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Birinci vitse-prezidentin bu qayğısı 
bütün qaziləri məmnun etdi

“Siz Vətən yolunda qəhrəmanlıq 
göstərərək Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünün bərpası, müstəqilliyi, ölkəmizin 
daha qüdrətli, daha möhkəm olması 
yolunda sağlamlığınızı itirmisiniz. 
Bununla da öz ölkənizə, xalqınıza, 
Prezident və Ali Baş Komandanını-
za sadiqlik nümayiş etdirmisiniz. 
Azərbaycan dövləti sizin fəaliyyətinizi 
yüksək qiymətləndirir, sizin kimi mərd 
və cəsarətli oğullarının olması ilə fəxr 
edir. Sizin apardığınız mübarizə haqq 
mübarizəsidir. Azərbaycan dövləti 
münaqişənin ədalətli, beynəlxalq hüqu-
qun prinsipləri və Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü çərçivəsində həll olunması 
üçün əlindən gələni əsirgəmir”.

 Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın bu təbriki nə qədər qürur-
verici idisə, onun yüksək texnologiyalı 

protezlərlə təmin olunan hərbçilərlə 
görüşü də bir o qədər sevindirici idi. 
Mehriban xanımın bütün qazilərlə şəkil 
çəkdirməsi isə heç zaman heç kəsin 
yadından çıxmayacaq. O, əlil olmuş 
əsgər və zabitlərə müraciət edərək dedi: 
“Siz güllələr, bomba altında Azərbaycan 
uğrunda, torpağımız, Vətənimiz uğ-
runda həyatınızı qurban verməyə 
hazır olmusunuz. Mən fəxr edirəm ki, 
Azərbaycanın belə oğulları var, mənim 
belə qardaşlarım var”.

Şəxsən mən də bir hərbçi zabit kimi 
fəxr edirəm ki, Azərbaycan dövlətinə 
xalqını sevən, milli dövlətçiliyə xidmət 
edən Prezident və Birinci vitse-prezi-
dent rəhbərlik edirlər. 

Əliağa ZEYNALOV, 
ehtiyatda olan kapitan, 

Aprel döyüşləri qazisi

 Son hadisələr isə onu tək 
Azərbaycanın yox, bütün Şərq qadı-
nının rəmzinə çevirdi. Evsizlərə arxa 
oldu, kimsəsizlərə dayaq durdu, 
haqsızlığa uğrayanların yanında 
dayandı, ədalətsizliklə üzləşənləri 
işlərinə bərpa etdi, bir sözlə, haqqı 
nahaqqa vermədi. Birinci vitse-pre-
zident kimi Azərbaycan Prezidenti 
ilə birgə əl-ələ verib xalqın hər bir 
nümayəndəsinin probleminə çiyin 
verdi, onlara ana-bacı oldu. O, 
milyonlara analıq etmək missiyasını 
daşıyaraq, sübut etdi ki, təkcə övladı 
üçün əsgər anası deyil, Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələrinin hərbi formasını 
geyinən bütün əsgərlərin anasıdır.

 Analıq missiyasını şərəflə 
daşıyan Mehriban xanımı bir də 
26 iyunda -- möhtəşəm paradda 
izləyəydiniz. Göz yaddaşıma köçür-
düyüm bir məqamı yazmadan keçə 
bilmirəm. Anladacağım an, paradın 
möhtəşəmliyi qədər riqqətli idi. O, 
bir ananın, bir qadının üzündəki 
təşviş, gözündəki həyəcan idi. O 
ana, o qadın Mehriban Əliyeva idi 

-- Azərbaycan Prezidentinin həyat 
yoldaşı, ölkənin birinci xanımı, 
dövlətin Birinci vitse-prezidenti. 
Şahinlərimizin havada göstərdiyi 
riskli “tryukları” tribunadan izləyən 
Prezident İlham Əliyevin üzündə nə 
qədər təbəssüm, qürur var idisə, 
Mehriban xanımın eyni hisslərlə 
yanaşı, həm də səmaya zillənmiş 
gözlərində o qədər təşviş, həyəcan 
var idi. Həmin anda o bütün 
vəzifələrdən ucada dayanan bir ANA 
idi. Azərbaycan əsgərlərinin, Vətən 
oğullarının məsuliyyətini çiyinlərində 
daşıyan qadın idi. Ancaq ürəyi 
övladı üçün titrəyən qadın hər bir 
Azərbaycan övladı üçün o hissləri 
yaşayar və narahat olardı. 

