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Rusiyanın mədəniyyət xadimləri Azərbaycanın 

Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanı 
doğum günü münasibətilə təbrik ediblər

“Vestnik Kavkaza” müxbirləri ilə 
söhbətində məşhur Rusiya teatr və 
kino rejissoru, “Nika” mükafatının 
bədii rəhbəri Yuli Qusman Mehriban 
Əliyevanın simasında qadın gözəlliyi 
və təşkilatçılıq istedadının birləşdiyini 
qeyd edib.

"O, ilk gündən olduğu kimi, dahi 
qadın olaraq qalır. İnsanın mahiyyəti, 
Allahın, təbiətin, valideynlərin və ya 
genetikanın, necə istəyirsiniz, ona 
bəxş etdiyi qanadlardır və bu qa-
nadlar, əlbəttə, Mehriban Əliyevada 
var. O, Azərbaycanda mədəniyyətin, 
incəsənətin, Olimpiya hərəkatının, 
ümumiyyətlə idmanın inkişafında 
və həmçinin Rusiya-Azərbaycan 
münasibətlərində çox böyük rol oyna-
yır, çünki biz yaxın qonşuyuq və bizim 
hər zaman gözəl münasibətlərimiz 
olmalıdır", - deyə o bildirib. 

"Ən əsası, o, bunu, diploma-
tik səylər və çox vaxt müxtəlif 
səviyyələrdə aparılan danışıqlara 
xas saxtakarlıq olmadan asanlıqla 
edir. O, taleyin və xalqın iradəsi ilə 
onun liderlərindən biri olan təbii, 
sadə insandır. O, bu böyük və çətin 
yükü ləyaqətlə, məhəbbət və anla-
yışla daşıyır. Mən ona xoşbəxtlik, 
sağlamlıq və malik olduğu böyük iş 
qabiliyyətinin yalnız doğum günündə 
deyil, daim qorunmasını diləyirəm. 
Onu sevən milyonlarla insan mənim 
kimi düşünür", - deyə Yuli Qusman 
vurğulayıb. 

Rusiya Teatr Sənəti İnstitutu-
nun rektoru Qriqori Zaslavski qeyd 
edib ki, Mehriban Əliyeva Rusiya ilə 
Azərbaycan arasında əməkdaşlıqda 
mühüm rol oynayır. "O,  mədəniyyətə 
və münasibətlərə heç vaxt biganə 
yanaşmır. Biz çox gözəl başa düşü-
rük ki, bu gün artıq fərqli dövlətlərdə 
yaşadığımız zaman dövlətlərarası 
təmaslardakı mədəni əlaqələr bizim 
yaxın qalmağımız və bir-birimizi anla-
mağımız üçün çox böyük əhəmiyyət 
kəsb edir", - deyə o bildirib. 

Qriqori Zaslavski deyib: “Mehriban 
xanımın bir çox teatr, muzey və sərgi 
layihələrində fəal, ilhamlı, şəxsi iştira-
kı bu gün Azərbaycanı təkcə sevimli 
və möhtəşəm mətbəxi ilə deyil, eyni 
zamanda, himayəçisi Azərbaycanın 
Birinci vitse-prezidenti olan müxtəlif 

mədəni hadisələrlə bizə yaxın olan 
dövlət kimi hiss etməyə imkan verir”.  

Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunun 
rektoru vurğulayıb ki, Mehriban 
Əliyeva dəfələrlə Azərbaycanda 
Rusiya teatrlarının qastrol səfərlərini 
və digər irimiqyaslı layihələrini 
dəstəkləyib. “Onun mədəni 
əməkdaşlıq məsələlərinə qayğıkeş 
münasibəti bu gün də  Azərbaycanla 
mütəmadi əlaqə saxlamağımıza 
kömək edir. Hətta indi, pandemiya 
dövründə də bu əməkdaşlıq davam 
edir. Məsələn, yazda Şərq Muzeyində 
"Nizaminin süjetləri və obrazları" 
sərgisi keçirildi. Yəni, hər şeyin 
asan olmadığı bu gün də Mehri-
ban Əliyevanın diqqəti sayəsində 
ölkələrimiz arasında mədəni dialoq 
davam edir”.

