərbaycanda seçkiqabağı 
təşviqat işi də tam demokratik 
şəraitdə keçdi. Ölkə miqyasın-
da prezidentliyə namizədlərin 
hər biri üçün normal və 
bərabər şərait yaradılmışdı. 
Siyasi cəhətdən yetkin seçicilər 
seçkiqabağı təşviqat kampa-
niyasında Prezident İlham 
Əliyevin tərəfində olduqlarını, 
ona səs verəcəklərini qabaqca-
dan açıq-aşkar bəyan edirdilər. 
Bu, gerçək demokratiyanın 
təzahürü idi. Yəni seçicilərin 
mütləq əksəriyyətinin qəti qərarı 
ölkənin 15 il ərzində yaşadığı 
reallıqlardan qaynaqlanırdı. 

Azərbaycanda hökm 
sürən ictimai-siyasi sabitlik və 
hərtərəfli, dinamik inkişafın 
göstəriciləri seçkinin taleyinin 
həll olunmasında ciddi rol oyna-
dı. Xalq gördüyünə, yaşadığına 
əsaslandı və qarşıdakı dövrdə 

taleyini inandığı siyasətçiyə, 
indiki anlamda öz həqiqi lideri 
İlham Əliyevə etibar etdi. Böyük 
mütəşəkkilliklə keçən seçkilər 

müstəqillik epoxasının 
möhtəşəm yekunu və yeni 
tarixi mərhələnin mühüm 
start nöqtəsi oldu. Bu, təkcə 
seçki marafonunun sonu ol-
mayıb, ölkəmizin həyatında 
yeni inkişaf mərhələsinin 
başlanğıcıdır. 

Seçkinin nəticələri bir 
daha sübut etdi ki, ötən 
illərdə Prezident İlham 
Əliyev böyük ümumxalq 
etimadı qazanmışdır. Buna 
görə də seçki bülletenlərində 
“İlham Əliyev” adının 

qarşısına öz “hə”sini xüsusi 
məmnunluqla işarə edən hər bir 

seçici bununla bugündən razılı-
ğını və sahaha inamını ifadə et-
mişdir. Seçkidə real əməllərə və 
perspektiv inkişafa inam qalib 
gəlmişdir. Belə bir dərin inamı 
və uzaqgörən siyasəti ölkəmizə 
İlham Əliyev qazandırmışdır. 
Bu mənada yenidən Prezident 
seçilmək İlham Əliyevin təkcə 
qələbəsi deyil, həm də halalca 
haqqıdır. 

İlham Əliyev qədər yüksək 
siyasi-mənəvi keyfiyyətlərə, 

praqmatik baxışlara malik olan 
görkəmli dövlət xadimini dövlət 
başçısı vəzifəsinə yenidən 
seçmək üçün seçicilərin çox 
götür-qoy etmələrinə xüsusi 
ehtiyac olmamışdır. Xalqın qəti 
inamı belə idi: yalnız İlham 
Əliyev! Bununla xalqımız 
həm də ölkəmizə qarşı xarici 
dairələrdən gələn təhdidlərə, 
böhtan və iftira yağdıran-
lara, onlara qul olan “sapı 
özümüzdən baltalar”a da ağır 
zərbə vurmuşdur. Bu seçkidəki 
yüksək nəticə Azərbaycan xalqı-
nın tarixi qələbəsidir. Xalqla iq-
tidar arasındakı sarsılmaz əlaqə, 
böyük inam seçkinin taleyini 
birmənalı olaraq həll etmişdir.

Xalqımız Prezident 
seçkilərində İlham Əliyevin 

qalib gəlməsinin ölkə həyatının 
bütün sahələrinə böyük inkişaf 
gətirəcəyinə dərindən inanır. 
Ölkə əhalisi demokratik yolla 
keçirilmiş seçkilərdə böyük 
qələbə qazanmış Prezident  İlham 
Əliyevin simasında özünün daha 
parlaq gələcəyini görür.

