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İC MAL

So si al Təd qi qat lar Mər kə zi tə rə fin
dən apa rı lan öl kə Pre zi den ti nin fəa liy
yə ti haq qın da ic ti mai rə yin ay lıq mo
ni to rin qi nin nə ti cə lə ri nə gö rə, okt yabr 
ayı ər zin də İl ham Əli ye vin rey tin qin də 
yük səl mə mü şa hi də olu nub. Mər kəz 
tə rə fin dən ke çi ril miş sor ğu nun nə ti
cə lə ri gös tər di ki, Pre zi dent İl ham Əli
ye vin okt yabr ayı ər zin də bey nəl xalq 
və da xi li müs tə vi də ki fəa liy yə ti əha li 
tə rə fin dən mil li ma raq la rın qo run ma
sı, ümum mil li ri fa hın tə min olun ma sı  
ba xı mın dan ol duq ca tə sir li və əhə miy
yət li he sab olu nur. Yə ni Pre zi den tin 
okt yabr ayın da kı fəa liy yə ti onun ic
ti mai rəy də ki po zi tiv imi ci ni da ha da 
güc lən di rib. Ümu mi lik də, hər 20 res
pon dent dən 19-da Pre zi den tə inam 
və eti mad möv cud dur.
	 Pre zi den tin okt yab rın 3-də 

“Val day” Dis kus si ya Klu bu nun ple nar 
ic la sın da kı çı xı şı za ma nı “Qa ra bağ 
Azər bay can dır və ni da işa rə si” de mə
si əha li də və tən pər vər lik his si ni güc
lən di rib, döv lə t başçısına olan ina m 
və eti ba rı ar tı rıb. Bu, rə yi so ru şu lan la
rın 85,8%-nin fik ri dir. 76,9% isə he sab 
edir ki, Pre zi den tin “Val day” Dis kus si
ya Klu bu nun ple nar ic la sın da kı çı xı şı 
Er mə nis ta nın bey nəl xalq müs tə vi də 
möv qe lə ri nin zə if lə dil mə si ba xı mın
dan tə sir li ol du. Ümu miy yət lə, res pon
dent lə rin təx mi nən 85%-i Pre zi den tin 
“Val day” Dis kus si ya Klu bu nun ple nar 
ic la sın da kı çı xı şı nın əhə miy yə ti ni yük
sək qiy mət lən di rib. 
	 Pre zi den tin okt yab rın 11-də 

Aş qa bad da MDB Döv lət Baş çı la rının 
Sam mi tin də ki çı xı şı rə yi so ru şu lan-
la rın 85%-i tə rə fin dən rəğ bət lə qar-
şı la nıb. Er mə nis ta nın baş na zi ri nin 

də iş ti rak et di yi təd bir də Azər bay can 
Pre zi den ti nin Er mə nis ta nı tu tar lı ar-
qu ment lər lə fa şiz mi qəh rə man laş dır-
maq da it ti ham et mə si və qar şı tə rə fin 
ma hiy yət siz ca va bı gös tər di ki, Pre zi-
dent  İl ham Əli yev hü cum dip lo ma ti-
ya sı nı uğur la da vam et di rir. Rə yi so-
ru şu lan hər 5 res pon dent dən dör dü-
nün fik rin cə, Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
Aş qa bad da MDB Döv lət Baş çı la rının 
Sam mi tin də ki çı xı şı fa şizm ide ya la rı nı 
dəs tək lə yən Er mə nis ta nın if şa sı is ti-
qa mə tin də tu tar lı ad dım ol du. 80,1% 
bu çı xı şın mü na qi şə nin tən zim lən mə-
si is ti qa mə tin də də tə sir li ola ca ğı qə-
naə tin də dir.    
	 Pre zi den tin okt yab rın 15-də  

Türk dil li Döv lət lə rin Əmək daş lıq Şu-
ra sı nın VII Zir və Gö rü şün də ki və okt-
yab rın 25-26-da Qo şul ma ma Hə rə ka-
tı nın XVI II Zir və Gö rü şün də ki çı xış la rı 
da Azər bay ca nın bey nəl xalq imi ci nin 
möh kəm lən di ril mə si, mü na qi şə və ziy-
yə ti ilə bağ lı hə qi qət lə rin - Azər bay ca-
nın haq lı möv qe yi nin bey nəl xalq ic ti-
ma iy yə tin diq qə ti nə ça t dı rıl ma sı ba xı-
mın dan çox əhə miy yət li he sab edi lir. 
	 Pre zi den tin okt yabr ayın da 

hə ya ta ke çir di yi struk tur və kadr is la-
hat la rın dan respondentlərin göz lən ti-
lə ri ki fa yət qə dər bö yük dür. Sorğ u nun 
nə ti cə lə ri Pre zi dent tə rə fin dən hə ya ta 
ke çi ri lən is la hat la ra respondentlərin 
ina mı nın ən yük sək sə viy yə də ol-
du ğu nu gös tər di. Ümu mi lik də, 
respondentlərin 87,6%-i Pre zi den tin 
hə ya ta ke çir di yi is la hat la rı dəs tək lə yir, 
onu əhə miy yət li he sab edir.  
	 Pre zi den tin da xi li müs tə vi-

də ki fəa liy yə ti nin ən yük sək qiy mət-
lən di ril di yi sa hə lər dən bi ri də or du 
qu ru cu lu ğu dur. Be lə ki, rə yi so ru şu-
lan la rın 92,7%-i Pre zi den tin or du qu-
ru cu lu ğu sa hə sin də uğur lu fəa liy yə ti ni 
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qeyd edib. 92,4% res pon dent isə öl kə 
Pre zi den ti nin xa ri ci si ya si fəa liy yə ti ni 
uğur lu he sab edir. 
	 Okt yabr ayın da ke çi ril ən 

rəy sor ğu su gös tər di ki, Pre zi den tin 
kadr is la hat la rı na ic ti mai dəs tək get-
dik cə da ha da ar tır. Be lə ki, ca ri ilin 
iyun ayın da bu dəs tək 74% təş kil et di-
yi hal da, okt yabr ayın da 86,5%-ə bə-
ra bər ol ub. Bu da on dan xə bər ve rir 
ki, da vam lı kadr is la hat la rı və tən-
daş lar tə rə fin dən ümum mil li ri fa hın 
tə min olun ma sı nın al ter na tiv siz yo-
lu ki mi qiy mət lən di ri lir.   
	 Respondentlərin  ca vab la rı-

na əsa sən de mək olar ki,  qey ri-neft 
sek to ru ilə bağ lı mü va fiq hö ku mət 
struk tur la rı nın fəa liy yə ti nin da ha da 
yax şı laş dı rıl ma sı na eh ti yac var. Be lə 
ki, bu is ti qa mət də bir çox iş lər gö rül sə 
də, hə lə də ça tış maz lıq lar, prob lem lər 
qal maq da dır.
	 Ümu mi lik də, rə yi so ru şu-

lan la rın 83,7%-i he sab edir ki, öl kə 
Pre zi den ti tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri-
lən kadr və struk tur is la hat la rı on la rın 
göz lən ti lə ri ni doğ rul dur. Kadr is la hat-
la rı za ma nı gənc lə rə üs tün lük ve ril-
mə si xal qın göz lən ti lə ri nə ta ma mi lə 
uy ğun dur. Res pon dent lə rin 86,9%-i 
öl kə Pre zi den ti nin mü va fiq ya naş ma-
sı nı dəs tək lə yir. Bu, bir da ha onun la 
əla qə lən di ri lir ki, Pre zi dent hə ya ta ke-
çir di yi is la hat lar za ma nı xal qın rə yi ni 
nə zə rə alır. Res pon dent lə rin 88%-nin 
bu möv qe dən çı xış et mə si xalq la li der 
ara sın da eti bar lı bağ la rın ol ma sın dan 
xə bər ve rir.

