
2013-cü il oktyabrın 9-u Azərbaycanın tarixində növbəti prezident seçkiləri günüdür.
Seçki prosesinin başladığı ilk dəqiqələrdən Bakı şəhərinin 29 saylı Səbail Seçki Dairəsinin 6 nömrəli orta

məktəbdə yerləşən 6 saylı seçki məntəqəsində xüsusi canlanma müşahidə olunur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 9-da səhər saat 10-da xanımı Mehriban

Əliyeva və ailə üzvləri ilə birlikdə seçki məntəqəsinə gəldi.
Prezident İlham Əliyev səsvermə otağına daxil olub seçki bülletenini alaraq kabinəyə keçdi və sonra bülleteni

qutuya saldı.
Bu anı respublikamızın və xarici ölkələrin mətbuat orqanlarının, televiziya kanallarının nümayəndələri izlədilər.
Mehriban xanım Əliyeva və ailə üzvləri də səs verdilər.
Prezident İlham Əliyev beynəlxalq müşahidəçilərlə görüşdü.
Bu seçki məntəqəsində 724 seçici qeydiyyata alınmışdır. Məntəqədə səsvermənin gedişini xarici müşahidəçilər,

habelə qeyri-hökumət təşkilatlarının, müxtəlif siyasi partiyaların və prezidentliyə namizədlərin nümayəndələri
izləyirdilər. Azərbaycanın hər yerində olduğu kimi, 29 saylı Səbail Seçki Dairəsinin 6 saylı seçki məntəqəsində
də seçicilər xalqımızın xoşbəxt gələcəyinə, dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi dirçəlişə,
dinamik inkişafa, sabitliyə və əmin-amanlığa səs verdilər.   

*  *  *
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev prezident seçkilərinin ilkin nəticələri ilə bağlı xalqa

müraciət etmişdir.
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Azərbaycan Respublikası sivil dünyanın
cəmiyyətimizin yüksəlişinə xidmət

edən mütərəqqi, demokratik prinsiplərə söykə -
nən inkişaf modellərini rəhbər tutaraq bu yolda
böyük uğurlar əldə etməkdədir. Seçkilərin qa-
nunvericiliyə uyğun olaraq, azad, ədalətli və
şəffaf keçirilməsi, seçicilərin səsvermədə fəal
iştirakı, vətəndaşların sərbəst seçim etmələri
demokratiyanın təmin edilməsinin və onun
inkişafının əsas göstəricisi hesab olunur. Qürurla
deyə bilərik ki, ötən illərdə respublikamızda
yaradılan demokratik institutlar inkişaf etdikcə
seçki sisteminin təkmilləşdirilməsi prosesi
uğurla həyata keçirilmiş, beynəlxalq standartlara
cavab verən Seçki Məcəlləsi qəbul olunmuş,
bu qanuna əlavələr və dəyişikliklər edilməklə
seçki qanunvericiliyi daim təkmilləşdirilərək

azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi üçün
mükəmməl hüquqi baza yaradılmışdır. Ok -
tyabrın 9-da ölkəmizdə, o cümlədən onun ay-
rılmaz tərkib hissəsi olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasında bayram əhval-ruhiyyəsi şə-
raitində keçirilən növbəti prezident seçkiləri
dediklərimizi  bir daha təsdiq etdi. 
     Demokratik seçkilərin keçirilməsi vətəndaşın
öz seçiminə inamının, seçdiyi şəxsə etimadının
ifadəsi olmaqla, həm də Vətən, xalq qarşısında
məsuliyyətinin göstəricisidir. 9 oktyabr prezident
seçkilərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında
seçicilərin seçki hüquqlarından istifadə edərək
seçdikləri namizədə səs vermələri üçün zəruri
olan bütün şərait yaradılmışdı. Azərbaycanın
seçki tarixində 2008-ci ildən başlayaraq tətbiq
olunan və seçki məntəqələrindən kənarda in-

sanlara internet vasitəsilə səsvermə prosesini
canlı izləmə imkanı verən veb-kameralardan
istifadə təcrübəsi bu seçkilərdə də davam et-
dirilmişdir. Muxtar respublikanın 35 seçki
məntəqəsində veb-kameralar quraşdırılmışdı.
Bu, seçkilərdə şəffaflığın təmin edilməsi ba-
xımından mühüm əhəmiyyətə malik idi. Seç-
kilərdə müxtəlif təşkilatlar tərəfindən “Exit-
poll” keçirilmiş, seçkilərin gedişini müşahidə
edən istər beynəlxalq, istərsə də yerli müşahi-
dəçilər üçün geniş imkanlar yaradılmışdı. 
     Sevindirici haldır ki, hər zaman olduğu
kimi, 9 oktyabr prezident seçkilərində də Nax-
çıvan Muxtar Respublikasının seçiciləri səsvermə
prosesində xüsusi fəallıq nümayiş etdirmişlər.
    Qəzetimiz çapa hazırlanarkən Naxçıvan
Muxtar Respublikası Mərkəzi Seçki Komis-

siyasının sədri Məhərrəm Qasımovla əlaqə
saxladıq. O bildirdi ki, muxtar respublikada 7
seçki dairəsi üzrə 316 seçki məntəqəsində
seçki keçirilmişdir. Həmin seçki dairələrində
qeydə alınmış 267 min 412 nəfər seçicidən
219 min 838 nəfər, yəni seçicilərin 82,2 faizi
seçkilərdə iştirak etmişdir. Ən çox seçici
fəallığı 1 saylı Şərur-Sədərək Seçki Dairəsi
üzrə qeydə alınmışdır. Həmin seçki dairəsi
üzrə 37 min 433 nəfər seçicidən 31 min 69
nəfəri, yəni seçicilərin 83 faizi səsvermədə
iştirak etmişdir. İlkin nəticələrə görə, muxtar
respublikada səsvermədə iştirak edən seçicilərin
90,2 faizi cənab İlham Əliyevə səs vermişdir.
    Seçki günü muxtar respublikamızın
şəhər və rayonlarından hazırladığımız
reportajları oxuculara təqdim edirik.

    Dünən ölkəmiz tarixinin sayca
yeddinci prezident seçkilərini keçirdi.
Şərqdə ilk dəfə demokratik cümhu-
riyyəti quran, kişilərə və qadınlara
bərabər şəkildə seçmək və seçilmək
hüququ verən Azərbaycanda keçi-
rilən bu seçkiləri beynəlxalq təşki-
latlar, demokratik təsisatlar ölkənin
demokratiya tarixində mühüm mər-
hələ kimi qiymətləndirirlər. Ölkənin
ən böyük və ən mühüm  siyasi ha-
disəsi tarixən Azərbaycanda siyasi
fikrin formalaşdığı əsas mərkəzlərdən
biri olan Naxçıvanda da ruh yük-
səkliyi ilə baş tutdu. 4 saylı Naxçıvan
Şəhər Seçki Dairəsinin əhatə etdiyi

seçki məntəqələrində olduq. Məlumat
üçün deyək ki, bu seçki dairəsi üzrə
37 məntəqədə 43 min 631 seçici
qeydiyyatdadır. Muxtar respublikanın
paytaxtında – Naxçıvan şəhərində
seçki prosesinin necə keçirildiyini
izləmək, seçicilərin, siyasi partiya-
ların təmsilçilərinin, yerli və bey-
nəlxalq müşahidəçilərin fikirlərini
öyrənmək üçün müşahidələrimizə
Naxçıvan şəhərindəki Heydər Əliyev
Uşaq-Gənclər Yaradıcılıq Mərkə-
zində yerləşən 9 saylı seçki məntə-
qəsindən başladıq. Bu məntəqədən
seçki müşahidəmizə başlamağımızın
simvolik  səbəbi məntəqənin Azər-

baycan xalqının ümummilli lideri,
ölkənin demokratikləşmə tarixində
misilsiz xidmətləri olmuş Heydər
Əliyevin adını daşıyan bir məkanda
yerləşməsi idi. 
     Qaydalara uyğun olaraq, 4-9 saylı
məntəqə seçki komissiyasının sədri
Arzu Abdullayev komissiya üzvləri
qarşısında seçki qutularının möhür-
lənməsini həyata keçirdi. Həm daşınan
seçki qutusu, həm də məntəqədə yer-
ləşən şəffaf seçki qutuları ayrı-ayrı-
lıqda möhürləndi. Məntəqədə seçkiyə
vaxtında – saatlarımız 800-i göstərəndə
start verildi. Seçki gününün ilk saat-
larından başlayaraq artıq məntəqəyə
seçicilərin axını müşahidə edilirdi.
Qeyd edək ki, bu məntəqədə 940

nəfər seçici qeydiyyatdadır. Artıq
saat 1500-ə qədər məntəqədə 539
nəfər – yəni məntəqə üzrə qeydiyyatda
olan seçicilərin 57,34 faizi öz prezi-
dentini müəyyənləşdirmək hüququn-
dan istifadə etmişdi.
    Müşahidələrimizi Naxçıvan şə-
hərindəki 17 nömrəli tam orta mək-
təbdə yerləşən 4-36 saylı seçki mən-
təqəsində davam etdiririk. Məntə-
qənin yerləşdiyi binaya yaxınlaşarkən
burada seçicilərin çoxluğu və yüksək
əhval-ruhiyyə ilə seçkiyə qatılmaq
istəkləri diqqətimizi çəkir. Artıq
ölkə yə növbəti 5 ildə rəhbərlik edə-
cək şəxslə bağlı iradəsini ifadə etmiş
seçicilərdən birinə yaxınlaşırıq. Yavər
Quliyev məntəqədə səs verən ilk

insanlardandır. O, seçki prosesində
iştirak etməyi həm də özü üçün mə-
nəvi bir borc hesab edir. Seçici deyir
ki, seçimini edərkən ölkənin sabit
və firavan inkişafını davam etdirə-
cəyinə inandığı namizədə səs verib. 
    Qeyd edək ki, bu məntəqə üzrə
seçici siyahısında adı olan seçicilərin
sayı 1479 nəfər idi. 
    1200 nəfər seçicinin qeydiy-
yatda olduğu Naxçıvan şəhərindəki
11 nömrəli uşaq bağçasının bina-
sında yerləşən 4-14 saylı seçki
məntəqəsində seçkiləri yerli mü-
şahidəçilərlə yanaşı, ATƏT-in mü-
şahidə missiyasından olan beynəl-
xalq müşahidəçilər də izləyirdilər.

Seçki hər bir ölkənin həyatında mühüm tarixi-siyasi hadisədir. Oktyabrın 9-u
ölkəmizdə növbəti prezident seçkiləri günüdür. Seçki prosesinin başlandığı ilk dəqiqələrdən
etibarən muxtar respublikanın paytaxtı Naxçıvan şəhərində əhali mütəşəkkilliklə seçkilərdə
iştirak etmişdir. 

Saat 1200-də Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Vasif Talıbov ailə
üzvləri ilə birlikdə Naxçıvan şəhərindəki 4-15 saylı seçki məntəqəsinə gələrək səs vermişdir. 

Sonra Ali Məclisin Sədri seçki prosesinin gedişi ilə maraqlanmışdır. 
Məlumat verilmişdir ki, Naxçıvan şəhərindəki seçki məntəqələrində 50 minə yaxın

seçicinin səs verməsi üçün lazımi şərait yaradılmışdır. 4-15 saylı seçki məntəqəsində 1482
seçicinin səs verməsi nəzərdə tutulmuşdur. Saat 1200-yə qədər seçki məntəqəsində seçicilərin
37 faizi səs vermişdir. 

Ali Məclisin Sədri seçki məntəqəsində seçkilərin gedişini izləyən müşahidəçilərlə
görüşmüşdür. 

Müşahidəçilər muxtar respublikada seçkilərin qanunvericiliyin tələblərinə uyğun
təşkil edildiyini və demokratik şəkildə keçirildiyini qeyd etmiş, müşahidəçilərin fəaliyyəti
üçün lazımi şəraitin yaradıldığını bildirmişlər. 

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ali Məclisinin mətbuat xidməti

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Naxçıvan şəhərindəki 
4-15 saylı seçki məntəqəsində səs vermişdir

Prezident seçkiləri Naxçıvan Muxtar Respublikasında şəffaf,
demokratik şəraitdə və bayram əhval-ruhiyyəsi ilə keçirildi

