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İCMAL
Sosial Tədqiqatlar Mərkəzi tərəfin
dən aparılan ölkə Prezidentinin fəaliy
yəti haqqında ictimai rəyin aylıq mo
nitorinqinin nəticələrinə görə, oktyabr
ayı ərzində İlham Əliyevin reytinqində
yüksəlmə müşahidə olunub. Mərkəz
tərəfindən keçirilmiş sorğunun nəti
cələri göstərdi ki, Prezident İlham Əli
yevin oktyabr ayı ərzində beynəlxalq
və daxili müstəvidəki fəaliyyəti əhali
tərəfindən milli maraqların qorunma
sı, ümummilli rifahın təmin olunması
baxımından olduqca təsirli və əhəmiy
yətli hesab olunur. Yəni Prezidentin
oktyabr ayındakı fəaliyyəti onun ic
timai rəydəki pozitiv imicini daha da
gücləndirib. Ümumilikdə, hər 20 res
pondentdən 19-da Prezidentə inam
və etimad mövcuddur.

Prezidentin oktyabrın 3-də
“Valday” Diskussiya Klubunun plenar
iclasındakı çıxışı zamanı “Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi” demə
si əhalidə vətənpərvərlik hissini güc
ləndirib, dövlət başçısına olan inam
və etibarı artırıb. Bu, rəyi soruşulanla
rın 85,8%-nin fikridir. 76,9% isə hesab
edir ki, Prezidentin “Valday” Diskussi
ya Klubunun plenar iclasındakı çıxışı
Ermənistanın beynəlxalq müstəvidə
mövqelərinin zəiflədilməsi baxımın
dan təsirli oldu. Ümumiyyətlə, respon
dentlərin təxminən 85%-i Prezidentin
“Valday” Diskussiya Klubunun plenar
iclasındakı çıxışının əhəmiyyətini yük
sək qiymətləndirib.

Prezidentin oktyabrın 11-də
Aşqabadda MDB Dövlət Başçılarının
Sammitindəki çıxışı rəyi soruşulan
ların 85%-i tərəfindən rəğbətlə qar
şılanıb. Ermənistanın baş nazirinin
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də iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycan
Prezidentinin Ermənistanı tutarlı ar
qumentlərlə faşizmi qəhrəmanlaşdır
maqda ittiham etməsi və qarşı tərəfin
mahiyyətsiz cavabı göstərdi ki, Prezi
dent İlham Əliyev hücum diplomati
yasını uğurla davam etdirir. Rəyi so
ruşulan hər 5 respondentdən dördü
nün fikrincə, Prezident İlham Əliyevin
Aşqabadda MDB Dövlət Başçılarının
Sammitindəki çıxışı faşizm ideyalarını
dəstəkləyən Ermənistanın ifşası isti
qamətində tutarlı addım oldu. 80,1%
bu çıxışın münaqişənin tənzimlənmə
si istiqamətində də təsirli olacağı qə
naətindədir.

Prezidentin oktyabrın 15-də
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şu
rasının VII Zirvə Görüşündəki və okt
yabrın 25-26-da Qoşulmama Hərəka
tının XVIII Zirvə Görüşündəki çıxışları
da Azərbaycanın beynəlxalq imicinin
möhkəmləndirilməsi, münaqişə vəziy
yəti ilə bağlı həqiqətlərin - Azərbayca
nın haqlı mövqeyinin beynəlxalq icti
maiyyətin diqqətinə çatdırılması baxı
mından çox əhəmiyyətli hesab edilir.

Prezidentin oktyabr ayında
həyata keçirdiyi struktur və kadr isla
hatlarından respondentlərin gözlənti
ləri kifayət qədər böyükdür. Sorğunun
nəticələri Prezident tərəfindən həyata
keçirilən islahatlara respondentlərin
inamının ən yüksək səviyyədə ol
duğunu
göstərdi.
Ümumilikdə,
respondentlərin 87,6%-i Prezidentin
həyata keçirdiyi islahatları dəstəkləyir,
onu əhəmiyyətli hesab edir.

Prezidentin daxili müstəvi
dəki fəaliyyətinin ən yüksək qiymət
ləndirildiyi sahələrdən biri də ordu
quruculuğudur. Belə ki, rəyi soruşu
lanların 92,7%-i Prezidentin ordu qu
ruculuğu sahəsində uğurlu fəaliyyətini

qeyd edib. 92,4% respondent isə ölkə
Prezidentinin xarici siyasi fəaliyyətini
uğurlu hesab edir.

Oktyabr ayında keçirilən
rəy sorğusu göstərdi ki, Prezidentin
kadr islahatlarına ictimai dəstək get
dikcə daha da artır. Belə ki, cari ilin
iyun ayında bu dəstək 74% təşkil etdi
yi halda, oktyabr ayında 86,5%-ə bə
rabər olub. Bu da ondan xəbər verir
ki, davamlı kadr islahatları vətən
daşlar tərəfindən ümummilli rifahın
təmin olunmasının alternativsiz yo
lu kimi qiymətləndirilir.

Respondentlərin cavabları
na əsasən demək olar ki, qeyri-neft
sektoru ilə bağlı müvafiq hökumət
strukturlarının fəaliyyətinin daha da
yaxşılaşdırılmasına ehtiyac var. Belə
ki, bu istiqamətdə bir çox işlər görülsə
də, hələ də çatışmazlıqlar, problemlər
qalmaqdadır.