"Kinolestnitsa" yaradıcılıq birliyi-
nin baş prodüseri Yelena Tverdoxleb 
bütün kollektivi adından Mehriban 
Əliyevanı doğum günü münasibətilə 
təbrik edib. "Azərbaycanın Birinci 
vitse-prezidentinə, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidentinə səmimi 
qəlbdən möhkəm cansağlığı, uzun 
ömür, xoşbəxtlik, yüksək vəzifədə 
uğurlar arzulayıram", - deyə o bildirib. 

“Mehriban Əliyeva Rusiyada 
tanınır və dəyərləndirilir, ölkələrimizi 
mədəniyyət və incəsənət də daxil 
olmaqla, möhkəm dostluq, mehri-
ban qonşuluq və müxtəlif sahələrdə 

əməkdaşlıq ənənələri birləşdirir. 
Rusiya ilə Azərbaycan arasında 
münasibətlər ən yüksək səviyyədədir, 
humanitar sahədə isə nümunəvi 
xarakter daşıyır və bu işdə Mehriban 
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər 
Əliyev Fondu çox böyük rol oynayır”, 
- deyə Yelena Tverdoxleb vurğulayıb.

“Kinolestnitsa”nın baş prodüse-
ri deyib: “Mənə Mehriban Əliyeva 
ilə görüşmək nəsib olub. Onun 
cazibədarlığını, səmimiliyini, erudi-
siyasını, problemlərin optimal həllini 
tapmaq bacarığını qeyd etmək 
istəyirəm. Böyük bir yaradıcı kollek-
tivin baş prodüseri olaraq, mənim 
üçün, Azərbaycanın birinci xanımı 
Mehriban Əliyeva insanlararası 
ünsiyyətin xüsusilə vacib olduğu 
sahədə məqsədyönlü və nümunəvi 
lider, qadın olaraq isə gözəllik və 
zəriflik nümunəsidir". 

Yelena Tverdoxleb söhbətini belə 
yekunlaşdırıb: “Mehriban Əliyevanın 
adı görkəmli şəxsiyyət kimi artıq 
müasir tarixə yazılıb. O, təbiətin, 
cəmiyyətin və mənəvi ehtiyacların 
əvvəlcədən müəyyən edildiyi bütün 
sahələrdə özünü reallaşdırmağı baca-
ran bütün ahəngdar, məqsədyönlü və 
güclü qadınlar üçün bir nümunə oldu”. 

Tarixçi və yazıçı Nataliya 
Zazulina-Muzıkantskaya Mehri-
ban Əliyevanın ən parlaq qadın 
siyasətçilərdən biri olduğunu bildirib. 

“O, postsovet məkanında son 30 
ilin ən parlaq birinci xanımdır. Həm 
nüfuzuna, həm də apardığı humanitar 
missiyaya görə dünya miqyasında 
da diqqəti cəlb edir. Azərbaycanın 
müasir mədəniyyətinə və Rusiya-
Azərbaycan münasibətlərinə verdiyi 
töhfəyə görə mənim ona çox dərin 
hörmətim var”, – deyə o bildirib.

“Mehriban Əliyevanın  Rusiya 
mədəniyyət xadimlərinə necə 
münasibət bəslədiyi çox vacibdir. 
Mən, məsələn, Heydər Əliyev Fon-
dunun və Mehriban Əliyevanın həm 
Rusiya, həm də Azərbaycan üçün 
son dərəcə əhəmiyyətli şəxsiyyət olan 
Müslüm Maqomayevin xanımına və 
ya dahi Azərbaycan yazıçısı, ortaq 
mədəniyyətimizdə böyük bir sütun 
olan Maqsud İbrahimbəyovun həyat 
yoldaşına necə hörmətlə yanaşdığını 
görmüşəm. Dünya incəsənətində ay-
rıca üslubun yaradıcılarından sonun-
cusu, bu yaxınlarda vəfat edən dahi 
sənətkar Tahir Salahovun xatirəsinə 
Azərbaycanın necə münasibət 
bəslədiyini də qeyd etməmək olmaz. 
Bütün bunlar, əlbəttə, hörmətə layiq-
dir", - deyə Nataliya Zazulina -Muzı-
kantskaya vurğulayıb.