Ardı 2-ci səhifədə

Naxçıvan şəhəri
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Yunanıstan və İsveçdən olan bu mü-
şahidəçilərlə söhbət zamanı məlum
oldu ki, onların hər ikisi Naxçıvan -
da qısamüddətli müşahidəçilərdir.
Beynəlxalq müşahidəçi xanım Enn
Sofi Mariya Sten deyir ki, hələlik
seçki prosesinin gedişi ilə bağlı
mövqelərini açıqlaya bilməzlər. Çün-
ki qısamüddətli müşahidəçilərin
əsas missiyası seçki prosesinin gedişi
ilə bağlı məlumatları mərkəzi ofisə
ötürməkdir. Ümumi mövqeyi isə
ATƏT-in Bakı ofisi seçkidən sonra
açıqlayacaq. Seçkilərin müşahidə
edilməsi prosesinə gəlincə, müşa-
hidəçi bunun üçün hər cür şərait
yaradıldığını dedi. Qeyd edək ki,
bu məntəqə üzrə saat 1000-a qədər
273 seçici səsvermə hüququndan
istifadə etmişdi. 
    Seçkilərin demokratik keçirilmə-
sinin əsas şərtlərindən biri də siyasi
partiyaların təmsilçilərinin prosesdə,
komissiyanın işində, müşahidələrin
aparılmasında aktiv iştirak etməsidir.
4-11 saylı məntəqə seçki komissi-
yasının Azərbaycan Sosial Rifah
Partiyasından olan üzvü Orxan Ağa -
yevin dedikləri: “Seçkiyə artıq start
verilib. Komissiya üzvü olduğum
məntəqədə seçkilərin keçirilməsi
üçün yaradılan şəraitə əsaslanıb deyə
bilərəm ki, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında seçkilərin demokratik
və şəffaf şəkildə keçirilməsi üçün
çox gözəl şərait yaradılıb. Səsver-
mənin gedişatından razıyıq, proses
normal qaydada keçir. Seçici fəallığını
xüsusilə qeyd etməliyəm. İnsanlar
məntəqəyə gəlir və heç bir müdaxilə
olmadan səs verirlər”. Sitatın sonu.
     “Naxçıvan Dəmir Yolları” Məhdud
Məsuliyyətli Cəmiyyətinin binasında
təşkil edilən 4-17 saylı məntəqədə
seçici siyahısı üzrə 1460 seçici qey-
diyyatdadır. Burada məntəqə seçki
komissiyasının işində Yeni Azərbay-
can Partiyası, Böyük Quruluş Parti-
yası, Ana Vətən Partiyasının təmsil-
çiləri və bitərəflər iştirak edirlər.  
    “Bu ölkənin əsgəri də, zabiti də
Azərbaycanın qüdrətlənməsi, ölkə-
mizin inkişafı naminə öz seçimini
edir. Müşahidələrimiz deməyə əsas
verir ki, bu seçki məntəqəsinin işi

yüksək səviyyədə təşkil edilib. Hamı
sərbəst şəkildə, inandığı və etibar
etdiyi namizədə səs verir. Bu, ölkə-
mizdə hər kəsin öz hüquqlarını, se-
çim etməkdə şəxsi məsuliyyətini
dərk etdiyinə gözəl sübutdur”. Bu
sözləri bizə müsahibəsində 4 saylı
Naxçıvan Şəhər Seçki Dairəsinin 3
saylı məntəqəsində müşahidə aparan,
Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil
edən müşahidəçi Ayşən Əsgərova
dedi. Naxçıvan Dövlət Universite-
tində təşkil edilən bu məntəqə seçki
komissiyasının sədri Elbrus İsayevin
sözlərinə görə, məntəqədə 1051 se-
çici qeydiyyatdadır. Komissiya sədri
əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu
seçkidə seçicilərin maariflənməsi
sahəsində görülən işlərin daha yüksək
səviyyədə aparıldığını bildirdi. Onun
fikrincə, məhz bunun nəticəsidir ki,
seçicilər ölkənin siyasi həyatının ən
mühüm hadisəsində yüksək əhval-
ruhiyyə ilə iştirak edirlər. Hər bir
vətəndaş Konstitusiyanın ona verdiyi
hüquqlardan istifadə edir. Bu, Azər-
baycan vətəndaşının öz ölkəsinin
gələcək taleyi üçün məsuliyyət hiss
etdiyinin ifadəsidir. 
    4-30 saylı seçki məntəqəsində
müşahidə aparanlar arasında MDB
müşahidə missiyasının üzvü Boris
Leonidoviç Şinçuk da var idi. MDB
müşahidə missiyasından muxtar res-
publika üzrə builki prezident seçki-
lərini, ümumilikdə, 5 müşahidəçi
izləyib. Seçkilərlə bağlı bizimlə ilkin
təəssüratlarını bölüşən Boris Şinçuk
deyir: “Mən ikinci dəfədir ki, Azər-
baycandayam. Naxçıvanda isə ilk
dəfədir ki, seçkiləri müşahidə edirəm.
Azərbaycanlıların da çox yaşadıqları
Saratovdan gəlmişəm. Bu mənada

sizin insanınızın xarakterinə bələdəm.
Onların gözlərindən fikirlərini oxu-
maq olur. Elə bu seçki ilə bağlı dü-
şüncələrini də. Mən hesab edirəm
ki, seçki prosesi qaydasında və de-
mokratik şəraitdə keçir. Adama elə
gəlir ki, ölkənizdə hansısa böyük
bir bayram keçirilir. İnsanların seçki
əhval-ruhiyyəsi xeyli yüksəkdir.
Ölkənizdə inkişafa doğru dəyişik-
likləri hər gəlişimdə müşahidə et-
mişəm. Mən düşünürəm ki, azər-
baycanlılar bu dəfə də bu inkişafa,
bu tərəqqiyə səs verəcəklər. Biz bu-
rada müşahidə apararkən bəzi seçi-
cilər bizə yaxınlaşırdılar. Soruşurdular
ki, siz hardan gəlmisiniz. Biz Rusi-
yadan gəlmişik deyəndə, onlar bizə
dedilər: “Rusiyada deyin ki, biz
ölkəmizin inkişafı və tərəqqisi yo-
lunun davam etməsi üçün səs verdik.
Bu, bizim seçimimizdir”. Mən dü-
şünürəm ki, bu, məntiqi seçimdir.
Ötən seçkilərlə müqayisədə bir şeyi
deyə bilərəm, hər növbəti seçki Azər-
baycanın demokratiya yolunda irəliyə
doğru atdığı növbəti addımdır”.
    Naxçıvan şəhər 7 nömrəli tam
orta məktəbdə yerləşən 23 saylı
seçki məntəqəsində seçici siyahısında
789 nəfər seçicinin adı var. Məntəqə
seçki komissiyasının sədri deyir ki,
cəmi 8 seçici qeydiyyatdan çıxarılıb.
Bu məntəqədə seçkiləri daha çox
müşahidəçi izləyirdi. Müşahidəçilər
arasında şəxsi təşəbbüsü əsasında
müşahidə aparanlarla yanaşı, Yeni
Azərbaycan Partiyasını, qeyri-hö-
kumət təşkilatlarından Təmiz Dünya
İctimai Birliyini və Demokratiya və
Qeyri-Hökumət Təşkilatlarının İn-
kişaf Resurs Mərkəzini təmsil edənlər
də var idi. Qeyd edək ki, muxtar

respublikada seçkiləri adıçəkilən bi-
rinci qeyri-hökumət təşkilatından 5
nəfər, ikinci qeyri-hökumət təşkila-
tından isə təqribən 19 nəfər müşa-
hidəçi izləyib. Vətəndaş Həmrəyliyi
Partiyasının Naxçıvan Muxtar Res-
publika Təşkilatının sədri, Demo-
kratiya və Qeyri-Hökumət Təşki-
latlarının İnkişaf Resurs Mərkəzinin
müşahidəçisi Fərid Əsgərli seçki ilə
bağlı təəssüratlarını bölüşmək istə-
mədi. O qeyd etdi ki, aparılan mü-
şahidələrin nəticələri ilə bağlı seç-
kidən sonra açıqlama veriləcək. Tə-
miz Dünya İctimai Birliyinin sədri
Fizzə Məmmədova isə müxtəlif
məntəqələrdə apardıqları müşahi-
dələrlə bağlı ilk təəssüratlarını belə
ifadə etdi: “Ümumiyyətlə, demo-
kratiyaya yol azad seçkilərdən keçir.
Bu mənada vətəndaş cəmiyyəti ins-
titutlarının üzərinə böyük vəzifələr
düşür. Biz də üzərimizə düşən və-
zifəni yerinə yetirməyə çalışırıq.
Əgər bu gün biz, QHT təmsilçiləri
heç bir təzyiq olmadan seçkiləri
müşahidə ediriksə, bu artıq seçkinin
demokratik prinsiplərə uyğun keçi-
rildiyindən xəbər verir. Təmiz Dünya
İctimai Birliyinin 5 müşahidəçisi
bu saata qədər artıq 10 məntəqədə

müşahidə aparıb. Məntəqələrin heç
birində heç bir qanun pozuntusuna
və yaxud neqativ hala rast gəlmədik.
Burda hətta evdar qadınların, qoca-
man vətəndaşların, gənclərin həvəslə
səs verdiklərinin şahidi olduq. Bu,
seçkilərin nə qədər şəffaf və demo-
kratik şəraitdə, seçki öncəsi maa-
rifləndirmə proseslərinin nə qədər
yüksək səviyyədə həyata keçirildi-
yinin bariz nümunəsidir. Biz gün
ərzində müşahidələrimizi davam et-

dirəcəyik. Ümid edirəm ki, seçkilərin
nəticələri ümumxalq rəyini ifadə
edəcəkdir”.  
     Olduğumuz növbəti məntəqədə –
4-28 saylı seçki məntəqəsində 1470
seçici qeydiyyatdadır. Günorta saat-
larında seçicilərin fəallığını, xüsusilə
gənc ailələrin seçki prosesinə aktiv
şəkildə qatılmasını müşahidə etdik.
Məntəqə seçki komissiyasının üzvü,
Böyük Quruluş Partiyasının təmsilçisi
Asim Rəhimov seçki prosesinin nor-
mal qaydada, şəffaf getdiyini deyir:
“Biz müşahidə edirik ki, Azərbaycan
xalqı bu seçkilərdə seyrçi mövqe tut-
mayıb. İnsanlar məntəqələrə gəlirlər,
səs verirlər. Yaradılan şərait isə göz
qabağındadır. Seçkinin yüksək sə-
viyyədə və demokratik şəraitdə ke-
çirilməsi üçün hər şey edilib”. 
    Qeyd edək ki, 4 saylı Naxçıvan

Şəhər Seçki Dairəsindən seçki gü-

nünün sonunda – saat 1900-da aldı-

ğımız məlumata görə, dünən dairədə

səs verməli olan 43 min 631 seçici-

dən 36 min 170 nəfəri seçkilərdə iş-

tirak edib. Dairə üzrə qeydiyyatda

olan seçicilərin 82,90 faizi səs verib.

Bu, ölkə üzrə ən yüksək göstərici-

lərdən biridir.

- Elnur KƏLBİZADƏ

    Oktyabrın 9-u səhər saatlarından
yüzlərlə şərurlunun dəstə-dəstə seçki
məntəqələrinə gəlməsi həm də doğ-
ma rayonlarının bugünkü inkişafının
təntənəsi idi. Bu iftixar hissi dövlə-
timizin qüdrətlənməsi, bu qüdrət
nəticəsində onun beynəlxalq aləmdə
nüfuzunun artmasından yaranan hiss-
lər idi. Rayonda əsl bayram əhval-
ruhiyyəsi hökm sürürdü. 
     2 saylı Şərur Seçki Dairəsinin
Şərur şəhərindəki 2 nömrəli tam
orta məktəbdə yerləşən 1 saylı seçki
məntəqəsindəyik. Cəmi 10 dəqiqədir
ki, səsvermə başlayıb. Amma seçi-
cilərin sayı o qədərdir ki, komissiya
üzvlərinin heç birinə yaxınlaşa bil-
mirik. Məntəqə seçki komissiyasının
sədri Qulu Quliyev qayğılı və
həyəcanlıdır: 
    – Düzü, səhər tezdən bu qədər
seçicinin birdən-birə, necə deyərlər,
başımızın üstünü almasını gözlə-
mirdik, – deyə komissiya sədri səs-
vermənin gedişindən danışır. – Vax-
tınız varsa, 5-10 dəqiqə müşahidə
aparın, görün, bundan demokratik,
şəffaf seçki keçirmək olarmı? Hamı
üçün tam sərbəstlik yaradılıb – istər
seçici olsun, istər müşahidəçi, istərsə
də kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri. 
    Məntəqədən çıxan seçicilərlə söh-
bət edir, onların fikirlərini öyrənirik.
Mirhüseyn Seyidov və Qumral Ələk-
bərova bildirirlər ki, tam sərbəst şə-
kildə istədikləri namizədə səs veriblər. 

    Qarxun kənd mədəniyyət evində
yerləşən 2-4 saylı seçki məntəqə-
sindən 1499 nəfər seçiciyə səsver-
məyə gəlmək üçün bildiriş göndə-
rilib. Səhər tezdən səsvermə başla-
nanda artıq xeyli seçici məntəqənin
qarşısına toplaşmışdı. İlk saatlarda
yaşlı nəslin nümayəndələri olan se-
çicilər üstünlük təşkil edirdi. Saat
10-dan sonra gənc oğlan və qızların
sıraları sıxlaşmağa başladı. Günor-
taya qədər məntəqəyə daxil olmaq
üçün seçici növbəsi yaranmışdı.
Məntəqə seçki komissiyasının sədri
Məzahir Əhmədov komissiya üzv-
lərini bir az da cəld olmağa çağırır.
O, bu qələbəlikdən məmnunluğunu
gizlətmədi:
    – Bizim seçicilər həmişə fəallıq-
ları ilə seçiliblər. Qeyd edim ki, bu-
rada seçki prosesinin azad və de-
mokratik şəraitdə keçirilməsi üçün
hər cür şərait yaradılıb. 
    Səs verib məntəqəni tərk edən
seçici Şamil Rzayev dedi:
    – Hər şey yaxşı təşkil olunub.
Yaşadığın ünvana bildiriş göndərib-
lər. Bizdə seçki mədəniyyətinin yük-
səldilməsi məni olduqca məmnun
edir. Gördüyünüz kimi, seçki prosesi
yüksək səviyyədə davam edir. Azad
şəkildə seçimimi edərək ən layiqli
namizədə səs verdim. 
    Sərxanlı kənd tam orta məktə-
bində yerləşən 2-8 saylı seçki mən-
təqəsinin qarşısında da qələbəlikdir.
Məntəqə seçki komissiyasının sədri
Abbas Qurbanov bildirdi ki, aparılan

hazırlıq işləri nəticəsində seçicilər
heç bir çətinliklə qarşılaşmadan səs-
vermə hüquqlarından tam istifadə
edə bilirlər. 
    Bu məntəqədə də səhər saatla-
rında yaşlı nəslin nümayəndələri
daha fəal idilər. Hər cür həyat tərzinin
şahidi olmuş bu insanlar böyük hə-
vəslə istədikləri namizədə səs ve-
rirdilər. Məntəqənin həyətində kənd
ağsaqqalı, əmək veteranı Aydın Nov-
ruzova yaxınlaşıb seçki barədə fi-
kirlərini soruşdum. Gülümsədi və
aramla dilləndi:
    – Mənim yaşım 70-i ötüb; yaxşını
pisdən, əyrini düzdən ayırmağı ba-
carıram. Məqsədim təkcə səsvermədə
iştirak etmək deyil, həm də səsver-
mənin hansı əhval-ruhiyyədə keç-
diyini müşahidə etməkdir. Seçki çox
sakit, şəffaf və ədalətli keçir. 
    Yuxarı Aralıq kəndindəki 2-9
saylı seçki məntəqəsinin yerləşdiyi
binanın dəhlizində 757 nəfər seçi-
cinin siyahısı asılmışdı. Digər mən-
təqələrdə olduğu kimi, burada da
səsverməyə gələn seçicilərin əvvəlcə
sol əlinin baş barmağı ultrabənövşəyi
lampa ilə yoxlanılır, şəxsiyyəti təsdiq
edən sənəd əsasında seçki bülleteni
verildikdən sonra həmin əlin baş
barmağı şəffaf mürəkkəblə işarələ-
nirdi. Məntəqə seçki komissiyasının
üzvləri səsvermənin maneəsiz şə-
raitdə keçirilməsini uğurla təmin
edirdilər. 
    2-10 saylı Çomaxtur və 2-23 saylı
Vayxır seçki məntəqələrində də səs-
vermə prosesi qanunauyğun şəkildə
davam edir, adamlar mütəşəkkil mən-
təqəyə gəlir, sərbəst surətdə səs ve-
rirdilər. Bir neçə saat ərzində seçici-
lərin, demək olar ki, yarısı səsvermə
hüququndan istifadə etmişdi. 
    Ucqar dağ kəndi Aşağı Yaycıdakı
2-35 saylı seçki məntəqəsində də
olduq. Məntəqə seçki komissiyasının