İsa HƏBİBBƏYLİ, 
AMEA-nın vitse-prezidenti, 
Milli Məclisin Elm və təhsil 
komitəsinin sədri, akademik 

Aprelin 11-də Azərbaycanda prezident seçkiləri 
başa çatdı. Seçkilərlə əlaqədar ölkəmizdə olmuş 
xarici müşahidəçilərin fikirlərini öyrəndik. 

Qazaxıstan parlamentinin üzvü  Muratbay 
Joldasbayev:

– Qazaxıstanın böyük nümayəndə heyəti  
seçkiləri müşahidə etdi. Xeyli məntəqədə olduq, 
müşahidələr apardıq. Seçici fəallığı yüksək idi. 
Vətəndaşlar sabitliyə, əmin-amanlığa səs verdiklərini 
dedilər.

Qazaxıstan Mərkəzi Seçki Komissiyasının 
sədri Berik İmaşov:

– Bir neçə məntəqədə səsverməni izlədik. 
Həqiqətən, müşahidələrim onu göstərdi ki, seçkilər 
Avropa standartlarına uyğun keçirildi. 

Bolqarıstan parlamentinin deputatı 
 Aleksandr Simov:

– Səsvermə prosesi çox yaxşı keçdi, təşkilatçılıq 

yüksək idi. Vətəndaşlar azad şəkildə gəlib istədiyi 
namizədə səs verdilər. Müşahidə apardığım seçki 
məntəqələrində heç bir maneə ilə rastlaşmadım. 
Sizin təcrübənizi Bolqarıstanda da tətbiq etmək 
yaxşı olardı.

Serbiya Milli Assambleyasının nümayəndəsi 
Veroljub Arsic:

– Vətəndaşlar səs verirdilər, onlara heç bir prob-
lem yaradılmırdı. Ümumiyyətlə, heç bir qarşıdurma 
ilə rastlaşmadıq. Səsvermə prosesi sakit, şəffaf 
şəkildə keçirildi.

Ülviyyə VAHİDQIZI, “Xalq qəzeti”

 � Azərbaycan xalqı yenə 
öz düzgün seçimini etdi! Daha 
doğrusu, tərəddüd etmədən tarixi 
seçiminin üstündə möhkəm 
dayandı. 

Ölkəmizin dövlət müstəqilliyini xilas 
etmiş və əbədilik yoluna çıxarmış ümum-
milli lider Heydər Əliyevin istiqlal missi-
yasını 15 ildən bəri böyük uğurla davam 
etdirən Prezident İlham Əliyev növbəti 
seçkidə də parlaq qələbə qazanaraq milli 
dövlətimizə rəhbərlik etmək səlahiyyətini 
qoruyub saxladı. Bu mənada xalqımız, 
əslində, dövlət müstəqilliyinin qorunub 

möhkəmləndirməsinə səs verdi!
Bu möhtəşəm hadisənin doğurduğu 

misilsiz, bir millətin tarixi idealları ba-
xımından isə təbii coşqunun miqyasını 
təsəvvür etmək üçün istiqlal tariximizə 
üz tutmaq lazım gəlir. Bu yaxınlarda 100 
illiyini qeyd edəcəyimiz Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətindən üzü bəri həqiqi 
vətənpərvərlərin keçirdiyi hissləri xatır-
lamaq kifayətdir. Yüz il ərzində haradan 
haraya gəldik?! O illərin məşhur milli 
müstəqillik mübarizləri və liderləri Əli 
bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, 
Əlimərdan bəy Topçubaşov, Məhəmməd 
Əmin Rəsulzadə, Fətəli xan Xoyski, Nəsib 
bəy Yusifbəyli, sonrakı illərdə Nəriman 
Nərimanov və Heydər Əliyev kimi millət 
xadimlərinin arzuları bu gün tam mənası ilə 
gerçəkliyə çevrilmişdir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 
qurub-yaratdığı, dünya dövlətləri sırasına 
çıxardığı suveren Azərbaycan Respubli-
kası əsrin dörddə biri qədər dövrdə nəinki 
müstəqil yaşamağa, eyni zamanda, bir sıra 
sahələrdə beynəlxalq maraq doğuran ciddi 
iqtisadi, sosial, siyasi və mədəni uğurlara 