Ümumilikdə, rəyi soruşu
lanların 83,7%-i hesab edir ki, ölkə
Prezidenti tərəfindən həyata keçiri
lən kadr və struktur islahatları onların
gözləntilərini doğruldur. Kadr islahat
ları zamanı gənclərə üstünlük veril
məsi xalqın gözləntilərinə tamamilə
uyğundur. Respondentlərin 86,9%-i
ölkə Prezidentinin müvafiq yanaşma
sını dəstəkləyir. Bu, bir daha onunla
əlaqələndirilir ki, Prezident həyata ke
çirdiyi islahatlar zamanı xalqın rəyini
nəzərə alır. Respondentlərin 88%-nin
bu mövqedən çıxış etməsi xalqla lider
arasında etibarlı bağların olmasından
xəbər verir.
Tədqiqatlar göstərir ki, islahatla
rın dərinləşməsi və geniş miqyas al
ması ilə Prezidentə olan ictimai rəğ
bətin və dəstəyin artması arasında
dərin bağlılıq var. Göründüyü kimi,
respondentlərin əksəriyyəti “Azərbay

canda dövlət siyasətinin mərkəzində
insan amili dayanır” prinsipinin reallıq
da təzahürünü təsdiqləyir. Sorğunun
nəticələrinə istinadən qeyd etmək olar
ki, respondentlər ölkə Prezidentinin öz
fəaliyyətində onların maraqlarından,
tələbatlarından və gözləntilərindən
çıxış etdiyi qənaətindədirlər. Beynəl
xalq müstəvidəki uğurlar və daxili si
yasətdəki islahatların dərinləşməsi
Prezidentin adı və şəxsi təşəbbüsləri,
nümunələri ilə bağlı olduğu üçün onun
reytinqi ictimai rəydə yüksələn xətt üz
rə dinamika nümayiş etdirir və bu ten
densiya islahatların davam etməsi
fonunda güclənir.
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GİRİŞ
Oktyabr ayının yekunları
Prezidentin ictimai rəydə
reytinqinin yüksəldiyini göstərir
Müstəqil Azərbaycan milli dövlət
quruculuğu tarixində öz miqyası və
dərinliyi baxımından görünməmiş isla
hatlar mərhələsini yaşayır. Ölkəmizdə
həyata keçirilən “Yeni Kurs” siyasəti
əhatə dairəsinə, struktur-institusional
mahiyyət daşımasına, ardıcıllığına və
qarşıya qoyulan hədəflərə görə yerli
və dünya elmi ictimaiyyətinin, regional
dairələrin və beynəlxalq medianın da
im diqqət mərkəzindədir.
Şübhəsiz ki, Azərbaycan xalqının,
cəmiyyətin fikir və rəyləri hakimiyyət
üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir.
Prezident oktyabrın 15-də keçirilən
müşavirədəki çıxışında dövlətin fəaliy
yətində ictimai rəyin nəzərə alınması
nın yeni idarəçilik fəlsəfəsinin bir nöm
rəli tələbi, XXI əsrin sürətlə dəyişən
kommunikasiya şərtlərinin ən həlledici
amillərindən olduğunu xüsusi olaraq
vurğulayıb.
Öz sürəti və intensivliyinə görə, bö
yük zaman kəsiyində deyil, az qala
hər gün baş verən dəyişiklikləri əhatə
edən yeni münasibətləri tədqiq etmək,
Azərbaycan dövləti və xalqı arasın
da meydana çıxan mühüm əlaqələrin
mahiyyətini düzgün müəyyənləşdir
mək vəzifəsi qarşısında olan Sosial
Tədqiqatlar Mərkəzi (STM) ardıcıl ola
raq müxtəlif mövzularda millətimizin
bu günü və gələcəyi ilə bağlı sosioloji
araşdırmalar və sorğular həyata keçi
rir. Təqdim edilən indiki tədqiqatın hə
dəfi islahatlarla bağlı ictimai rəyin aylıq
monitorinqi, eləcə də ölkə Prezidenti
nin oktyabr ayındakı fəaliyyətinin əsas
məqamlarına dair ictimai rəyi müəy
yənləşdirmək, həmçinin onun əsasın
6
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da gələcək prosesləri daha operativ
izləməkdən ötrü mühüm elmi araşdır
malar və hesabatlar hazırlamaqdır.
Başa vurduğumuz oktyabr ayını
əhatə edən, sorğu əsaslı analitik he
sabatın məqsədi - əhalinin dövlət baş
çısının islahatlar siyasətinin gedişatı
və ölkədəki ictimai-siyasi vəziyyət ba
rədə rəyini operativ öyrənmək, eləcə
də dövlət rəhbərinin oktyabr ayı ər
zində regional və beynəlxalq formatlı
görüşlərinə, çıxışlarına və diplomatik
danışıqlarına geniş ictimai reaksiyala
rı tədqiq etmək, həmçinin cari siyasisosial proseslərin dinamikasını müəy
yənləşdirmək baxımından müstəsna
əhəmiyyət daşıyır.
Burada ictimai fikri ortaya çıxaran
barometr həm də dövlət və vətəndaş
birliyinə mane olan əngəlləri, zamanın
çağırışlarına cavab verməyən idarəet
mə vərdişlərini və stereotiplərini ara
dan qaldırmaq məramı daşıyır.
Sorğunun və təhlillərin oktyabr ayı
na həsr olunması da təsadüfi deyildir.
Çünki 2019-cu ilin başlanması ilə start
götürən və sonrakı dövrdə daha da in
tensivləşən islahatlar kursu məhz son
aylarda təkcə hökuməti və iqtisadimaliyyə qurumlarını deyil, bütün ha
kimiyyət qollarını əhatə etmiş, dəqiq
strateji xətt üzrə aparıldığına insanları
inandıra bilmişdir.
Ötən on illər ərzində Azərbayca
nın mühüm beynəlxalq siyasi-iqtisadi
subyektə çevrilməsi və ətrafında va
cib təhlükəsizlik platformasının qu
rulması məhz bu il bütün dövlət or
qanları qarşısında daha da tələbkar
vəzifələrin qoyulmasını mümkün et
mişdir. Yeni təfəkkür tərzinə dair irəli
sürülən prinsiplər, böyük sahibkarlar
ordusuna münasibətdə yalnız qanu
ni normaların əsas götürülməsi üçün