 Mehriban Əliyeva öz fəaliyyəti 
ilə önəmli bir tarix yazır. Onun yazdı-
ğı tarixin hər sətri insanlara sevgi ilə 
doludur. Onun həyat düsturu özünün 
bu sözləri ilə ifadə oluna bilər: “Xoş 
söz, xoş niyyət, xeyirxah əməl”. 

 O, 1991-ci ildə yenidən 
müstəqilliyinə qovuşan 
Azərbaycanda xeyriyyəçilik institutu-

nu fəal şəkildə inkişaf etdirdi. Çünki 
azərbaycanlıların tarixi xeyriyyəçilik 
ənənələri Sovet dövründə aşın-
maya məruz qalmışdı. Çağdaş 
Azərbaycanda ictimai həyatın xüsusi 
bir sektoru olan xeyriyyəçilik insti-
tutunun yenidən formalaşıb inkişaf 
etməsində böyük rol oynamaqla 
yanaşı, Azərbaycan mədəniyyətini 
də dünyada layiqli şəkildə tanı-
dan fədakar elçi oldu. O, bu gün 
Qarabağ həqiqətlərinin yorulmaz 
təbliğatçısıdır və yüzlərlə gənc 
xanım, ziyalı ondan örnək alır. Hər 
zaman cənab Prezidentin yanın-
da olaraq ölkəmizin inkişafı üçün 
əlindən gələni edir.

 Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
yüksək texnologiyalı protezlərlə 
təmin olunan hərbçilərlə aprelin 
3-də keçirilən və fondun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın işti-
rak etdiyi görüşdə bildirildi ki, üç il 
bundan əvvəl Heydər Əliyev Fondu 
“2016-cı ilin Aprel döyüşlərində ya-
ralanmış əsgər və zabitlərin yüksək 
texnologiyalı protezlərlə təmin 
edilməsi” layihəsinə başlayıb. Artıq 
bu layihənin ikinci mərhələsi yekun-
laşıb. Ötən 3 il ərzində 100-dən çox 
zabit və əsgər yüksək texnologiyalı 
protezlərlə təmin edilib, qoltuq ağac-
larından xilas olublar. 

 Mehriban Əliyevanın görüş 
iştirakçılarına müraciətində deyilir: 

“...Siz Vətən yolunda qəhrəmanlıq 
göstərərək Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası, müstəqilliyi, 
ölkəmizin daha qüdrətli, daha 
möhkəm olması yolunda sağlam-
lığınızı itirmisiniz. Bununla da öz 
ölkənizə, xalqınıza, Prezident və 
Ali Baş Komandanınıza sadiqlik 
nümayiş etdirmisiniz. Azərbaycan 
dövləti sizin fəaliyyətinizi yüksək 
qiymətləndirir, sizin kimi mərd və 
cəsarətli oğullarının olması ilə fəxr 
edir. Sizin apardığınız mübarizə 
haqq mübarizəsidir. Azərbaycan 
dövləti münaqişənin ədalətli, 
beynəlxalq hüququn prinsipləri 
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü 
çərçivəsində həll olunması üçün 
əlindən gələni əsirgəmir”.

 Müraciətdə, həmçinin qeyd 
edildiyi kimi, bu döyüşlər bir daha 
bütün dünyaya nümayiş etdir-
di ki, Azərbaycan dövləti işğalla 
heç zaman barışmayacaq. Aprel 
döyüşləri Azərbaycan xalqının 
vətənpərvərliyini, həmrəyliyini 
və yenilməz iradəsini bir daha 
nümayiş etdirdi. Məhz Aprel 
döyüşlərinin cəsarətli iştirakçıları-
nın qəhrəmanlığı nəticəsində bu 
gün Füzuli, Cəbrayıl və Ağdərə 
rayonlarının işğaldan azad edilmiş 
ərazilərində Azərbaycan bayrağı 
dalğalanır. “Bu döyüşlərdəki itkilər 
bizim hamımız, hər bir azərbaycanlı 

