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Öndərin yaratdığı milli dövlətçilik
ideyalarını yeni nəsillərə daim aşılamaq
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� 2005-ci il noyabrın 6-da Milli Məclisə
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Həmrəyliyi Oyunlarının 2017-ci ilin may
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Təşkilat Komitəsinin sədri təyin olunub.

� 2015-ci il noyabrın 1-də Milli Məclisə
keçirilən seçkilərdə 14 saylı Xəzər seçki
dairəsindən deputat seçilib. 

� Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 21
fevral 2017-ci il tarixli sərəncamı ilə
Mehriban Əliyeva Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezidenti
təyin edilib.
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Müa sir si ya sət dünya sı nın görkəm li
qa dın li der lə ri sı ra sın da Azər bay ca nın Bi -
rin ci vitse-prezidenti Meh ri ban xa nım
Əli ye va si ya sət də ar tıq öz la yiq li ye ri ni
tut muş dur. Meh ri ban xa nım Əli ye va nın
şəx siy yə ti ni dərk et mək üçün qa dın lıq lə -
ya qə ti nin mücəs sə mə si olan bu in sa nın
in ki şaf ge ne zi si ni dərk et mək va cib dir.
Hər şey dən əv vəl, mühüm fak tor bu dur
ki, Və tə ni mi zin ic ti ma i- si ya si hə ya tın da
bu fe no me nin öz sözü ilə si ya sə tə gəl mə -
si xal qın si ya si ta le yi üçün bir uğur dur.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va Azər bay can
mə də niy yə ti ta ri xi nin nümu nə lə ri ni pla -
ne tin ən uc qar gu şə lə ri nə be lə çat dı ra bil -
miş dir. Onun elm, təh sil, mə də niy yət və
id man sa hə lə ri nin in ki şa fı na yönəl miş fə -
a liy yə ti, ölkə də ki qu ru cu luq pro ses lə rin -
də ya xın dan iş ti ra kı cid di el mi əsas la ra
söykə nir. Meh ri ban xa nım ölkə da xi lin də
və xa ric də ke çir di yi görüşlər də də rin bi -
li yə, ge niş eru di si ya ya ma lik ol du ğu nu
hər də fə yüksək sə viy yə də nüma yiş et di -
rir. Azər bay can qa dın la rı üçün bu, gözəl
bir nümu nə dir. Bütün bun lar Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın yüksək si ya si po ten si   -
a la ma lik ol du ğu nu təs diq lə mək lə ya na şı,
Azər bay can qa dı nı nın mo dern tə ləb lə rə
uy ğun ob ra zı nı dünya ya nüma yiş et di rir.
Azər bay can qa dı nı nın həm ai lə də, həm iş -

də, həm də cə miy yət də ki la yiq li mövqe yi
dövlə ti mi zin uğur lu, xoş bəxt sa ba hı na,
xal qı mı zın fi ra van lı ğı na ən cid di tə mi nat -
lar dan bi ri dir. Res pub li ka mız da bər qə rar
olan de mok ra tik mühit ölkə qa dın la rı nın
zən gin po ten si a lı nın ger çək ləş di ril mə si
üçün əl ve riş li zə min ya ra dır. Azər bay can
dövlə ti nin qa dın lar la bağ lı hə ya ta keçir -
di yi si ya sət hər cür ay rı- seç ki li yi ara dan
qal dı ra raq, qa dın la rın bə ra bər hüquq la -
rı nı və im kan la rı nı tə min et mə yə yönəl -
miş dir. Bu si ya sət da i mi və dönməz sə -
ciy yə da şı maq la, bütövlükdə qa dın la rın
cə miy yət də la yiq li mövqe yi ni hər za man
qo ru yub sax la ma ğa im kan ve rə cək. Məhz
bu nun nə ti cə si dir ki, Azər bay can da for -
ma la şan qa dın hə rə ka tı ölkə mi zin in ki şa -
fı na böyük töhfə lər ve rir. 

Baş qa la rı nı ha lın dan an la maq, özünü
di gər lə ri nin ye ri nə qo ya bil mək, on la rın
prob lem lə ri ni du yub hiss et mək nə cib lik -
dir. İs tə ni lən in san da bu key fiy yət Tan rı -
nın gözəl bir lütfü sa yı la bi lər. Qay ğı, mər -
hə mət, həs sas lıq on dan baş la nır. Dövlət
xa di min də isə bu key fiy yət lər in san la rın
ona olan sev gi si nin əsas qay na ğı dır. Əgər
be lə bir key fiy yət yox dur sa, o sev gi də ol -
ma ya caq. 