sərt çağırışlar, haqsız rəqabətin ara
dan qaldırılması tələbləri, şəffaf büdcə
planlaşdırılması və onun icrası, yerli
məmurların vətəndaşlar qarşısında
daşıdıqları məsuliyyət, eləcə də kor
rupsiya hallarına və digər özbaşına
lıqlara qarşı barışmaz münasibət hər
bir sadə azərbaycanlının ürəyindən
olmaqla sübut edir ki, ölkədə həyata
keçirilən siyasətin məqsədi bütün xal
qımızın həyatını daha da yaxşılaşdır
mağa xidmət etməkdədir.
2019-cu ilin oktyabr ayı ölkəmizin
siyasi təqvimində, daxili və xarici si
yasətində müstəsna əhəmiyyət kəsb
edən və xüsusi çəkiyə malik olan tarixi
hadisələrin yer aldığı mühüm yolayrı
cıdır.
Aydın görünən mənzərə bundan
ibarətdir ki, dövlət başçısının həm da
xili, həm də xarici siyasət sahəsindəki
fəaliyyəti sayəsində dünyanın nəzər
ləri Azərbaycana və onun paytaxtı Ba
kıya yönəlmişdir. Oktyabr ayı ərzində
Soçidə və Aşqabadda keçirilən mü
hüm əhəmiyyətli beynəlxalq tədbir
lərdə ölkə Prezidentinin nümayiş et
dirdiyi prinsipial mövqe, Qoşulmama
Hərəkatına üzv olan dövlətlərin zirvə
toplantısı, eləcə də dərinləşən kadr
islahatları Azərbaycanın beynəlxalq
münasibətləri, həmçinin siyasi, iqtisa
di və sosial sahədəki dəyişikliklər tari
xinə mühüm hadisələr kimi daxil ola
caqdır.
Həmin hadisələr nəticəsində Azər
baycanın iqtisadi inkişafı və sosial rifa
hı, ictimai-siyasi sabitliyi təmin edilib,
beynəlxalq münasibətlər sistemində
nüfuzu qorunub, eyni zamanda, daha
da güclənməsi təmin edilib.
STM-in apardığı araşdırmalar gös
tərir ki, respondentlərin - Azərbaycan
vətəndaşlarının əksəriyyəti dövlət və

milli həyatı yaxından izləyərək miqya
sından asılı olmayaraq hər bir hadisə
ni diqqət mərkəzində saxlayır, xüsusi
lə ölkə başçısının fəaliyyətinə həssas
lıqla, inam və etibarla yanaşmaqda
davam edir. Daha dəqiq desək,
Xarici siyasət sahəsində:
•
Prezidentin oktyabrın 3-də
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klu
bunun XVI illik iclasının plenar ses
siyasında çıxışı - “Qarabağ Azərbay
candır və nida işarəsi” bəyanatı, oktyabrın 11-də MDB Dövlət Başçıları
nın Aşqabadda keçirilən sammitində,
oktyabrın 15-də Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvə Görü
şündə, oktyabrın 25-26-da dünyanın
üçdə ikisini təşkil edən Qoşulmama
Hərəkatının Bakıda keçirilən XVIII Zir
və Görüşündə çıxışı böyük əks-səda
doğurdu. Prezidentin dünya siyasi li
derlərinin iştirak etdiyi görüşləri hədəf
auditoriya kimi seçərək, AzərbaycanQarabağ həqiqətlərini dünyanın qlo
bal platformalarından səsləndirməsi
gündəm yaratdı;
•
Prezidentin möhkəm iradəsi və
güclü intellektual təfəkkürünün vəhdə
tini ifadə edən, dövlətə rəhbərliyinin ən
müdrik çağına qədəm qoymasını sübut
edən çağırışları cəmiyyətdə milli birli
yə və ruh yüksəkliyinə, vətənpərvərliyə
transformasiya edilən “dalğa effekti” do
ğurdu və həmin ictimai reaksiyalar ha
zırda da davam edir.
Daxili siyasət sahəsində:
•
2019-cu il 15 oktyabr tarix
li müşavirədə Prezidentin “İslahatlar
dönməzdir!” çıxışı
islahatlar tarixi
nə dönüş nöqtəsi kimi yazılıb;
•
Dövlət başçısının 15 oktyabr
tarixli müşavirədəki çıxışı və səslən
dirdiyi mesajlar ictimai rəydə böyük
canlanma yaradıb. “İslahatlar dön
STM Analitik hesabat
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məzdir” fikri siyasi çəki və sanbal ba
xımından Heydər Əliyevin “Müstəqilli
yimiz dönməzdir!” bəyanatı ilə bir sıra
da dura bilər;
•
İslahatların fokus nöqtəsinin
yeni və təkmil, çevik və rəqabətəda
vamlı dövlət idarəçiliyini formalaşdı
ran kadr islahatlarının olması aydın
nəzərə çarpır;
•
Kadr islahatlarında başlıca
meyarın - xalqa xidmətin prezident ör
nəyi olması, yeni nəsil məmur tipinin
bu meyar əsasında təyinatı və dəyər
ləndiriləcəyi bir daha nümayiş olunur;
•
Dövlət başçısı islahatlarla bağ
lı siyasi kursunu gerçəkliyə çevirən ali
rəsmi qərarların verilməsini, müvafiq
fərmanların imzalanması ənənəsini
davam etdirib, eyni zamanda, prezi
dentin iş kabineti, qəbullar və müşa
virələrin yeni üslub, yanaşma və nə
ticəlilik baxımından fərqli formatının
nümayiş olunması yuxarıdan aşağıya
doğru bütün idarəçilik pillələrində mil
lətə xidmətin yeni nümunələrinin yara
dılmasını sübut edir;
•
Dövlətə sədaqətlə xidmət edən
rəsmi şəxslərin yeniləri ilə əvəzlənmə
si prosesində, onları qəbul etməklə,
Azərbaycana “yeni siyasi mədəniyyət”
örnəyini gətirməyə nail olunub;
•
İslahatların coğrafiyası geniş
lənib. Yalnız ölkəmizin paytaxtını, ali
icra orqanlarını deyil, həmçinin regi
onları da əhatə edən, ənənəvi təsəv
vürləri dağıdan köklü kadr islahatla
rına start verilib, yeni təyinat alanlar
üçün islahatlar “sınaq meydanı” rəm
zini ifadə edir;
•
Prezident regionlarda icra rəh
bərlərinin xalqa xidmətinin yeni me
yarlarını, yeni indikatorlarını bəyan
edib. Xalqın etibar və məmnunluq
göstəricisinin ön sırada durduğunu
8
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diqqətə çatdırıb;
•
Xüsusilə vurğulanmalıdır ki,
xarici siyasətdə və ölkədaxili ictimaisiyasi həyatda bütün müsbət dinami
ka “payız ssenariləri, payız kabusu və
dünyada baş verən real payız sindro
mu” (onlarla ölkədə eyni vaxtda baş
verən qlobal etiraz dalğası) fonunda
mümkün olmuşdur. Ölkəmizdə baş
verən dəyişikliklər “küçə və meydan
larda” deyil, vətəndaş qarşıdurmaları
hesabına yox, Birinci şəxsin qələminin
mürəkkəbi, güclü siyasi iradəsi ilə baş
tutur və dünyadakı qeyri-sabitlik dal
ğasından yan keçərək Azərbaycanı
hamı üçün güvənli bir məkana çevirir.
Təqdim edilən sənəd Sosial Təd
qiqatlar Mərkəzi tərəfindən oktyabr
ayında baş verən əsas hadisələrə öl
kə əhalisinin münasibətini öyrənmək
məqsədi ilə keçirilmiş rəy sorğusu
əsasında hazırlanmışdır.
SORĞUNUN METODOLOJİ
PRİNSİPLƏRİ
Respondentlərin seçimi:
•
Keçirilən ictimai rəy sorğusun
da ümumilikdə 1316 respondent işti
rak edib.
•
Sorğu ümumilikdə 14 “ASAN
xidmət” mərkəzində (1,2,3,4 saylı Ba
kı və Sumqayıt, Bərdə, Gəncə, Sa
birabad, İmişli, Mingəçevir, Masallı,
Quba, Qəbələ, Şəki “ASAN xidmət”
mərkəzləri) keçirilib. Regional “ASAN
xidmət” mərkəzlərinin seçilməsində
məqsəd ölkə üzrə əhatəliliyi təmin et
mək idi. Belə ki, müvafiq bölgə üzrə
regional “ASAN xidmət” mərkəzlərinə
həmin ərazinin vətəndaşları ilə yana
şı, ətraf rayonların sakinləri də xidmət
üçün müraciət edirlər.
•
Respondentlərin seçimi təsa