sədri Ərəstun Sadiqov ərazidə yaşa-
yan 1013 nəfər seçicinin səsvermədə
iştirak edəcəyinə ümidvar olduğunu
bildirdi. Komissiya sədri onu da
əlavə etdi ki, artıq günortaya kimi
seçicilərin 70 faizindən çoxu istədiyi
namizədə səs verib. Bu məntəqədə
ilk dəfə səs verən Sərxan Hüseynovun
həyəcanı üzündən sezilirdi:
    – Birinci dəfədir ki, səsvermə
prosesinin necə olduğunu görürəm.
İlk dəfə səs verdiyim bu anı heç
vaxt unutmayacağam. Səsvermə de-
mokratik prinsiplərə uyğun şəraitdə
keçirilir. Mən bir vətəndaş kimi seç-
mək hüququmdan istifadə edərək
xalqımızın tərəqqisini, inkişafını tam
mənası ilə təmin edə bilən liderə
səs verdim. 
    2 saylı Şərur Seçki Dairəsi dairə
seçki komissiyasının sədri Kamal
Ələkbərovla da söhbət etdik. O, se-
çici siyahılarına daxil edilmiş 41
min 280 nəfərin 982 nəfərinin ilk
dəfə səs verənlər olduğunu dedi:
“Dairəmiz 52 mülki və 1 qapalı
seçki məntəqəsini əhatə edir. Hər
bir seçicinin öz hüququndan istifadə
edərək sərbəst seçim etməsi, istədiyi
namizədə səs verməsi üçün bütün
məntəqələrdə normal şərait yaradılıb.

Müxtəlif siyasi partiyaları, qeyri-
hökumət təşkilatlarını təmsil edən
165 nəfər müşahidəçi qeydə alınıb.
Budəfəki seçkilər öz mütəşəkkilliyi,
insanların fəallığı ilə əvvəlki seçki-
lərdən xüsusilə seçilir. Adamlar səs
vermək üçün növbəyə dayanırlar.
Qeydiyyatdançıxma vəsiqəsi olan-
lara, xəstə və ahıllara operativ xidmət
göstərməyə çalışırıq. 5 məntəqədə
veb-kamera quraşdırılıb”. 
    Bir faktı qeyd edək ki, muxtar
respublikanın ən yaşlı sakini Şərur
rayonunda yaşayır. O, 1 saylı Şə-
rur-Sədərək Seçki Dairəsinin Kürçülü
kəndində yerləşən 19 saylı seçki
məntəqəsində qeydiyyata alınmış
1898-ci il təvəllüdlü, 115 yaşlı Qönçə
Hümbət ovadır. Qönçə Hümbətova
da daşınan səsvermə qutusu vasitəsilə
öz seçki hüququndan istifadə edib. 
    Saat 1900-dan sonra 2 saylı Şərur
Seçki Dairəsi dairə seçki komissi-
yasının sədri Kamal Ələkbərovla
əlaqə saxlayıram. Onun iftixar dolu
səsini eşidirəm: “Seçki uğurla başa
çatdı. Dairəmiz üzrə 33 min 891
nəfər səsvermədə iştirak edib. Bu,
ümumi seçicilərin 82,10 faizini təşkil
edir”.

- Cəfər ƏLİYEV

   Şərur rayonu sosial-iqtisadi inkişaf baxımından ötən prezident seç-
kilərindən bəri çox dəyişib. Rayonda 5 il ərzində elə sürətlə, həm də ge-
nişmiqyaslı abadlıq, quruculuq tədbirləri həyata keçirilib ki, bu yurda
qədəm qoyanlar heyrətlərini gizlədə bilmirlər. Yeni park və xiyabanlar,
asfalt yollar, Şərur şəhərində və rayonun kənd yaşayış məntəqələrində
yeni inşa edilən və ya yenidən qurulan sosial obyektlər rayonun simasını
tamamilə dəyişib. Şərurlular indi çox böyük həvəslə, iftixarla öz rayon-
larından danışır, həyata keçirilən quruculuq işlərindən və bu inkişafın
stimul olduğu gələcək perspektiv planlarından söhbət açırlar. 

Şərur rayonu
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 Dünən Ordubad rayonunda
da əsl bayram sevinci duyulur,
səhər saat 8 radələrindən baş-
layaraq rayon mərkəzində və
kənd yaşayış məntəqələrində
qaynarlıq, coşqunluq hökm
sürürdü. Prezident seçkiləri
ilə bağlı belə müşahidələr
həm də rayondakı seçicilərin
bu taleyüklü məsələdə fəallı-
ğını göstərirdi. 

    Qeyd edək ki, 7 saylı Ordubad-
Culfa Seçki Dairəsi üzrə 34 min
504 seçici qeydə alınmışdı. Onlar
52 məntəqədə səs verirdilər. Seçi-
cilərin 811 nəfəri ilk dəfə səsverən
gənclər, 4 nəfəri isə 100 yaşdan
yuxarı insanlar idi. Məntəqələrin
45-i Ordubad rayonunda yerləşir
ki, burada 28 min 963 seçicinin
öz seçimini sərbəst surətdə etməsi
üçün bütün imkanlardan istifadə
olunmuşdu. Rayonda keçirilən seç-
kiləri beynəlxalq müşahidəçilər,
həmçinin siyasi partiyaların, qey-
ri-hökumət təşkilatlarının nüma-
yəndələri izləyirdilər. Bütün mən-
təqələrdə tibbi xidmət üçün yerlər
ayrılmışdı. 7-1, 7-2, 7-3, 7-4 və 7-
6 saylı məntəqələrdə veb-kameralar
quraşdırılmışdı. Məntəqələr digər
təchizat vasitələri ilə yanaşı, seçi-
cilərin müraciətinə əsasən, daşınan
qutularla təmin olunmuşdu. 
    Məlumat üçün bildirək ki, rayon
mərkəzində prezident seçkiləri üçün
5 məntəqədə səs verilirdi. Seçkiləri
izləmək üçün ilk olaraq yolumuzu
Ordubad şəhərindəki Şahmat Mək-
təbinin binasında yaradılmış 7-1
saylı seçki məntəqəsindən saldıq.
Səsvermə prosesinin təzəcə başlan-
masına baxmayaraq, məntəqədə çox-
lu adam var idi. Məntəqə seçki ko-
missiyasının sədri Zaur Məsiyev bil-
dirdi ki, seçkilərin azad, şəffaf və
demokratik şəraitdə keçirilməsi üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb, məntəqə
lazımi avadanlıqlarla təmin olunub.

Burada 1234 nəfər seçici səs verməli
idi. Onlardan 21 nəfəri ilk dəfə ölkə
başçısının seçilməsində iştirak edirdi.
Adıçəkilən məntəqədə seçkilərin ge-
dişi ilə bağlı müxtəlif partiyaların
təmsilçilərinin, müşahidəçilərin və
qonaqların rəyini öyrənmək istədik.
ATƏT-in Danimarkadan olan nü-
mayəndəsi Hausen Flemminq bildirdi
ki, seçki prosesi ilə bağlı ümumi
rəyi seçkilər tam başa çatdıqdan
sonra bildirəcəklər. Hələliksə olduq-
ları məntəqələrdə yaradılmış şərait
onu göstərir ki, bu kampaniyaya çox
ciddi hazırlıq görülüb. Məntəqə üzv-
lərinin həm müşahidəçilərlə, həm
də seçicilərlə səmimi rəftarı ürəka-
çandır. Bu isə onu göstərir ki, seç-
kilərin azad, demokratik və şəffaf
şəkildə keçirilməsi üçün imkanlar
kifayət qədərdir. Bu sözləri “Exit-
poll” keçirən İlqar İsrafilov və İsmayıl
Qarabəyli də təsdiq etdilər. 
    Müşahidəçilərin dediklərini 7-2
saylı seçki məntəqəsində də gördük.
Məntəqə seçki komissiyasının sədri
Mikayıl Babayev bildirdi ki, ko-
missiya üzvləri dəfələrlə treninqlərdə,
seminarlarda iştirak edib, bilik və
bacarıqlarını artırıblar. Bu da seçkinin
gedişində özünü büruzə verir. 
    – Məntəqə üzvləri hansı parti-
yaları təmsil edir? – sualımıza mən-
təqə seçki komissiyasının sədri ca-
vab verərək bildirdi ki, məntəqə
üzvləri sırasında Yeni Azərbaycan

Partiyasının, Azərbaycan Sosial Ri-
fah Partiyasının, Böyük Quruluş
Partiyasının təmsilçiləri var. 
    1347 seçicinin qeydə alındığı
məntəqədə seçici Rəfael Babayevlə
həmsöhbət olduq. O vurğuladı ki,
ölkəmizin hər yerində olduğu kimi,
Ordubad rayonunda da sağlam mə-
nəvi-psixoloji mühit yaradılıb. Ona
görə də çox nikbinik. Sabaha böyük
ümidlərlə baxırıq. Qəlbimin hökmü
ilə istədiyim namizədə səs verdim.
İnanıram ki, qarşıdakı 5 ildə ölkə-
mizin daha sürətli sosial-iqtisadi
inkişafı davam etdiriləcək. 
    Bu məntəqədə də bütün işlərin
Seçki Məcəlləsinə uyğun quruldu-
ğunu seçicilər və müşahidəçilər
təsdiq etdilər.
    Rayon mərkəzində yaradılmış
7-3 saylı seçki məntəqəsində də
qələbəlik gördük. Burada rastlaş-
dığımız təqaüdçü müəllim Südeyf
Hacıyev ilk müsahibimiz oldu. Dedi
ki, çox seçkilərdə iştirak edib. Bu-
dəfəki seçkidə adamların fəallığı
daha böyükdür. Axı hamı hər şeyi
görür, ölçür, biçir. Heç kəs xalqın
taleyinə laqeyd qala bilməz. Seçicilər
çox yaxşı bilirlər ki, ölkənin sabahı
bugünkü seçkidən çox asılıdır. 
    Bu məntəqədə müşahidəçi kimi
iştirak edən Yeni Azərbaycan Par-
tiyasının üzvü Əkbər Babazadə bil-
dirdi ki, seçkinin gedişini diqqətlə
izləyir. Səsvermənin şəffaf keçdiyini,

heç bir qanun pozuntusunun qeydə
alınmadığını müşahidə edib. Bölgə -
də prezident seçkilərinin demokratik
keçirilməsini təbii sayır. Çünki or-
dubadlıların fəallıqları, həmçinin
məntəqə seçki komissiyası üzvlərinin
fəaliyyəti bir məqsədə xidmət edir:
daha xoş sabahımız üçün güclü tə-
minat yaratmaq. 
    Hələ günorta olmamış seçicilərin
yarıdan çoxunun səs verdiyini bil-
dirən komissiya sədri Sərxan Əh-
mədov prezident seçkilərinin  uğurla
başa çatacağına əminliyini bildirdi. 

    7-5 saylı seçki məntəqəsi ötən
illərdə ölkə Prezidentinin iştirakı
ilə istifadəyə verilmiş Ordubad şə-
hər tam orta internat məktəbində
yerləşir. Məntəqə seçki komissi-
yasının sədri Namiq Babayev seç-
kinin şəffaf keçirildiyini və seçi-
cilərin fəallığının yüksək olduğunu
bildirdi, bunu vətəndaşlarda yüksək
seçki mədəniyyətinin formalaşması
ilə izah etdi. Onun sözlərinə görə,
burada heç bir qanun pozuntusu
müşahidə edilməyib, seçicilərin
sərbəst surətdə səs vermələrinə,
öz iradələrini ifadə etmələrinə tam
şərait yaradılıb. Məntəqədə görüş-
düyümüz şəhid atası Barat Babayev
oğlu Sahib Babayevlə səsverməyə
gəlmişdi. Mətbuat nümayəndəsi
olduğumuzu biləndə bizə yaxın-
laşdı, öz ürək sözlərini bildirdi: –
İnsanların seçkilərdə öz vətəndaşlıq
borclarını yerinə yetirmələri məni
sevindirir. Seçicilər fəaldırlar. Belə

də olmalıdır. Çünki bu seçkilərlə
dövlətin və xalqın gələcəyinə səs
verirlər. Azərbaycan bizim Vətə-
nimizdir və xoşbəxt sabahımız
üçün namizədlərin ən layiqlisinə
səs verməklə özümüzə dövlət baş-
çısı seçmək müstəsna hüququmuz-
dur. Vətənini və xalqını sevən hər
bir vətəndaş ölkəsinin taleyinə və
mənafeyinə heç vaxt laqeyd qala
bilməz. Sahib Babayev də söhbətə
qoşularaq vurğuladı ki, sürətli in-
kişaf yolunda olan ölkəmizin gə-
ləcəyinə inanır və onu bura gətirən

də respublikamızın sabahına səs
vermək istəyidir; o, seçkilərin de-
mokratik şəraitdə keçirilməsi üçün
yaradılan şəraitə görə əlaqədar təş-
kilatlara minnətdarlığını bildirdi. 
    Müşahidələrimizi kəndlərdə ya-
radılmış seçki məntəqələrində davam
etdirməyi qərara aldıq. 7-11 saylı
seçki məntəqəsi Yuxarı Əylis kənd
mədəniyyət evində yerləşir. Məntəqə
seçki komissiyasının sədri Malik
Məmmədov bildirdi ki, bu məntəqədə
991 seçici qeydə alınıb. Onların 27
nəfəri ilk dəfə səs verənlərdir. İlk
dəfə müstəqil Azərbaycan Respub-
likasının vətəndaşı kimi səs verdi-
yini bildirən Nigarə Cəfərova dedi: 
    – Prezident dövləti ölkə daxilində
və xaricində təmsil edən şəxsdir.
Ona görə də hər bir vətəndaş öz
konstitusion hüququndan istifadə
edib layiqli namizədə səs vermək -
lə dövlət başçısını seçməlidir.