Fəridə ABDULLAYEVA, 
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri

Moskva

Rusiyanın tanınmış mədəniyyət 
xadimləri Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, Azərbaycanın birinci 
xanımı Mehriban Əliyevanı doğum 
günü münasibətilə təbrik ediblər.

Mehriban xanım Əliyevanın  
doğum günü münasibətilə ispandilli  

ölkələrin mediasında materiallar verilib 

AZƏRTAC xəbər verir ki, Nikaraquanın 
"Kanal 8" və "Globo TV"  televiziya kanalları, 
həmçinin İspaniya, Meksika, Kolumbiya, Kos-
ta-Rika, Honduras, Venesuela Bolivar Res-
publikası və Argentina kimi ispandilli ölkələrin 
mətbu orqanları Mehriban xanım Əliyevanı 
doğum günü münasibətilə təbrik ediblər. 

Məqalələrdə və reportajlarda qeyd 
olunub ki, dünyada ən işgüzar birinci xanım 
kimi tanınan Heydər Əliyev Fondunun 

prezidenti, UNESCO və  ISESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva 
böyük və çoxşaxəli fəaliyyəti dövründə 
bir-birindən faydalı layihələrin müəllifi 
olaraq saysız insanların mənəvi dostuna 
çevrilib. Müəllifi və təşəbbüskarı olduğu 
layihə və proqramların əsas istiqamətlərini 
təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, idman və 
sosial sahələr təşkil edir. Mehriban xanım 
Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondu qayğıya ehtiyacı olanlara kömək 
göstərmək, milli-əxlaqi dəyərləri qorumaq, 
həmçinin dünya ictimaiyyətinin diqqətini 
Azərbaycan həqiqətlərinə cəlb etmək 
istiqamətindəki fəaliyyətində qətiyyətlidir, 
israrlıdır.

Eyni zamanda, məqalələrdə və repor-
tajlarda Heydər Əliyev Fondunun işğaldan 
azad edilmiş qədim Qarabağ torpağında dini 
abidələrin və məscidlərin bərpası layihəsinə 
başladığı vurğulanıb: "Heydər Əliyev Fon-
dunun həyata keçirdiyi mədəniyyət diploma-
tiyası ölkənin xarici siyasətinin uğurlarında 
əhəmiyyətli rol oynayır. Mehriban Əliyevanın 
təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondu 
mədəniyyətlərarası və dinlərarası əlaqələrin 
inkişafına və humanitar sahədə digər ölkələrlə 
ikitərəfli münasibətlərin dərinləşməsinə böyük 
töhfə verir".  

Materiallarla aşağıdakı linklərdə tanış 
olmaq olar:

İspaniyanın "Horrapress EU" media 
agentliyi: 

https://es.horrapress.eu/archivos/4054
Meksikanın "Expresión Mexico" media 

agentliyi: 
https://expresionmexico.com/2021/08/20/

fundacion-heydar-aliyev-lanza-proyecto-de-
restauracion-de-monumentos-y-mezquitas-
en-karabaj/

Meksikanın "Mi Punto de Vista" media 
agentliyi: 

https://www.mipuntodevista.com.mx/
fundacion-heydar-aliyev-proyecta-rescate-
de-monumentos-religiosos-y-mezquitas-en-
la-antigua-tierra-de-karabaj/ 

Meksikanın "Club Juridico" media  agentliyi: 
http://www.clubjuridico.com/fundacion-

heydar-aliyev-proyecta-rescate-de-
monumentos-religiosos-y-mezquitas-en-la-

antigua-tierra-de-karabaj/
Kolumbiyanın "Snoticias" media 

agentliyi: 
https://snoticias.com.co/index.

