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Ölkəmizin hərtərəfli inkişafı, verilən 
hər bir vədin konkret əməli işdə öz 
təsdiqini tapması xalq-iqtidar birliyini 
daha da möhkəmləndirib, vətəndaşların 
Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx 
birləşməsini gerçəkləşdirib. Dövlət 
başçısının rəhbərliyi ilə reallaşdı-
rılan mükəmməl iqtisadi strategiya 
nəticəsində islahatların davamlılığı təmin 
edilib, iqtisadi inkişaf daha da sürətlənib.

Ötən illərdə Azərbaycanın tərəqqisi 
ilə bağlı həyata keçirilən layihələr bir 
sıra siyasi dəyişikliklər və struktur 
yenilənmələri ilə müşayiət olunub. Bü-
tün bunların fonunda isə respublikada 
siyasi transformasiya mühiti getdikcə 
şəffaflaşıb. Struktur və kadr islahatla-
rının davamlı xarakter alması özünü 
qabarıq büruzə verib. Bütün bunlarla 
bərabər, beynəlxalq müşahidəçilər 
tərəfindən də yüksək qiymətləndirilən 
korrupsiya ilə mübarizə tədbirləri daha 
da gücləndirilib, bu istiqamətdə dövlət 
qurumlarının hər bir pilləsində şəffaflığın 
qorunması diqqət mərkəzində sax-
lanılıb. Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin təşəbbüsü və birbaşa rəhbərliyi 
ilə pensiya, ünvanlı yardım, əlilliyə 
görə müavinətlərin verilməsi, habelə 
məşğulluq sahələrində şəffaflığın, 
həmçinin sosial ədalətin tam təmin 
olunması, bürokratiya, süründürməçilik, 
həmçinin korrupsiya, rüşvətxorluq 
hallarının aradan qaldırılması, məmur-
vətəndaş təmasının minimuma 
endirilməsi ilə bağlı vaxtaşırı ciddi, 
önəmli addımlar atılıb. Gerçəkləşdirilən 
islahatlar, yeniləşmələr ölkənin gələcək 
dayanıqlı inkişafının şərtləndirilməsi, ən 
başlıcası isə yoxsulluğun azaldılması 
məqsədi daşıyıb.

Son 18 ildə Azərbaycanın regionla-
rının dinamik inkişafı da daim diqqətdə 
saxlanılıb. Prezident İlham Əliyev bu 
məsələyə hər zaman mühüm önəm 
verib. Dövlətimizin başçısı vaxtaşırı 
rayonlara səfər edib, yerlərdə investi-
siyaların qeyri-neft sektoruna, xüsusən 
də regionların inkişafına yönəldilməsi, 
əlverişli sahibkarlıq və biznes mühitinin 
formalaşdırılması, işsizlik problemi-
nin həlli, bütün bunların nəticəsində 
isə əhalinin həyat şəraitinin yaxşı-
laşdırılması ilə maraqlanıb, qarşıya 
çıxan çətinliklərin aradan qaldırılması 
məqsədilə icra strukturlarına zəruri 
tapşırıq və tövsiyələrini çatdırıb.

Görülən işlər deməyə əsas verir ki, 
Azərbaycan son 18 ildə dövlətimizin 
başçısının rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf 
yolu keçib, bütün sahələrdə ciddi 
nailiyyətlər əldə edilib, respublikamız öz 
iqtisadi tərəqqisi ilə inkişafın milli mo-
delini formalaşdırıb. Dövlət başçısının 
rəhbərliyi ilə reallaşdırılan mükəmməl 
iqtisadi strategiya nəticəsində islahat-
ların davamlılığı təmin edilib, iqtisadi 
inkişaf daha da sürətlənib.