düfi qaydada aparılıb. STM intervü
yerləri şəxsiyyət vəsiqəsi, kommunal
və notarius xidmətlərindən istifadə et
məyə gəlmiş hər ikinci vətəndaşa ya
xınlaşıb. Bu üç xidmətin seçilməsində
məqsəd təsadüfiliyi - reprezentativliyi
təmin etmək idi. Çünki bu xidmətlər
dən əhalinin bütün sosial-demoqrafik
qruplarının istifadə etmək ehtimalı bə
rabərdir. Statistik xəta əmsalı 3%-dir.
•
Genişmiqyaslı tədqiqatdan ön
cə 3 “ASAN xidmət” mərkəzində (2,
4 saylı Bakı və Sumqayıt “ASAN xid
mət” mərkəzi) əhalinin müxtəlif sosial
və demoqrafik qruplarını təmsil edən
60 respondent arasında sınaq tədqi
qatı keçirilib. Sınaq nəticəsində anket
də lazımi düzəlişlər və əlavələr edilib.
Sorğunun aparılması üsulu
Sorğunun aparılmasında “üz-üzə”
müsahibə üsulundan istifadə olunub.
Sorğunun keçirilməsində müasir tex
nologiya tətbiq edilib. Belə ki, sorğu
lar ənənəvi üsul olan kağız formatında
deyil, planşetlər vasitəsilə həyata keçi
rilib. Son illər müxtəlif dünya ölkələrin
də daha geniş tətbiq edilən və müasir
sorğu proqramı kimi qəbul olunan Sur
veyToGo proqramından istifadə edilib.
Bu proqram geniş coğrafiyalarda sahə
vi işə nəzarət etmək, sorğu prosesinə
onlayn müşahidəni əldə saxlamaq və
etibarlı informasiya almaq baxımından
çoxlu üstünlüyə malikdir.
Sahə işi 2019-cu ilin oktyabrın 29dan noyabrın 5-dək olan dövrdə keçi
rilib. Sorğunun bu müddətdə keçiril
məsinin səbəbi vətəndaşların oktyabr
ayı üçün rəyinin ətraflı şəkildə öyrənil
məsini təmin etmək olub.
Məlumatların işlənilməsi və təhlili
Sorğu başa çatdıqdan sonra hər