php/2021/08/20/la-fundacion-
heydar-aliyev-lanza-un-proyecto-de-
restauracion-en-la-antigua-tierra-de-
karabaj/

Kosta Rikanın "La voz de Goicoec-
hea" media agentliyi: 

https://www.lavozdegoicoec-
hea.info/2021/08/versiculo-del-
dia_01548626703.html?m=1

Hondurasın "El Diario de Honduras" 
media agentliyi: 

https://www.eldiariodehonduras.
hn/index.php/internacionales/2765-
la-fundacion-heydar-aliyev-lanza-
un-proyecto-de-restauracion-de-los-
monumentos-religiosos-y-mezquitas-en-
la-antigua-tierra-de-karabaj

Venesuelanın "Agencia Internacional 
del Sur- AiSUR" media agentliyi: 

https://www.saberesafricanos.net/noticias/
opinion/6474-las-relaciones-entre-venezuela-
y-azerbaiyan-en-la-nueva-geopolitica-de-
integracion-de-los-pueblos.html

Argentinanın "Data Política y Económica" 
media agentliyi: 

https://datapoliticayeconomica.com.
ar/2021/08/25/las-relaciones-entre-
venezuela-y-azerbaiyan-en-la-nueva-
geopolitica-de-integracion-de-los-pueblos/

Nikaraquanın "Kanal 8" və "Globo TV"  
televiziya kanalları

https://www.youtube.com/
watch?v=Jvy7AMy8OUc

Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
 Fondunun prezidenti, UNESCO və ISESCO-nun 
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın doğum günü 
münasibətilə ispandilli mediada materiallar verilib.

Həssas əhali qruplarına qayğı və xeyirxahlıq 
nümunəsi olan təşəbbüs və layihələr

(əvvəli 9-cu səhifədə)

Mehriban Əliyevanın nəcib 
layihələrinin bir istiqaməti də 
sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqların sağlamlıqlarının 
bərpasına dəstək məqsədi 
daşıyır. Onun təşəbbüsü 
və dəstəyi ilə Bakının Yeni 
Günəşli yaşayış massivində 
yaradılan Uşaq Reabilitasiya 
Mərkəzi həmin kateqoriyadan 
olan uşaqların reabilitasiya 
imkanlarının artırılmasında, 
bu sahədə yüksək standart-
lara uyğun infrastrukturun 
formalaşdırılmasında önəmli 
rol oynayır. Mərkəzdə hər il 
yüzlərlə  uşağa səmərəli fizio-
terapevtik üsullarla reabilitasiya 
xidmətlər göstərilir. Bu qayğı 
sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqların dövlət himayəsində 
yaşadığı müəssisələri də 
əhatə edir. Heydər Əliyev 
Fondunun “Uşaq evləri və 
internat məktəblərinin inkişafı” 
proqramı çərçivəsində Əmək 
və Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin 1 saylı və 2 saylı 
Sağlamlıq imkanları məhdud 
uşaqlar üçün sosial xidmət 
müəssisələrində ən müasir 
tələblərə uyğun olan, nümunəvi 
yaşayış və reabilitasiya şəraiti 
yaradılıb.

Əlilliyi olan şəxslərin 
cəmiyyətə inteqrasiya 
imkanlarının artırılmasına da 
Mehriban Əliyeva tərəfindən 
daim xüsusi diqqət və qayğı 
göstərilir. Bunun daha bir 
göstəricisi kimi, Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən 2010-
2012-ci illərdə Naxçıvan, 