    3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan
Seçki Dairəsinin 3-42 saylı seçki
məntəqəsi Babək qəsəbəsindəki Ba-
bək Rayon Mədəniyyət Evində yer-
ləşir. Səhər saat 730-da binanın qar-
şısında dayandıq. Hələ seçkiyə start
verilməmişdən əvvəl artıq binanın
qarşısında çoxlu sayda seçici var
idi.  Burada  əsl bayram ovqatı du-
yulurdu. Saatlar 800-i göstərdikdə
seçki açıq elan olundu. Budur, hər
bir seçici şən əhvalla seçki məntə-
qəsinə daxil olur, şəxsiyyət vəsiqəsini
göstərir, seçki bülleteni alıb səsvermə
kabinəsinə keçir, nəzərdə tutduğu
prezidentliyə namizədə səs verirdi.
Bəzən də məntəqəyə insanlar axınla
daxil olurdular. Məntəqə seçki ko-
missiyasının üzvləri özlərinə məxsus
təmkinlə, mədəniyyət və xoş rəftarla,
təbəssümlə seçiciləri qarşılayır, on-
ların rahat, sərbəst səs vermələrinə
şərait yaradırdılar. Öyrəndik ki,
məntəqə üzrə 1164 seçici var. Mən-
təqənin yerləşdiyi binanın həyətində
rastlaşdığımız bir ailə diqqətimizi
çəkdi. Camal Nəcəfov deyir: “Ai-
ləmlə birlikdə  səs verməyə gəlmişik.
Biz təkcə öz istədiyimizə, sevdiyi-
mizə, inandığımıza deyil, həm də

millətin, xalqın gələcəyi üçün çox
dəyərli ola biləcək bir insana səs
verdik”. İlk dəfə səs verənlərdən
Günay İmanova ilə söhbətləşirik:
“Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun
tələbəsiyəm. İlk dəfədir, səs verirəm.
Mənim üçün həyəcanlı andır. İstə-
diyim namizədə səs verdim. İnanı-
ram ki, o, yenə qələbə qazanacaqdır”. 
    Babək qəsəbə tam orta məktə-
binin önündəyik.  Burada yerləşən
3-41 saylı seçki məntəqəsi üzrə
1144 seçici var. Onlardan 31 nəfəri
ilk dəfə səs verənlərdir. Yaşlı bir
qadının həyat yoldaşının qoluna
girərək şən halda şəxsiyyət vəsi-
qəsini komissiya üzvünə göstər-
məsi diqqətimizi çəkdi. Onun səs-
vermə prosesini müşahidə etdikcə
qəlbimizdə xoş duyğular oyanırdı.
Əgər bu millətin yaşlı bir xanımı
bu cür məhəbbətlə, coşqunluqla
öz prezidentini seçməyə gəlirsə,
bundan gözəl nə ola bilər?! Onunla
tanışlıq lap ürəyimizcə oldu. Öy-
rəndik ki, onun həyat yoldaşı Sadıq
Nəcəfov bu məntəqənin ən yaşlı
seçicilərindəndir. 95 yaşlı Sadıq
baba ona sual vermədən  həvəslə
danışır:

    – Gələcəyimizə, əmin-amanlı-
ğımıza səs verdim. Çox sevincliyəm.
Ona görə ki, səhhətim imkan verdi,
seçkidə iştirak edə bilim. Rahat ya-
şayırıq, sabitlik hökm sürür. Bunun
da davam etməsini istəyirəm. Bu
davamlılığa səs verdim. 
    Zeynəddin kəndinə  yol alırıq.
6 saylı Culfa-Babək Seçki Dairə-
sinin 6-3 saylı seçki məntəqəsi
kənd tam orta məktəbinin bina-
sında yerləşir. Getdikcə məktəbin
həyətinə insan axını gurlaşır. Hamı
seçki məntəqəsinə addımlayır. On-

lar azad, şəffaf, demokratik bir
şəraitdə öz siyasi iradələrini ifadə
etməyə tələsirlər. Məntəqə seçki
komissiyasının sədri Elşən Hacı-
yev: “Hamıya məlumdur ki, Azər-
baycanda beynəlxalq təşkilatların
müsbət qiymətləndirdiyi seçki
ənənəsi formalaşıb. Bu ənənə əda-
lətə, şəffaflığa söykənərək milli
dəyərlərimizi də özündə əks etdirir.
Vətəndaşlarımız bilirlər ki, onlar
səs vermək hüquqlarından mütləq
istifadə etməlidirlər. Elliklə, ai-
ləliklə səsverməyə gələnləri mü-
şahidə etdikcə, biz də sevinirik.
Seçicilərin fəallığı könülaçandır”. 
    Məktəbin önündə “Exit-poll”
keçirən “Proqnoz” Müstəqil So-
sioloji Tədqiqatlar Mərkəzinin
əməkdaşı  Aleksandr Kavtunov və-

təndaşların seçkidən çıxdıqdan son-
ra “Exit-poll” sorğusunda fəal iş-
tirak etdiklərini dedi.  
    Müşahidələrimiz zamanı beynəl-
xalq müşahidəçilərlə də həmsöhbət
olduq. Onlardan MDB-nin Müşahidə
Missiyasının nümayəndəsi Boris
Şinçuk dedi ki, indiyə kimi bir neçə
seçki məntəqəsində oldum. Olduğum
məntəqələrdə hər şey qaydasındadır.
Heç bir qanun pozuntusuna rast
gəlmədim. 
    Yolumuzu Cəhri kəndindən də
saldıq. Elə kəndə daxil olanda hiss

olunurdu ki, cəh-
rililər axınla mən-
təqələrə tələsir, bu
siyasi kampani-
yada fəal iştirak-
larını səslərini ən
layiqli namizədə
verməklə nüma-
yiş etdirməyə
çalışırlar. Cəhri
kənd kitabxana-

sında yerləşən 5 saylı Şahbuz-
Babək Seçki Dairəsinin 5-32 saylı
seçki məntəqəsinin önündə  seçki
ab-havası əsl bayramı xatırladırdı.
Burada seçki prosesi qanunverici-
liyə uyğun aparılırdı. Səsverməni
beynəlxalq və yerli müşahidəçilər
izləyirdilər. KİV nümayəndələrinə
onları maraqlandıran suallar üzrə
müfəssəl məlumat almaq imkanı
yaradılmışdı. Vətəndaşların hər
hansı bir sorğusu məntəqə seçki
komissiyası üzvləri tərəfindən dər-
hal və yerindəcə həllini tapırdı.
Seçicilərdən Mirvari nənə gəlini
Kəmalə Orduyevanın köməyi ilə
səsverməyə gəlmişdi. O deyir:
“Mən bütün ailəmlə səsverməyə
gəlmişəm. Hamını da bu tədbirdə
fəal iştirak etməyə dəvət edirəm”.

    Naxçıvan Dövlət Universitetinin
tələbəsi Zümrüd Məmmədxanlı ilk
dəfə səs verən gənclərimizdəndir.
Onun dediklərindən: “Birinci də-
fədir ki, prezident seçkisinə qatılı-
ram, bu şərəfli missiyanın yerinə
yetirilməsində mənim də səsimin
olmasına çox fərəhlənirəm. Əlbəttə,
mən öz namizədimi çoxdan qəti-
ləşdirmişəm. O şəxsə səs verirəm
ki, biz gənclərin xoş gələcəyini,
həqiqətən, təmin edəcək, inkişafımız
üçün əsl şərait yaradacaq. Bir neçə
ildir ki, dostlarımla bu müşahidəni
apararaq kimin bizim prezidentimiz
ola biləcəyini dəqiqləşdirmişik. Bu
səbəbdən də məhz inandığımız na-
mizədə səs verdik”.
    Cəhri Kənd Uşaq Musiqi Mək-
təbindəki 5-33 saylı seçki məntə-
qəsində də seçicilərin yüksək əh-
val-ruhiyyə ilə səsverməyə gəldiyini
müşahidə etdik.  İnsanlar məktəbin
həyətinə axışırdılar. Məntəqədə
seçkilərlə bağlı bütün texniki işlər
yüksək səviyyədə həll olunmuşdu.
Seçki məntəqəsində müşahidəçilər
və KİV nümayəndələri üçün xüsusi
yerlər ayrılmışdı.  
    Şıxmahmud kəndi ərazisində
yerləşən 3 saylı Babək-Kəngərli-
Naxçıvan Seçki Dairəsinin 3-34
və 3-35 saylı seçki məntəqələrində
də seçicilər mütəşəkkillik nümayiş
etdirirdilər. Məntəqədə şəffaflıq
hökm sürürdü. Heç bir qanun po-
zuntusu qeydə alınmamışdı.  
    Axşam saatlarına əldə etdiyimiz
məlumatlara əsasən, Babək rayo-
nundakı seçicilərin əksəriyyəti
artıq öz səsvermə hüququndan is-
tifadə etmişdi. Seçki dairələrinə
məntəqələrdən heç bir şikayət
daxil olmamışdı.

- Sara ƏZİMOVA

Ardı 4-cü səhifədə

   Seçki hər bir xalqın həyatında mühüm ictimai-siyasi hadisədir.
Çünki bu proses vasitəsilə xalq həm öz rəhbərini, həm də dövlət
orqanlarında onu təmsil edəcək insanları seçir və bununla da,
hakimiyyətin formalaşdırılmasında iştirak edir. Azərbaycanda
artıq neçə aydır ki,  9 oktyabr prezident seçkilərinə ciddi hazırlıq
işləri görülürdü. Nəhayət ki, hamının həyəcanla gözlədiyi gün
gəlib çatdı.  Həmin gün  xalq  öz prezidentini seçmək üçün səs
verdi. Bu mühüm tarixi gündə seçki məntəqələrində olduq, mü-
şahidələr apardıq. 3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan, 6 saylı Cul-
fa-Babək və 5 saylı Şahbuz-Babək Seçki dairələrinin Babək
rayonu ərazisindəki  məntəqələrində olduq. Onu xüsusilə qeyd
edək ki, dövlət müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra müxtəlif seçkilər
həyata keçirilib. Bu, danılmaz faktdır ki, seçkidən-seçkiyə tərəqqi,
inkişaf da artıb. Aparılan müşahidələr fərəhləndirici məqamlarla
yaddaşa həkk olundu. İnsanlar sübh tezdən seçki məntəqələrinə
üz tutaraq fəallıq göstərir, inandıqları namizədə səs verirdilər. 

Babək rayonu

Ordubad rayonu
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Mən də namizədlərdən ən layiqlisinə
səs verərək vətəndaşlıq borcumu
yerinə yetirdim. İnanıram ki, səs
verdiyim namizəd bundan sonra da
xalqımızı xoşbəxt gələcəyə apara-
caq, dövlətimizin daha da qüdrət-
lənməsi naminə bütün səy və baca-
rığını səfərbər edəcək. 
    Rayonun Aza kəndindəyik. Adı-
çəkilən dairənin 7-25 saylı seçki
məntəqəsi kənd feldşer məntəqə-
sinin  binasında yerləşir. Məntəqə
seçki komissiyasının sədri Əfqan
Hüseynov başı bərk qarışıq olsa
da, bizimlə söhbət etməyə vaxt

tapa bilir. Vurğulayır ki, səhər saat
8-də başlayan seçki əvvəlki seç-
kilərdən fərqlənir. Bunu ötən seç-
kilərdən keçən müddət ərzində
ölkəmizin nail olduğu yüksək so-
sial-iqtisadi inkişafla əlaqələndirən
komissiya sədri bildirir ki, bu gün
vətəndaşlar yüksək əhval-ruhiy-
yədədirlər. Seçkilərdə onların fə-
allığı qarşıdakı illərdə belə əhval-
ruhiyyənin daimi olacağına inam
yaradır. 
    Dəstə kəndi nəinki Ordubad
rayonunun, habelə muxtar res-
publikanın böyük yaşayış mən-

təqələrindən biridir. İnsanları yur-
da bağlı olan, dövlətçiliyimizin,
müstəqilliyimizin qorunmasında
həmişə fəallıq göstərən bu kənddə
seçicilərin fəallığını müşahidə et-
mək üçün ora getməyi də məsləhət
bildik. 7-18 saylı seçki məntəqə-
sində olduq. Məntəqə seçki ko-
missiyasının sədri Məmmədvəli
Rzayev bildirdi ki, əvvəlcədən
görülən hazırlıq tədbirləri, Seçki
Məcəlləsinə uyğun olaraq, nəzərdə
tutulan tədbirlərin vaxtlı-vaxtında
həyata keçirilməsi seçki prose-
sində özünü göstərir. Heç bir qa-

nun pozuntusu müşahidə edilmə-
yən məntəqədə seçicilər sərbəst
şəkildə istədikləri namizədə səs
verirlər. 
    Bu məntəqədə gördüyüm bir
mənzərə isə məni daha da qürur-
landırdı. 110 yaşlı kənd sakini Ana-
xanım Abdullayevanın evinə daşınan
qutu aparılması nəzərdə tutulsa da,
təkidlə özü məntəqəyə gəlmişdi.
Onunla söhbətdən aldığım təəssürat,
etiraf edim ki, müşahidələr apardı-
ğım bütün məntəqələrdən yüksək
oldu:
    – Hesablayın görün, bu yaşda

adam indiyə kimi neçə seçkidə iş-
tirak edə bilər? Yəqin ki, deyən-
məzsiniz. Sözüm onda deyil. On-
dadır ki, bu günün qədrini bilən,
sabahını fikirləşən adam seçkiyə
özü gələr, istədiyi namizədə səs
verər. Düzdür, mən bunu evimdə
də edə bilərdim. Bunu təşkil etməyə
çalışanlar sağ olsunlar. Özüm razı
olmadım. İstədim ki, hamı ilə bir-
likdə səs verim. Elə namizədə səs
vermişəm ki, onun ölkəmizə layiqli
rəhbər olacağına heç kim şübhə
edə bilməz.