bir anket üzrə toplanılan məlumatlar
bazaya daxil edilərək xüsusi proqram
SPSS - Statistical Package for the So
cial Sciences (Sosial Elmlər üzrə Sta
tistik Proqram Paketi) vasitəsilə təhlil
edilib. Təsviri analizlərlə yanaşı, dəyi
şənlər arasında bir sıra korrelyasiya
lar da (əlaqələr) müəyyənləşdirilib.
Yuvarlaqlaşdırma
səbəbindən
diaqramlarda faizlərin cəmi 100%-dən
fərqli ola bilər.
Anket
Anket 13 əsas, 5 demoqrafik sual
dan ibarət olub. Suallar əsasən bu is
tiqamətlərdə olub:
- Prezidentin beynəlxalq arenada Er
mənistanın işğalçı mövqeyi və Dağlıq
Qarabağ problemləri barədə çıxışları,
- Oktyabr ayında imzalanan sərən
camlar əsasında baş vermiş kadr də
yişiklikləri və struktur islahatları,
- Prezidentin fəaliyyətinin müxtəlif
istiqamətlər üzrə dəyərləndirilməsi.
NƏTİCƏLƏRİN TƏHLİLİ
Demoqrafik göstəricilər
Sorğuda iştirak edən 1316 respon
dentin 67,6%-i kişi, 32,4%-i qadındır.
Respondentlər arasında yaş qrupu ola
raq əsas pay 26-35 yaş qrupuna aiddir
(34,3%). İkinci sırada 36-50 yaş qrupu
dayanır (29,5%). Təhsil səviyyəsinə
görə tam orta təhsilli respondentlər üs
tünlük təşkil edir - 45,1%. Ali təhsillilər
isə 31,7% paya sahibdir. Seçmə məc
musundakı respondentlərin 14,9%-i iş
siz olduğunu qeyd edib. Respondentlə
rin 14,7%-ni evdar qadınlar təşkil edir.
Hazırda iş sahibi olanların 21,1%-i özəl
sahədə, 22,4%-i dövlət sektorunda iş
ləyir. Fərdi əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olanların seçmə məcmusundakı payı
10,1%-ə bərabərdir.
STM Analitik hesabat
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Prezidentin oktyabrın 3-də “Valday”
Diskussiya Klubunda etdiyi çıxışın və
təndaşlar tərəfindən necə qarşılanma
sı, Ermənistanla gedən siyasi-infor
mativ savaşın bu raundunun qiymət
ləndirilməsinin təkcə hissi-emosional
deyil, həmçinin daimi birləşdirici milli
ideyaya çevrilməsinin reallığını yox
lamaq üçün ilk olaraq respondentlərə
‘’Valday” Diskussiya Klubunun toplan
tısında Prezidentin “Qarabağ Azər
baycandır və nida işarəsi” deməsi si
zin üçün nə dərəcədə əhəmiyyətlidir?”
sualı verilib. Ümumilikdə, respondent
lərin 84,9%-i bu mesajın mühüm əhə
miyyətə malik olduğunu qeyd edib.
Respondentlərin 7,8%-nin “əhə
miyyətli deyil” cavabını verməsi, eləcə
də 7,4% respondentin “cavab vermək
də çətinlik çəkməsi” onların özlərini
sosial məsələlərlə müqayisədə siyasi
proseslərdən kənar saxlamaq istəkləri
və məlumatsızlıqları ilə bağlıdır.
Prezidentin Aşqabadda Ermənis
10 STM Analitik hesabat

tanın faşizmi qəhrəmanlaşdırmasına
qarşı qətiyyətli etiraz nitqi 85% res
pondent tərəfindən “əhəmiyyətlidir” ki
mi yüksək qiymət almışdır.
Əvvəlki nəticə ilə müqayisədə 1
faizlik fərqdən göründüyü kimi, Ermə
nistan rəhbərinin şəxsən iştirak etdiyi
tədbirdə belə sərt mövqe “Birinci şəxs
hücum strategiyasını həyata keçirir,
bu, hər bir vətəndaşın istənilən növ
faşizmə və torpaq işğalçılığına qarşı
mübarizə idealına çevrilməlidir” ide
yasının təsdiqidir. Yalnız 6,2% sorğu
iştirakçısı üçün bu çıxışa münasibət
“əhəmiyyətli deyil” formasında ifadə
olunub. Hər 10 nəfərdən biri bu haqda
fikir bildirməkdə çətinlik çəkib.
Prezidentin Soçi və Aşqabad çıxış
ları ilə müqayisədə Türk Şurasının Ba
kı zirvəsi 80,9% respondent üçün “bu
və ya digər dərəcədə əhəmiyyətlidir”
kateqoriyasında cavab alıb.
Burada
T-testinə
əsasən
(t=2.173(1213), p<0.05) qadınlara

nisbətdə Türk Şurasının Bakı zirvəsi
kişilər üçün “daha əhəmiyyətlidir”. Bu
rəqəmlər göstərir ki, respondentlərin
əksəriyyəti Prezidentin işğal altında
olan ərazilərimizin azad olunması is
tiqamətindəki səylərini, o cümlədən
diplomatik və ideoloji müstəvidə həya
ta keçirdiyi siyasəti dəstəkləyir.
Ümumilikdə 87,6% responden
tin köklü struktur və kadr islahatlarını
əhəmiyyətli hesab etməsi göstərir ki,
respondentlər ölkəmizin həyatına aid
olan beynəlxalq xarakterli məsələlərlə
yanaşı, həm də daha çox daxili dəyi

Yəni oktyabr ayında baş verən adı
çəkilən hər bir hadisənin sorğuda iştirak
edən 1316 nəfər üçün “bu və ya digər
dərəcədə əhəmiyyətli olması” söyləni
lənləri təsdiq edir.
Prezidentin beynəlxalq arenadakı çı
xışları ilə bağlı respondentlərə 3 tezis
təqdim olunub və bu fikirlərlə nə dərəcə
də razı olub-olmadıqları öyrənilib. Res
pondentlərin əksəriyyəti (76,9%) müx
təlif dərəcələrdə düşünür ki, Prezidentin

şikliklərə yüksək həssaslıqla yanaşır,
onlardan mühüm nəticələr gözləyir.
Bir sözlə, ölkəmizin həyatında yuxa
rıdan başlayan inqilabi dəyişikliklərin
müdafiəsi və islahatlara göstərilən
ümumxalq inamı heç zaman indiki sə
viyyəyə malik olmamışdır.

“Valday” klubundakı çıxışı Ermənistanın
beynəlxalq məkanda mövqeyini zəiflət
di. Həmçinin, hər 5 respondentdən 4-ü
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‘’Prezidentin Aşqabaddakı sərt mövqe
yi rəsmi İrəvanın faşizmi dövlət siya
sətinə çevirdiyini üzə çıxartdı’’ fikri ilə
bu və ya digər dərəcədə razı olduğunu

bildirib. Təxminən eyni sayda respon
dent (80,1%) məlum çıxışların Qarabağ
probleminin həllində müəyyən qədər
irəliləyişə səbəb olacağını düşünür.