İkinci Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycan tarixi zəfərə nail olmaqla, 
haqqı, ədaləti, ərazi bütövlüyümüzü 
bərpa etməklə bölgədə yeni reallıq-
lar yaratdı. Başqa sözlə, xalqımızın 
parlaq, möhtəşəm qələbə qazanması 
ölkəmizin siyasi nüfuzunun, iqtisadi-
hərbi qüdrətinin təsdiqinə çevrildi, eyni 
zamanda, regionumuzda tamamilə 
yeni geosiyasi və geoiqtisadi reallıqları 
şərtləndirdi. Bununla da Azərbaycan 
dünyada öz sözü, mövqeyi, müstəqil 
xarici siyasəti olan ölkə imicini daha da 
möhkəmləndirdi. Eyni zamanda, Vətən 
müharibəsində Azərbaycanın ədalətli 
mövqeyinin dost və qardaş ölkələr 
tərəfindən müdafiə edilməsi, siyasi və 
mənəvi dəstək göstərilməsi ölkəmizin 
yeni güc mərkəzləri və yeni ittifaqlara 
qoşulması zərurətini meydana çıxardı. 
Şübhəsiz ki, bu reallıq təhlükəsizlik və 
tərəfdaşlıq müstəvisində maraqların 
koordinasiya edilməsi və uzlaşdırılma-
sından irəli gəldi. Azərbaycan, Türkiyə 
və Pakistan parlamentləri arasında 
imzalanan Bakı Bəyannaməsi də məhz 
bu istiqamətdə atılan mühüm addım 
kimi tarixi hadisəyə çevrildi.

Bugünkü gerçəkliklər qalib ölkəmizin 
sözünün daha kəsərli olmasını, dost 
ölkələrin sayının günbəgün artması-
nı və beynəlxalq hüququn da onun 
yanında olmasını reallaşdırır, respubli-
kamızı regionda sülhün, təhlükəsizliyin, 
açıq, konstruktiv, bərabərhüquqlu 
əməkdaşlığın, sözün əsl mənasında, 
qarantı kimi çıxış edən dövlət kimi 
tanıdır.

Prezident İlham Əliyev təkcə 
Ermənistana deyil, həm də onun 
havadarlarına 44 günlük tarixi dərsdən 
nəticə çıxartmağın, yeni geosiyasi 
reallığın şərtlərini qəbul etməklə iş-
ğalçının yaşadığı dərin siyasi, sosi-
al-iqtisadi böhrandan xilas etməyin 
mümkünlüyünü dəfələrlə xatırladıb. 
Dövlətimizin başçısı, həmçinin müxtəlif 
vaxtlardakı bəyanatları ilə Qarabağ 
münaqişəsinin artıq bitdiyini bildirib, 
“Şuşa Bəyannaməsi”nə və “Azərbaycan 
Respublikasında iqtisadi rayonların 
yeni bölgüsü haqqında” 2021-ci il 7 iyul 
tarixli Fərmana əsaslanan mövqeyini 
vurğulayıb, Zəngəzur dəhlizinin siyasi-
iqtisadi əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb.

İndi düşmən tərəfindən dağıdılan, 
tar-mar edilən yaşayış sahələrimizdə 
genişmiqyaslı bərpa-quruculuq 
layihələri reallaşdırılır. Yüksək sürətlə 
aparılan tikinti işləri ilə Azərbaycan 
Vətən müharibəsində olduğu kimi, Qa-
rabağın bərpasında da gücünü bütün 
dünyaya nümayiş etdirir.

Dövlətimizin başçısının rəhbərliyi 
ilə erməni barbarlığının qurbanı olan 
yaşayış sahələrində hazırda mühüm 
strateji obyektlər, müəssisələr istifadəyə 

verilir, yenilərinin təməli qoyulur, 
yüksək texnologiyaların tətbiqinə start 
verilir, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur 
bölgəsinin “yaşıl enerji” zonası-
na çevrilməsi istiqamətində önəmli 
tədbirlər gerçəkləşdirilir. Bütün bunlar 
dövlətimizin başçısının qəsbkardan 
xilas olunan rayonlara səfərləri ilə öz 
təsdiqini tapır.

Yeri gəlmişkən, Qarabağda geniş-
miqyaslı bərpa-quruculuq işlərinin icrası 
Azərbaycanın güclü iqtisadi potensiala 
malik dövlət olmasını göstərir. Bu, 
Prezident İlham Əliyevin işğaldan azad 
edilən rayonlara son səfərlərində də 
aydın nəzərə çarpır.