imza atmağa nail olmuşdur. Bu möhtəşəm 
uğurların qazanılmasında ölkəyə 15 ildən 
bəri rəhbərlik edən Prezident İlham Əliyevin 
xidmətləri, heç şübhəsiz, müstəsnadır! O 
yüksək intellektinin, sarsılmaz iradəsinin, 
tükənməz quruculuq enerjisinin, ən 
əsası, mənsub olduğu xalqın ideallarına 
sədaqətinin nəticəsi olaraq ümummilli 
etimad qazanmış, yalnız ölkəsinin deyil, 
bütövlükdə, dünya azərbaycanlılarının lideri 
kimi şöhrətlənmişdir!

Mən Ağstafadan seçilmiş millət vəkili 
kimi neçə illərdir müşahidə edirəm ki, 
bölgədə dövlət başçısı İlham Əliyevin 
nüfuzu ilbəil deyil, aybaay, günbəgün 
yüksəlir. Bu yaxınlarda, seçki ərəfəsində 

Yeni Azərbaycan Partiyasının təbliğat 
qrupu ilə rayonu yenidən kəndbəkənd 
dolaşarkən maraqlı, eyni zamanda, 
tamamilə qanunauyğun bir halın şahidi 
oldum. Qrupumuzun üzvləri dövlət baş-
çısı İlham Əliyevin ötən illərdə gördüyü 
tarixi işlərdən danışarkən sadə adamlar 
bu söhbətləri böyük maraqla dinləməklə 
yanaşı, həm də duyğulanaraq, gündəlik 
həyatlarında şahidi olduqları daha konk-
ret faktları xatırladırdılar. Onlar dövlət 
başçısının həmin xidmətlərini elə incəliklə 
dəyərləndirirdilər ki, prezidentliyə namizəd 
İlham Əliyevin ən yaxşı vəkillərinin elə 
onların özlərinin olduğunu görürdük.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
ali siyasi nüfuzunu, eləcə də müxtəlif 
təbəqələrdən olan insanların dövlət başçısı-
na ümumxalq məhəbbətini mən tez-tez oldu-
ğum xarici ölkələrdə dünya azərbaycanlıları 
arasında da çox görmüşəm. Əlbəttə, Xalqın 
öz Liderinə məhəbbəti, ehtiramı zəruridir. 
Ancaq ondan da əsası odur ki, Xalq həmin 
Liderin ətrafından böyük əməllər naminə 
birləşməklə zaman-zaman yığılıb qalmış 
problemləri həll edir, həm də gələcəyə 
nikbin baxır.

Dünya miqyasında tanınan və 
dəyərləndirilən siyasət və dövlət adamı 
İlham Əliyevin hər yeni qələbəsilə sü-
but edir ki, o, müstəqilliyinə qovuşmuş 

bir xalqın möhtəşəm Lideridir. Budəfəki 
seçkilərin nəticəsi də bütün dünyaya sübut 
etdi ki, Azərbaycan xalqı və dövləti növbəti 
ümumxalq seçiminin baş şüarına çevrilmiş 
“İlhamla irəli!” çağırışını tale hökmünə 
çevirməyi bacardı.

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevi 
və onun arxasında möhkəm dayanmış ulu 
xalqımızı bu möhtəşəm qələbə münasibətilə 
təbrik edir, gerçəkləşmiş ümummilli qərarın 
ölkəmizi daha xoş günlərə aparacağına qəti 
əminliyimi bildirirəm.

Nizami CƏFƏROV, 
Milli Məclisin deputatı, akademik

Milli müstəqilliyimizin 
möhtəşəm qələbəsi

Bu möhtəşəm qələbəni  
bütün Azərbaycan gözləyirdi

 � Başqa cür ola da bilməzdi, cənab İlham Əliyevin yenidən 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçiləcəyinə heç kim şübhə 
etmirdi. Əksinə, hamı, o cümlədən çoxminli idmançılar ordusu tam 
əminliklə gözləyirdi ki, seçicilərin böyük əksəriyyəti məhz möhtərəm 
dövlət başçımıza səs verəcək.