Yuxarıda qeyd olunan məsələlərə
respondentlərin müəyyən hissəsinin
cavab verməkdə çətinlik çəkməsinə
səbəb vətəndaşlar arasında məlumat
lılıq səviyyəsinin nisbətən aşağı olma
sıdır. Çünki informasiyaların alınması
yalnız rəsmi xəbərlər vasitəsilə məh
dudlaşmamalıdır. Bu mövzular müx
təlif formatlı debat və diskussiyalar
da, ictimai dinləmələrdə az müzakirə
edildiyi üçün insanlar ona əhəmiyyətli
məsələ kimi deyil, adi məlumat kimi
yanaşır.
“Valday” Diskussiya Klubunun top
lantısında Prezidentin “Qarabağ Azər
baycandır və nida işarəsi” deməsi
50,2% respondentin vətənpərvərlik
hissini, 35,6% respondentin isə dövlət
başçısının gücünə olan inam və etiba
rını daha da artırıb. 9% respondentdə

bu çıxış hər hansı bir hiss oyatmamaqla
yanaşı, 5,9% respondent hisslərini ifadə
etməkdə çətinlik çəkib.
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Prezidentin müxtəlif istiqamətlərdə
ki fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi sualı
maraqlı nəticələrlə müşayiət edilib. Or
du quruculuğu istiqamətində Preziden
tin ümumi fəaliyyəti digər istiqamətlərlə
nisbətdə ən yüksək müsbət rəy alıb. Be
lə ki, respondentlərin mütləq əksəriyyə
ti (92,7%) Prezidentin ordu quruculuğu
istiqamətindəki fəaliyyətini müsbət qiy

mətləndirib. İkinci mövqedə isə Prezi
dentin xarici siyasət istiqamətində ümu
mi fəaliyyəti dayanır - 59% ‘’çox yaxşı’’
və 33,4% ‘’yaxşı’’ cavabını seçib.
Burada oktyabr ayında Prezidentin
beynəlxalq arenadakı çıxışlarının mü
hüm əhəmiyyətini vurğulamaq lazımdır.
Respondentlərın əksəriyyəti (86,5%i) Prezidentin kadr islahatları sahəsin
dəki fəaliyyətini qənaətbəxş hesab edir.
İyun ayında hüquq-mühafizə və təhlükə
sizlik sistemində baş verən kadr dəyişik
likləri ilə başlanan islahatların davamlılı
ğı Prezidentin bu siyasətini dəstəkləyən
vətəndaşların sayının artmasına gətirib
çıxarıb. Belə ki, iyun ayında hüquq-mü
hafizə və təhlükəsizlik sistemində baş
verən kadr dəyişikliklərini ümumilikdə
74% respondent dəstəklədiyi halda, bu
göstərici oktyabr ayının sonuna 10%dən də çox artıb.
Digər maraqlı məqam: iyun ayında
həyata keçirilən kadr islahatlarına res
pondentlərin 15,7%-i münasibət bildir
məkdə çətinlik çəkdiyi halda, oktyabr

ayının sonuna olan göstəricilərdə bu
rəqəm 4,3%-dir. Başqa sözlə desək,
kadr islahatlarının başlanğıcında icti
mai rəydə nisbi qeyri-müəyyənlik var
idisə, zamanla kadr islahatlarının da
vamlı xarakteri vətəndaşlarda getdik
cə daha çox müsbət fikirlərin forma
laşmasına səbəb oldu.
Göründüyü kimi, Prezidentin sosialiqtisadi sahədə apardığı siyasət daha
çox respondent tərəfindən müsbət də
yərləndirilsə də, əsas narazılıq da məhz

bu sahələrdədir. Bunu da nəzərə çatdı
raq ki, sosial-iqtisadi sahədə aparılan
siyasət demək olar ki, bütün vətəndaş
ların gündəlik yaşayışına bu və ya digər
STM Analitik hesabat
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formada təsir göstərdiyindən, bu istiqa
mətdəki fəaliyyətin vətəndaş məmnu
niyyətinə bilavasitə təsiri var.
Lakin hələ də sosial müdafiə və qey
ri-neft sektorunun inkişafı sahələrində
Prezidentin son çıxışlarında davamlı
olaraq qeyd etdiyi problemlərə - mə
murların fəaliyyətindən qaynaqlanan
süründürməçilik, bürokratizm və kor
rupsiya hallarına qarşı neqativ müna
sibətin olduğu da üzə çıxıb. Sosial mü
dafiə sahəsində müvafiq qurumların,
eləcə də iqtisadi-maliyyə orqanlarının
fəaliyyətinin qeyri-qənatbəxş olması
13,5% respondentin mənfi rəy bildir
məsinin əsas səbəbləri sayıla bilər.
Başqa sözlə, Prezidentin ordu qu
ruculuğu və xarici siyasət istiqamət
lərindəki fəaliyyəti müvafiq olaraq
92,7% və 92,4% respondent tərəfin
dən yüksək dəyərləndirilib.
Sosial müdafiə və qeyri-neft sekto
runun inkişafı üçün analoji göstəricilər
80%-ə yaxındır.
ANOVA təhlili orta məktəb və pe
şə təhsili olanların ali təhsillilərə nis
bətən Prezidentin ümumi fəaliyyətini
daha yüksək qiymətləndirdiklərini mü
əyyən edib. Bununla bərabər, ANOVA
analizinə əsasən, dövlət sektorunda
çalışanlar Prezidentin ümumi fəaliyyə
tini özəl sektorda çalışanlara və işsiz
respondentlərə nisbətdə daha yüksək
qiymətləndirib. Ev və fərdi təsərrüfat
la məşğul olan respondentlərin verdiyi
qiymətləndirmə səviyyəsi dövlət sekto
runda çalışanlara nisbətdə daha aşağı,
özəl sektorda çalışanlar və işsiz res
pondentlərə nisbətdə daha yuxarıdır.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı üçün
analoji göstərici 13,3%-ə bərabərdir.
Kənd təsərrüfatının inkişafında da ox
şar mənzərənin şahidi ola bilərik. Be
lə ki, 13% respondent hökumətin bu
14 STM Analitik hesabat