Bu gün işğalçının xarabalığa çevir-
diyi ərazilər tikinti meydanı kimi diqqət 
çəkir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
bərpa-quruculuq işləri sürətlə həyata 
keçirilir, Ermənistanın işğalı zama-
nı yerlə-yeksan edilən şəhər və 
kəndlərimiz, dağıdılan tarixi, mədəni 
və dini irsimiz bərpa olunur. Avtomo-
bil yollarının tikintisinə xüsusi önəm 
verilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasına 
çıxışa imkan verən Zəngəzur nəqliyyat 
dəhlizinin Azərbaycan tərəfindəki 
Horadiz–Cəbrayıl–Zəngilan– Ağbənd 
hissəsinin tikintisi sürətlə aparılır. Bu-
nunla bərabər, Böyük Qayıdış proqramı 
çərçivəsində müasir texnologiyalara 
əsaslanan yaşayış məntəqələrinin inşa-
sı diqqətdə saxlanılır.

Azərbaycanın reallaşdırdığı uğurlu 
enerji siyasəti nəticəsində bu gün 
ölkəmiz özünün enerji təhlükəsizliyini 
təmin etməklə yanaşı, qonşu və 
Avropa ölkələri üçün də etibarlı enerji 
təminatçısı kimi tanınır. Respublikamı-
zın bütün regionlarında olduğu kimi, 
işğaldan azad olunan Qarabağ və Şərqi 
Zəngəzurda da elektrik stansiyaları və 
yarımstansiyaları qurulur. Prezident 
İlham Əliyevin son səfəri zamanı da 
Ağdam rayonunda “Azərenerji” Açıq 
Səhmdar Cəmiyyətinin 110/35/10 
 kV-luq “Ağdam-1” və “Ağdam-2” elektrik 
yarımstansiyalarının, “Qarabağ” Regi-
onal Elektrik Şəbəkəsinin Rəqəmsal 
İdarəetmə Mərkəzinin, Ağcabədi 
rayonunda “Ağcabədi” yarımstansiya-
sının açılışları, düşməndən təmizlənən 
ərazilərdə enerji kompleksinin bərpası 
ölkəmizdə aparılan enerji siyasətinin 
tərkib hissəsi kimi diqqət çəkir. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
zəngin bərpaolunan enerji mənbələrinin 
işə salınması da qarşıda mühüm 
vəzifə kimi durur. İşğaldan azad olunan 
ərazilərdə “Yaşıl enerji zonası” yaradıl-
masına dair ölkə Prezidentinin müva-
fiq tapşırığına əsasən, Yaponiyanın 
“TEPSCO” şirkəti cəlb edilməklə bunun-
la bağlı konsepsiya sənədi hazırlanaraq 
hökumətə təqdim olunub. Konsepsiya 
çərçivəsində əhalinin məskunlaşması 

və iqtisadi inkişaf ssenarilərindən 
asılı olaraq enerji təchizatı variantları 
dəyərləndirilib. Bundan əlavə, ərazinin 
enerji potensialı nəzərə alınmaqla tətbiq 
ediləcək müxtəlif “yaşıl texnologiya-
lar” üzrə təhlillər aparılıb. Konsepsiya 
çərçivəsində müəyyənləşdirilərək təklif 
olunan ssenari üzrə daha təfsilatlı 17 
təhlil və təklifləri özündə əks etdirəcək 
Baş plan sənədinin bu ilin birinci yarı-
sında hazırlanması nəzərdə tutulub.

Energetika Nazirliyi və tabeliyindəki 
qurumlar tərəfindən ötən il görül-
müş işlərə dair hesabatda bildirilir ki, 
“Yaşıl enerji zonası”nın yaradılmasına 
dair tapşırığın icrası çərçivəsində, 
düşməndən təmizlənən bölgələrdə 
günəş, külək, biokütlə, termal, geo-
termal və digər bərpaolunan enerji 
potensialının öyrənilməsi istiqamətində 
araşdırmalar aparılır. Bununla bərabər, 
həmin ərazilərdə aparılacaq quruculuq 
işlərində məhz “yaşıl enerji” layihələrinə 
üstünlük verilir. İlkin qiymətləndirməyə 
əsasən, bölgənin günəş enerjisi poten-
sialı 7200 MVt və külək enerjisi potensi-
alı 2000 MVt olaraq müəyyənləşdirilib. 

Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 
bərpa-quruculuq layihələri çərçivəsində 
bu bölgələrin sənayeləşdirilməsi də 
xüsusi diqqətdə saxlanılıb. Dövlətimizin 
başçısının 2021-ci il 28 may tarixli 
fərmanı ilə 190 hektar ərazidə Ağ-
dam Sənaye Parkı yaradılıb. Sənaye 
parkının prioritet fəaliyyət istiqamətləri 
kimi tikinti materiallarının istehsalı, kənd 
təsərrüfatı məhsullarının qablaşdırıl-
ması, meyvə-tərəvəz konservləri, ət və 
süd məhsulları, yem, gübrə istehsalı, 
eyni zamanda, xidmət sahələrinin, 
soyuducu kameraların və sair təşkili 
müəyyənləşdirilib. Parkda qurucu-
luq işlərinin mərhələli şəkildə həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulub. İlk olaraq 
sənaye zonası ərazisinin minalardan və 
hərbi sursatlardan təmizlənməsi işlərinə 
başlanılıb və artıq 190 hektar ərazinin 
74 hektardan artıq hissəsi təmizlənib. 

Xatırladaq ki, fevralın 13-də 
 Prezident İlham Əliyev və birinci xanım 
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Ağdam 
Sənaye Parkında iki müəssisənin təməli 
qoyulub. 

“Smartpoint” MMC tərəfindən artıq 
inşasına başlanılan investisiya dəyəri 
9,1 milyon manatlıq müəssisədə alter-
nativ və bərpa olunan enerji mənbələri 
ilə (əsasən günəş enerjisi) qidalanan 
işıq dirəkləri və digər qurğular istehsal 
ediləcək. BuradaTürkiyə və İtaliya tex-
nologiyaları quraşdırılacaq və 80 daimi 
iş yeri yaradılacaq. Digər müəssisədə 
isə il ərzində 700 min kvadratmetr xalça 
istehsal olunacaq. 

Vaqif BAYRAMOV,  
“Xalq qəzeti”

Düzgün strategiya, 
ardıcıl islahatlar

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 18 il ərzində 
respublikamızda uzunmüddətli, düzgün strategiya nəticəsində 
dinamik yüksəlişə nail olunub. Ölkə rəhbərinin Azərbaycana 
rəhbərliyinin bütün mərhələlərində sosial-iqtisadi islahatların 
həyata keçirilməsinə mühüm önəm verilib. Bu baxımdan, pan-
demiya şəraitində reallaşdırılan tədbirlər də diqqət çəkib. Bu-
nun məntiqi nəticəsidir ki, hazırda respublikamızda sosial-iqti-
sadi nailiyyətlərin davamlılığı və dayanıqlı inkişafı üçün etibarlı 
zəmin yaradılıb. Təsadüfi deyildir ki, dünyada yaşanan ən ağır 
maliyyə böhranı və iqtisadi geriləmə şəraitində belə, Prezident 
İlham Əliyevin çevik, praqmatik siyasəti sayəsində Azərbaycan 
mənfi iqtisadi təsirləri neytrallaşdırıb, nəzərdə tutulan bütün 
sosial-iqtisadi proqramlar tam icra edilib. Bütün bu uğurlara 
nail olunmasında isə iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi, neftdən 
asılılığın minimuma endirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin 
genişləndirilməsi layihələri xüsusi önəm kəsb edib.

Həmin tarixi sənədin ərsəyə gəlməsi,  bəlkə də, 2017-ci ilin ən əlamətdar hadisəsi 
idi. Dövlət başçımız Mehriban Arif qızı Əliyevanın Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti təyin edilməsi haqqında  sərəncam imzalamışdı. Elə həmin 
gün – fevralın 21-də  Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının 
iclası keçirilmiş və dövlət başçımız yeni təyin olunmuş Birinci vitse-prezidenti şura 
üzvlərinə  təqdim etmişdi. 