Ölkə əhalisinin yüksək fəallığı 
şəraitində, mütəşəkkil, şəffaf şəkildə 
keçirilən, insanların yüksək əhval-ruhiyyə 
ilə iştirak etdikləri 11 aprel prezident 
seçkiləri bir daha təsdiq etdi ki, Prezident 
İlham Əliyev ölkəmizə rəhbərlik etdiyi 
on beş il ərzində xalqın böyük hörmət 
və rəğbətini qazanmışdır və əhalinin ona 
etimadı çox yüksəkdir.

Biz idmançılar–istər məşhur çempi-

onlar və görkəmli mütəxəssislər, istərsə 
də veteranlar və sıravi bədən tərbiyəçiləri 
dövlətimizin, şəxsən möhtərəm Preziden-
timiz, Milli Olimpiya Komitəsinin rəhbəri 
İlham Əliyevin qayğı və diqqətini həmişə 
hiss etmişik. Azərbaycanda sayı artıq 45-ə 
yaxınlaşan Olimpiya idman kompleksləri, 
idmançılara məşq və yarışlarda iştirak 
üçün yaradılan əla şərait, dünya və Avropa 
çempionatlarında, Olimpiya Oyunların-

da qazanılmış qələbə və medallar aydın 
şəkildə təsdiq edir ki, cənab İlham Əliyevin 
rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Respublikasın-
da idman dövlətimizin gündəlik qayğısı ilə 
əhatə olunmuşdur.

Bu günlər Bakıda keçirilən batut 
və tamblinq üzrə Avropa çempionatının 
iştirakçıları–bir çox ölkəni təmsil edən 
gimnastlar asudə vaxtlarında paytaxtımızla 
böyük məmnuniyyətlə tanış olur və Bakının 
gözəlliyindən əsl zövq alırlar. Prezident 
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan 
sürətli inkişaf və tərəqqi yolundadır. Cənab 
Prezident xalqımızı, əlbəttə ki, həm də id-
mançılarımızı hələ çox uğurlara, çox qələbə 
və medallara aparacaq.

Elşad NƏRİMANOV, 
Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman 
xadimi, beynəlxalq dərəcəli hakim, 

professor

 � Müsahibimiz Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin 
sədri Təhmasib Novruzovdur

– Təhmasib müəllim, 11 aprel 
seçkiləri artıq geridə qaldı. Dünyanın 
aparıcı kütləvi informasiya vasitələri 
də, çoxsaylı beynəlxalq müşahidəçilər 
də bu seçkinin ədalətli və demokra-
tik şəkildə keçirildiyi barədə kifayət 
qədər müsbət rəy səsləndirdilər. 
Ancaq təəssüf ki, həm ölkə daxilində 
( Mən “Milli Şura” deyilən qurumu 
və Əli Kərimlinin AXCP-sini nəzərdə 
tuturam ), həm də beynəlxalq aləmdə 
xalqımızın halal seçiminə qərəzli 
yanaşanlar tapıldı. Sizin bu məsələyə 
münasibətiniz necədir? 

– Bəli, dünya ictimaiyyəti bu 
seçkinin şəffaf, demokratik keçdiyini 
bildirdi. ATƏT DTİHB, ATƏT PA və 
AŞPA-nın məlum açıqlamasından son-
ra bir daha bəlli oldu ki, Əli Kərimli 
və Cəmil Həsənlinin seçkini boykot 
etmək çağırışı bu qərəzli qurumun 
sifarişi imiş. Əslində, bu qurumlar da 
kimlərinsə sifarişlərini yerinə yetirərək 
ölkəmizə qarşı qərəzli hesabatlar 
hazırlayırlar. Budəfəki hesabatları da 
seçkidən əvvəl hazırlanmışdı. Bunu, 
səsləndirdikləri “nöqsanlardan” da 
aydın hiss etmək olurdu. 