Təd qi qat lar gös tə rir ki, is la hat la-
rın də rin ləş mə si və ge niş miq yas al-
ma sı ilə Pre zi den tə olan ic ti mai rəğ-
bə tin və dəs tə yin art ma sı ara sın da 
də rin bağ lı lıq var. Gö rün dü yü ki mi, 
respondentlərin əksəriyyəti “Azər bay-

can da döv lət si ya sə ti nin mər kə zin də 
in san ami li da ya nır” prin si pi nin re al lıq-
da tə za hü rü nü təs diq lə yir. Sor ğu nun 
nə ti cə lə ri nə is ti na dən qeyd et mək olar 
ki, respondentlər öl kə Pre zi den ti nin öz 
fəa liy yə tin də on la rın ma raq la rın dan, 
tə lə bat la rın dan və göz lən ti lə rin dən 
çı xış et di yi qə naə tin də dir lər. Bey nəl-
xalq müs tə vi də ki uğur lar və da xi li si-
ya sət də ki is la hat la rın də rin ləş mə si 
Pre zi den tin adı və şəx si təşəbbüsləri, 
nümunələri ilə bağ lı ol du ğu üçün onun 
rey tin qi ic ti mai rəy də yük sə lən xətt üz-
rə di na mi ka nü ma yiş et di rir və bu ten-
den si ya is la hat la rın da vam et mə si 
fo nun da güclənir.     
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Gİ RİŞ

Okt yabr ayı nın ye kun la rı 
Pre zi den tin ic ti mai rəy də 

rey tin qi nin yük səl di yi ni gös tə rir
  
Müs tə qil  Azər bay can  mil li döv lət 

qu ru cu lu ğu ta ri xin də öz miq ya sı və 
də rin li yi ba xı mın dan gö rün mə miş is la-
hat lar mər hə lə si ni ya şa yır. Öl kə miz də 
hə ya ta ke çi ri lən  “Ye ni Kurs” si ya sə ti 
əha tə dai rə si nə, struk tur-ins ti tu sio nal 
ma hiy yət da şı ma sı na, ar dı cıl lı ğı na və 
qar şı ya qo yu lan hə dəf ə rə gö rə yer li 
və dün ya el mi ic ti ma iy yə ti nin, re gio nal 
dai rə lə rin və bey nəl xalq me dia nın  da-
im diq qət mər kə zin də dir.

Şüb hə siz ki, Azər bay can xal qı nın, 
cə miy yə tin  fi kir və rəy lə ri ha ki miy yət 
üçün müs təs na əhə miy yə tə ma lik dir. 
Pre zi dent okt yab rın 15-də ke çi ri lən 
mü şa vi rə də ki çı xı şın da döv lə tin fəa liy-
yə tin də ic ti mai rə yin nə zə rə alın ma sı-
nın ye ni ida rə çi lik fəl sə fə si nin bir nöm-
rə li tə lə bi, XXI əs rin sü rət lə də yi şən 
kom mu ni ka si ya şərt lə ri nin ən həl le di ci  
amil lə rin dən ol du ğu nu xü su si ola raq 
vur ğu la yıb. 

Öz sü rə ti və in ten siv li yi nə gö rə, bö-
yük za man kə si yin də de yil, az qa la 
hər gün baş ve rən də yi şik lik lə ri əha tə 
edən ye ni mü na si bət lə ri təd qiq et mək, 
Azər bay can döv lə ti və xal qı ara sın-
da mey da na çı xan mü hüm əla qə lə rin 
ma hiy yə ti ni düz gün mü əy yən ləş dir-
mək və zi fə si qar şı sın da olan So si al 
Təd qi qat lar Mər kə zi (STM) ar dı cıl ola-
raq müx tə lif möv zu lar da mil lə ti mi zin 
bu gü nü və gə lə cə yi ilə bağ lı so sio lo ji 
araş dır ma lar və sor ğu lar hə ya ta ke çi-
rir. Təq dim edi lən in di ki təd qi qa tın hə-
də fi is la hat lar la bağ lı ic ti mai rə yin ay lıq 
mo ni to rin qi, elə cə də öl kə Pre zi den ti-
nin okt yabr ayın da kı fəa liy yə ti nin əsas 
mə qam la rı na da ir ic ti mai rə yi mü əy-
yən ləş dir mək, həm çi nin onun əsa sın-

da gə lə cək pro ses lə ri da ha ope ra tiv 
iz lə mək dən öt rü mü hüm el mi araş dır-
ma lar və he sa bat lar ha zır la maq dır. 

Ba şa vur du ğu muz okt yabr ayı nı 
əha tə edən, sor ğu əsas lı ana li tik he-
sa ba tın məq sə di - əha li nin döv lət baş-
çı sı nın is la hat lar si ya sə ti nin ge di şa tı 
və öl kə də ki ic ti mai-si ya si və ziy yət ba-
rə də rə yi ni ope ra tiv öy rən mək, elə cə 
də döv lət rəh bə ri nin okt yabr ayı ər-
zin də re gio nal və bey nəl xalq for mat lı 
gö rüş lə ri nə, çı xış la rı na və dip lo ma tik 
da nı şıq la rı na ge niş ic ti mai re ak si ya la-
rı təd qiq et mək, həm çi nin ca ri si ya si-
so si al pro ses lə rin di na mi ka sı nı mü əy-
yən ləş dir mək ba xı mın dan müs təs na 
əhə miy yət da şı yır.

Bu ra da ic ti mai fik ri or ta ya çı xa ran 
ba ro metr həm də döv lət və və tən daş 
bir li yi nə ma ne olan ən gəl lə ri, za ma nın 
ça ğı rış la rı na ca vab ver mə yən ida rə et-
mə vər diş lə ri ni və ste reo tip lə ri ni ara-
dan qal dır maq  mə ra mı da şı yır.

Sor ğu nun və təh lil lə rin okt yabr ayı-
na həsr olun ma sı da tə sa dü fi de yil dir. 
Çün ki 2019-cu ilin baş lan ma sı ilə start 
gö tü rən və son ra kı dövr də da ha da in-
ten siv lə şən is la hat lar kur su məhz son 
ay lar da tək cə hö ku mə ti və iq ti sa di-
ma liy yə qu rum la rı nı de yil, bü tün ha-
ki miy yət qol la rı nı əha tə et miş, də qiq 
stra te ji xətt üz rə apa rıl dı ğı na in san la rı 
inan dı ra bil miş dir.  