- Muxtar MƏMMƏDOV

    Qarabağlar kənd 1 nömrəli
tam orta məktəbdə yerləşən
3-4 saylı seçki məntəqəsində
apardığımız müşahidələr belə
deməyə əsas verdi ki, bu mən-
təqədə qeydiyyatda olan seçi-
cilər seçki prosesinə tam mə-
suliyyətlə və ciddiyyətlə yana-
şırlar. Belə ki, məntəqə açılar-
açılmaz seçicilər axın-axın bu-
raya gəlməyə başladılar. 1492
nəfərin qeydiyyatda olduğu
məntəqə seçki komissiyasının
sədri  Mirhəşim Seyidovun bil-
dirdiyinə görə, o, bir neçə dəfə
məntəqə seçki komissiyasının
sədri və komissiya üzvü kimi
seçki prosesində iştirak edib,
ancaq bu seçkilər qədər qələ-
bəliyin şahidi olmayıb. Həqi-
qətən də, məntəqədə apardığı-
mız müşahidələr zamanı seçici
aktivliyinin yüksək səviyyədə
olduğunu gördük. Burada olar-
kən məntəqədə  “Exit-poll” ke-
çirən “Proqnoz” Müstəqil So-
sioloji Araşdırmalar Mərkəzinin
nümayəndələri olan Babək Cə-
fərov və Toğrul Bəndəliyevlə
də görüşdük, seçki prosesi haq-
da təəssüratlarını öyrəndik.
Həmsöhbətlərimiz qeyd etdilər
ki, onların müstəqil araşdırma
aparmaları məqsədilə hər cür
şərait yaradılıb, keyfiyyətli iş
ortaya qoymaq üçün sərbəst
mühit formalaşdırılıb. Onlar
tam müstəqil araşdırma aparır,
seçki prosesində real proqnoz
əldə etmək üçün çalışırlar. 
    Qarabağlar kənd 2 nömrəli
tam orta məktəbdə yaradılan 6
saylı məntəqənin ilk seçicisi
Xəqani Mikayılov bildirdi ki,
Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyini
təmin edə biləcək namizədə səs
verməyə gəlib. 1490 nəfər seçi-
cinin qeydiyyatda olduğu mən-
təqədə öz təşəbbüsü əsasında
müşahidə aparan Elxan Mehdi-
yev  dedi ki, müşahidə əsnasında
heç bir qanun pozuntusu ilə qar-

şılaşmayıb, heç bir seçici seç-
kilərin təşkili ilə əlaqədar nara-
zılıq etməyib.  
    Şəhid atası, 1938-ci il təvəl-
lüdlü Sabir Qasımov Azərbay-
canın parlaq gələcəyindən əmin
olduğunu bildirdi və ən layiqli
namizədə səs verdiyini dedi. Şə-
hid atasının sözlərindən:  
    – Oğlum Azərbaycanın qan-
lı-qadalı illərində, Sədərək uğ-
runda gedən döyüşlərdə şəhid
olub. O illərin şahidi olaraq bir
ağsaqqal kimi deyə bilərəm ki,
sabitlik, asayiş, dinclik, əmin-
amanlıq dövlətin insanlar üçün
yaratdığı ən gözəl imkanlardan-
dır. Bu gün mən də öz seçki hü-
ququmdan istifadə edərək səs
verdim. Mənim oğlum Azər-
baycanın müstəqilliyi, ölkəmizin
ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid
olub. Bu gün o insana səs verdim
ki, müstəqilliyimizi bundan sonra
da qoruyub-saxlasın, bundan
sonra da əmin-amanlığı, sabitliyi
təmin etsin.  
    Kəngərli rayonunun Çalxan-
qala kəndindəki 3-13 saylı seçki
məntəqəsində də elə ilk saatlar-
dan seçici fəallığı müşahidə olu-
nurdu. 1498 seçicinin qeydə
alındığı məntəqəyə seçicilər elə
günün ilk saatlarından gəlməyə
başlamışdılar. Öz təşəbbüsü əsa-
sında seçkiləri müşahidə edən
Vəli Kərimovla söhbətimiz mən-
təqədə müşahidəçilər üçün ya-
radılan şərait barədə oldu. Onun
təəssüratlarından:
    – Məntəqədə seçicilər və
müşahidəçilər üçün hərtərəfli
şərait yaradılıb. Burada səs-
vermə prosesini diqqətlə izləyə
bilməyimiz üçün xüsusi yer
ayrılıb. Açığını deyim ki, mən-
təqənin bütün üzvləri bir ko-
manda halında çalışır və qar-
şıya çıxan hər hansı bir çətin-
liyin öhdəsindən layiqincə gə-
lirlər. Səmimiyyətlə deyirəm
ki, bu da biz müşahidəçilər

üçün ən kiçik bir irad tapmağa
yer qoymur. 
    1149 seçicinin qeydiyyatda
olduğu, Qıvraq qəsəbəsində yer-
ləşən Kəngərli Rayon Tarix-
Diyarşünaslıq Muzeyində ya-
radılan 3-17 saylı məntəqəyə
səs vermək üçün gələn qəsəbə
sakini Çimnaz Vəliyeva dedi
ki, ilk dəfə səsvermə hüququn-
dan istifadə etməsi onda əsl və-
təndaş məsuliyyəti oyadıb.
Onun dediklərindən: – Bu gün
ilk dəfədir ki, seçki hüququm-
dan istifadə edirəm və bundan
da böyük qürur duyuram. Bu
gün ölkəmizdə, eləcə də muxtar
respublikamızda gəncliyə böyük
diqqət və qayğı var. Gənclər
müxtəlif məsul vəzifələrdə ça-
lışır, ölkənin ictimai-siyasi hə-
yatında fəal iştirak edirlər. Bütün
bu imkanları isə gənclik üçün
dövlətimiz yaradıb. Göstərilən
diqqət və qayğının qarşılığında
öz səsim vasitəsilə bizə bu qay-
ğını göstərənlərə dəstək olmağı
özümə mənəvi borc hesab edi-
rəm. Elə bilirəm ki, bu gün la-
yiqli namizədə səs verməyimlə
bir gənc kimi üzərimə düşən
vəzifənin qismən də olsa, öh-
dəsindən gələ bildim.
    Rayonun Şahtaxtı kəndindəki
həkim ambulatoriyasında ya-
radılan 3-12 saylı seçki məntə-
qəsinə günorta saatlarına yaxın
seçici axını daha da güclən-
mişdi. 1213 nəfər seçicinin qey-
diyyatda olduğu məntəqədə saat
12-yə olan məlumata görə, se-
çicilərin 34,07 faizi səs ver-
mişdi. Saat 15-də isə məntəqədə
səs verənlərin sayı 686 nəfərə
çatmışdı. Kənd ağsaqqalı Kazım
Seyidov  təəssüratlarını bizimlə
bölüşdü:  
   – Mən özüm də daxil ol-

maqla deyə bilərəm ki, əhali
bu seçkilərə yüksək əhval-ru-
hiyyə ilə qatılır. Bu da ondan
irəli gəlir ki, son illərdə Şahtaxtı
sakinlərinə dövlətimiz tərəfin-
dən xüsusi diqqət göstərilib,
müasir binalar tikilib, insanların
məşğuliyyəti, rifahı üçün yeni
iş yerləri yaradılıb. 
    Şahtaxtı kənd tam orta mək-
təbində yaradılan 3-11 saylı,
rayonun Yeni Kərki kəndində
yaradılan 3-1 saylı  seçki mən-
təqələrində də seçici fəallığının
şahidi olduq. Əhali elliklə mən-
təqəyə gəlir, heç bir müdaxilə
ilə qarşılaşmadan istədikləri na-
mizədə səs verirdi. Ümumiy-
yətlə, Kəngərli rayonunda ya-
radılan digər məntəqələrdə də
seçki prosesində apardığımız
müşahidələr zamanı əhalinin
seçkidə aktiv iştirakının, yüksək
əhval-ruhiyyənin, münbit seçki
mühitinin şahidi olduq. Onu da
müşahidə etdik ki, gündən-günə
güzəranı yaxşılaşan, sosial ri-
faha qovuşan rayon əhalisinin
seçim qarşısında o qədər də çə-
tinliyi yoxdur. Onlar Azərbay-
canın xoşbəxt gələcəyi naminə
kimə səs verəcəklərini yaxşı
bilirlər. 

- Səbuhi HÜSEYNOV

    Ölkəmizdə keçirilmiş növ-
bəti prezident seçkiləri muxtar
respublikamızın hər yerində ol-
duğu kimi, Şahbuz rayonunda
da öz mütəşəkkilliyi və bayram
ab-havası ilə yadda qaldı. Seç-
kilərin operativ şəkildə işıq-
landırılması məqsədilə ezam
olunduğumuz 5 saylı Şahbuz-
Babək Seçki Dairəsinin Şahbuz
rayonu ərazisindəki seçki mən-
təqələrində səhər saatlarından başlaya -
raq qələbəlik idi. 
    Qeyd edək ki, Şahbuz rayonunda
yaradılmış 34 seçki məntəqəsində 14
min 591 seçici öz namizədlərinə səs
verdi. Bu qədər seçicinin 331 nəfəri ilk
dəfə prezident seçkilərində iştirak edirdi.
Şahbuz rayonunda yaşı 100-dən yuxarı
olan 3 nəfər seçici vardır. Ən yaşlı
seçici 102 yaşlı İmamquliyeva Səyyad
Muxtar qızı 5-7 saylı Kolanı seçki mən-
təqəsində səs verdi. Seçkilərin yüksək
mütəşəkkilliklə keçməsi, şəffaflığın
təmin olunması, yerli və xarici müşahi-
dəçilərin seçkiləri sərbəst izləməsi üçün
şərait yaradılmış, 2 məntəqədə veb-ka-
mera quraşdırılmış, mətbuat nümayən-
dələrinin seçki fəallığını izləməsi üçün
imkanlar yaradılmışdı. 
    Seçkilərə gəldikdə, seçki başlandığı
ilk dəqiqədən etibarən Şahbuz şəhərində
yerləşən və 1358 seçicinin qeydə alındığı
5-1 saylı seçki məntəqəsində olduq. İlk
dəqiqələrdən etibarən şəhər sakinləri
böyük ruh yüksəkliyi ilə məntəqəyə
axın edirdilər. Məntəqədə ilk səs verən
seçici təqaüddə olan müəllim Fazil Və-
liyevə yaxınlaşdıq. O, ölkəmizin işıqlı
gələcəyinə, övladlarımızın sülh şəraitində
xoşbəxt yaşamağına səs verdiyini dedi.
Məntəqədə səs verən və ilk dəfə seçkilərə
qatılan gənc Səma Kərimli isə bu seç-
kilərin onun həyatında ən əlamətdar ha-
disələrdən biri olduğunu deyərək ölkə-
mizin hər bir vətəndaşının rifahı və təh-
lükəsizliyini təmin edə biləcək namizədə
səs verdiyini bildirdi. 
    Digər – Şahbuzkənddəki 5-2 saylı
seçki məntəqəsində 767 nəfər seçicinin
layiqli namizədə səs verəcəyini, bun-
lardan 24 nəfərinin ilk dəfə seçkilərdə
iştirak edəcəyini öyrəndik. Daha çox
seçicinin səs verəcəyi gözlənilən və
rayonun böyük yaşayış məntəqələrin-
dən biri olan 5-7 saylı Kolanı seçki
məntəqəsində 1234 nəfərin səs verməsi
üçün hər cür şərait yaradılmışdı. Gün-
ortaya yaxın burada artıq seçicilərin
böyük bir hissəsinin məntəqəyə gəlib
səs verdiyini öyrəndik. 
    Aşağı Qışlaq kəndindəki 5-19 saylı
seçki məntəqəsində apardığımız müşa-
hidələr isə ucqar dağ kəndində seçki
prosesi üçün yaradıla biləcək ideal şə-
raitin səviyyəsindən xəbər verirdi. Mən-
təqəyə çatarkən bu fikirlərə burada öz
müşahidələrini tamamlamış MDB mü-
şahidə missiyasının nümayəndəsi, Ru-
siyanın Saratov şəhərindən olan və əslən
azərbaycanlı Arif Hüseynov da şərik
çıxdı. Müşahidəçi qeyd etdi ki, uzun il-

lərdir, doğma Vətəndən uzaqda yaşayır.
Ölkəmizdə, Naxçıvan Muxtar Respub-
likasının bu guşəsində gördüyü belə şə-
rait, ucqarlarda yaradılmış sosial in-
frastruktur onu heyrətləndirib, adamların
seçkilərdə göstərdiyi fəallıq bir həmvətən
kimi onu məmnun edib. O, seçkilərin
tam demokratik şəraitdə keçirildiyini
bildirdi.
    Növbəti seçki məntəqəsində – Ba-
damlı qəsəbəsini əhatə edən 5-12 saylı
seçki məntəqəsində də olduq. 407
nəfər seçicinin qeydə alındığı bu mən-
təqədə artıq günortaya yaxın seçicilərin
45 faizə qədəri öz səsvermə hüqu-
qundan istifadə etmişdi. Bunu məntəqə
seçki komissiyasının sədri Hilal Pa-
şayevdən öyrəndik. Məntəqədə səs
vermiş qəsəbə sakini, müəllimə Nailə
Kərimovadan bu seçkilərdən nə göz-
lədiyini soruşduq. Cavabında o: “Bizim
üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün
hər şeydən vacib sabitliyin əbədi olaraq
bərqərar edildiyi bir cəmiyyətdə ya-
şamaqdır.  Kim bunu təmin edə, gələ-
cəyimizin qarantı ola bilirsə, ona da
səsimi verdim”, – dedi. 
    Badamlı qəsəbəsindən ayrılıb 5-4 və
5-5 saylı seçki məntəqələrinin yerləşdiyi
Sələsüz kənd tam orta məktəbinə də
baş çəkdik. Burada seçki prosesini
“Proqnoz” Müstəqil Sosioloji Tədqiqatlar
Mərkəzinin “Exit-poll” nümayəndələ-
rinin də izlədiyinə şahid olduq. 
    Günortadan sonra Şahbuz şəhərindəki
5-1 saylı seçki məntəqəsinə yenidən
qayıdarkən budəfəki tanışlığımız ATƏT-
dən olan müşahidəçilər ukraynalı Sta-
nislav Proşko və almaniyalı Heininq
Berntlə oldu. Məntəqədən ayrılan ATƏT
müşahidəçiləri hər şeyin seçki gününün
sonunda bəlli olacağını, ancaq indiyə
qədər apardıqları müşahidələrdən müsbət
təəssürat aldıqlarını bildirdilər, seçki
proseslərinin yüksək səviyyədə təşkil
edildiyinin və hər kəsin azad şəkildə
səs verdiyinin göz önündə olduğunu
vurğuladılar. 
    Axşam saatlarına yaxın nəticələri
ümumiləşdirmək üçün redaksiyaya qa-
yıdarkən dairə seçki komissiyasının
sədrindən aldığımız son məlumatlar
bu qənaətimizi bir daha təsdiq edir.
Seçki komissiyasının sədri vətəndaş-
ların seçkilərdəki fəallığının yüksək
olduğunu və artıq saat 1900-a olan mə-
lumata görə, dairə üzrə 29 min 936
seçicidən 24 min 637 nəfərin, yəni se-
çicilərin 82,30 faizinin səs verdiyini
bildirdi.