Əslində, bu, idarəetmənin təkmilləşdiril-
məsi və dövlətçiliyin möhkəmləndirilməsi 
istiqamətində atılmış adi bir addım idi. 
Amma Birinci vitse-prezident vəzifəsinə  
məhz Mehriban xanımın təyin edilməsi 
ölkənin mədəniyyət xadimləri, musiqi 
ictimaiyyəti, xüsusən,  muğam sənəti ilə 
bağlı  ziyalılar üçün gözlənilən idi. Çünki biz 
həmin tarixə qədər  –  13 il idi ki, Mehriban 
xanım Əliyevanın misilsiz qayğısı ilə əhatə 
olunmuşduq. O, Azərbaycan muğamına elə 
bir ruh, can, yeni həyat vermişdi ki, onu adi 
sözlərlə ifadə etmək mümkün deyildi. 

Mənim yadımdadır, Xalq artisti, dünya 
şöhrətli kaman ustası Habil Əliyev demişdi 
ki, Mehriban Əliyeva yaşca bəlkə  mənim 
qızımdan da kiçikdir. Ancaq o, Azərbaycan 
muğamına yeni can verməklə, biz muğam 
ifacılarına həqiqətən analıq etmişdir. Mən, 
çoxsaylı musiqiçiləri olan Bakıxanovlar 
şəcərəsi adından Habil Əliyevin həmin 
arqumentini o zaman da alqışlamışdım, indi 
də alqışlayıram.

Təsadüfi deyil ki, dövlət başçımız 
Mehriban xanım Əliyevanı Təhlükəsizlik 
Şurasında təqdim edərkən demişdi: 
“Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyətlə, 
incəsənətlə bağlı layihələri bizim mənəvi, 
tarixi, mədəni irsimizin qorunması işində 
əvəzolunmaz rol oynamışdır. Bizim milli 
sərvətimiz olan muğam sənətinin yenidən 
inkişafı və beynəlxalq arenaya çıxarılması 
məhz Heydər Əliyev Fondunun və Mehriban 
Əliyevanın şəxsi təşəbbüsü nəticəsində 
mümkün olmuşdur. Azərbaycanda keçirilən 
muğam müsabiqələri artıq həyatımızın 
ayrılmaz hissəsinə çevrilmişdir. Bu, 
sadəcə olaraq,  sənət növü deyil, bu, bizim 
mədəni sərvətimizdir. Gənc nəslin tərbiyə 
olunmasında milli-mənəvi dəyərlər, ənənələr 
xüsusi rol oynayır. Bu baxımdan, belə 
təşəbbüslər çox böyük ictimai məna daşıyır. 
Eyni zamanda, dünya miqyasında muğamın 
məhz Azərbaycan sənəti kimi təqdim 
olunmasında Heydər Əliyev Fondunun çox 
böyük rolu olmuşdur”.

Yeri gəlmişkən, mənim evimdə 
muğamla, musiqi mədəniyyətimizlə 

bağlı yüzlərlə kitab var. Həmin kitablar 
arasında 2018-ci ilin yazında  işıq üzü 
görmüş “Mehriban Əliyeva– Azərbaycan 
mədəniyyyətinin hamisi” adlı nəfis tərtibatlı, 
çoxsaylı fotoşəkillərlə zəngin kitab-
albom da var. Diqqətəlayiq haldır ki, bu 
kitab  fransız dilinə də tərcümə edilmişdir. 
Bu barədə kitabda oxuyuruq:  “Kitabı 
fransız dilində hazırlamaqda məqsədimiz  
Azərbaycanın və Azərbaycan qadınının 
siması olan xanım Əliyevanın çoxşaxəli 
fəaliyyətini 250 milyondan artıq fransızdilli 
insana çatdırmaqdır”. Doğrudan da, ömrü 
boyu Vətənimizin mədəniyyətini bütün 
dünyada təbliğ edən bir adamın həyat və 
fəaliyyəti barədə məlumatı ümumdünya 
ictimaiyyətinə çatdırmaq çox vacib 
vəzifədir və nə yaxşı ki bu addım vaxtında 
atılmışdır. 

Həmin kitabın “Musiqi layihələri” adlı 
dördüncü fəslində qədim tarixə malik 
musiqi mədəniyyətimizin inkişafı sahəsində 
görülən işlərdən danışılır. Müəlliflər məxsusi 
olaraq vurğulayırlar ki,  xalqımızın mədəni 
ənənələri və tarixində dərin köklərə malik 
muğam sənətinin inkişafı və təbliği,  milli 
musiqi irsimiz hifz edilməsi, dünya incilərinin 
Azərbaycanda tanıdılması Heydər Əliyev 
Fondunun mədəniyyət sahəsindəki 
fəaliyyətində mühüm yer tutur.