Ötən on il lər ər zin də Azər bay ca-
nın mü hüm bey nəl xalq si ya si-iq ti sa di 
sub yek tə çev ril mə si və ət ra fın da va-
cib təh lü kə siz lik plat for ma sı nın qu-
rul ma sı məhz bu il bü tün döv lət or-
qan la rı qar şı sın da da ha da tə ləb kar 
və zi fə lə rin qo yul ma sı nı müm kün et-
miş dir. Ye ni tə fək kür tər zi nə da ir irə li 
sü rü lən prin sip lər, bö yük sa hib kar lar 
or du su na mü na si bət də yal nız qa nu-
ni nor ma la rın əsas gö tü rül mə si üçün 
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sərt ça ğı rış lar, haq sız rə qa bə tin ara-
dan qal dı rıl ma sı tə ləb lə ri, şəf af büd cə 
plan laş dı rıl ma sı və onun ic ra sı, yer li 
mə mur la rın və tən daş lar qar şı sın da 
da şı dıq la rı mə su liy yət, elə cə də kor-
rup si ya hal la rı na və di gər öz ba şı na-
lıq la ra qar şı ba rış maz mü na si bət hər 
bir sa də azər bay can lı nın ürə yin dən 
ol maq la sü but edir ki, öl kə də hə ya ta 
ke çi ri lən si ya sə tin məq sə di bü tün xal-
qı mı zın hə ya tı nı da ha da yax şı laş dır-
ma ğa xid mət etməkdədir.

2019-cu ilin okt yabr ayı öl kə mi zin 
si ya si təq vi min də, da xi li və xa ri ci si-
ya sə tin də müs təs na əhə miy yət kəsb 
edən və xü su si çə ki yə ma lik olan ta ri xi 
ha di sə lə rin yer al dı ğı mü hüm yo lay rı-
cı dır.

Ay dın gö rü nən mən zə rə bun dan 
iba rət dir ki, döv lət baş çı sı nın həm da-
xi li, həm də xa ri ci si ya sət sa hə sin də ki 
fəa liy yə ti sa yə sin də dün ya nın nə zər-
lə ri Azər bay ca na və onun pay tax tı Ba-
kı ya yö nəl miş dir. Okt yabr ayı ər zin də 
So çi də və Aş qa bad da ke çi ri lən  mü-
hüm əhə miy yət li bey nəl xalq təd bir-
lər də öl kə Pre zi den ti nin nü ma yiş et-
dir di yi prin si pi al möv qe, Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı na üzv olan döv lət lə rin zir və 
top lan tı sı, elə cə də də rin lə şən kadr 
is la hat la rı Azər bay ca nın bey nəl xalq 
mü na si bət lə ri, həm çi nin si ya si, iq ti sa-
di və so si al sa hə də ki də yi şik lik lər ta ri-
xi nə mü hüm ha di sə lər ki mi da xil ola-
caq dır.

Hə min ha di sə lər nə ti cə sin də Azər-
bay ca nın iq ti sa di in ki şa fı və so si al ri fa-
hı, ic ti mai-si ya si sa bit li yi tə min edi lib, 
bey nəl xalq mü na si bət lər sis te min də 
nü fu zu qo ru nub, ey ni za man da, da ha 
da güc lən mə si tə min edi lib.

STM-in apar dı ğı araş dır ma lar gös-
tə rir ki, res pon dent lə rin - Azər bay can 
və tən daş la rı nın ək sə riy yə ti döv lət və 

mil li hə ya tı ya xın dan iz lə yə rək miq ya-
sın dan ası lı ol ma ya raq hər bir ha di sə-
ni diq qət mər kə zin də sax la yır, xü su si-
lə öl kə baş çı sı nın fəa liy yə ti nə həs sas-
lıq la, inam və eti bar la  ya naş maq da 
da vam edir. Da ha də qiq de sək,

Xa ri ci si ya sət sa hə sin də:
•	 Pre zi den tin okt yab rın 3-də 

“Val day” Bey nəl xalq Dis kus si ya Klu-
bu nun XVI il lik ic la sı nın ple nar ses-
si ya sın da çı xı şı - “Qa ra bağ Azər bay-
can dır və ni da işa rə si” bə ya na tı, ok-
t yab rın 11-də MDB Döv lət Baş çı la rı-
nın Aş qa bad da ke çi ri lən sam mi tin də,  
okt yab rın 15-də  Türk dil li Döv lət lə rin 
Əmək daş lıq Şu ra sı nın VII Zir və Gö rü-
şün də, okt yab rın 25-26-da dün ya nın 
üç də iki si ni təş kil edən Qo şul ma ma 
Hə rə ka tı nın Ba kı da ke çi ri lən XVI II Zir-
və Gö rü şün də çı xı şı bö yük əks-sə da 
do ğur du. Pre zi den tin dün ya si ya si li-
der lə ri nin iş ti rak et di yi gö rüş lə ri hə dəf 
audi to ri ya ki mi se çə rək, Azər bay can-
Qa ra bağ hə qi qət lə ri ni dün ya nın qlo-
bal plat for ma la rın dan səs lən dir mə si 
gün dəm ya rat dı;

•	 Pre zi den tin möh kəm ira də si və 
güc lü in tel lek tu al tə fək kü rü nün vəh də-
ti ni ifa də edən, döv lə tə rəh bər li yi nin ən 
müd rik ça ğı na qə dəm qoy ma sı nı sü but 
edən  ça ğı rış la rı cə miy yət də mil li bir li-
yə və ruh yük sək li yi nə, və tən pər vər li yə  
trans for ma si ya edi lən “dal ğa ef ek ti” do-
ğur du və hə min ic ti mai re ak si ya lar ha-
zır da da da vam edir.

Da xi li si ya sət sa hə sin də:
•	 2019-cu il 15 okt yabr ta rix-

li mü şa vi rə də Pre zi den tin “İs la hat lar 
dön məz dir!”  çı xı şı      is la hat lar ta ri xi-
nə dö nüş nöq tə si ki mi  ya zı lıb;

•	 Döv lət baş çı sı nın 15 okt yabr 
ta rix li mü şa vi rə də ki  çı xı şı və səs lən-
dir di yi me saj lar  ic ti mai rəy də bö yük 
can lan ma ya ra dıb. “İs la hat lar dön-
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məz dir” fik ri si ya si çə ki və san bal ba-
xı mın dan Hey dər Əli ye vin “Müs tə qil li-
yi miz dön məz dir!” bə ya na tı ilə bir sı ra-
da du ra bi lər;

•	 İs la hat la rın fo kus nöq tə si nin  
ye ni və tək mil, çe vik və rə qa bə tə da-
vam lı döv lət ida rə çi li yi ni for ma laş dı-
ran kadr is la hat la rı nın ol ma sı ay dın 
nə zə rə çar pır;

•	 Kadr is la hat la rın da baş lı ca 
me ya rın - xal qa xid mə tin pre zi dent ör-
nə yi ol ma sı, ye ni nə sil mə mur ti pi nin 
bu me yar əsa sın da tə yi na tı və də yər-
lən di ri lə cə yi  bir da ha nü ma yiş olu nur;

•	 Döv lət baş çı sı is la hat lar la bağ-
lı si ya si kur su nu ger çək li yə çe vi rən ali 
rəs mi qə rar la rın ve ril mə si ni, mü va fiq  
fər man la rın im za lan ma sı ənə nə si ni 
da vam et di rib, ey ni za man da, pre zi-
den tin iş ka bi ne ti, qə bul lar və mü şa-
vi rə lə rin ye ni üs lub, ya naş ma və nə-
ti cə li lik ba xı mın dan fərq li for ma tı nın 
nü ma yiş olun ma sı yu xa rı dan aşa ğı ya 
doğ ru bü tün ida rə çi lik pil lə lə rin də mil-
lə tə xid mə tin ye ni nü mu nə lə ri nin ya ra-
dıl ma sı nı sü but edir; 