- Əli CABBAROV

9 oktyabr 2013-cü il Azərbaycan xalqının tarixində və həyatında
daha bir əlamətdar gün kimi yadda qaldı. Azərbaycan Respublikasında
keçirilən növbəti prezident seçkiləri ölkəmizdə yaradılmış mövcud demo-
kratiyanın, vətəndaşların hüquqlarının azad şəkildə ifadəsinin daha bir
təntənəsi oldu. Xalqımız seçki məntəqələrinə gedib sərbəst şəkildə səs
verməklə müstəqil Azərbaycanın gələcəyini, onun taleyüklü məsələlərini
öz çiynində əsl vətəndaş məsuliyyətilə daşıya biləcək layiqli namizədini
seçdi. Beləliklə, hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də məhz xalqın iradəsi
ilə seçilmiş dövlət başçımız gücünü xalqdan alaraq ölkəmizi qüdrətli və
daha firavan bir gələcəyə daşıyacaq, Azərbaycanı dünya müstəvisində
daha nüfuzlu dövlətlər sırasına çıxaracaqdır. 

    Son illərdə Kəngərli rayonunda həyata keçirilən quruculuq
tədbirləri, insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılması naminə
görülən işlər, qarşıya çıxan problemlərin vaxtında və yerindəcə
həll olunması, sahibkarlığa dövlət dəstəyi rayon əhalisi tərəfindən
minnətdarlıqla qarşılanır. Elə bunun nəticəsi idi ki, 9 oktyabr
tarixində keçirilən prezident seçkilərində rayon əhalisi böyük
ruh yüksəkliyi ilə iştirak edir, layiqli namizədə səs verirdi.
3 saylı Babək-Kəngərli-Naxçıvan Seçki Dairəsinin Kəngərli
rayonu ərazisindəki seçki məntəqələrində seçicilərin yüksək
əhval-ruhiyyəsi müşahidə olunurdu. Yuxarıda adıçəkilən
dairənin əhatə etdiyi 3-5 saylı məntəqədə ilk saatlarda qələbəlik
hökm sürürdü. 1445 seçicinin qeydiyyatda olduğu məntəqədə
seçki prosesi Seçki Məcəlləsinə tam uyğun qaydada keçirilirdi
və heç bir qanun pozuntusu qeydə alınmamışdı. Məntəqədə ilk
dəfə səs verəcək 28 vətəndaşın səsvermədə iştirakı nəzərdə tu-
tulmuşdu. Müşahidələr əsasında gördük ki, səsvermə prosesində
ilk dəfə səs verəcək gənclər fəallıq nümayiş etdirirlər.

Kəngərli rayonu

Şahbuz rayonu
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 6 saylı Culfa-Babək Seçki
Dairəsi 44 məntəqəni əhatə
edir. Bunlardan 14-ü Babək
rayonunda, 25 məntəqə Culfa
rayonunda yerləşir. Digər 5
məntəqə isə seçkilərə 5 gün
qalmış yaradılan məntəqələr-
dir. Ümumilikdə, 6 saylı Cul-
fa-Babək Seçki Dairəsi üzrə
37 min 131 seçici qeydə alın-
mışdır ki, bunun 14 min 56
nəfəri Babək, 19 min 969 nə-
fəri isə Culfa rayonunda olan
seçicilərdir. Biz Culfa rayonu
ərazisində fəaliyyət göstərən
seçki məntəqələrində olduq.
Rayonda prezident seçkilərinə
nümunəvi hazırlıq görülmüş-
dür. Culfa rayonundakı seçki
məntəqələrinin hər birində səs-
vermə mütəşəkkilliklə keçiril-
mişdir. Şəffaflığı təmin etmək
məqsədilə 16, 17, 21, 22, 26
saylı məntəqələrdə veb-kame-
ralar quraşdırılmışdı.

    6 saylı Culfa-Babək Seçki Dai-
rəsinin 6-15 saylı seçki məntəqə-
sində səhər saat 800-dən başlayaraq
mütəşəkkillik müşahidə olunurdu.
Seçicilər heç bir müdaxilə olmadan
məntəqəyə yaxınlaşır, istədikləri
namizədə sərbəst səs verirdilər.
Məntəqə seçki komissiyasının sədri
Anar Hüseynov:
    – 1492 seçicisi olan məntəqə-
mizdə vətəndaşların tam sərbəst şə-
kildə səs verməsi üçün lazımi şərait

yaradılıb. Seçkinin başladığı ilk sa-
atlardan insanlar məntəqəyə axışırlar.
Qeyd edim ki, heç bir qanun po-
zuntusu müşahidə edilməyib. Mü-
şahidəçilər və KİV nümayəndələri
də sərbəst şəkildə seçki prosesini
izləyirlər. 
    Seçicilər arasında gənc bir oğlan
diqqətimi cəlb etdi. Öyrəndik ki,
ilk dəfədir, səs verir. 18 yaşı yenicə
tamam olub. Gənc seçici İbrahim
Feyziyevin ürək sözləri:
    – 18 yaşım var. Həyatımda heç
zaman şəhərimizin küçələrini bu-
günkü kimi izdihamlı görməmişdim.
Çox həyəcanlıyam. Məntəqədə əsl
toy-bayram əhval-ruhiyyəsi vardır.
Mənim kimi gənclər, ata-analar,
ahıllar, bir sözlə, hamı böyük sevinc
və fərəh hissilə məntəqəyə gələrək
öz vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirir.
Mən də öz səsimi milyonların səsinə

qataraq ölkəmizin xoşbəxt gələcə-
yinə səs verdim və bundan böyük
qürur hissi duyuram. Öz Vətənimlə
fəxr edirəm. Xoşbəxtəm ki, belə
bir ölkədə yaşamaq mənə nəsib
olub. 
    Seçki məntəqələrindən biri Culfa
şəhər 2 nömrəli tam orta məktəbin
binasında yerləşirdi. 6-16 saylı mən-
təqə seçki komissiyasının sədri Tahir
Əliyev seçkilərin başlanmasından
qısa müddət keçməsinə baxmayaraq,
artıq 634 nəfərin səs verdiyini
bildirdi.  
    Bir sözlə, səsvermə prosesi öz
qaydasında, Azərbaycan Respubli-
kasının Seçki Məcəlləsinin tələb-
lərinə uyğun şəffaf və demokratik
şəraitdə gedirdi. Ən çox diqqəti
cəlb edən isə seçicilərin yüksək əh-
val-ruhiyyədə olması idi. Ona görə
də onların ürək sözlərini dinləməyə

üstünlük verdik. Seçici Qurji Va-
lentina Andreyevna: 
    – Bu gün Vətənimiz və dövləti-
miz üçün əlamətdar bir gündür. Biz
ölkəmizin başçısını seçirik. Odur
ki, bugünkü tədbirdə qürur və fərəhlə
iştirak edirəm. Mən digər seçicilərin
də bu günün əhəmiyyətini yaxşı
dərk etdiklərini bilirəm. Hər kəs
öz vətəndaslıq borcunu məmnuniy-
yət, eyni zamanda məsuliyyət  hissilə
yerinə yetirir. 
    Seçici Lyubov Haqverdiyeva isə
təəssüratını belə ifadə etdi:
    – Çox sakit və rahatlıqla məntə-
qəyə daxil olaraq səs verdik. Heç
bir narahatlığa və qanun pozuntu-
suna rast gəlmədim. Bir seçici kimi
məni budəfəki seçki prosesi də tam
qane edir. Şükürlər olsun, artıq elə
bir dövrə yetişdik ki, seçici sərbəst
şəkildə, kənardan heç bir müdaxilə

olmadan, qutuya öz iradəsini ifadə
edən bülleteni atır. Zənnimcə, bu,
demokratiya göstəricisi olaraq insan
hüquqlarına və onun səsinə hörmətin
ən yüksək formasıdır. 
    Culfa şəhərindəki 6-19 saylı seçki
məntəqəsində də böyük izdiham var
idi. Seçici Vidadi Abbasov seçki
prosesinin çox yüksək səviyyədə
keçdiyini qeyd edərək bildirdi ki,
insanlar dəstə-dəstə məntəqələrə gə-
lərək heç bir müdaxilə ilə rastlaş-
madan öz layiqli namizədinə sərbəst
şəkildə səs verirlər. Onu da deyim
ki, bu seçki ötən seçkilərdən çox
fərqlənir. İnsanlar gülərüzlə, ailəvi
olaraq məntəqələrə gəlirlər. Bax bu
fakt seçkinin demokratik, şəffaf və
ədalətli keçirildiyindən xəbər verir.
    Rayonun Ərəzin, Əbrəqunus,
Kırna və Göydərə kənd tam orta
məktəb binalarında yerləşən 6-21,
6-22, 6-23, 6-27 saylı seçki məntə-
qələrində də seçicilər yüksək fəallıq
nümayiş etdirir, hər kəs öz layiqli
namizədinə səs verirdi. Onu da
qeyd edək ki, olduğumuz seçki
məntəqələrində sağlamlıq imkanları
məhdud olan seçicilərin də səsver-
mədə iştirak etməsinə əlverişli şərait
yaradılmışdı. Belə ki, 6-21 saylı
seçki məntəqəsində 22, 6-22 saylı
seçki məntəqəsində isə 14 nəfər se-
çicinin ünvanına daşınan qutu apa-
rılaraq onların səsvermədə iştirakı
təmin edilmişdir.

- Kərəm HƏSƏNOV

    Azərbaycan Respublikası Mərkəzi
Seçki Komissiyasının 8 oktyabr
2008-ci il tarixli qərarına əsasən,
geniş ictimaiyyət tərəfindən səsvermə
günü seçkinin gedişinin müşahidə
edilməsi, məntəqə seçki komissiyası
üzvləri tərəfindən seçki sənədləri
ilə işin aparılması, heç bir qanunsuz
müdaxilə olmadan seçicilərə zəruri
şəraitin yaradılması, seçki bülleten-
lərinin seçki qutusuna salınması,
səslərin sayılması, nəticələrin müəy-
yənləşdirilərək rəsmiləşdirilməsi pro-
sesinin izlənməsi və bununla da,

aşkar lığın daha ge-
niş surətdə təmin
ol unması məqsə-
dilə Seçkilər İn-

formasiya Mərkəzinə qoşulmaqla
seçki məntəqələrinin bəzilərində
veb-kameralar quraşdırılmışdır.
    2008-ci ildə keçirilən prezident
seçkilərində veb-kameralar vasitəsilə
seçkinin gedişinin internetdə birbaşa
yayımlanması uğurla təcrübədən
çıxmışdır. Təxminən 80-dən artıq
seçki dairəsini əhatə edən 500 seçki
məntəqəsində quraşdırılan veb-ka-
meralar vasitəsilə seçki günü səs-
vermə məntəqəsində baş verən bütün
prosesləri Mərkəzi Seçki Komissi-
yasının internet saytlarına daxil ola-

raq izləmək mümkün olmuşdur.
    Seçki məntəqələrindən kənarda
internet vasitəsilə səsvermə prosesini
canlı izləmək imkanı verən veb-ka-
meralardan istifadə təcrübəsi bu seç-
kilərdə də davam etdirilmişdir.
Ölkəmizdəki seçki məntəqələrində
əvvəlki seçkilərdə veb-kameralar
quraşdırılmış məntəqələrin sayı 2
dəfə artırılaraq 1000-ə çatdırılmışdır.
     Muxtar respublikanın 35 seçki
məntəqəsində veb-kameralar vasitəsilə
seçki prosesi canlı izlənilmişdir. Ok -
tyabrın 9-da veb-kameralar quraşdı-
rılmış 1 saylı Şərur-Sədərək Seçki
Dairəsinin 1, 22, 25, 27, 31 saylı, 2
saylı Şərur Seçki Dairəsinin 1, 4, 5,
8, 50 saylı, 3 saylı Babək-Kəngərli-

Naxçıvan Seçki Dairəsinin 7, 9, 41,
42, 45 saylı, 4 saylı Naxçıvan Şəhər
Seçki Dairəsinin 10, 12, 15, 17, 28
saylı, 5 saylı Şahbuz-Babək Seçki
Dairəsinin 1, 2, 26, 31, 34 saylı, 6
saylı Culfa-Babək Seçki Dairəsinin
16, 17, 21, 22, 26 saylı, 7 saylı Ordu-
bad-Culfa Seçki Dairəsinin 1, 2, 3,
4, 6 saylı seçki məntəqələrində heç
bir texniki nasazlıq baş verməmişdir.
     Qeyd edək ki, veb-kameralar Mər-
kəzi Seçki Komissiyasının sifarişi ilə
Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları
Nazirliyi tərəfindən quraşdırılmışdır.
Veb-kameralar səsvermə günü seçki
məntəqələrinin açılması anından səs-
vermənin yekunlarının müəyyənləş-
dirilməsi və nəticələr haqqında pro-

tokolun doldurulmasınadək fasiləsiz
fəaliyyət göstərmiş, onların vasitəsilə
seçki məntəqələrindəki görüntülər
(səsvermə kabinələri istisna olmaqla)
birbaşa internetə ötürülmüşdür. Veb-
kameralar stasionar qaydada quraş-
dırılmışdır və onlar hərəkət etmədiyi
üçün yalnız yönəldiyi istiqaməti iz-
ləmək mümkün idi. Əlbəttə, onların
hərəkətinə ehtiyac da yox idi. Çünki
onların yönəldikləri istiqamətdə səs-
vermə məntəqəsində baş verən bütün
prosesləri izləmək olurdu.
    Veb-kameralar vasitəsilə əldə edi-
lən videogörüntülər mərkəzləşdiril-
miş qaydada yazılmışdır. Bu görün-
tülər şikayətlərin araşdırılması za-
manı sübut kimi istifadə edilə bilər.
Veb-kameraları quraşdıran Rabitə
və İnformasiya Texnologiyaları Na-
zirliyi həmin videogörüntülərin 5 il
saxlanılmasını təmin edəcək.