Meh ri ban xa nım Pre zi den ti mi zin
gördüyü iş lə rə da vam lı dəs tə yi ilə, hə ya -
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ta ke çi ri lən si ya sə tə töhfə lə ri ilə bu ina mı
da ha da qüvvət lən di rir, xalq -dövlət müna -
si bət lə ri nə po zi tiv ruh gə ti rir. 

Onun sə mi miy yə ti, sa də in san lar la ara -
da bürok ra tik səd lər qoy ma ma sı, ste re o -
tip lər dən uzaq lı ğı hər za man böyük rəğ -
bət do ğu rur. O, düşüncə lə ri ni bölüşər kən
be lə de yib: “Mə nim üçün in san lar la iş lə -
mək ba ca rı ğı, sə nin ba xış la rı nı prin sip cə
bölüşən, sə nin ar dın ca get mə yə ha zır olan
həm fi kir lər ko man da sı ya rat maq ba ca rı -
ğı da ha va cib dir. Çünki on lar an la yır lar ki,
sə nin iş lə rin xe yir xah lı ğa yönə lib. Çox va -
cib dir ki, bə yan və elan edi lən lər, hə qi qə -
tən, baş ve rən lər lə üst-üstə düşsün.
Çünki in san lar hər şe yi görür, hər şe yi
an la yır lar”. 

Meh ri ban Əli ye va nın bugü nkü ic ti mai
fə a liy yə ti Pre zi dent İl ham Əli ye vin uğur -
la hə ya ta ke çir di yi ümum mil li si ya sə tin
ay rıl maz his sə si dir. Mil li mis si ya nın bey -
nəl xalq si ya si əhə miy yə ti də məhz bun -
da dır.  

Üç övlad tər bi yə edib böyüdən bir ana -
nın be lə ener ji və əz mkar lıq la doğ ma işi -
nə can yan dır ma sı hər bir azər bay can lı
qa dın üçün bən zər siz nümu nə dir. Onun
də rin ana li tik in tel lek tə söykə nən hər bir
ad dı mı Azər bay can cə miy yə ti nin so si al
re al lı ğı nı po zi tiv su rət də də yiş di rir. 

Öz si ya si qa bi liy yə ti nə inam; in san la -
ra fay da gə tir mək is tə yi, ta nı ma ğa can at -
maq ar zu su, bir şəx siy yət ki mi özünü re -
al laş dır maq, kar ye ra qur maq, əha li nin
müəy yən qrup la rı nın ma raq la rı nı müda -
fiə et mək, in san la ra mə həb bət his si ilə ya -

naş maq, ic ti mai sa hə yə ma raq göstər mək;
öz şəx siy yə ti nin əhə miy yət li ol ma sı na
diq qət cəlb et mək, tə rəf daş lar, dost lar qa -
zan maq, əla qə lər ya rat maq və di gər ülvi
və nə cib key fiy yət lər Azər bay ca nın Bi rin -
ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban xa nım Əli -
ye va ya da xas dır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın adı mü  -
a sir dünya nın li der qa dın la rı sı ra sın da çə -
ki lir. Bu gün de mək mümkündür ki, Azər -
bay ca nın si ya si re al lıq la rın da Meh ri ban
xa nım Əli ye va xal qın ira də si nə ca vab ve -
rən li der, dünya da dip lo ma ti ya alə min də
ar tıq iz qoy muş dövlət xa di mi dir. Bey nəl -
xalq təş ki lat lar Meh ri ban Əli ye va nın çox -
sa hə li və miq yas lı fə a liy yə ti ilə müstə qil
dövlə tin və xal qın ri fa hı nın yax şı laş dı rıl -
ma sı işi nə ver di yi töhfə ni la yi qin cə qiy -
mət lən di rir lər. Bütün bun lar dünya ic ti -
ma iy yə ti nin gözü önündə baş ve rir. 

