
Илхам Алијев четврти пут председник Азербејџана, за њега гласало 86 одсто бирача
субота, 14 април 2018 15:26

 Председник Азербејџана Илхам Алијев је обезбедио још један седмогодишњи мандат,
остваривши четврти пут убедљиву изборну победу. Овог пута поверење му је указало
чак 86 одсто бирача.

  У изборној трци је учествовало седам кандидата, а водеће опозиционе партије су се
одлучиле на бојкот.

  

Илхам Алијев је на председничком трону пре 15 година наследио свог оца Хејдара
Алијева, који је водио земљу десет година. Те 2003. је на изборима освојио 76 одсто
гласова, а 2008. више од 88 одсто, да би 2013. добио подршку 85 одсто бирача, када га је
Запад критиковао за изборне нерегуларности и гушење слободе новинара. Такође је
критикован за кршење људских права и гушење опозиционих гласова. Године 2009. је
прогурао референдум о Уставу, којим је укинуто ограничење броја председничких
мандата и омогућено гушење слободе медија. Две године касније су одржани протести,
чији су учесници тражили смену његове Владе, што се завршило хапшењем четири
стотине људи. У „Пројекту извештавања о корупцији и организованом криминалу“ је
2012. проглашен личношћу године.

  

Као председник се залаже за развој домаће производње, нарочито нафтног сектора.
Кажу да је у Азербејџану од 2003. знатно смањена стопа сиромаштва, а да је током прве
године Алијевог мандата забележен економски раст од 96 одсто.
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Пре него што је почео да се бави политиком, имао је приватни бизнис и руководио је
бројним индустријским и комерцијалним предузећима. Средином деведесетих је био
потпредседник Државне нафтне компаније Републике Азербејџан (СОЦАР). Два пута је
биран за посланика у Парламенту – 1995. и 2000. За председника Олимпијског комитета
Азербејџана именован је 1997. За допринос развоју спорта награђен је највишим
орденом МОК-а. Председник владајуће странке Нови Азербејџан постаје 2005, што
наилази на противљење опозиције која осуђује наклоњеност шефа државе странци. Од
2001. до 2003. је предводио азербејџанску делегацију у Парламентарној скупштини
Савета Европе (ПССЕ), а у јануару 2003. постаје заменик председавајућег ПССЕ.
Посланички мандат му престаје када ступа на премијерску функцију у августу 2003. да
би у октобру исте године постао председник Азербејџана.

  

У парку на Ташмајдану је 2011. откривен споменик његовом оцу одмах до споменика
Милораду Павићу.

  

Илхам Алијев је рођен 1961. у Бакуу. Студирао је на Московском државном институту за
међународне односе, где је касније и магистрирао историјске науке, а онда и
докторирао на филозофији. На институту је био предавач од 1985. до 1990. Течно
говори енглески, француски, турски и руски. Са супругом Михрибан има две ћерке и
сина. Прошле године ју је именовао за свог потпредседника, те јој је припао пун
имунитет и „сва овлашћења и обавезе шефа државе у његовом одсуству“. Према писању
западних медија, његове ћерке поседују некретнине у вредности од 70 милиона долара,
укључујући оне у Паризу, Лондону и Дубаију, док је син власник девет вила у Дубаију.

  

(Данас)
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