Xəbərlər şöbəsi

Muxtar respublikadakı 35 seçki məntəqəsində prezident 
seçkiləri internet vasitəsilə canlı izlənilmişdir
Veb-kameralarda heç bir texniki nasazlıq baş verməmişdir

    1-1 saylı seçki məntəqəsi Sədərək
rayonunun mərkəzi olan Heydərabad
qəsəbəsindəki tam orta məktəbdə
yerləşir. Digər məntəqələrdən fərqli
olaraq, burada həm də veb-kamera
quraşdırılmışdı. Sərhəd bölgəsinin
sakinləri sübh tezdən seçki məntə-
qəsinə böyük ruh yüksəkliyi ilə gə-
lirdilər. Hər kəs bu əlamətdar gün
münasibətilə bir-birinə arzularını
çatdırır, xalqımızın daha firavan
günlərə qovuşmasını diləyirdi.
     Məntəqədə seçkilərin mütəşəkkil
və qayda-qanuna uyğun şəkildə ke-
çirildiyi ilk andan diqqəti cəlb edirdi.
Əvvəlcə seçicilərin barmağı ultrabə-
növşəyi lampa ilə yoxlanıldıqdan
sonra onlar ikibir, üçbir içəri keçib,
seçici siyahısındakı sıra sayını deyərək
şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim edirdilər.
Məntəqə üzvü isə qarşısındakı seçici
siyahısında şəxsiyyət vəsiqələrinin
seriya və nömrələrini qeyd etdikdən
sonra seçicilərə imza etdirib seçki
bülleteni verirdi. Növbəti mərhələdə
onların barmaqlarına gözəgörünməz
mürəkkəb vurulurdu. Sonra isə hər
kəs səsvermə kabinələrinə keçib seç-
diyi namizədə səs verirdi. Adıçəkilən
seçki məntəqəsində 1494 seçici qeydə

alınmışdı. Saat 10-da artıq məntəqədə
358 nəfər səs vermişdi. Öz təşəbbüsü
ilə müstəqil müşahidəçi qismində iş-
tirak edən Ramazan Cəfərovun fik-
rincə, məntəqədə seçkilər yüksək sə-
viyyədə təşkil olunub, seçicilərin öz
iradələrini sərbəst şəkildə ifadə et-
mələri üçün hər cür şərait yaradılıb.
Bütün seçki prosedurlarına düzgün
və dəqiq riayət olunur.
    Məntəqənin həyətində yaşlı bir
kişiyə yaxınlaşıb özünü təqdim et-
məsini xahiş edirik. Bu, Heydərabad
qəsəbə sakini, 74 yaşlı Sadıx Qasım -
ovdur. Tanışlıq zamanı şəhid atası
olduğu məlum olur. Ondan seçki
barədə fikrini soruşuruq: 
   – Səs verdiyimiz məntəqədə hər-

tərəfli şərait var. Mən də tam sərbəst
şəkildə səs verdim. Seçki qaydala-
rına ciddi riayət olunur. Arzumuz
budur, hər zaman firavanlıq olsun,
ölkəmiz daha da güclənsin. Ümid
edirəm ki, xalqımız öz seçimini
düzgün edəcək.
     1 saylı seçki məntəqəsində görüş-
düyümüz İntizar Abbasov və Ayxan
Allahyarov isə ilk dəfə olaraq seçici
hüquqlarından istifadə edirdilər:
    – İlk dəfə olaraq seçkilərdə iştirak

edirəm. Mənim üçün bu prosesi gör-
mək çox maraqlı idi, – deyə Ayxan
Allahyarov bildirir. Bir gənc olaraq
düşünürük ki, daha yaxşı gələcəkdə
yaşamaq bizim də haqqımızdır. Azər-
baycanın bugünkü inkişafı göz qa-
bağındadır. Müasirləşmə, inkişaf və
tərəqqi bu gün qapılarını tam olaraq
üzümüzə açıb. Ona görə də biz bu
inkişafın davamlı olmasını, daimi
olmasını istəyirik. Bizim hər ikimi-
zin – əli ilə yoldaşını göstərir – na-
mizədi eyni şəxsdir və biz heç bir
fikirayrılığı olmadan öz namizədi-
mizə səs verdik.
    Qəsəbə sakinlərindən Cəfər Əli-
yev, İsgəndər Quliyev də seçkilərin
gedişindən razılıqlarını bildirdilər.
    Ümumiyyətlə, vurğulamaq la-
zımdır ki, rayon sakinləri səsvermədə
böyük ruh yüksəkliyi ilə iştirak edir
və kütləvi şəkildə məntəqələrə tərəf
axışırdılar. Sədərək kənd 1 nömrəli
tam orta məktəbdə yerləşən 4 saylı
seçki məntəqəsi ətrafında da böyük
qələbəlik idi. Məntəqə seçki komis-
siyasının sədri Kamran Qasımovun
verdiyi məlumata görə, burada 1468
seçici qeydə alınıb. Saat 11-də mən-
təqədə olduğumuz zaman artıq 400
nəfər səsvermədə iştirak etmişdi.
Sədərək kəndinin qocaman müəl-
limlərindən olan Yusif Qasımov fi-
kirlərini bizimlə bölüşdü: 
     – Bir vətəndaş kimi demək istəyi-
rəm ki, məntəqələrimizdə şəffaf seç-
kilərin keçirilməsi üçün hər cür şərait
yaradılıb. Mən də seçdiyim namizədə
səs verdim. Müəllim olduğuma görə
hər zaman haqq-ədalətin yanında ol-
muşam. Şagirdlərimə də həyatda düz-

gün olmağı öyrətmişəm. Bu gün
ölkəmiz, muxtar respublikamız güclü
inkişaf yolundadır. Sabitlikdir, bir za-
manlar burada – ətrafı göstərir – silah
səsindən qulaq tutulurdu, gecələr evi-
mizdə rahat yata bilmirdik. Ancaq
indi, şükürlər olsun, sabitlikdir. İn-
şallah, bu sabitlik, bu inkişaf getdikcə
daha da artacaqdır. Azərbaycanın gə-
ləcək inkişafı yalnız bu yoldur. 
    Seçicilərdən Vüsalə Əliyeva, Tel-
man Zeynalov, Yalçın Bayramzadə,
90 yaşlı Heydər İsmayılov da muxtar
respublikanın hərtərəfli inkişafının
onlarda böyük ruh yüksəkliyi ya-
ratdığını qeyd etdilər, buna görə də
yüksək əhval-ruhiyyə ilə səsverməyə
gəldiklərini bildirdilər. 
    Sədərək rayonunda yerləşən digər
seçki məntəqələrində də olduq, mü-
şahidələr apardıq. Sədərək kəndin-
dəki rayon Uşaq Musiqi Məktəbində
yerləşən 1-3 saylı, Tikiş fabrikinin
binasında yeləşən 1-5 saylı, Qaraağac
kənd tam orta məktəbində yerləşən

1-6 saylı seçki məntəqələrində də
əhalinin fəallığı yüksək idi. 
    1-3 saylı seçki məntəqəsində
1444 nəfər səs verəcəkdi. Saat
10-dək 361 nəfər səsvermədə iştirak
etmişdi. 1-5 saylı seçki məntəqəsində
1143 nəfər seçicidən həmin saatadək
266 nəfər, 1-6 saylı seçki məntəqə-
sində isə 1455 nəfər seçicidən 420
nəfəri saat 11-dək səsvermədə iştirak
etmişdi. Səsvermədən sonra görüşüb
söhbətləşdiyimiz sakinlər də seçki-
lərin azad, sərbəst, şəffaf keçməsi
haqqında fikirlərini bizimlə bölüşdü.
1-6 saylı seçki məntəqəsinin ilk dəfə
səs verən seçicilərindən  İslam Əliyev
və Nərminə Heydərova sərhəd böl-
gəsi olan Sədərək rayonunun inki-
şafından – burada tikilmiş müxtə-
liftəyinatlı binalardan, təhsil, səhiyyə
və mədəniyyət müəssisələrindən,
rayon və kənddaxili rahat yolların
salınmasından danışdılar. Qeyd et-
dilər ki, biz səsimizi məhz bu inki-
şafa, bu tərəqqiyə vermişik.

    9 oktyabr prezident seçkiləri Naxçıvan Muxtar Respublikasının
sərhəd bölgələrindən biri olan Sədərək rayonunda da yüksək əhval-
ruhiyyə ilə keçirilib. 1 saylı Şərur-Sədərək Seçki Dairəsinin bu rayonda
7 məntəqəsi fəaliyyət göstərirdi. Əvvəlcə onu qeyd edək ki, adıçəkilən
dairə seçki komissiyası tərəfindən  seçkilərin azad və demokratik şəraitdə
keçirilməsi üçün seçki məntəqələrinin hamısında bütün hazırlıq işləri
uğurla başa çatdırılmışdı. Məntəqələrin hamısı zəruri avadanlıq və ma-
teriallarla təmin edilmiş, elektriklə bağlı yarana biləcək hər hansı bir
problemin vaxtında həll edilməsi üçün generatorlar qoyulmuşdu.  

    Bir sözlə, müşahidələrimiz prezident seçkilərinin bu sərhəd bölgəsində
uğurla keçirildiyini, əhalinin dövlət əhəmiyyətli bu mühüm məsələyə
diqqətlə yanaşdığını göstərdi.

- Səbuhi HƏSƏNOV

Culfa rayonu

Sədərək rayonu
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    “Exit-poll” vətəndaşların seçki
günü verdikləri səslərin təkrar sa-
yılması, səslərin sayının yoxlanıl-
ması deməkdir. 
    İstənilən ölkədə seçkilərin şəf-
faf, ədalətli reallaşdırılması üçün
“Exit-poll”un keçirilməsinin bö-
yük əhəmiyyəti var. Ölkəmizdə
bu tədqiqatın aparılması son 10
ilə təsadüf edir. Respublikamızda
“Exit-poll” Azərbaycanda Vətən-
daş Cəmiyyətinin İnkişafına Yar-
dım Assosiasiyası tərəfindən
2004-cü ilin dekabrında bələdiyyə
seçkiləri zamanı həyata keçirilib.
Bu iş sonradan 2005-ci il par -
lament, 2008-ci il prezident seç-
kilərində və 2009-cu il martın
18-də keçirilmiş referendumda
daha da təkmilləşdirilib. “Exit-
poll”un təşkilində respublikamız
bir çox ölkələrlə əməkdaşlıq edir. 
    “Azərbaycan Respublikasında
seçki praktikasının təkmilləşdi-
rilməsinə dair” Azərbaycan Res-
publikası Prezidentinin 2005-ci il

11 may tarixli Sərəncamı ölkədə
müasir, ən qabaqcıl seçki texno-
logiyalarının tətbiqinə imkan verib.
Bu seçki texnologiyalarından biri
də ixtisaslaşmış ictimai rəyçilər
tərəfindən “Exit-poll” prosesinin
aparılmasıdır. Azərbaycan Res-
publikasının Seçki Məcəlləsinə
uyğun olaraq (25.2.23-cü maddə),
“Exit-poll” keçirən təşkilatlar seç-
kilərdə iştirak etmək üçün Mərkəzi
Seçki Komissiyasında akkredita-
siyadan keçməlidirlər. MSK-nın
19 sentyabr 2008-ci il tarixli qərarı
ilə təsdiq edilmiş qaydalara əsasən,
bu sahədə ixtisaslaşmış, müvafiq
təcrübəyə malik olan və nüfuzlu
hüquqi şəxslər “Exit-poll” keçirən
təşkilat kimi çıxış edə bilərlər.
Təşkilatların adından “Exit-

poll”un keçirilməsinə cəlb edilən
şəxslər, bir qayda olaraq, seçki
hüququ və seçki sistemi üzrə mü-
təxəssis, yaxud bu sahədə müəy-
yən təcrübəsi olan şəxslər olma-
lıdırlar. Budəfəki prezident seç-
kiləri də göstərdi ki, “Exit-poll”
seçkidə kimin qalib gəldiyini ope-
rativ və obyektiv şəkildə müəy-
yənləşdirməyə və bununla da, seç-
ki kampaniyasına nəzarət etməyə
imkan verir. 
    9 oktyabr prezident seçkilərində

Naxçıvan Muxtar Respublikasın-
dakı bir sıra seçki məntəqələrində
“Pro qnoz” Müstəqil Sosioloji Təd-
qiqatlar Mərkəzi “Exit-poll” ke-
çirib. Adıçəkilən qurumun sorğu
keçirən əməkdaşları təsadüfi üsulla
seçilmiş seçicilərə məntəqələri tərk
etdikləri zaman kimə səs verdikləri
haqqında sual verir, seçicilərdən
qısa anketi cavablandırmalarını
xahiş edirdilər. Sorğunun anonim-
liyini və sorğuda iştirak edən se-
çicinin cavablarını heç kimin
görmə məsini təmin etmək məqsə-
dilə sorğuya qatılan seçicilərə
“Exit-poll”un sorğu vərəqini şəxsən
təklikdə doldurmaları bildirilirdi.
Seçicilər qısa anketi cavablandır-
maqla bu prosesi həyata keçirirdilər.
“Exit-poll”da iştirak, birmənalı

olaraq, könüllü və anonim aparı-
lırdı. Sorğuya cavab verən seçicilər
“Exit-poll” sorğu vərəqini təklikdə
doldurur, cavablarının gizli qal-
masına əmin olmaq üçün doldu-
rulmuş vərəqləri “Exit-poll”un
rəsmilərinə verirdilər. Bu üsuldan
istifadə edən seçicilərdən birinə
yaxınlaşdıq. Naxçıvan şəhər sakini
Rafiq Heydərov bu cür üsulun
tətbiqinin vacib olduğunu bildirdi:
“Bu cür şəffaf sorğu həm də seçki
qalibinin erkən müəyyənləşdiril-

məsini təmin edir. Çox şadıq ki,
seçkilərdə belə ədalətli sorğular
təşkil olunur. Biz yaxşı bilirik ki,
Azərbaycanda keçirilən seçkilərdə
heç vaxt saxtakarlıq ola bilməz.
Çünki cəmiyyətimiz kimə səs ve-
rəcəyini artıq yaxşı bilir və layiqli
namizədə səs vermək bizim və-
təndaşlıq borcumuzdur”.
    Əslində, seçki günü Naxçıvanda
“Exit-poll” keçirənlər potensial se-
çici ilə yox, real seçici ilə işləyirdi.
Yəni səsverməyə gələn vətəndaş-
ların sayının çox olması bu quru-
mun işçilərinin də inamla çalış-
masına zəmin yaradıb. 
    Ölkənin bütün bölgələrində ol-
duğu kimi, Naxçıvan Muxtar Res-
publikasında da seçki məntəqələ-
rində sosioloji xidmət həyata ke-