Bi rin ci xa nı mın nə cib əməl lə ri də rin
fəl sə fi mə na kəsb edir: Azər bay ca nın
dünya da komp leks li hu ma ni tar “brend”
ki mi da ha da irə li get mə si və ölkə mi zin
sis tem li so si o mə də ni in ki şa fı nın sin tez
şək lin də hə ya ta ke çi ril mə si. Bu iki so si o-
 mə də ni pro se sin di a lek tik vəh dət də uğur -
la da vam et mə si dünya ic ti ma iy yə tin də
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın si ya si nüfu -
zu nu da ha da ar tır mış dır. Se vin di ri ci hal -
dır ki, ölçülüb-bi çil miş fə a liy yə tin də o,
fay da lı iş lə ri ni bir mə mur ki mi de yil,
mütə rəq qi ide ya la ra söykə nən, öz əqi də -
si ni xal qa xid mət ki mi nə cib bir işə hə -
vəs lə köklə yən və tən pər vər in san ola raq
hə ya ta ke çi rir.  
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I FƏSİL
Siyasət və qadın 



Mehriban Əliyeva
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun

prezidenti, UNESCO və ISESCOnun xoşməramlı sə�iri,
ilk Avropa Oyunları Təşkilat Komitəsinin sədri  



Azər bay can qa dı nı öz zə ka sı,
müdrik li yi, sə da qə ti, qəh rə -
man lı ğı, və fa sı, yüksək ana lıq

key fiy yə ti ilə hər za man xal qı mı zın adı nı
uca tut muş dur. Dünya mə də niy yə ti xə zi nə -
si nə na dir in ci lər bəxş et miş xal qı mı zın mə -
nə vi də yər lə ri nin for ma laş ma sı və in ki şa -
fın da qa dın la rı mı zın ro lu çox böyükdür.
Azər bay can qa dın la rı ta ri xi mi zin bütün
dövr  lə rin də xal qı mı zın ta leyü klü mə sə lə lə -
ri nin həll edil mə si nə öz san bal lı töhfə lə ri ni
ver miş dir. On la rın adı ço xəsr lik ta ri xi mi zin
sə hi fə lə ri nə qı zıl hərf lər lə ya zıl mış dır. 

Müqəd dəs ki ta bı mız “Qu ra ni- Kə rim” -
də qa dın la ra böyük də yər ve ril miş, on la -
rın hə yat da ye ri və ro lu, hüquq la rı na da ir
qiy mət li fi kir lə r təl qin edil miş dir. Qa dın -
lar övlad, ana, hə yat yol da şı ki mi də yər -
lən di rilə rək, on la ra ki şi lə rə ve ril mə yən
bir çox hüquq  və üstünlüklərin verildiyi
burada öz ək si ni tap mış dır. Əsl İs lam əx -
la qı hökm sürən cə miy yət də qa dın la ra
yüksək hörmət və eti mad da im üstün tu -
tul muş dur. Al lah qa dı nı o qə dər şə rəf li bi -
lib ki, onun adı na su rə də vəhy et miş dir.
"Qu ra ni- Kə rim" də "Ki şi lər" ad lı su rə ol -

ma dı ğı hal da, "Ni sa", yə ni "Qa dın lar"
adında su rə var dır. Müqəd dəs ki ta bı mı -
zın “Bə qə rə" su rə si nin 228-ci ayə sin də
bu yu ru lur: "Ki şi lə rin qa dın lar üzə rin də
hüquq la rı ol du ğu ki mi, qa dın la rın da on -
lar üzə rin də hüquq la rı var dır".  

Azər bay can ta ri xi nin şah sal na mə si
olan "Ki ta bi- Də də Qor qud" da mil li if ti xa -
rı mız olan qa dın ob ra zı nın tə rənn ümü bu
gün də öz mə ziy yət lə ri ilə bə şə ri ide al la -
rın tən tə nə si nə xid mət edir. Ta ri xən Azər -
bay can qa dı nı nın mərd li yi, cə sur lu ğu və
igid li yi dünya ya səs sal mış dır, ər qey rət li
qa dın la rı mız öz şan- şöhrə ti ilə məş hur ad
çı xar mış lar. Azər bay ca nın ger çək ic ti mai
hə ya tı böyük mütə fək kir lə ri miz olan şa ir
və sə nət xa dim lə ri nin qa dı na olan yüksək
müna si bə ti ni ifa də et mək, qa dın la rı mı zı
tükən məz hə yat mən bə yi və müdrik lik
mücəs sə mə si ki mi vəsf et mək üçün zən -
gin ta ri xi ma te ri al ver miş dir. Da hi Ni za -
mi öz əsər lə rin də Mə hin ba nu və Nüşa bə
ki mi qa dın hökmdar, əf sa nə vi Fit nə və
yed di gözəl ob raz la rı nı ya rat mış dır.
Görkəm li me mar Əcə mi Nax çı va ni tə rə -
fin dən ucal dıl mış Mömi nə xa tun türbə si
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əzə mət li me mar lıq abi də si ol maq la ya na -
şı, xal qı mı zın qa dı na göstər di yi eh ti ra mın
par laq tə cəss ümüdür.  