Onların fəaliyyət tarixində baş 
verən ən rüsvayçı fakt da məhz Bakıda 
qeydə alındı. Belə ki, ATƏT DTİHB- 
nin öz eksperti bu qurumun iç üzünü 
açdı və bu ədalətsizliyə, yalan və ikili 
oyunlara etiraz edərək istefa verdi. 
Bu açıqlamadan sonra həmin qurum-
lar beynəlxalq ictimaiyyətin üzünə 
çıxa biləcəklərmi? Qərəzli, böhtançı 
qurumun sifarişlərini yerinə yetirən 
Əli Kərimli, Cəmil Həsənli və onların 
əlaltıları özləri də dərk edirlər ki, artıq 
xalq belə xəyanətkarlara, satqınlara 
nifrət edir. Onlar hakimiyyətdə olan 
zaman bu xalqa elə zülm ediblər ki, 
hələ də unudulmayıb. Görün qrantlar 

onların gözlərini necə bağlayıbsa, boy-
kot sözünün mənasını da unudublar. Bu 
adamlar seçkidə iştirakdan imtina ilə 
boykotu qarışdırırlar. İstənilən seçkidə 
iştirakdan imtina başqadır, boykot 
başqa. 

Dünya təcrübəsində də belə bir 
qayda var. Boykota o zaman gedərlər 
ki, ümumi seçicilərin yarıdan çoxunu 

öz tərəflərinə çəkə bilsinlər. Bizdə isə 
boykot çağırışı edənlər nə qədər çalış-
salar da, keçirdikləri mitinqə 1200-
1300-dən artıq adam toplaya bilmirlər. 
Azərbaycanda isə 5 milyondan artıq 
seçici var. Onların da əksəriyyətinin 
seçkidə iştirakının şahidi olduq. Bunu 
beynəlxalq müşahidəçilər və seçkini 
izləmiş dünyanın aparıcı kütləvi infor-
masiya vasitələrinin nümayəndələri də 
də etiraf etdilər. Bildirdilər ki, indiyə 
qədər müşahidə etdikləri seçkilərdə 
belə seçici fəallığı ilə qarşılaşmayıblar.

Mən apardığım müşahidələrə 
əsasən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, 
Azərbaycanda aprelin11-də keçiril-
miş prezident seçkiləri böyük seçici 
fəallığı ilə, şəffaf, azad və ədalətli ke-
çirilmişdir. Hər şey Seçki Məcəlləsinə 
və digər qanunvericilik sənədlərinə, 
təlimatlara, MSK-nın təsdiqlədiyi 
Təqvim Planına uyğun həyata keçiril-
mişdir. Həmin gün Azərbaycan daha 
bir demokratik, şəffaf və obyektiv 
seçki keçirməklə bədxahların çirkin 

niyyətlərini ürəklərində qoydu.

– Seçkidəki bu möhtəşəm 
qələbə Azərbaycan iqtidarına xalqın 
göstərdiyi etimadın, xüsusən 1993-
cü ilin yayından sonra qazandığı-
mız hərtərəfli uğurların nəticəsidir. 
Siz 1987-88-ci illərdə formalaşmış 
xalq hərəkatınn fəallarındansınız. 
Ölkəmiz dövlət müstəqiliyini bərpa 
etdiyi illərdə baş verən hadisələrin 
içərisində olan bir şəxs kimi, həmin 
dövrü necə xarakterizə edirsiniz?

– Azərbaycan dövlət 
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 
hakimiyyəti ələ keçirən qüvvələrin 
dövlət idarəçiliyindəki naşılığı, siyasi 
savadsızlığı, öz şəxsi mənafelərini 
xalqın mənafeyindən üstün tutmaları 
vəziyyəti getdikcə gərginləşdirirdi. 
Xalqın qanı bahasına qazanılmış 
müstəqillik məhv olmaq həddinə 
çatırdı. Artıq Azərbaycanın varlığı 
təhlükə altına düşmüşdü. Mən bu 

hadisələrin canlı şahidi olan bir adam 
kimi qətiyyətlə deyirəm ki, nə yaxşı 
ki, həmin o ağır və dözülməz bir vaxt-
da ulu öndər Heydər Əliyev xalqın 
səsinə səs verdi və ölkə rəhbərlyinə 
qayıtdı. Belə olmasaydı, Azərbaycan 
parçalanaraq xəritədən silinəcəkdi. 
Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə 
yenidən hakimiyyətə qayıtması, 
müstəqilliyimizin qorunmasına və 
əbədi olmasına gətirib çıxardı. 