•	 Döv lə tə sə da qət lə xid mət edən 
rəs mi şəxs lə rin ye ni lə ri ilə əvəz lən mə-
si pro se sin də, on la rı qə bul et mək lə, 
Azər bay ca na “ye ni si ya si mə də niy yət” 
ör nə yi ni gə tir mə yə na il olu nub; 

•	 İs la hat la rın coğ ra fi ya sı ge niş-
lə nib. Yal nız öl kə mi zin pay tax tı nı, ali 
ic ra or qan la rı nı  de yil, həm çi nin re gi-
on la rı da əha tə edən, ənə nə vi tə səv-
vür lə ri da ğı dan kök lü kadr is la hat la-
rı na start ve ri lib, ye ni tə yi nat alan lar 
üçün is la hat lar “sı naq mey da nı”  rəm-
zi ni ifa də edir;

•	 Pre zi dent re gi on lar da ic ra rəh-
bər lə ri nin xal qa xid mə ti nin ye ni me-
yar la rı nı, ye ni in di ka tor la rı nı bə yan 
edib.  Xal qın eti bar və məm nun luq 
gös tə ri ci si nin ön sı ra da dur du ğu nu 

diq qə tə çat dı rıb;
•	 Xü su si lə vur ğu lan ma lı dır ki, 

xa ri ci si ya sət də və öl kə da xi li ic ti mai-
si ya si hə yat da bü tün müs bət di na mi-
ka “pa yız sse na ri lə ri, pa yız ka bu su və 
dün ya da baş ve rən re al pa yız sind ro-
mu” (on lar la öl kə də ey ni vaxt da baş 
ve rən qlo bal eti raz dal ğa sı) fo nun da 
müm kün ol muş dur. Öl kə miz də baş 
ve rən də yi şik lik lər “kü çə və mey dan-
lar da” de yil, və tən daş qar şı dur ma la rı 
he sa bı na yox, Bi rin ci şəx sin qə lə mi nin 
mü rək kə bi, güc lü si ya si ira də si ilə baş 
tu tur və dün ya da kı qey ri-sa bit lik dal-
ğa sın dan yan ke çə rək Azər bay ca nı 
ha mı üçün gü vən li bir mə ka na çe vi rir.  

Təq dim edi lən sə nəd So si al Təd-
qi qat lar Mər kə zi  tə rə fin dən okt yabr 
ayın da baş ve rən əsas ha di sə lə rə öl-
kə əha li si nin mü na si bə ti ni öy rən mək 
məq sə di ilə ke çi ril miş rəy sor ğu su 
əsa sın da ha zır lan mış dır.      

SOR Ğ U NUN ME TO DO LO Jİ  
PRİNSİPLƏ Rİ

Res pon dent lə rin se çi mi: 
•	 Ke çi ri lən ic ti mai rəy sor ğ u sun-

da ümu mi lik də 1316 res pon dent işti-
rak edib. 

•	 Sor ğu  ümu mi lik də 14 “ASAN 
xid mət” mər kə zin də  (1,2,3,4 say lı Ba-
kı və Sum qa yıt, Bər də, Gən cə, Sa-
bi ra bad, İmiş li, Min gə çe vir, Ma sal lı, 
Qu ba, Qə bə lə, Şə ki “ASAN xid mət” 
mər kəz lə ri) ke çi ri lib. Re gio nal “ASAN 
xid mət” mər kəz lə ri nin se çil mə sin də 
məq səd öl kə üz rə əha tə li li yi tə min et-
mək idi. Be lə ki, mü va fiq böl gə üz rə 
re gio nal “ASAN xid mət” mər kəz lə ri nə 
hə min əra zi nin və tən daş la rı ilə ya na-
şı, ət raf ra yon la rın sa kin lə ri də xid mət 
üçün mü ra ci ət edir lər.

•	 Res pon dent lə rin se çi mi tə sa-
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dü fi qay da da apa rı lıb. STM in ter vü-
yer lə ri şəx siy yət və si qə si, kom mu nal 
və no ta ri us xid mət lə rin dən is ti fa də et-
mə yə gəl miş hər ikin ci və tən da şa ya-
xın la şıb. Bu üç xid mə tin se çil mə sin də 
məq səd tə sa dü fi li yi - rep re zen ta tiv li yi 
tə min et mək idi. Çün ki bu xid mət lər-
dən əha li nin bü tün so si al-de moq ra fik 
qrup la rı nın is ti fa də et mək eh ti ma lı bə-
ra bər dir. Sta tis tik xə ta əm sa lı 3%-dir. 

•	 Ge ni şmiq yas lı təd qi qat dan ön-
cə 3 “ASAN xid mət” mər kə zin də (2, 
4 say lı Ba kı və Sum qa yıt “ASAN xid-
mət” mər kə zi) əha li nin müx tə lif so si al 
və de moq ra fik qrup la rı nı təm sil edən 
60 res pon dent ara sın da sı naq təd qi-
qa tı ke çi ri lib. Sı naq nə ti cə sin də an ket-
də la zı mi dü zə li şlər və əla və lər edi lib. 

Sor ğ u nun apa rıl ma sı üsu lu 
Sor ğ u nun apa rıl ma sın da “üz-üzə” 

mü sa hi bə üsu lun dan is ti fa də olu nub. 
Sor ğ u nun ke çi ril mə sin də müa sir tex-
no lo gi ya tət biq edi lib. Be lə ki, sor ğ u-
lar ənə nə vi üsul olan kağız for ma tın da 
de yil, plan ş et lər va si tə si lə hə ya ta ke çi-
ri lib. Son il lər müx tə lif dün ya öl kə lə rin-
də da ha ge ni ş tət biq edi lən və müa sir 
sor ğ u proq ra mı ki mi qə bul olu nan Sur-
vey To Go proq ra mın dan is ti fa də edi lib. 
Bu proq ram ge ni ş co ğra fi ya lar da sa hə-
vi işə nə za rət et mək, sor ğ u pro se si nə 
on layn müşahi də ni əl də sax la maq və 
eti bar lı in for ma si ya al maq ba xı mın dan 
çox lu üs tün lü yə ma lik dir. 

Sa hə işi 2019-cu ilin okt yab rın 29-
dan no yab rın 5-dək olan dövr də ke çi-
ri lib. Sor ğu nun bu müd dət də ke çi ril-
mə si nin sə bə bi və tən daş la rın okt yabr 
ayı üçün rə yi nin ət raf ı şə kil də öy rə nil-
mə si ni tə min et mək olub. 

Mə lu mat la rın işlə nil mə si və təh li li 
Sor ğ u ba şa çat dıq dan son ra hər 

bir an ket üz rə top la nı lan mə lu mat lar 
ba za ya da xil edi lə rək xü su si proq ram 
SPSS - Sta tis ti cal Pac ka ge for the So-
ci al Sci en ces (So si al Elm lər üz rə Sta-
tis tik Proq ram Pa ke ti) va si tə si lə təh lil 
edi lib. Təs vi ri ana liz lər lə ya na ş ı, də yi-
ş ən lər ara sın da bir sı ra kor rel ya si ya-
lar da (əla qə lər) mü əy yən lə şdi ri lib. 

Yuvarlaqlaşdırma səbəbindən 
diaqramlarda faizlərin cəmi 100%-dən 
fərqli ola bilər.