Böyük mə də ni ir sə ma lik olan Azər -
bay can xal qı qa dı nın ai lə də və cə miy yət -
də ki ro lu na da im böyük eh ti ram la ya naş -
mış dır. Ya şa dı ğı ta ri xi dövrdən, onun so -
si al -iq ti sa di və ziy yə tin dən, coğ ra fi mə  ka   -
nın  dan, ir qin dən, di lin dən, di nin dən ası lı
ol ma ya raq, qa dın bə şə riy yə tin in ki şa fı nın
bütün mər hə lə lə rin də özünə məx sus apa -
rı cı qüvvə ol muş dur. İra də və mərd li yi,
saf lı ğı və sə da qə ti, zə ka və müdrik li yi ilə
se çi lən Azər bay can qa dı nı ta rix bo yu cə -
miy yə ti mi zin mil li- mə nə vi də yər lər sis te -
mi nin for ma la şıb in ki şaf et mə sin də, elə -
cə də ümu mi tə rəq qi sin də müstəs na rol
oy na yıb və oy na maq da dır. 

Azər bay can dövlət çi lik ta ri xi nin di -
gər mər hə lə lə rin də, dövlə tin və dövlət çi -
li yin in ki şa fın da, ic ti ma i- si ya si mühi tin
for ma laş ma sın da qa dın la rın xüsu si ye ri
ol muş dur. Azər bay can qa dı nı öz ira də si
və mərd li yi, saf lı ğı və sə da qə ti ilə cə miy -
yə ti mi zin in ki şa fın da, xal qı mı zın mil li də -
yər lər sis te mi nin for ma laş ma sın da müstəs -
na rol oy na mış dır. Mil li dövlət çi lik an la -
yı şı nın ke şi yin də du ran qa dın la rı mız dövlə -
tə, dövlət çi li yə, mil li məf ku rə yə bağ lı ol -
muş, müca di lə lər ver miş dir. Qəh rə man -
lıq və cə sur luq sim vo lu olan Tom ris, or ta
əs rlər ta ri xi miz dən Qı zıl Ar sla nın xa nı mı
Qə ti bə xa nım, qa dı nın hə yat yol da şı se çi -
min də azad lıq hüqu qu nu tə rənn üm et -
miş Məh sə ti Gən cə vi, qəh rə man qa dın

hökmdar lar Nüşa bə, Qo ca Şər qin ilk dip -
lo mat qa dı nı Sa ra xa tun, Şah İs ma yıl Xə -
ta i nin qı zı Mə hin ba nu, mər kəz ləş di ril miş
Azər bay can dövlə ti nin ya ra dı cı sı Fə tə li xa -
nın hə yat yol da şı Tu ti Bi kə, Şu şa da ilk
ədə biy yat məc li si ya rat mış Xur şud ba nu
Na tə van, elə cə də Ni gar, Hə cər ki mi qa -
dın lar həm də mərd lik, şüca ət, qəh rə man -
lıq mücəs sə mə si ki mi qə bul edil miş, döyüş
mey dan la rın da hə yat yol daş la rı nın si lah -
da şı, ar xa- da ya ğı ol muş lar. Tə fəkk ürümüzə
qürur və fəxr ünva nı ki mi ho pan mər kəz -
ləş di ril miş Azər bay can dövlə ti nin ya ra dı -
cı sı Fə tə li xa nın hə yat yol da şı Tu ti Bi kə,
Sa ra xa tun, Dəs pi nə xa tun və Mə hin ba nu
Sul ta nım xa nım öz igid li yi, uzaqg örən li yi,
ic ti ma i- si ya si və çe vik dip lo ma tik fə a liy -
yət lə ri ilə ta ri xi mi zə şan lı sə hi fə lər yaz -
mış lar. Azər bay can qa dı nı haq qın da di gər
ger çək ta ri xi -ic ti mai fak tor bu rən ga rəng
pa lit ra nı da ha da əl van laş dır mış dır.  