 Qətiyyətlə deyə bilərəm ki, Heydər 
Əliyev Fondu daim Azərbaycan xalqının 
düşüncə sistemində xüsusi yer tutan ali 
dəyərlərə tapınaraq cəmiyyətin mənəvi 
cəhətdən saflaşmasına və yüksəlişinə, milli 
mədəniyyətin yad təsirlərdən qorunmasına 
yönəldilmiş xoşməramlı missiyanın 
daşıyıcısıdır. Elə həmin fondun rəhbərliyinə 
də  Mehriban xanımın təyin olunması 
ən uğurlu seçim olmuşdur. Biz– ölkənin 
mədəniyyət xadimləri öz himayədarımıza 
və qayğıkeşimizə yeni-yeni uğurlar və can- 
sağlığı arzulayırıq. 

Tofiq BAKIXANOV,  
Xalq artisti, professor,  

“Şərəf” ordenli bəstəkar

Muğam sənətimizin 
Mehriban himayədarı

Azərbaycan musiqisinin və 
mədəniyyətinin dünyada təbliğində 
və layiqli  yer tutmasında Mehriban 
xanımın xidmətləri əvəzsizdir. Məhz 
mərhəmətli xanımın sayəsində 
bir çox tarixi və mədəniyyət 
nümunələrimiz  Ümumdünya  İrs 
Siyahısına daxil edilib. Bəşəriyyəti 
heyrətə salan Azərbaycan muğa-
mının  dünyada tanınmasında da 
onun müstəsna xidməti olub. Birinci 
vitse-prezident ölkəmizdə idman 
hərəkatının genişlənməsini təmin 
edir, ekoloji problemlərin həllinə bö-
yük dəstək göstərir. İşğaldan azad 
edilmiş torpaqlarımızda tarixi, dini, 
mədəni abidələrimizin bərpasında 
da Mehriban xanım böyük xidmət 
göstərməkdədir.

Mehriban Əliyeva yüksək 
idarəçilik təcrübəsinə malik, dövlət 

idarəetməsini, eləcə də beynəlxalq 
siyasəti mükəmməl bilən, liderlik 
bacarığına malik xanımdır.  O, 
Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin 
birinci müavini, 2005-2017-ci illərdə 
Milli Məclisin deputatı, Heydər 
Əliyev Fondunun və Azərbaycan 
Mədəniyyətinin dostları  Fondu-
nun prezidenti, Azərbaycan Milli 
Olimpiya Komitəsinin İcraiyyə 
Komitəsinin üzvü, UNESCO-nun və 
 ICESCO-nun xoşməramlı səfiridir. 
Yüksək peşəkarlıq və effektiv 
qərarlar qəbul etmək  Mehriban xa-
nıma xas ən üstün xüsusiyyətlərdən 
biridir.

Rəhbərlik və təşkilatçılıq etdiyi 
beynəlxalq tədbirlərdə o, hər zaman 
Azərbaycanın güclü dövlət oldu-
ğunu dünyaya nümayiş etdirir. 
Azərbaycan və dünya ictimaiyyəti 

2017-ci ildə Bakıda keçirilən IV 
İslam Həmrəyliyi Oyunları zamanı 
Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın yüksək peşəkarlıq 
qabiliyyətinin şahidi oldu. UNESCO 

nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 
43-cü sessiyasının məhz onun 
təşəbbüsü və iradəsi nəticəsində 
Azərbaycanda keçirilməsi tarixi bir 
hadisə oldu. 

Birinci vitse-prezident siyasi 
karyerası və ictimai-sosial fəaliyyəti 
dövründə başladığı və rəhbərlik 
etdiyi bütün işlərin öhdəsindən 
böyük bacarıqla gəlib. Bu gün 

dünyada Azərbaycanın nüfuzu dur-
madan artır. Respublikamızın dost 
dövlətlərinin sayının artmasında 
Birinci vitse-prezidentin müstəsna 
xidmətləri var. Birinci xanımın 
prezidenti olduğu Heydər Əliyev 
Fondu neçə illərdir Azərbaycanın 
humanitar və mədəni diplomatiyası 
səlahiyyətlərini yerinə yetirməklə 
məşgul olur.