1993-cü ildən sonra 
Azərbaycanı həm daxili, həm də 

xarici düşmənlərdən qorumaq, 
parçalanma meyillərindən xilas 
etmək, müstəqilliyimizi yaşatmaq 
üçün Heydər Əliyev gərgin fəaliyyət 
göstərdi. Ümummilli liderimizin 
rəhbərliyi ilə başlanan islahatlar 
artıq ölkəmizdə qanunların aliliyini 
təmin edən, hüquqi, dünyəvi dövlət 
quruculuğunu, ədalətli iqtisadi və 
sosial qaydalara uyğun olaraq hamının 
layiqli həyat səviyyəsini reallaşdıran 
yeni milli Konstitusiyanın qəbulunu 
da gündəmə gətirmişdi. Beləliklə, 
1995-ci il noyabrın 12-də Azərbaycan 
xalqı özünün çoxəsrlik dövlətçilik 
ənənələrini davam etdirərək, 
cəmiyyətin və hər kəsin firavanlığının 
təmin edilməsini, ədalətin, azadlığın 
və təhlükəsizliyin bərqərar olunmasını 
istəyərək, ümumxalq səsverməsi yolu 
ilə müstəqil dövlətimizin Konstitu-
siyasını qəbul etdi. Konstitusiyanın 
qəbulu müstəqillik tariximizin ən 
mühüm hadisələrindən biri olmaqla, 
ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan 

dövlətçiliyi qarşısındakı böyük 
xidmətlərindən biridir. 

Bu gün Azərbaycan dünyanın 
sayılıb-seçilən dövlətlərindən birinə 
çevrilib. Bu da onu deməyə əsas verir 
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi 
kursunun alternativi yoxdur. Məhz 
bu siyasi kursun uğurlu davamıdır ki, 
bu gün Azərbaycan dünya birliyində 
söz sahibi olan dövlətlərdəndir. Xalq 
bu siyasəti dəstəkləyir. Buna görə də 
aprelin 11-də seçicilərin 86 faizi bu 
siyasətə səs verdi. 

– Son 15 ildə ölkəmizin bü-
tün sahələr üzrə qazandığı uğur-
lar beynəlxalq aləmdə də yüksək 
qiymətləndirilir.

– Təbii ki, qiymətləndirilməlidir. 
Son 15 il ərzində Azərbaycan böyük 
və şərəfli yol keçmişdir. Ölkəmiz 
bütün sahələrdə böyük uğurlara imza 
atmışdır. Azərbaycanın beynəlxalq 
nüfuzu artır, ölkəmizdə aparılan 
siyasi-iqtisadi islahatlar dünya birliyi 
tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 
Ölkəmizdə təhlükəsizlik, sabitlik 
təmin edilir. Sabitliyin mənbəyi isə 
Azərbaycan xalqının iradəsidir, xalq-
iqtidar birliyidir. İqtisadiyyat 15 il 
ərzində 3,2 dəfə, qeyri-neft iqtisadiy-
yatımız isə 2,8 dəfə artmışdır. 2004-
cü ildə bizim valyuta ehtiyatlarımız 
1,8 milyard dollar idi, bu gün isə 44 
milyard dollara bərabərdir. On beş il 
ərzində biz valyuta ehtiyatlarımızı 23 
dəfə artırmışıq. Regionların siması 
tamamilə dəyişib. Yol infrastrukturu 

yenidən qurulub. Bu illər ərzində 
demokratik proseslərin inkişafında da 
əsaslı dönüş yaradılıb. İnsan hüquq və 
azadlıqlarının müdafiəsinə, demokratik 
seçkilərin keçirilməsinə azad sözə, 
müstəqil mətbuta əlverişli şərait for-
malaşıb. Əhali istədiyi vaxt müraciət 
edib mitinq keçirə bilər. Bundan ötrü 
şəhərin mərkəzində münasib yer də 
ayrılır. Üstəlik, əhalinin təhlükəsizliyi 
dövlət tərəfindən qorunur. 