Ölkə mi zin ya xın ta ri xi keç mi şi onu
təs diq edir ki, bir çox ta leyü klü mə qam -
lar da qa dın lar hu ma nizm və in san pər vər -
lik nümu nə si nə çev ril miş, sülh, ba rış mis -
si ya la rı nı öz üzəri lə ri nə götürmüş, həm -
rəy li yə və tə rəq qi yə xid mət edən
tə şəbb üskar si ma lar ol muş lar. Azər bay -
can xal qı bütün za man lar da özünün
yüksək in tel lekt li qa dın la rı ilə də ta nı nıb
və fəxr edib. Müxtə lif za man la rın ic ti ma i-
 si ya si pro ses lə rin də qa dın la rı mız fə da -
kar lıq, mə tin lik rəm zi ki mi öz ad la rı nı sal -
na mə lə rə, ta ri xin qəh rə man lıq sə hi fə lə ri -
nə yaz dı ra bil miş lər. 
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Azər bay can qa dı nı ta ri xin bütün
dövrlə rin də öz ira də si və mərd li yi, saf lı ğı
və sə da qə ti ilə cə miy yə ti mi zin hə ya tın da,
xal qı  mı zın mil li- mə nə vi də yər lər sis te mi -
nin for ma laş dı rıl ma sın da müstəs na rol
oy na mış lar. Azər bay ca nın si ya si -ic ti ma i,
el mi, ədə bi- bə di i, hu ma ni tar və di gər sa -
hə lə rin də öz sözünü de miş qa dın lar qı sa
müddət ər zin də yüzil lik lə rə bə ra bər in -
ki şaf yo lu keç miş, on la rın cə miy yət də, ic -
ti mai hə yat da, ai lə də ki mövqe yin də köklü
də yi şik lik lər baş ver miş dir. Qa dın eman -
si pa si ya sı, qı sa müddət də qa dın lar ara -
sın da sa vad sız lı ğın ləğ vi, qa dın la rın müəl -
lim, hə kim, mühən dis və sa ir pe şə lə rə yi -
yə lə nə rək cə miy yət də ki şi lər lə bə ra bər
hüquq la ra ma lik ol ma sı, öz is te dad və ba -
ca rıq la rı nı ger çək ləş di rə bil mə si hə min
dövrün baş lı ca na i liy yət lə ri dir.  

Mil li- mə nə vi də yər lə rə ta pı nan Azər -
bay can qa dı nı da im yüksək mə nə vi ide al -
la rın, nə cib, xe yir xah tə şəbb üslə rin tə rəf -
da rı ki mi çı xış et miş, bütün dünya da sül-
hün, əmin -a man lı ğın, sa bit li yin bər qə rar
ol ma sı na ça lış mış dır. 

Yüzil lik lər keç sə də, is te dad lı və ağıl -
lı, əzə mət li və cə sa rət li qa dın la rı mız bu
gün gənc nəs lə bir örnək dir. Müa sir nəs -
lin nüma yən də lə ri nin on lar dan əxz edə
bi lə cə yi say sız- he sab sız na dir key fiy yət -
lər bu gün də öz ak tu al lı ğı nı qo ru yur. Ta -
ri xi təcr übə göstə rir ki, bir çox ta leyü klü
mə qam lar da məhz qa dın lar da xil dən gə -
lən tə lə bat la, hu ma nizm və in san pər vər -
lik lə sülh, ba rış mis si ya la rı nı üzər ilə ri nə

götürmüş, həm rəy li yə və tə rəq qi yə xid -
mət edən böyük tə şəbb üslə rin müəl li fi nə
çev ril miş lər. Qa dın la rın par laq zə ka sı,
müdrik li yi, təm kin li düşüncə si hət ta bə zi
hal lar da in san tə lə fa tı ilə nə ti cə lə nə bi lə -
cək böyük müna qi şə lə rin, toq quş ma la rın
qar şı sı nı al mış dır. Bu gün də dünya nın
hər ye rin də qa dın la rın bə ra bər lik, sülh və
sa bit lik uğ run da hə rə ka tı ge niş lən miş dir.
Da im in ki şaf da olan tə rəq qi pər vər Azər -
bay can qa dın la rı bu hə rə kat la ra fə al şə -
kil də qo şul muş, mil lə ti mi zin haqq sə si ni
bey nəl xalq tri bu na lar dan səs lən dir miş lər. 

Qa dın lar sübut et miş lər ki, “zə rif
məx luq” ol sa lar da, on lar ki şi lər üçün
üstün sa yı lan prob lem lə rin və çə tin lik lə -
rin öhdə sin dən da ha inam la, cə sa rət lə
gəl miş lər. Bu gün “qa dın və si ya sət” prob -
le  mi nin dərk edil mə si mə sə lə sin də
dünya nın si ya si pro ses lə rin də böyük də -
yi şik lik lər baş ve rir. Dünya si ya si sis te mi -
nin qa nu na uy ğun luq la rı na əsa sən, təs diq
olun muş dur ki, qa dın lar ic ti ma i- si ya si
mühi tin ay rıl maz tər kib his sə si dir, ic tmai
və si ya si ma raq lar on la rın bir ba şa xa rak -
te rin də mühüm yer tu tur.  