An ket
An ket 13 əsas, 5 de moq ra fik su al-

dan iba rət olub. Su al lar əsa sən bu is-
ti qa mət lər də olub:

- Pre zi den tin bey nəl xalq are na da Er-
mə nis ta nın iş ğal çı möv qe yi və Dağ lıq 
Qa ra bağ prob lem lə ri ba rə də çı xış la rı,

- Okt yabr ayın da im za la nan sə rən-
cam lar əsa sın da baş ver miş kadr də-
yi şik lik lə ri və struk tur is la hat la rı,

- Pre zi den tin fəa liy yə ti nin müx tə lif 
is ti qa mət lər üz rə də yər lən di ril mə si.

NƏ Tİ CƏ LƏ RİN TƏH Lİ Lİ

De moq ra fik gös tə ri ci lər
Sor ğu da iş ti rak edən 1316 res pon-

den tin 67,6%-i ki şi, 32,4%-i qa dın dır. 
Res pon dent lər ara sın da yaş qru pu ola-
raq əsas pay 26-35 yaş qru pu na aiddir 
(34,3%). İkin ci sı ra da 36-50 yaş qru pu 
da ya nır (29,5%). Təh sil sə viy yə si nə 
gö rə tam or ta təh sil li res pon dent lər üs-
tün lük təş kil edir - 45,1%. Ali təh sil li lər 
isə 31,7% pa ya sa hib dir. Seç mə məc-
mu sun da kı res pon dent lə rin 14,9%-i iş-
siz ol du ğu nu qeyd edib. Res pon dent lə-
rin 14,7%-ni ev dar qa dın lar təş kil edir. 
Ha zır da iş sa hi bi olan la rın 21,1%-i özəl 
sa hə də, 22,4%-i döv lət sek to run da iş-
lə yir. Fər di əmək fəa liy yə ti ilə məş ğul 
olan la rın seç mə məc mu sun da kı pa yı 
10,1%-ə bə ra bər dir.
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Pre zi den tin okt yab rın 3-də “Val day” 
Dis kus si ya Klu bun da et di yi çı xı şın və-
tən daş lar tə rə fin dən ne cə qar şı lan ma-
sı, Er mə nis tan la ge dən si ya si-in for-
ma tiv sa va şın bu ra un du nun qiy mət-
lən di ril mə si nin tək cə his si-emo sio nal 
de yil, həm çi nin dai mi bir ləş di ri ci mil li 
ide ya ya çev ril mə si nin re al lı ğı nı yox-
la maq üçün ilk ola raq res pon dent lə rə 
‘’Val day” Dis kus si ya Klu bu nun top lan-
tı sın da Pre zi den tin “Qa ra bağ Azər-
bay can dır və ni da işa rə si” de mə si si-
zin üçün nə də rə cə də əhə miy yət li di r?” 
sua lı ve ri lib. Ümu mi lik də, res pon dent-
lə rin 84,9%-i bu me sa jın mü hüm əhə-
miy yə tə ma lik ol du ğu nu qeyd edib.

Res pon dent lə rin 7,8%-nin “əhə-
miy yət li de yil” ca va bı nı ver mə si, elə cə 
də 7,4% res pon den tin “ca vab ver mək-
də çə tin lik çək mə si” on la rın öz lə ri ni 
so si al mə sə lə lər lə mü qa yi sə də si ya si 
pro ses lər dən kə nar sax la maq is tək lə ri 
və mə lu mat sız lıq la rı ilə bağ lı dır.

Pre zi den tin Aş qa bad da Er mə nis-

ta nın fa şiz mi qəh rə man laş dır ma sı na 
qar şı qə tiy yət li eti raz nit qi 85% res-
pon dent tə rə fin dən “əhə miy yət li dir” ki-
mi yük sək qiy mət al mış dır.

Əv vəl ki nə ti cə ilə mü qa yi sə də 1 
fa iz lik fərq dən gö rün dü yü ki mi, Er mə-
nis tan rəh bə ri nin şəx sən iş ti rak et di yi 
təd bir də be lə sərt möv qe “Bi rin ci şəxs 
hü cum stra te gi ya sı nı hə ya ta ke çi rir, 
bu, hər bir və tən da şın is tə ni lən növ 
fa şiz mə və tor paq iş ğal çı lı ğı na qar şı 
mü ba ri zə idea lı na çev ril mə li dir” ide-
ya sı nın təs di qi dir. Yal nız 6,2% sor ğu 
iş ti rak çı sı üçün bu çı xı şa mü na si bət 
“əhə miy yət li de yil” for ma sın da ifa də 
olu nub. Hər 10 nə fər dən bi ri bu haq da 
fi kir bil dir mə kdə çə tin lik çə kib.  

Pre zi den tin So çi və Aş qa bad çı xış-
la rı ilə mü qa yi sə də Türk Şu ra sı nın Ba-
kı zir və si 80,9% res pon dent üçün “bu 
və ya di gər də rə cə də əhə miy yət li dir” 
ka te qo ri ya sın da ca vab alıb.

Bu ra da T-tes ti nə əsa sən 
(t=2.173(1213), p<0.05) qa dın la ra 
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nis bət də Türk Şu ra sı nın Ba kı zir və si 
ki şi lər üçün “da ha əhə miy yət li dir”. Bu 
rə qəm lər gös tə rir ki, respondentlərin 
ək sə riy yə ti Pre zi den tin iş ğal al tın da 
olan əra zi lə ri mi zin azad olun ma sı is-
ti qa mə tin də ki səy lə ri ni, o cüm lə dən 
dip lo ma tik və ideo lo ji müs tə vi də hə ya-
ta ke çir di yi si ya sə ti dəs tək lə yir.

Ümu mi lik də 87,6% res pon den-
tin kök lü struk tur və kadr is la hat la rı nı 
əhə miy yət li he sab et mə si gös tə rir ki, 
respondentlər öl kə mi zin hə ya tı na aid 
olan bey nəl xalq xa rak ter li mə sə lə lər lə 
ya na şı, həm də da ha çox da xi li də yi-

şik lik lə rə yük sək həs sas lıq la ya na şır, 
on lar dan mü hüm nə ti cə lər göz lə yir. 
Bir söz lə, öl kə mi zin hə ya tın da yu xa-
rı dan baş la yan in qi la bi də yi şik lik lə rin 
mü da fiə si və is la hat la ra gös tə ri lən 
ümum xalq ina mı heç za man in di ki sə-
viy yə yə ma lik ol ma mış dır.

Yə ni okt yabr ayın da baş ve rən adı 
çə ki lən hər bir ha di sə nin sor ğu da  iş ti rak 
edən 1316 nə fə r üçün “bu və ya di gər 
də rə cə də əhə miy yət li ol ma sı” söy lə ni-
lən lə ri təs diq edir.  

Pre zi den tin bey nəl xalq are na da kı çı-
xış la rı ilə bağ lı respondentlərə  3 te zis 
təq dim olu nub və bu fi kir lər lə nə də rə cə-
də ra zı olub-ol ma dıq la rı öy rə ni lib. Res-
pon dent lə rin ək sə riy yə ti (76,9%) müx-
tə lif də rə cə lər də dü şü nür ki, Pre zi den tin 

“Val day” klu bun da kı çı xı şı Er mə nis ta nın 
bey nəl xalq mə kan da möv qe yi ni zə if ət-
di. Həm çi nin, hər 5 res pon dent dən 4-ü 
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Yu xa rı da qeyd olu nan mə sə lə lə rə 
respondentlərin mü əy yən his sə si nin 
ca vab ver mək də çə tin lik çək mə si nə 
sə bəb və tən daş lar ara sın da mə lu mat-
lı lıq sə viy yə si nin nis bə tən aşa ğı ol ma-
sı dır. Çün ki in for ma si ya la rın alın ma sı 
yal nız rəs mi xə bər lər va si tə si lə məh-
dud laş ma ma lı dır. Bu möv zu lar müx-
tə lif for mat lı de bat və dis kus si ya lar-
da, ic ti mai din lə mə lər də az mü za ki rə 
edil di yi üçün in san lar ona əhə miy yət li 
mə sə lə ki mi de yil, adi mə lu mat ki mi 
ya na şır.