Gəncə və Yevlaxda məhdud 
fiziki imkanlı insanlar 
üçün regional informasiya 
mərkəzləri yaradılıb. Həmin 
mərkəzlər məhdud fiziki 
imkanlı şəxslərin cəmiyyət 
həyatında fəal iştirakına, 
informasiya-kommunikasiya 
texnologiyaları vasitəsilə 
məlumat əldə etmək və 
biliklərini artırmaq imkanlarının 
genişləndirilməsinə, 
məşğulluğunun artırılmasına 
xidmət edir. Həmçinin 
sağlamlıq imkanları məhdud 
gənclərin əl işlərindən ibarət 
sərgilərin təşkili, onların 
yaradıcılıq imkanlarının 
dəstəklənməsi, cəmiyyətə 
tanıdılması Fondun fəaliyyət 

istiqamətlərindən biridir.
Birinci vitse-prezident, 

Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban Əliyevanın 
sosial sahə ilə bağlı mühüm 
təşəbbüslərindən biri bu 
gün artıq Azərbaycanın 
daha bir brendi kimi tanınan 
DOST konsepsiyasıdır. Bu 
konsepsiyanın uğurlu həlli 
olaraq, Prezident İlham 
Əliyevin Fərmanı ilə  2019-
cu il mayın 9-da Əmək və 
Əhalinin Sosial Müdafiəsi 
Nazirliyinin tabeliyində DOST 
(Dayanıqlı və Operativ Sosial 
Təminat) Agentliyi və ilk DOST 
mərkəzi, ümumilikdə ötən 
dövrdə Bakıda 4 və Abşeron 
rayonunda 1 mərkəz olmaqla, 

5 DOST mərkəzi açılıb. Həmin 
mərkəzlərdə  əmək, məşğulluq, 
əlillik, sosial təminat sahələri 
üzrə 152 növdə xidmət 
innovativ yanaşmalar əsasında 
“bir pəncərə”dən daha yaxın 
və əlçatan, tam şəffaf mühitdə, 
vətəndaş məmnunluğu 
prinsipinə uyğun təqdim 
edilir. DOST xidmətlərindən 
artıq 500 minədək vətəndaş 
faydalanıb və bu xidmətlərdən 
vətəndaş məmnunluğu 97,5 
faiz təşkil edir. 2019-2025-
ci illər üzrə “DOST regional 
proqramı”na əsasən, Bakıda 
və respublikanın regionlarında 
17 DOST mərkəzi və 47 DOST 
filialının açılması nəzərdə 
tutulub.

Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən həssas qrupların, 
habelə ahılların yaşadığı 
sosial xidmət müəssisələrində 
mütəmadi olaraq nəcib 
aksiyaların, dövlət himayəsində 
yaşayanlara fərəhli hisslər 
bəxş edən tədbirlərin təşkili, 
həmçinin pandemiya dövründə 
həmin müəssisələrdəki 
insanların, o cümlədən 
yaşlıların yeni növ koronavirus 
(COVİD-19) infeksiyasından 
qorunması üçün profilaktik 
tədbirlərin görülməsinə bütün 
dəstəyin göstərilməsi də 
yüksək humanizm, şəfqət və 
xeyirxahlıq nümunələridir.

Eyni zamanda, Birinci 
vitse-prezident, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 
aztəminatlı ailələrə, sosial 
cəhətdən həssas olan əhali 
qruplarına sovqatlar, ərzaq 
yardımları paylanılıb. Həmçinin 
Fondun “Regional İnkişaf” 
İctimai Birliyinin “Sosial bağlar” 
layihəsi çərçivəsində özünü-
məş ğulluq proqramına önəmli 
dəstək olaraq, 2018- 2020-
ci illərdə  aztəminatlı 625 
ailə üçün intensiv meyvə 
bağları, tərəvəz və bostançılıq 
təsərrüfatları yaradılıb.

Bütün bunlar Mehriban 
Əliyevanın xoşməramlı, nəcib 
layihələrinin, təşəbbüslərinin 
yalnız bir hissəsidir və həssas 
qruplardan olan vətəndaşlara, 
xüsusi qayğıya ehtiyac duyan 
şəxslərə böyük dəstək olan bu 
layihələr, təşəbbüslər cəmiyyət 
tərəfindən daim yüksək 
dəyərləndirilir.
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