Azər bay can da qa dın la rın ic ti mai fə -
al lı ğı XIX əs rin so nu – XX əs rin əv vəl lə rin -
 də də zən gin li yi ilə ta ri xi mi zə həkk olun -
muş dur. Hər bir şəx siy yə ti, xüsu si lə qa dı -
nı eli tar zir və yə qal dı ran amil, ilk
növbə də, sa vad və ma a rif lən mə dir. Azər -
bay can da ta ri xən cə miy yə tin in ki şa fı və
tə rəq qi sin də müstəs na rol oy na yan qa dın
hə rə ka tı nı beş mər hə lə yə bölmək olar:
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XIX əsr, Ru si ya nın tər ki bin də ol du ğu muz
vaxt, ça rizm dövrü, Azər bay can Xalq
Cümhu riy yə ti dövrü, so vet dövrü, post -
so vet dövrü və müstə qil li yi mi zin bər pa -
sı nın tə min edil di yi dövr. Bi rin ci mər hə -
lə də: cə miy yət də qa dın “görünmür”, ic ti -
mai hə yat da izi yox dur. İkin ci mər hə lə də:
qız mək təb lə ri nin mey da na gəl mə si ilə
qa dın la rın ic ti mai hə ya ta qo şul ma sı. Bu
dövrə ay dın lıq gə tir mək üçün ta ri xi fakt -
la ra, hə min dövrün dünyagö rüşünə ay -
dın lıq gə ti ril mə li dir. Qa dın la rın ic ti mai
hə yat da fə al iş ti ra kı neft sə na ye si nin in -
ki şa fın dan son ra on la rın ti kiş sex lə rin də
ça lış ma la rı, xey riy yə fə a liy yə tin də iş ti rak
et mə lə ri, qa dın mət bu a tın da, qa dın klub -
la rın da və si ya si qrup lar da fə a liy yət ləri
ilə mümkün ol muş dur. Bütün bu fə a liy -
yət for ma la rı qa dın la rın bi lik və qa bi liy -
yət lə ri nin ar tma sı na və in ki şa fı na, ix ti sas -
la ra yi yə lən mək lə ri nə, öz hüquq la rı nın və
sta tus la rı nın dərk olun ma sı na kömək
edir di. 

Da hi söz ya di ga rı mız Hüseyn Ca vi din
“Qa dın la yüksə lə cək bə şə riy yət” kə la mı
azər bay can lı la rın qa dı na olan ülvi niy yə -
ti nin ba riz tə zahü rü ol maq la qa dı nın cə -
mi yyə tin tə rəq qi si nə ve rə bi lə cə yi töhfə -
nin ay dın və ob raz lı təs vi ri dir.  

XIX əs rin so nu – XX əs rin əv və lin də
müsəl man is la hat çı hə rə kat la rın da, o
cüm lə dən hə min dövrdə ge niş ya yıl mış
mil lət çi və so si al-de mok ra tik hə rə kat lar -
da – həm ki şi lə rin, həm də qa dın la rın iş -
ti rak et di yi təş ki lat lar da apa rı cı şüar lar -

dan bi ri qa dın azad lı ğı nı tə ləb edən şüar -
lar idi. O dövrdə ən ak tu al mə sə lə qa  dın -
la rın sa vad sız lı ğı nın ləğ vi idi. Ya ra dıl mış
xey riy yə cə miy yət lə ri də hər kə si qa dı nı
yar dım sız qoy ma ma ğa ça ğı rır dı. 

1905-ci il də Qaf qaz ca ni şi ni qraf Vo -
ront sov Daşkov “Müsəl man Xey riy yə Cə -
miy yə ti” tə sis et miş di. Cə miy yə tin fəx ri
səd ri Ba kı qu ber na to ru M.N.Na ka şid ze -
nin ar va dı Ade lai  da Na ka şid ze idi. H.Z.Ta -
ğı ye vin ar va dı So na xa nım isə ida rə he yə -
ti nin fəx ri üzvü se çil miş di. Cə miy yə tin Ni -
zam na mə sin də göstə ri lir di ki, mil li yyə tin -
 dən, di nin dən ası lı ol ma ya raq cə miy yə tə
hər iki cins dən olan şəxs üzv se çi lə bi lər.
Cə miy yə tin mər hə mət li yi sa yə sin də Tif -
lis də ki müsəl man ye tim lər evin də 70-dən
ar tıq sa hib siz uşaq (31 oğ lan, 40 qız) sax -
la nı lır dı. Türki yə nin qu ber ni ya la rın dan
(Qars, Ər zu rum, Ol tu) 6 yaş dan 14 ya şı -
na dək 26 qız uşa ğı Ba kı da kı ye tim lər evi -
nə gə ti ril miş di. 