Demokratiyanın əsas atribut-
larından hesab edilən şəffaf, azad 

və ədalətli seçkilərin keçirilməsi 
istiqamətində reallaşdırılan tədbirlər, 
qəbul edilən qanunvericilik aktla-
rı, dünyanın tanınmış ekspertləri 
tərəfindən demokratik sənəd hesab 
edilən Seçki Məcəlləsi beynəlxalq 
aləmə nümunədir. Beynəlxalq 
müşahidəçilər də Azərbaycanda 
seçkilər zamanı şəffaflığın təmin 
edilməsi istiqamətində həyata keçirilən 
tədbirləri çox yüksək qiymətləndirirlər. 
Bütün bunlar Azərbaycan dövlətinin 
demokratik ənənələrə sadiqliyinin 
nümunəsidir. Mən qətiyyətlə deyirəm 
ki, bu gün Şərq ölkələri arasında 
Azərbaycan ən demokratik dövlətdir. 

– Təəssüf ki, adlarını müxalifət 
qoyan bəzi üzüdönüklər bu uğurları 
görmürlər...

– Onlara müxalifət deməzdim. 
Belə üzüdönüklər, daha doğrusu, 
xəyanətkarlar xarici himayədarlarının 
verdikləri qrantlara görə, mənliklərini 
sataraq ölkədə qarşıdurma yaratma-

ğa çalışır, qazanılan uğurlara kölgə 
salmağa cəhd edərək “ağalarının” 
sifarişlərini yerinə yetirirlər. Onların 
ağaları da, təbii ki, Azərbaycanın in-
kişafını gözü götürməyən qüvvələrdir. 
Fikir verin, ölkədə növbəti prezident 
seçkilərinə hazırlıq başlayandan 
Əli Kərimli və onun təsiri altına 
düşən, guya Milli Şuranın sədri olan 
Cəmil Həsənli prezident seçkilərini 
boykot etməyə cəhd göstərdilər. 
Təbii ki, bu xəyanətkar əməl onla-
rın öz istəklərindən irəli gəlmirdi. 
Antiazərbaycan qüvvələr belələrindən 
istifadə edir, onlara çirkli pullar ötürür, 
bu yolla ölkədə çaşqınlıq yaratmaq 
istəyirdilər. 

Məndə belə bir dəqiq 
məlumat var ki, Əli Kərimlini 
maliyyələşdirənlərdən biri Türkiyədə 
yaşayan erməni əsilli şirkət sahibi-
dir. Onun erməni əsillilər tərəfindən 
maliyyələşdirilməsi barədə başqa 
məlumat çoxdur. Həmin maliyyə 
hesabına bir qrup satqın kimlərinsə 
sifarişini yerinə yetirərək, xarici 
ölkələrdə oturub dövlətimizin, ayrı-ayrı 
şəxslərin ünvanına təhqiramiz sözlər 
deyir, ləyaqətsiz ifadələr işlədirlər. 
Onları maliyyələşdirənlər milli-mənəvi 
dəyərlərimizi, azərbaycançılığımızı 
gözləri önünə gətirməlidirlər. Puldan 
ötrü hər cür mənəviyyatsızlığa getmək 
olarmı? Onlar özləri də yaxşı bilirlər 
ki, bu gün Azərbaycan dövlətinin 
əleyhinə söylədikləri yalan və iftiradır. 
Seçkini boykot etmək istəyirdilər. Bəs 
nə oldu? 59 ölkədən, 61 beynəlxalq 
təşkilatdan 900-ə yaxın beynəlxalq 
müşahidəçi gəldi. Hamısı da seçkinin 
şəffaf, demokratik keçdiyini bildirdi. 

Fürsətdən istifadə edərək, bu 
seçkilərdə parlaq qələbə qazanmış 
xalqımızı və Prezident İlham Əliyevi 
təbrik edirəm. 

Müsahibəni qələmə aldı: 
Əliqismət BƏDƏLOV, 

“Xalq qəzeti”

ATƏT DTİHB, ATƏT PA və AŞPA-nın müşahidə 
missiyasının qərəzli və ədalətsiz mövqeyi hiddət doğurur

Vətəndaşlar sabitliyə, 
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