çirən “Proqnoz” Müstəqil Sosioloji
Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşları
gərgin işin öhdəsindən layiqincə
gəliblər. Qurumun nümayəndəsi
Vüsalə Vəliyeva təyin olunduqları
məntəqələrdə seçicilərin fəal iştirak
etdiyini bildirdi: “4 saylı Naxçıvan
Şəhər Seçki Dairəsindəki məntə-
qələrdən 8-də nümayəndələrimiz
var və onların seçkinin təşkili ilə
bağlı təəssüratları müsbətdir. Bizim
olduğumuz seçki məntəqələrində
(4-21, 4-2) insanlar artıq səhər sa-

atlarından səs vermək üçün mən-
təqələrə gəliblər. Seçici fəallığı
yüksək səviyyədədir. Biz səs verən
vətəndaşların seçki ilə bağlı fikir-
lərini öyrənmək üçün gizli sorğu
keçiririk. Artıq insanların böyük
bir qismi kimə səs verdiklərini
deyiblər. Onların hamısı İlham
Əliyevə səs verdiklərini bildirirlər.
Biz qurum olaraq hər bir vətəndaşın
mövqeyini bildirməsini xahiş edirik
və respondentlərin fikirlərinə hörmətlə
yanaşıb onların öz rəylərini rahat
ifadə etmələrinə şərait yaradırıq”.
    Qeyd edək ki, oktyabrın 9-da
keçirilən prezident seçkilərində
muxtar respublika üzrə, ümumi-
likdə, 27 seçki məntəqəsində “Exit-
poll” keçirilib.

- Ceyhun MƏMMƏDOV

Azərbaycan Respublikası ilə Avropa İttifaqı arasında im-
zalanmış Fəaliyyət Planında 10 prioritet sahə müəyyən edilib.
Bunlardan biri və ən əsası beynəlxalq tələblərə cavab verən
ədalətli, şəffaf seçki prosesi vasitəsilə ölkədə demokratiyanın
gücləndirilməsidir. Təbii ki, ölkəmizin dünyaya inteqrasiyasında
öncül məsələlərdən biri də şəffaf, ədalətli seçkilərin keçirilməsidir.
Son 20 ildə Azərbaycanda demokratik seçkilərin keçirilməsi is-
tiqamətində ciddi addımlar atılıb. 2003-cü ildə keçirilən prezident
seçkilərində ilk dəfə olaraq şəffaf seçki qutularından istifadə
edilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sə-
rəncamlarına əsasən, səs verənlərin barmağına mürəkkəb vu-
rulması praktikasından istifadə olunub. 

“Exit-poll” seçicilərin mövqeyinin öyrənilməsində 
etibarlı vasitələrdən biridir

 2002-ci il oktyabr ayının 5-də
ümummilli liderimiz Heydər
Əliyev hər il oktyabr ayının
10-nun “Yanğınsöndürənlərin
peşə bayramı günü” kimi qeyd
olunması haqqında Sərəncam
imzalamışdır. Həmin tarixdən
etibarən hər il oktyabrın 10-u
yanğınsöndürənlərin peşə bay-
ramı kimi qeyd olunur.

    XX əsrin əvvəllərində yaradılan
Azərbaycan yanğından mühafizə
xidmətinin əsas inkişaf dövrü ötən
əsrin 70-ci illərinə təsadüf edir.
Zəngin siyasi və idarəçilik təcrü-
bəsinə, fenomenal rəhbərlik qa-
biliyyətinə malik olan ümummilli
lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə
hakimiyyətə qayıdışından sonra
ölkəmizdə yanğın təhlükəsizliyi
sahəsi daha sistemli şəkildə inki -
şaf etməyə başladı. Yanğından
mühafizə xidmətinin maddi-tex-
niki və normativ-hüquqi bazası
möhkəm ləndirildi, kadr ehtiyatının
yaradılmasına, şəxsi heyətin pe-
şəkarlığının artırılmasına xüsusi
diqqət yetirildi. 1997-ci ildə “Yan-
ğın təhlükəsizliyi haqqında” Azər-
baycan Respublikası Qanununun
qəbul olunması yanğın təhlükəsiz-
liyi və dövlət yanğın nəzarəti sis-
teminin təşkilinin hüquqi əsaslarını
və prinsiplərini müəyyən etmişdir.
Sonrakı dövrlərdə də Azərbaycanın
yanğın təhlükəsizliyi xidməti in-
kişafda olmuş, yanğından mühafizə
sistemləri təkmilləşdirilmiş, şəxsi
heyətin sosial-məişət şəraiti yax-
şılaşdırılmışdır.
    Azərbaycan yanğınsöndürənləri
sırasında muxtar respublikamızın
yanğınsöndürənləri də öz fəaliy-
yətləri ilə seçilir, regionda baş
verə biləcək yanğın hadisələrinin
qarşısının alınması üçün müxtəlif
tədbirlərin həyata keçirilməsini
diqqət mərkəzində saxlayırlar.
Son illər yanğın təhlükəsizliyi
orqanlarının maddi-texniki baza-
sının gücləndirilməsi, ştat struk-

turunda dəyişikliklərin edilməsi
və şəxsi heyətin rifahının yük-
səldilməsi muxtar respublika yan-
ğınsöndürənlərinin fəaliyyətinin
hərtərəfli təşkilinə səbəb olmuş-
dur. 2002-ci ildə Sədərək rayo-
nunda yeni ştat vahidləri veril-
məklə yanğın hissəsi yaradılmış,
onun fəaliyyəti üçün müasir tə-
ləblərə uyğun olan inzibati bina
və yanğın avtomobillərinə saxlanc
tikilmiş, 2003-cü ildə Ordubad
və Şahbuz rayon yanğın hissələ-
rinin şəxsi heyətinin sosial rifa-
hının yüksəldilməsi üçün peşəkar
yanğın hissələri hərbiləşdirilmiş
yanğın hissələrinə çevrilmişdir.
2004-cü ildə Dövlət Yanğın Təh-
lükəsizliyi Şöbəsi şöbədən ida-
rəyə, onun yerli orqanları xid-
mətdən şöbəyə çevrilmiş, Kəngərli
rayonunda yeni ştat vahidləri ve-
rilməklə hərbiləşdirilmiş yanğın
hissəsi yaradılmışdır.
    Muxtar respublikamızda yanğın
təhlükəsizliyi orqanlarının inkişa-
fına göstərilən qayğı, sadəcə, mad-
di-texniki bazanın təkmilləşdiril-
məsi ilə məhdudlaşmır. Bu sahədə
ixtisaslı və peşəkar kadrların ha-
zırlanması da daim diqqət mərkə-
zində saxlanılır. 2006-2013-cü illər
ərzində 107 nəfər Azərbaycan
Respublikası Fövqəladə Hallar
Nazirliyinin Akademiyasına, Uk-
rayna Respublikasının Xarkov şə-
hərindəki və Belarus Respubli-
kasının Minsk şəhərindəki aka-
demiyalara, Bakı Yanğın Texniki
Kollecinə təhsil almağa göndə-
rilmişdir ki, onlardan 51-i xidmət
edən əməkdaş, 56-sı isə ümum-
təhsil orta məktəblərini bitirmiş

mülki vətəndaş olmuşdur. Bu gün
onlardan 81-i təhsillərini başa vu-
raraq xidmətlərini davam etdirirlər
ki, bu da Dövlət Yanğın Təhlükə-
sizliyi İdarəsi və onun şöbələrinin
ixtisaslı kadrlarla komplektləş -
dirilməsinə öz müsbət təsirini
 göstərməkdədir.
    Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi
İdarəsi və Naxçıvan Şəhər Dövlət
Yanğın Təhlükəsizliyi Şöbəsinin
inzibati binaları əsaslı təmir edi-
lərək, Kəngərli, Şahbuz, Ordubad,
Şərur və Babək rayonlarında Döv-
lət Yanğın Təhlükəsizliyi şöbələri
üçün yeni inzibati binalar tikilərək
şəxsi heyətin istifadəsinə veril-
mişdir. Cari ildə isə Culfa Rayon
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şö-
bəsinin inzibati binasının əsaslı
təmir edilməsi və Sədərək Rayon
Dövlət Yanğın Təhlükəsizliyi Şö-
bəsinin yeni inzibati binasının ti-
kintisinə başlanması üçün müvafiq
tədbirlər görülür. Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi İdarəsinin və onun
şöbələrinin lazımi avadanlıqlarla
təchizatı istiqamətində də mühüm
işlər görülmüşdür. Son illər 10
ədəd Rusiya istehsalı olan müasir
“KAMAZ” markalı yanğınsön-
dürmə avtomobili, 10 ədəd Al-
maniya istehsalı olan “MAN”
markalı yanğınsöndürmə avtomo-
bili, 1 ədəd Fransa istehsalı olan
“İVECO EPS-30” markalı yan-
ğın-nərdivan avtomobili, 5 ədəd
əməliyyat-minik avtomobili, ge-
yim formaları, bir çox digər tex-
nika, avadanlıq, cihaz və əşyalar
alınaraq yanğınsöndürənlərin is-
tifadəsinə verilmişdir.
    Muxtar respublikada yanğın-

dan mühafizə tədbirlərinin güc-
ləndirilməsi məqsədilə maarif-
ləndirmə işinə xüsusi diqqət ye-
tirilir. Əməkdaşlar mənzillərdə
yoxlamalar keçirir, əhali arasında
yanğın təhlükəsizliyi barədə söh-
bətlər aparır. 2013-cü ilin ötən
dövrü ərzində 1705 obyektdə
əsaslı yoxlamalar aparılmış, 105
mindən artıq şəxsi yaşayış evində,
324 dövlət yaşayış binasında yan-
ğına qarşı profilaktika işləri apa-
rılaraq vətəndaşlara “Şəxsi və
dövlət yaşayış evlərində yanğın
təhlükəsizliyi qaydaları” barədə
tövsiyələr təqdim edilmiş və
onlar təlimatlandırılmışdır.
    Hər il dənli və texniki bitkilərin
yığılması, daşınması, emalı və
saxlanması dövründə yanğın təh-
lükəsizliyi qaydalarının təmin edil-
məsi üçün Dövlət Yanğın Təhlü-
kəsizliyi İdarəsi tərəfindən tədbirlər
planı tərtib olunaraq icra edilir.
Bu il taxıl biçini dövründə 116
kombayn yanğına qarşı texniki
baxışdan keçirilərək odsöndürən-
lərlə təmin edilmişdir. Profilaktika
işinin səmərəliliyini daha da ar-
tırmaq məqsədilə əkinçiliklə məş-
ğul olan vətəndaşlara, kombayn-
çılara və sürücülərə “Ot-taxıl yı-
ğımı zamanı yanğın təhlükəsizliyi
qaydaları haqqında” tövsiyələr
təqdim edilmiş, dəyirmanların, ta-

xıl və yem anbarlarının yanğın-
texniki müayinəsi keçirilmişdir.
Biçin dövrü ərzində sahələrdə pro-
filaktik tədbirlərin həyata keçiril-
məsi məqsədilə Dövlət Yanğın
Təhlükəsizliyi şöbələrinin əmək-
daşları tərəfindən patrul xidməti
təşkil olunmuşdur. Aparılan işlər
sayəsində taxıl yığımı kampani-
yasında taxıl zəmilərində yanğın
hadisəsi qeydə alınmamışdır.
    Dövlət yanğın nəzarətinin həyata
keçirilməsi məqsədilə muxtar res-
publika ərazisində yerləşən təhlükə
potensiallı və yanğın-partlayış təh-
lükəli obyektlərdə yoxlamalar,
müayinələr aparılaraq obyektlərin
yanğın təhlükəsizliyi vəziyyəti mü-
təmadi olaraq yoxlanılır. Cari ildə
də binalarda, qurğularda, nəqliyyat
vasitələrində və digər obyektlərdə
mövcud olan yanğınsöndürmə va-
sitələrinin və inventarlarının və-
ziyyəti yoxlanılaraq qeydiyyata
alınmışdır. Elektrik enerjisindən
istifadə zamanı israfçılığın qarşı-
sının alınması və yanğın təhlükəsi
yarada biləcək sahələrin ləğv edil-
məsi məqsədilə 682 ədəd yanğın
cəhətdən qorxulu olan və əlavə
çəkilmiş elektrik xətti, 648 ədəd
rezin borularla çəkilmiş qaz xəttinin
və qeyri-standart qaz plitələrinin
istismarı dayandırılmışdır. Yanğın
təhlükəli yerlərə yığılmış 630 ot-
saman tayasının yerləri dəyişdiri-
lərək təhlükəsiz yerlərə köçürül-
müşdür. Eləcə də yanğın təhlükə-
sizliyi məsələləri ilə bağlı əhalinin
maarifləndirilməsi istiqamətində
müxtəlif növ təbliğat materialları,
yaddaş kitabçaları və videomate-
riallar hazırlanmışdır.

Muxtar respublikada yanğından mühafizə
tədbirləri diqqət mərkəzindədir

    Naxçıvanın yanğın təhlükəsizliyi xidmətinin şəxsi heyəti bundan
sonra da yanğın təhlükəsizliyini etibarlı şəkildə təmin edəcək, nümunəvi
xidməti ilə mənzilləri, istehsal müəssisələrini və digər obyektləri yan-
ğından qoruyacaq.

Mirtaleh SEYİDOV
Naxçıvan Muxtar Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin

Yanğın nəzarəti və yanğından mühafizə işinin təşkili 

bölməsinin rəisi, daxili xidmət baş leytenantı

10 oktyabr yanğınsöndürənlərin peşə bayramıdır