“Val day” Dis kus si ya Klu bu nun top-
lan tı sın da Pre zi den tin “Qa ra bağ Azər-
bay can dır və ni da işa rə si” de mə si 
50,2% res pon den tin və tən pər vər lik 
his si ni, 35,6% res pon den tin isə döv lət 
baş çı sı nın gü cü nə olan ina m və eti ba-
rını da ha da ar tı rıb. 9% res pon dent də 

bu çı xış hər han sı bir hiss oyat ma maq la 
ya na şı, 5,9% res pon dent hiss lə ri ni ifa də 
et mək də çə tin lik çə kib.

Pre zi den tin müx tə lif is ti qa mət lər də-
ki fəa liy yə ti nin qiy mət lən di ril mə si sua lı 
ma raq lı nə ti cə lər lə mü şa yi ət edi lib. Or-
du qu ru cu lu ğu is ti qa mə tin də Pre zi den-
tin ümu mi fəa liy yə ti di gər is ti qa mət lər lə 
nis bət də ən yük sək müs bət rəy alıb. Be-
lə ki, respondentlərin müt ləq ək sə riy yə-
ti (92,7%) Pre zi den tin or du qu ru cu lu ğu 
is ti qa mə tin də ki fəa liy yə ti ni müs bət qiy-

‘’Pre zi den tin Aş qa bad da kı sərt möv qe-
yi rəs mi İrə va nın fa şiz mi döv lət si ya-
sə ti nə çe vir di yi ni üzə çı xart dı’’ fik ri ilə 
bu və ya di gər də rə cə də ra zı ol du ğu nu 

bil di rib. Təx mi nən ey ni say da res pon-
dent (80,1%) mə lum çı xış la rın Qa ra bağ 
prob le mi nin həl lin də mü əy yən qə dər 
irə li lə yi şə sə bəb ola ca ğı nı dü şü nür.
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mət lən di rib. İkin ci möv qe də isə Pre zi-
den tin xa ri ci si ya sət is ti qa mə tin də ümu-
mi fəa liy yə ti da ya nır - 59% ‘’çox yax şı’’ 
və 33,4% ‘’yax şı’’ ca va bı nı se çib.

Bu ra da okt yabr ayın da Pre zi den tin 
bey nəl xalq are na da kı çı xış la rı nın mü-
hüm əhə miy yə ti ni vur ğu la maq la zım dır. 

Respondentlərın ək sə riy yə ti (86,5%-
i) Pre zi den tin kadr is la hat la rı sa hə sin-
də ki fəa liy yə ti ni qə na ət bəxş he sab edir. 
İyun ayın da hü quq-mü ha fi zə və təh lü kə-
siz lik sis te min də baş ve rən kadr də yi şik-
lik lə ri ilə baş la nan is la hat la rın da vam lı lı-
ğı Pre zi den tin bu si ya sə ti ni dəs tək lə yən 
və tən daş la rın sa yı nın art ma sı na gə ti rib 
çı xa rıb. Be lə ki, iyun ayın da hü quq-mü-
ha fi zə və təh lü kə siz lik sis te min də baş 
ve rən kadr də yi şik lik lə ri ni ümu mi lik də 
74% res pon dent dəs tək lə di yi hal da, bu 
gös tə ri ci okt yabr ayı nın so nu na 10%-
dən də çox ar tıb. 

Di gər ma raq lı mə qam: iyun ayın da 
hə ya ta ke çi ri lən kadr is la hat la rı na res-
pon dent lə rin 15,7%-i mü na si bət bil dir-
mək də çə tin lik çək di yi hal da, okt yabr 

ayı nın so nu na olan gös tə ri ci lər də bu 
rə qəm 4,3%-dir. Baş qa söz lə de sək, 
kadr is la hat la rı nın baş lan ğı cın da ic ti-
mai rəy də nis bi qey ri-mü əy yən lik var 
idi sə, za man la kadr is la hat la rı nın da-
vam lı xa rak te ri və tən daş lar da get dik-
cə da ha çox müs bət fi kir lə rin for ma-
laş ma sı na sə bəb ol du.   

Gö rün dü yü ki mi, Pre zi den tin so si al-
iq ti sa di sa hə də apar dı ğı si ya sət da ha 
çox res pon dent tə rə fin dən müs bət də-
yər lən di ril sə də, əsas na ra zı lıq da məhz 

bu sa hə lər də dir. Bu nu da nə zə rə çat dı-
raq ki, so si al-iq ti sa di sa hə də apa rı lan 
si ya sət de mək olar ki, bü tün və tən daş-
la rın gün də lik ya şa yı şı na bu və ya di gər 
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for ma da tə sir gös tər di yin dən, bu is ti qa-
mət də ki fəa liy yə tin və tən daş məm nu-
niy yə ti nə bi la va si tə tə si ri var. 

La kin hə lə də  so si al mü da fiə və qey-
ri-neft sek to ru nun in ki şa fı sa hə lə rin də 
Pre zi den tin son çı xış la rın da da vam lı 
ola raq qeyd et di yi prob lem lə rə - mə-
mur la rın fəa liy yə tin dən qay naq la nan 
sü rün dür məçilik, bü rok ra tizm və kor-
rup si ya hal la rı na qar şı ne qa tiv mü na-
si bə tin ol du ğu da üzə çı xıb. So si al mü-
da fiə sa hə sin də mü va fiq qu rum la rın, 
elə cə də iq ti sa di-ma liy yə orqanlarının 
fəa liy yə ti nin qey ri-qə nat bəxş ol ma sı 
13,5% res pon den tin mən fi rəy bil dir-
mə si nin əsas sə bəb lə ri sa yı la bi lər.

Baş qa söz lə, Pre zi den tin or du qu-
ru cu lu ğu və xa ri ci si ya sət is ti qa mət-
lə rin də ki fəa liy yə ti mü va fiq ola raq 
92,7% və 92,4% res pon dent tə rə fin-
dən yüksək də yər lən di ri lib . 

So si al mü da fiə və qey ri-neft sek to-
ru nun in ki şa fı üçün ana lo ji gös tə ri ci lər 
80%-ə yaxındır.

ANO VA təh li li or ta mək təb və pe-
şə təh si li olan la rın ali təh sil li lə rə nis-
bət ən Pre zi den tin ümu mi fəa liy yə ti ni 
daha yüksək qiy mət lən dir diklərini mü-
əy yən edib. Bu nun la bərabər, ANO VA 
analizinə əsa sən, döv lət sek to run da 
ça lı şan lar Pre zi den tin ümu mi fəa liy yə-
ti ni özəl sek tor da ça lı şan la ra və iş siz 
res pon dent lə rə nis bət də da ha yük sək 
qiy mət lən di rib. Ev və fər di tə sər rü fat-
la məş ğul olan res pon dent lə rin ver di yi 
qiy mət lən dir mə sə viy yə si döv lət sek to-
run da ça lı şan la ra nis bət də da ha aşa ğı, 
özəl sek tor da ça lı şan lar və iş siz res-
pon dent lə rə nis bət də da ha yu xa rı dır.