Ba kı Müsəl man Xey riy yə Cə miy yə ti -
nin fə a liy yə ti I Dünya müha ri bə si döv -
ründə Türki yə mət bu a tın da da işıq lan dı -
rı lır dı. “Er ge ne ko nun yo lu” ad lı türk jur -
na lın da “Qar daş lıq yar dı mı” mə qa lə sin də
de yi lir di ki, Ba kı Müsəl man Xey riy yə Cə -
miy yə ti ilə rus höku mə ti ara sın da ke çi ri -
lən da nı şıq lar dan son ra qa dın hə kim lər,
müəl lim lər, uni ver si tet lə rin gənc müda -
vim lə ri, xalq nüma yən də lə ri Azər bay can
Hi ma yə çi lər Cə miy yə ti adı ilə An tal ya ya
gə lib lər. İm kan lı və za də gan ai lə lə rin dən
olan qa dın lar ge cə-g ündüz Ana do lu hərb -
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çi lə ri üçün hər bi pal tar lar və ya taq lə va -
zi ma tı tik dir miş lər. Kənd qa dın la rı co rab
to xu yur, ap tek lər də dər man lar ha zır la yır,
ət raf yer lər dən yor ğan- döşək yı ğır mış lar.
Bu nun la ya na şı, Ba kı da H.Z.Ta ğı yev azər -
bay can lı la rın “A lek sand rins ki” ki mi ta nı -
dı ğı ilk müsəl man qız mək tə bi ni tik dir di.
O, hə lə 1896-cı il də M.Şah tax tins ki yə
ünvan la dı ğı mək tub da ya zır dı: “Müsəl -
man qa dı nı nın mövcud qa pa lı və ziy yət -
dən qur tul ma sı nın ye ga nə yo lu mək təb -
dir və bu mək tə bi təş kil et mək la zım dır
ki, müsəl man lar ona ruh yüksək li yi ilə ya -
naş sınlar və oxu maq üçün öz qız la rı nı
ürək dən göndər sin lər”. 

Be lə bir mək tə bin təş kil edil mə si ma -
a rif çi lik ide a lı na sa diq ol maq dan baş qa,
həm də böyük cə sa rət tə ləb edir di. Xu ra -
fa tın tə si rin dən hə lə də oyan ma yan in -
san lar, xüsu si lə di ni məd rə sə tə rəf da rı
olan din xa dim lə ri bu nə cib işi şə ri ə tin
əley hi nə atı lan ad dım ki mi qə bul edir di -
lər. Bu mək təb, müəy yən mə na da, Azər -
bay can da qa dın ma a rif çi lik hə rə ka tı na
güclü tə kan ver miş ol du. Doğ ru dur, hə -
min dövrdə qa dın azad lı ğı uğ run da müba -
ri zə me yil lə ri ar tsa da, hə lə ki, konk ret
“qa dın cə miy yə ti” for ma laş ma mış dı. Cə -
sa rət li qa dın la rı mız dan Ş.Ə fən di ye va,
S.A xund za də, X.Ə li bə yo va, Q.Ca van şir
“Ni cat”, “Sə fa”, “Sə a dət” və s. cə miy yət lər -
də ic ti mai iş lər də fə al iş ti rak edir di lər.
Əgər 1914-cü il də mək təb lər də azər bay -
can lı qız la rın sa yı 1862 nə fər idi sə, rus
ib ti dai qa dın mək təb lə rin də qız şa gird lə -

rin sa yı 16972 nə fər ol muş du. 1915-ci il -
də 11 qa dın gim na zi ya sı, 2 pe da qo ji gim -
na zi ya fə a liy yət göstə rir di. 