üçün böyük dərddir. Azərbaycan 
gəncləri, əsgərlərimiz, zabitlərimiz 
qəhrəmanlıq göstərərək ömürlərini 
Vətən yolunda qurban verdilər, 
şəhid oldular. Öz həyatını Vətən 
naminə qurban vermiş mərd oğul-
larımızın xatirəsi bizim qəlbimizdə 
daim yaşayacaqdır. Azərbaycan 
dövləti və xalqı üçün hər bir əsgər 
əzizdir, dəyərlidir. Sizin sağlamlı-
ğınızın bərpası və normal həyata 
qayıtmağınız üçün Azərbaycan 
dövləti bütün lazımi addımları atır və 
bundan sonra da atacaqdır. Mən si-
zin hər birinizə cansağlığı və uğurlar 
arzulayıram”.

 Görüşdə polkovnik-leytenant 
Eldəniz Sadıqovun söylədiyi fikirlər 
Azərbaycan dövlətinə, onun baş-
çısına və ölkənin birinci xanımına 
inam və etibarın təsdiqi idi: “Aprel 
döyüşlərində mən və mənim silah-
daşlarım bilmirdik ki, şəhid olacağıq 
və ya sağ qalacağıq. Biz o haqda 
heç düşünmürdük. Çünki inanır-
dıq ki, biz şəhid olsaq da, Ali Baş 
Komandan, Birinci vitse-preziden-
timiz, dövlətimiz və xalqımız bizim 
ailələrimizin yanında olacaq”.

 Birinci vitse-prezident  
Mehriban Əliyeva yüksək texno-
logiyalı protezlərlə təmin olunan 
hərbçilərlə səmimi söhbət etdi. 
Bu söhbəti izləyənlərin o anda 
kövrəlmədiyini demək çətindir. Bir 

ana qayğısı, bacı məhəbbəti ilə 
onlara yaxınlaşan, səmimi görüşən, 
əllərini onların çiyninə qoyan, qoltuq 
ağaclarına pənahlanan gənclərlə 
birgə addımlayan Mehriban xa-
nım vətənpərvər övladlarımızın 
qəhrəmanlığını, şücaətini yüksək 
dəyərləndirdi, “qardaşlarım” 
deyərək, hər zaman onlara dəstək 
olacağını vurğuladı: “Siz hər bir in-
san üçün çox dəyərli olan sağlamlı-
ğınızı Vətən, torpaq yolunda qurban 
vermisiniz. Siz güllələr, bomba 
altında Azərbaycan uğrunda, torpa-
ğımız, Vətənimiz uğrunda həyatınızı 
qurban verməyə hazır olmusunuz. 
Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanın 
belə oğulları var, mənim belə qar-
daşlarım var”.

 Həmin protezləri fondun 
nümayəndəsi ilə də hərbçilərə 
çatdırmaq olardı. Amma o, ürəyinin 
hökmü ilə addım ataraq, bu 
mərasimdə iştirak etdi. Mehriban 
xanımın həmin an gözlərində qürur 
qarışıq kədər vardı. Bu, təbii idi... 
Qoltuq ağaclarına, əsaya dirənən, 
amma böyük ruh yüksəkliyi olan 
əsgər və zabitləri görməyin ona 
fəxarətlə birgə üzüntü verdiyini 
sezmək çətin deyildi. Mehriban 
xanım bildirdi ki, bizim ən böyük 
sərvətimiz olan xalqımız fəxr 
etməlidir ki, sizin kimi oğullar yetirib. 
Analarımız fəxr etməlidirlər ki, sizin 

kimi igid övladlar böyüdüblər. Belə 
xalqla, belə əsgərlərlə, zabitlərlə, 
belə qardaşlarla biz Qarabağı 
mütləq qaytaracağıq. Qarabağın 
hər bir kəndində, hər bir şəhərində 
Azərbaycan bayrağı dalğalana-
caq. O, Heydər Əliyev Fondunun 
əməkdaşlarının daim əsgər və 
zabitlərlə ünsiyyətdə olduqlarını 
vurğuladı və onları əmin etdi ki, hər 
bir problemin həllində biz əlimizdən 
gələn hər şeyi etməyə hazırıq. 
“Hər bir problemin həllini şəxsən 
özüm diqqətdə saxlayacağam. Mən 
mümkün olan köməyi ən yüksək 
səviyyədə göstərəcəyəm. Sağ olun”.