Qey ri-neft sek to ru nun in ki şa fı üçün 
ana lo ji gös tə ri ci 13,3%-ə bə ra bər dir. 
Kənd tə sər rü fa tı nın in ki şa fın da da ox-
şar mən zə rə nin şa hi di ola bi lə rik. Be-
lə ki, 13% res pon dent hö ku mə tin bu 

is ti qa mət də fəa liy yə ti ni “qey ri-qə na ət-
bəxş” ola raq  də yər lən di rir. 

Gö rün dü yü ki mi, Pre zi den tin so-
si al-iq ti sa di sa hə də apar dı ğı si ya sət 
respondentlərin ək sə riy yə ti tə rə fin dən 
müs bət də yər lən di ri lir. Eyni zamanda, 
ve ri lən qə rar la rın ic ra və ziy yə ti, nə za-
rət qu rum la rı nın fəa liy yə ti, he sa bat lı lıq 
və şəf af ıq la bağ lı döv lət baş çı sı nın 
az qa la hər çı xı şın da bə yan et di yi ne-
qa tiv hal lar la əlaqədar vətəndaşların 
da müvafiq sahə ilə bağlı müəyyən 
narazılıqları özünü göstərir. Di gər tə-
rəf dən, “Bi rin ci şəxs öl kə də ki bü tün 
pro ses lə rə də qiq lik lə nə za rət edir və 
mö tə bər mə lu mat mən bə lə ri nə ma lik-
dir” fik ri ictimai rəydə təsdiq olunur.

Okt yabr ayın da Pre zi dent tə rə fin-
dən hə ya ta ke çi ri lən kadr və struk tur 
is la hat la rın dan respondentlərin əsas 
göz lən ti lə ri gənc nə sil üçün ye ni pers-
pek tiv lə rin və im kan la rın ya ran ma sı dır 
(58,9%). Təx mi nən hər üç res pon-
dent dən bi ri və tən daş la rın ri fa hı nın ar-
ta ca ğı nı (38,6%) və kor rup si ya ya qar-
şı mü ba ri zə nin güc lə nə cə yi ni (36,4%) 
göz lə yir. 

Növ bə ti sı ra lar da da ya nan ca vab-
la rın fa iz lə ri də aşa ğı de yil - ‘’sə nəd siz 
ev lə rin sə nəd ləş di ril mə si pro se si da-
ha şəf af və sü rət li ola caq’’ (26%) və 
‘’mə mur-və tən daş mü na si bət lə ri qa-
nu nun tə ləb lə ri çər çi və sin də qu ru la-
caq’’ (23,3%). İq ti sa diy yat da şəf af ıq 
təd bir lə ri nin art ma sı ilə bağ lı nə ti cə nin 
(20,5%) ol ma sı bu nun ye ni tə yi nat-
lar dan son ra qar şı da kı ay lar ər zin də 
ve ri lə cək əsas izah, gö rüş lər və proq-
ram lar la də yi şə cə yi ni də əvvəlcədən 
söy lə mək müm kün dür.
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Okt yabr ayın da Pre zi dent tə rə fin dən 
hə ya ta ke çi ri lən kadr və struk tur is la-
hat la rı respondentlərin ək sə riy yə ti nin 
(83,7%) göz lən ti lə ri ni doğ rul dub. Təx-
mi nən 11% res pon dent isə mə lum kadr 
və struk tur is la hat la rı nın hə lə lik on la rın 

Qeyd: Respondentlərəbirneçəcavabvariantıseçməkimkanıverilib.Buna
görədəalınancavablarınümumifaizi100%-dənartıqolub.
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Bu na bax ma ya raq, diq qə tə çat dı-
raq ki, 7,4% respondentlərın fik rin cə, 

“gənc ləş dir mə si ya sə ti” və tən daş la rın 
ri fa hın da heç nə yi də yiş mə yə cək.

göz lən ti lə ri ni doğ rult ma dı ğı qə naə tin də-
dir. La kin respondentlərin müt ləq ək sə-
riy yə ti (86,9%) bu mə sə lə də həm fi kir dir 
ki, hö ku mət də təm sil olu nan yaş lı nəs lin 

da ha gənc kadr lar la əvəz olun ma sı və-
tən daş la rın ri fa hı na müs bət tə sir edə-
cək.
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Sorğuda iştirak edənlərin bö yük 
ək sə riy yə ti (88%) “Öl kə də ge dən kök-
lü kadr də yi şik lik lə ri xal qın rə yi nin öl kə 
rəh bə ri üçün əsas ol du ğun dan xə bər 
ve rir” fik ri ilə ra zı dır. De mə li, de mok-
ra tik ida rə çi lik üçün va cib olan şərt bu-
ra da özü nü qa ba rıq gös tə rir və Pre zi-
dent İl ham Əli ye vin xal qın va hid li de ri 
ki mi ye ri ni qo ru yub sax la dı ğı nı təs diq 
edir. O da nə zə rə alın ma lı dır ki, Pre zi-
den tin ye ni tə yi nat lar la bağ lı ke çir di yi 

qə bul lar za ma nı söy lə di yi hər bir fi kir 
ən yük sək ic ti mai həs sas lıq la iz lə nilir 
və müs bət qar şı la nır.

Yal nız 9,6% res pon dent bu və ya 
di gər də rə cə də fərq li rəy və mü la hi zə-
yə ma lik dir. Be lə ki, res pon dent lə rin 
hər 10 nə fərin dən bi ri öl kə rəh bə ri nin 
kadr də yi şik lik lə ri is ti qa mə tin də ki fəa-
liy yə tin də ic ti mai rə yi nə zə rə al ma dı ğı 
dü şün cə sin də dir.

Pre zi den tin okt yabr ayın da kı fəa-
liy yə ti nə ic ti mai rəy də ve ri lən qiy mət 
əv vəl ki dövr lə mü qa yi sə də da ha yük-
sək dir. Be lə ki, alı nan nə ti cə lər döv lət 

baş çı sı nın okt yabr ayın da kı fəa liy yə-
ti nin res pon dent lə rin ək sə riy yə ti nin 
(77,5%) ona olan inam və eti ma dı nı 
ar tır dı ğı nı göstərir. 18,5% respondent 
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isə inam və etibarın əvvəlki kimi 
qaldığını qeyd edib. Gö rün dü yü ki-
mi, is la hat lar güc lən dik cə onu hər bir 
və tən daş da ha yax şı qiy mət lən di rə 
bi lir, nə ti cə lə ri nə ina nır və da vam lı lı ğı-
nı göz lə yir. Şüb hə siz ki, döv lət rəh bə-
ri nin rey tinq yük sə li şi ona ha ki miy yət 
ko man da sın da kı mo no lit li yi qo ru yub 
sax la ma ğa, ye ni iq ti sa di plat for ma ya 
ke çi də və həs sas so si al qrup la rı döv-
lət çi lik möv qe yin də sax la ma ğa tam 
şə ra it ya ra dır, müx tə lif in for ma si ya 
mər kəz lə ri tə rə fin dən apa rı lan sis tem li 

hü cum la ra mü qa vi mət gü cü nü sə fər-
bər et mək də müs təs na rol oy na yır.