istiqamətdə fəaliyyətini “qeyri-qənaət
bəxş” olaraq dəyərləndirir.
Göründüyü kimi, Prezidentin so
sial-iqtisadi sahədə apardığı siyasət
respondentlərin əksəriyyəti tərəfindən
müsbət dəyərləndirilir. Eyni zamanda,
verilən qərarların icra vəziyyəti, nəza
rət qurumlarının fəaliyyəti, hesabatlılıq
və şəffaflıqla bağlı dövlət başçısının
az qala hər çıxışında bəyan etdiyi ne
qativ hallarla əlaqədar vətəndaşların
da müvafiq sahə ilə bağlı müəyyən
narazılıqları özünü göstərir. Digər tə
rəfdən, “Birinci şəxs ölkədəki bütün
proseslərə dəqiqliklə nəzarət edir və
mötəbər məlumat mənbələrinə malik
dir” fikri ictimai rəydə təsdiq olunur.
Oktyabr ayında Prezident tərəfin
dən həyata keçirilən kadr və struktur
islahatlarından respondentlərin əsas
gözləntiləri gənc nəsil üçün yeni pers
pektivlərin və imkanların yaranmasıdır
(58,9%). Təxminən hər üç respon
dentdən biri vətəndaşların rifahının ar
tacağını (38,6%) və korrupsiyaya qar
şı mübarizənin güclənəcəyini (36,4%)
gözləyir.
Növbəti sıralarda dayanan cavab
ların faizləri də aşağı deyil - ‘’sənədsiz
evlərin sənədləşdirilməsi prosesi da
ha şəffaf və sürətli olacaq’’ (26%) və
‘’məmur-vətəndaş münasibətləri qa
nunun tələbləri çərçivəsində qurula
caq’’ (23,3%). İqtisadiyyatda şəffaflıq
tədbirlərinin artması ilə bağlı nəticənin
(20,5%) olması bunun yeni təyinat
lardan sonra qarşıdakı aylar ərzində
veriləcək əsas izah, görüşlər və proq
ramlarla dəyişəcəyini də əvvəlcədən
söyləmək mümkündür.

Qeyd: Respondentlərə bir neçə cavab variantı seçmək imkanı verilib. Buna
görə də alınan cavabların ümumi faizi 100%-dən artıq olub.
Oktyabr ayında Prezident tərəfindən
həyata keçirilən kadr və struktur isla
hatları respondentlərin əksəriyyətinin
(83,7%) gözləntilərini doğruldub. Təx
minən 11% respondent isə məlum kadr
və struktur islahatlarının hələlik onların
STM Analitik hesabat
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gözləntilərini doğrultmadığı qənaətində
dir. Lakin respondentlərin mütləq əksə
riyyəti (86,9%) bu məsələdə həmfikirdir
ki, hökumətdə təmsil olunan yaşlı nəslin

daha gənc kadrlarla əvəz olunması və
təndaşların rifahına müsbət təsir edə
cək.

Buna baxmayaraq, diqqətə çatdı
raq ki, 7,4% respondentlərın fikrincə,

“gəncləşdirmə siyasəti” vətəndaşların
rifahında heç nəyi dəyişməyəcək.

16 STM Analitik hesabat

Sorğuda iştirak edənlərin böyük
əksəriyyəti (88%) “Ölkədə gedən kök
lü kadr dəyişiklikləri xalqın rəyinin ölkə
rəhbəri üçün əsas olduğundan xəbər
verir” fikri ilə razıdır. Deməli, demok
ratik idarəçilik üçün vacib olan şərt bu
rada özünü qabarıq göstərir və Prezi
dent İlham Əliyevin xalqın vahid lideri
kimi yerini qoruyub saxladığını təsdiq
edir. O da nəzərə alınmalıdır ki, Prezi
dentin yeni təyinatlarla bağlı keçirdiyi

Yalnız 9,6% respondent bu və ya
digər dərəcədə fərqli rəy və mülahizə
yə malikdir. Belə ki, respondentlərin
hər 10 nəfərindən biri ölkə rəhbərinin
kadr dəyişiklikləri istiqamətindəki fəa
liyyətində ictimai rəyi nəzərə almadığı
düşüncəsindədir.
Prezidentin oktyabr ayındakı fəa
liyyətinə ictimai rəydə verilən qiymət
əvvəlki dövrlə müqayisədə daha yük
səkdir. Belə ki, alınan nəticələr dövlət

qəbullar zamanı söylədiyi hər bir fikir
ən yüksək ictimai həssaslıqla izlənilir
və müsbət qarşılanır.

başçısının oktyabr ayındakı fəaliyyə
tinin respondentlərin əksəriyyətinin
(77,5%) ona olan inam və etimadını
artırdığını göstərir. 18,5% respondent

STM Analitik hesabat
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isə inam və etibarın əvvəlki kimi
qaldığını qeyd edib. Göründüyü ki
mi, islahatlar gücləndikcə onu hər bir
vətəndaş daha yaxşı qiymətləndirə
bilir, nəticələrinə inanır və davamlılığı
nı gözləyir. Şübhəsiz ki, dövlət rəhbə
rinin reytinq yüksəlişi ona hakimiyyət
komandasındakı monolitliyi qoruyub
saxlamağa, yeni iqtisadi platformaya
keçidə və həssas sosial qrupları döv
lətçilik mövqeyində saxlamağa tam
şərait yaradır, müxtəlif informasiya
mərkəzləri tərəfindən aparılan sistemli

hücumlara müqavimət gücünü səfər
bər etməkdə müstəsna rol oynayır.
Digər sual-cavabdan göründüyü ki
mi, hər 5 respondentdən birinin inam
və etimad səviyyəsi dəyişilməz qalıb
- başqa sözlə, respondentin oktyabr
ayında baş verən hadisələrə qədər
ki inam və etimad səviyyəsi ilə indiki
arasında hər hansı fərq yoxdur. Yuxa
rıda qeyd olunan nəticələri ümumiləş
dirsək, deyə bilərik ki, hər 20 respon
dentdən 19-nun Prezidentə inam və
etimadı mövcuddur.