 Qeyd edək ki, 2017-ci ildə 
Heydər Əliyev Fondunun və 
müvafiq dövlət qurumlarının 
nümayəndələrinin iştirakı ilə 
yaradılan işçi qrupu 2016-cı il 
Aprel döyüşləri zamanı yaralanmış 
və protezləşməyə ehtiyacı olan 
hər bir əsgər və zabitlə görüşlər 
keçirib, onlara fərdi yanaşma 
tətbiq olunub. Belə ki, Aprel 
döyüşlərində yaralanmış əsgər 
və zabitlərin fərdi xüsusiyyətləri, 
onların aktivlik dərəcələri, həyat 
tərzləri, məşğuliyyətləri və hər bir 
istifadəçinin protezlərə olan fərdi 
tələbləri təhlil edilərək hərbçilərimiz 
üçün uyğun, müasir protez isteh-
salçıları olan qabaqcıl şirkətlərin 
yüksək texnologiyalı məhsulları 
seçilib.

 Tətbiq edilən yeni protezlərin 
texniki imkanları amputasiya olun-
muş hissə ilə hərəkət uyğunluğu 
yaradır. Bunun sayəsində protezlə 
ayaq və yaxud əl bir-birinə maksi-
mum uyğunlaşmış olur. İstifadəçi 
protezi amputasiya olunmuş 
hissənin davamı kimi hiss edir və 
daha rahat addım atır, aktiv hərəkət 
edir. Bunu televiziyada biz də ürək 
çırpıntıları ilə izlədik. Hərbçinin pro-
tezi geydikdən sonra qoltuq ağacla-
rını ataraq sərbəst addımlaması, o 
anda dünyanın bütün sevinclərindən 
üstün idi. Buna görə də protezlə 
təmin olunanlar Mehriban xanıma 
dərindən təşəkkürlərini bildirdilər, 
sevinclərinin həddi-hüdudunun 
olmadığını vurğuladılar. 

 Baş leytenant Namiq Əliyev Ap-
rel döyüşlərində yaralanmış bütün 
əsgər və zabit yoldaşları adından 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə 
hər cür hərəkət qabiliyyətinə malik 
protezlərlə təmin olunduqlarına 
görə təşəkkürünü bildirərək dedi: 
“Bütün bunlar bizə verilən dəyər və 
qiymətdir. Bu gün biz ayağımızı, gö-
zümüzü itirsək də qürur və əzəmətlə 
dayanırıq. Çünki biz gücümüzü 
torpaqdan alırıq”. 

Zərifə BƏŞİRQIZI, 
“Xalq qəzeti”

Birinci vitse-prezident 
Mehriban Əliyeva təkcə 

öz övladının deyil, 
bütün əsgərlərin anası 
olduğunu sübut etdi

 Heydər Əliyev Fondu yaranan gündən 
Azərbaycan qadınını dünyanın müxtəlif ölkələrində 
ən yüksək səviyyədə təmsil edən Mehriban xanımı 
hər zaman fəxrlə izləmişəm. Dünyanın hər yerində 
onun haqqında xoş sözlər söylənəndə qürur hissi 
keçirmişəm ki, bizim belə birinci xanımımız var! 
Çünki o, dünyada sadəcə birinci xanım olduğu 
üçün tanınanlardan deyil, daha çox öz xeyirxah 
əməlləri ilə ad-san qazanan bir lider xanımdır! Bu 
gün o, dünyanın lider xanımları arasında düşüncə, 
fikir və əməlləri ilə özünəməxsus özəl yer  tutub. 
Azərbaycan xanımının nümunəsini  dünyaya bəyan 
edib və əsl örnəkdir.