Di gər su al-ca vab dan gö rün dü yü ki-
mi, hər 5 res pon dentdən  bi ri nin inam 
və eti mad sə viy yə si də yi şil məz qa lıb 
- baş qa söz lə, res pon den tin okt yabr 
ayın da baş ve rən ha di sə lə rə qə dər-
ki inam və eti mad sə viy yə si ilə in di ki 
ara sın da hər han sı fərq yox dur. Yu xa-
rı da qeyd olu nan nə ti cə lə ri ümu mi ləş-
dir sək, de yə bi lə rik ki, hər 20 res pon-
dent dən 19-nun Pre zi den tə inam və 
eti ma dı möv cud dur.

Sorğuda iştirak edənlərin bö yük ək-
sə riy yə ti (84,6%) bu dü şün cə də dir ki, 
öl kə rəh bə ri öz fəa liy yə tin də və tən- 
daşla rın ma raq la rı nı, tə lə bat la rı nı və rə-
yi ni nə zə rə alır.

6,2% sor ğu iş ti rak çı sı qo yu lan sua la 
“əsa sən ra zı de yi ləm”, 7,4% res pon dent 
isə “heç ra zı de yi ləm” ca va bı nı ve rib.

Okt yabr ayın da baş la nan is la hat la rın 
uğur la hə ya ta ke çi ril mə si nə əsas ma-
neə ki mi ‘’mə mur la rın qə rar la rı düz gün 

ye ri nə ye tir mə mə si’’ (33,6%) ca va bı-
nın ve ril mə si cid di na ra hat lıq do ğu rur. 
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Ey ni lə ‘’yer li ha ki miy yət or qan la rı/yer li 
mə mur lar’’ (23%) və ‘’bə zi döv lət qu-
rum la rı nın la qeyd ya naş ma sı’’ (24,5%) 
va ri ant la rı nın da respondentlərin əhə-
miy yət li bir his səsi tə rə fin dən se çil mə-
si bun dan xə bər ve rir ki, və tən daş la rın 
nə zə rin də is la hat la rın la zım olan nə ti-

Qeyd:Respondentlərəbirneçəcavabvariantıseçməkimkanıverilib.Buna
görədəalınancavablarınümumifaizi100%-dənartıqolub.
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Sorğuda iştirak edənlərin bö yük ək-
sə riy yə ti (87,6%) okt yabr ayı nı öl kə miz 
üçün ümu mi lik də uğur lu qiy mət lən di rib. 

cə ni ve rib-ver mə mə si bi la va si tə məhz 
döv lət or qan la rın dan ası lı dır. Baş qa 
söz lə, is la hat la rın ic ra sın dan mə sul qu-
rum və şəxs lə rə nə za rə tin güc lü ol ma-
sı na eh ti yac var dır. Ma raq lı dır ki, “si ya si 
mü xa li fə tin fəa liy yə ti” ca va bı az say da 
respondent tə rə fin dən se çi lib - 7,8%. 
So nun cu rə qəm gös tə rir ki, əks qüv-
və lə rin is la hat la ra ma ne ol maq im kan-
la rı əv vəl ki ay lar la mü qa yi sə də zə if ə-
yib. Xa tır la daq ki, iyun ayın da bu gös-
tə ri ci 11,1% təş kil edir di.

İyun ayı ilə mü qa yi sə də “yer li ha ki-
miy yət or qan la rı/yer li mə mur lar” va ri an-
tı nı se çən lə rin pa yı 17,9%-dən 23%-ə 
yük sə lib. Bu də yi şik lik lər on dan xə bər 
ve rir ki, da ha çox res pon dent yer li qu-
rum lar da kı mə mur la rın is la hat la ra mən-
fi tə sir edə bi lə cə yi ni dü şü nür. Məhz bu 
nə ti cə yə əsa sən, be lə bir fi kir irə li sü rü lə 
bi lər ki, döv lət or qan la rın da ida rə et mə 
üz rə kadr is la hat la rı na öl kə rəh bə ri nin 
de di yi ki mi, ic ti mai nə za rə tin güc lən di-
ril mə si nə bü tün di gər ins ti tut la rın ya xın-
dan dəs tək ver mə si nə eh ti yac du yu lur.
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NƏ Tİ CƏ

Okt yabr ayın da baş ve rən ha di sə
lə ri respondentlərın mütləq əksəriyyəti 
va cib he sab edir. Bu ha di sə lər ara sın
da ən çox rəğ bət doğuranlar Pre zi
den tin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya 
Klubunda cıxışı və Aş qa bad da Er mə
nis ta nın fa şiz mi qəh rə man laş dır ma sı
na kəs kin eti raz nit qi  ol muş dur.

Pre zi den tin or du qu ru cu lu ğu, xa
ri ci si ya sət və kadr is la hat la rı is ti qa
mə tin də ki fəa liy yət i respondentlər 
tə rə fin dən da ha yük sək qiy mət lən
di ri lir. Sorğu iştirakçıları təhlükəsizlik 
və Silahlı Qüvvələr məsələsinə daim 
həssaslıq göstərirlər. La kin so si al-iq ti
sa di sa hə də ki fəa liy yə tə əha li nin ra zı
lıq də rə cə si bir qə dər aşa ğıdır.

Respondentlərin nə zə rin də okt yabr 
ayın da baş la nan is la hat la rın uğur
la hə ya ta ke çi ril mə si nə əsas ma neə 
mə mur lar, yer li ha ki miy yət or qan la
rı və bə zi döv lət qu rum la rı nın la qeyd 
ya naş ma sı dır. Baş qa söz lə, sorğuda 
iştirak edənlərin müəyyən bir his sə si 
bu qə na ət də dir ki, is la hat la rın uğur lu 
ic ra sı üçün döv lət qu rum la rı nın öz lə
ri nin fəa liy yə tin də də yi şik lik ol ma lı dır.

Kadr və struk tur is la hat la rı respon-
dentlərin bö yük ək sə riy yə ti nin göz
lən ti lə ri ni doğ rul dub və onların əsas 
göz lən ti lə ri gənc nə sil üçün ye ni 
perspektivlərin və im kan la rı n ya ra dıl
ma sı olub. 

İq ti sa diy yat sa hə sin də göz lən ti lər 
ye nə də bir qə dər aşa ğı olub, be lə ki, 
iq ti sa diy yat da şəf faf lıq təd bir lə ri nin 
art ma sı göz lən ti si olan respondentlər 
az lıq təş kil edir. 

Hö ku mət də təm sil olu nan yaş
lı nəs lin da ha gənc kadr lar la əvəz 
olun ma sı da respondentlər tə rə fin dən 
müs bət qar şı la nıb.

Öl kə Pre zi den ti nin fəa liy yə tin də 
ic ti mai rə yin ro lu nun yük sək ol ma sı 
sorğunun nəticələri ilə təsdiqini tapır 
və bu fi kir apa rı lan kadr is la hat la rı na 
da aid edi lir.

Əha li okt yabr ayın da Pre zi den tin 
daxili və beynəlxalq müstəvidəki  fəa
liy yə tini yüksək qiymətləndirir,  ona 
olan eti ma dın art dığını qeyd edir. 
Ümu mi lik də okt yabr ayı nı və tən daş lar 
öl kə miz üçün uğur lu sayır.
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QEYDLƏR
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QEYDLƏR
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QEYDLƏR
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