Mehriban Əliyevanın xarici 
siyasətdəki vacib missiyaların-
dan biri də dövlətlərarası dostluq 
münasibətlərinin qurulmasıdır. 
Birinci vitse-prezident  kimi  Ru-
siya, Ukrayna, İtaliya, Türkiyə və 
bir çox dövlətlərin birinci xanımları 
və dövlət idarəetməsində yüksək 
vəzifə tutan xanımlarla keçirilən 
görüşlər və əməkdaşlıq etdiyi 
müxtəlif platformalar ölkəmiz üçün 
böyük əhəmiyyət daşıyır. O, həmişə 
Heydər Əliyev siyasi kursuna sadiq-
liyi ilə diqqət çəkmişdir.  

Ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatında göstərdiyi əvəzsiz 
xidmətlərə görə Mehriban Əliyeva 
Azərbaycanın ən ali dövlət müka-
fatına – “Heydər Əliyev” ordeninə, 
Heydər Əliyev Mükafatına layiq 
görülmüşdür. Həmçinin, bir çox 
xarici dövlətlərin və beynəlxalq 
təşkilatların ən ali ordenləri, me-

dalları və fəxri mükafatları ilə təltif 
edilmişdir. Mərhəmətli xanım bu 
gün dünyanın ən nüfuzlu qadın 
siyasətçisi kimi tanınır.  Ən böyük 
mükafatı isə Azərbaycan xalqının 
ona olan sevgisidir. 

Xalqımıza məxsus ənənə və 
dəyərlərin dünyada tanıdılmasında 
Mehriban Əliyevanın xidmətləri 
ölçüyəgəlməzdir. Fransada, İtali-
yada, Rusiyada və bir sıra böyük 
dövlətlərdə keçirilən tədbirlər 
nəticəsində dünya ictimaiyyəti 
ölkəmizi, onun mədəniyyətini 
və incəsənətini yaxından tanı-
mağa və öyrənməyə başladılar. 
Azərbaycanda müxtəlif dinlərə 
məxsus insanların dost və qar-
daş kimi yaşamalarına və sərbəst 
şəkildə öz dini adət-ənənələrini 
yerinə yetirmələri üçün onla-
ra məxsus dini abidələrin inşa 
etdirilməsində Mehriban Əliyevanın 
böyük dəstəyi olmuşdur. Bu gün 
müxtəlif islam ölkələrində xeyriyyə 
aksiyalarının keçirilməsində 
müsəlman uşaqlarının təhsil 
almaları  və sağlamlıqları ilə bağlı 
layihələrin həyata keçirilməsi də 
birinci xanımın  adı ilə bağlıdır. Meh-
riban Əliyeva dünyada Azərbaycan 
xanımını güclü siyasətçi, xeyirxah, 
sülhsevər və nəcib bir qadın obrazı 
kimi tanıdıb.

Kamilə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin deputatı,  

BDU-nun kafedra müdiri, 
professor

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında, eləcə də  dünyada  

Azərbay canın nüfuzunun artmasında müstəsna xidmətlər 
göstərib.  Bütün bu xidmətləri nəzərə alaraq,  Prezident  İlham 
Əliyevin   2017-ci il 21 fevral tarixli  sərəncamı ilə Mehriban Əliyeva  
Azərbay can Respublikasının Birinci vitse-prezidenti təyin  olundu. 
Bu təyinatdan sonra da Mehriban xanım mütəmadi olaraq, 
ölkəmiz də  həssas təbəqədən olan insanların problemlərini həll 
etməyə, ana nəvazişindən məhrum qalmış uşaqları sevindirməyə, 
qədim və zəngin mədəniyyətimizi təbliğ etməyə ikiqat zəhmətlə 
fəaliy yət göstərməyə davam etdi. Bu gün kiçikdən-böyüyə qədər 
hər bir Azərbaycan vətəndaşı Mehriban  xanımı sevir və ona 
 böyük hörmət bəsləyir.

Dünyada sayılıb-seçilən qadın siyasətçi
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