Aprelin 3-də Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən yüksək tex-
nologiyalı protezlərlə təmin 
olunan hərbçilərlə keçirilmiş 
görüş təkcə hərbçiləri, qaziləri, 
şəhid ailələrini deyil, eləcə də 
bütün xalqımızı məmnun etdi. 
Çünki xalqımız gördü ki, dövlət 
ordunun, əsgərin, qazinin, şəhid 
ailəsinin yanındadır. Tədbirdə 
Birinci vitse-prezident, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti  
Mehriban xanım Əliyevanın 
adından səsləndirilən təbrik biz 
qazilərin hər birinin ürəyində 
qürur hissi yaratdı: 

Vətən yolunda qəhrəmanlıq 
göstərərək Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün bərpası, müstəqilliyi, 
ölkəmizin daha qüdrətli, daha 
möhkəm olması yolunda sağlamlığı-
nı itirən zabit və əsgərlərə də daim 
diqqət göstərilir. Birinci vitse-pre-
zident Mehriban xanım Əliyevanın 
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən 
yüksək texnologiyalı protezlərlə 
təmin olunan hərbçilərlə görüşü də 

bunun əyani nümayişinə çevrildi.  
Qeyd edim ki, fondun “2016-cı 

ilin Aprel döyüşlərində yaralanmış 
əsgər və zabitlərin yüksək texno-
logiyalı protezlərlə təmin edilməsi” 
layihəsinə başladığı vaxtdan 3 il 
ötür. Bu müddətdə 100-dən çox 
zabit və əsgər yüksək texnologiyalı 
protezlərlə təmin olunub. 

Mehriban xanım Əliyevanın 
hərbçilərlə görüşü bir daha göstərdi 

ki, dövlətimiz və xalqımız üçün hər 
bir əsgər əziz və dəyərlidir. Qazilərin 
sağlamlığının bərpası və normal 
həyata qayıtmaları üçün Azərbaycan 
dövləti bütün lazımi addımları atır 
və bundan sonra da atacaqdır. 

Azərbaycanın Ali Baş Koman-
danı cənab İlham Əliyev qazilərin 
sağlamlığının bərpasına böyük 
diqqət ayırır. Xidməti vəzifələrini 
yerinə yetirərkən sağlamlıqlarını 

itirən zabitlərin, əsgərlərin özlərini 
cəmiyyətdən kənar hiss etməmələri 
üçün mühüm tədbirlər reallaşdırır. 
Bu diqqət və qayğıya görə Prezident 
İlham Əliyevə, Birinci vitse-prezi-
dent Mehriban Əliyevaya təşəkkür 
edir, minnətdarlığımızı bildiririk.

Namiq ƏLİYEV,  
baş leytenant, 

Aprel döyüşçüsü

Dövlətimiz üçün hər bir 
əsgər əziz və dəyərlidir

Bu gün Azərbaycan 
Silahlı Qüvvələri 

regionun ən güclü or-
dusuna çevrilib, bizə 
düşmən kəsilənləri 
qorxuya salıb. Silahlı 
Qüvvələrimizin maddi-
texniki təminatı ilbəil 
təkmilləşdirilir, şəxsi 
heyətin mənəvi-psixoloji 
hazırlığına, döyüş ru-
hunun yüksəldilməsinə 
diqqət artırılır. 
Dövlətimizin qayğısı-
nı daim öz üzərlərində 
hiss edən əsgər və 
zabitlərimiz torpaqla-
rımızın müdafiəsində 
ayıq-sayıq dayanırlar.
Son illər ölkəmizin eti-
barlı müdafiə təminatı 
ilə bağlı həyata keçirilən 
tədbirlər çərçivəsində 
müasir hərbi hissə və 
şəhərciklər tikilərək 
istifadəyə verilib. Təmas 
xəttində, mürəkkəb rel-
yef şəraitində yerləşən 
hissə və bölmələrdə 
möhkəm müdafiə poten-
sialı yaradılıb.

Mehriban ƏLIYEVA: Qarabağın hər bir kəndində, 
hər bir şəhərində Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq! 