Sorğuda iştirak edənlərin böyük ək yerinə yetirməməsi’’ (33,6%) cavabı
səriyyəti (84,6%) bu düşüncədədir ki, nın verilməsi ciddi narahatlıq doğurur.
ölkə rəhbəri öz fəaliyyətində vətən-
daşların maraqlarını, tələbatlarını və rə
yini nəzərə alır.
6,2% sorğu iştirakçısı qoyulan suala
“əsasən razı deyiləm”, 7,4% respondent
isə “heç razı deyiləm” cavabını verib.
Oktyabr ayında başlanan islahatların
uğurla həyata keçirilməsinə əsas ma
neə kimi ‘’məmurların qərarları düzgün
18 STM Analitik hesabat

Eynilə ‘’yerli hakimiyyət orqanları/yerli
məmurlar’’ (23%) və ‘’bəzi dövlət qu
rumlarının laqeyd yanaşması’’ (24,5%)
variantlarının da respondentlərin əhə
miyyətli bir hissəsi tərəfindən seçilmə
si bundan xəbər verir ki, vətəndaşların
nəzərində islahatların lazım olan nəti

Qeyd: Respondentlərə bir neçə cavab variantı seçmək imkanı verilib. Buna
görə də alınan cavabların ümumi faizi 100%-dən artıq olub.
STM Analitik hesabat
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cəni verib-verməməsi bilavasitə məhz
dövlət orqanlarından asılıdır. Başqa
sözlə, islahatların icrasından məsul qu
rum və şəxslərə nəzarətin güclü olma
sına ehtiyac vardır. Maraqlıdır ki, “siyasi
müxalifətin fəaliyyəti” cavabı az sayda
respondent tərəfindən seçilib - 7,8%.
Sonuncu rəqəm göstərir ki, əks qüv
vələrin islahatlara mane olmaq imkan
ları əvvəlki aylarla müqayisədə zəiflə
yib. Xatırladaq ki, iyun ayında bu gös
tərici 11,1% təşkil edirdi.

Sorğuda iştirak edənlərin böyük ək
səriyyəti (87,6%) oktyabr ayını ölkəmiz
üçün ümumilikdə uğurlu qiymətləndirib.
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İyun ayı ilə müqayisədə “yerli haki
miyyət orqanları/yerli məmurlar” varian
tını seçənlərin payı 17,9%-dən 23%-ə
yüksəlib. Bu dəyişikliklər ondan xəbər
verir ki, daha çox respondent yerli qu
rumlardakı məmurların islahatlara mən
fi təsir edə biləcəyini düşünür. Məhz bu
nəticəyə əsasən, belə bir fikir irəli sürülə
bilər ki, dövlət orqanlarında idarəetmə
üzrə kadr islahatlarına ölkə rəhbərinin
dediyi kimi, ictimai nəzarətin gücləndi
rilməsinə bütün digər institutların yaxın
dan dəstək verməsinə ehtiyac duyulur.

NƏTİCƏ
t Oktyabr ayında baş verən hadisə
ləri respondentlərın mütləq əksəriyyəti
vacib hesab edir. Bu hadisələr arasın
da ən çox rəğbət doğuranlar Prezi
dentin “Valday” Beynəlxalq Diskussiya
Klubunda cıxışı və Aşqabadda Ermə
nistanın faşizmi qəhrəmanlaşdırması
na kəskin etiraz nitqi olmuşdur.
t Prezidentin ordu quruculuğu, xa
rici siyasət və kadr islahatları istiqa
mətindəki fəaliyyəti respondentlər
tərəfindən daha yüksək qiymətlən
dirilir. Sorğu iştirakçıları təhlükəsizlik
və Silahlı Qüvvələr məsələsinə daim
həssaslıq göstərirlər. Lakin sosial-iqti
sadi sahədəki fəaliyyətə əhalinin razı
lıq dərəcəsi bir qədər aşağıdır.
t Respondentlərin nəzərində oktyabr
ayında başlanan islahatların uğur
la həyata keçirilməsinə əsas maneə
məmurlar, yerli hakimiyyət orqanla
rı və bəzi dövlət qurumlarının laqeyd
yanaşmasıdır. Başqa sözlə, sorğuda
iştirak edənlərin müəyyən bir hissəsi
bu qənaətdədir ki, islahatların uğurlu
icrası üçün dövlət qurumlarının özlə
rinin fəaliyyətində dəyişiklik olmalıdır.
t Kadr və struktur islahatları respondentlərin böyük əksəriyyətinin göz
ləntilərini doğruldub və onların əsas
gözləntiləri gənc nəsil üçün yeni
perspektivlərin və imkanların yaradıl
ması olub.
t İqtisadiyyat sahəsində gözləntilər
yenə də bir qədər aşağı olub, belə ki,
iqtisadiyyatda şəffaflıq tədbirlərinin
artması gözləntisi olan respondentlər
azlıq təşkil edir.
t Hökumətdə təmsil olunan yaş
lı nəslin daha gənc kadrlarla əvəz
olunması da respondentlər tərəfindən
müsbət qarşılanıb.

t Ölkə Prezidentinin fəaliyyətində
ictimai rəyin rolunun yüksək olması
sorğunun nəticələri ilə təsdiqini tapır
və bu fikir aparılan kadr islahatlarına
da aid edilir.
t Əhali oktyabr ayında Prezidentin
daxili və beynəlxalq müstəvidəki fəa
liyyətini yüksək qiymətləndirir, ona
olan etimadın artdığını qeyd edir.
Ümumilikdə oktyabr ayını vətəndaşlar
ölkəmiz üçün uğurlu sayır.
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