Ba kı da və Ba kı qu ber ni ya sın da azər -
bay can lı qa dın lar böyük iş lər görürdülər.
Hə ni fə Mə li ko va, Rüba bə Qa sı mo va, Na -
bat Aşur bəy li və on lar ca fə al qa dın xey -
riy yə çi lik hə rə ka tı nın önündə ge dir di lər.
Hə min dövrdə qa dın hə rə ka tı Şə ki də, Lən -
kə ran da, Za qa ta la da və Azər bay ca nın di -
gər bölgə lə rin də ye ni vüsət alır dı. 1905–

1907-ci il lər in qi la bın dan son ra Azər bay -
can da qa dın hə rə ka tı nın ye ni yüksə liş
dövrü baş lan dı. “Mol la Nəs rəd din çi lər”
qa dın hüquq la rı və təh si li uğ run da müba -
ri zə apa rır dı lar. İlk qa dın jur na lı “İ şıq ”ın
mey da na gəl mə si qa dın prob lem lə ri nin
həl li ba xı mın dan sə fər bə re di ci rol oy na -
yır dı. 

Azər bay can ta ri xin də ma a rif çi qa dın -
la rı mı zın fə a liy yə ti, on la rın xal qı mı zı lə -
ya qət lə təm sil et mə lə ri mil lə ti mi zin ta ri -
xin də par laq sə hi fə lər dən bi ri dir. Qa dın
hə rə ka tı nın nə cib ide ya la rı xal qı mı zın
mərd qız la rı nın in tel lek tu al im kan la rı nı
üzə çı xa ran, müstəs na si ya si əhə miy yət
kəsb edən so si al hə rə kat dır. Qa dın əmə -
yi ni və lə ya qə ti ni qo ru yan əda lət li cə miy -
yət qu ru cu lu ğu ide ya sı qa dın hə rə ka tı nın
ge niş lən mə si nə güclü tə kan ver miş dir.
1914-cü il də Ba kı nın Sa bun çu qə sə bə sin -
də 300 nə fər qa dı nın iş ti rak et di yi nüma -
yiş o dövrün si ya si hə ya tın da böyük ha -
di sə ol muş dur. 1917-ci il də bol şe vik təş -
ki la tı “Hümmət ”in struk tu run da qa dın
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şöbə si nin ya ra dıl ma sı da hə min dövr
üçün çox zə ru ri idi. 

Azər bay can da qa dın hə rə ka tı dövrün
ide o lo ji- mə nə vi hə ya tı nın ru hu na uy ğun
ola raq, müsəl man qa dın la rı nın hə rə ka tı
ki mi qiy mət lən di ri lir di. Ru si ya əra zi sin -
də ya şa yan müsəl man qa dın lar da bu ba -
xım dan qa dın hə rə ka tı nın önəm li sə hi fə -
lə ri ni yaz mış lar. Krım əra zi sin də ya şa yan
müsəl man qa dın la rın ic ti mai fə a liy yə ti
xüsu si bir ta ri xi ha di sə idi. İs ma yıl bəy
Qasp ıra lı nın “Tərc üman” qə ze tin də qa dın
hüquq la rı na hörmət, qa dın la rın ma a rif -
lən di ril mə si mə sə lə si xü su si yer tu tur du.
Onun qı zı Şə fi qə xa nım Qaspı ra lı nın bu
nə cib iş də ro lu isə əvəz siz idi. 

“Tərc üman” qə ze ti nə əla və ki mi nəşr
edi lən “A lə mi- nis van” (“Qa dın alə mi”) jur -
na lı işıq üzü görən dən son ra Şə fi qə xa -
nım ta le yi ni müsəl man qa dın la rın azad lı -
ğı ide a lı na bağ la dı. “Qa dın alə mi” jur na -
lın da öz ya zı la rı ilə tez- tez çı xış edən
Şə fi qə xa nı mın apar dı ğı müba ri zə Azər -
 bay  - can  da qa dın hə rə ka tı nın niy yə ti ilə
hə ma həng səs lə nir di. Ru si ya, elə cə də
Azər bay can da qa dın hə rə ka tı na güclü tə -
kan ve rən I Ümum ru si ya Qa dın lar Konq -
re sin də Şə fi qə xa nım Qasp ıra lı da iş ti rak
et miş di. Konq res də qə bul edil miş Ni zam -
na mə Ru si ya da ya şa yan bütün müsəl man
qa dın la rın öz hüquq la rı uğ run da müba -
ri zə si nə ye ni im puls ve rən mə nə vi- si ya si
sti mul, bir növ, fə a liy yət proq ra mı idi. Şə -
fi qə xa nım Qaspı ra lı 1917-ci il də Mosk -
va da ke çi ri lən I Ümum ru si ya Müsəl man

Qa dın la rı Konq re sin də müsəl man qa dın -
la rın so si al -iq ti sa di və ic ti mai və ziy yə ti -
nin yax şı laş dı rıl ma sı mə sə lə si ni qal dır -
mış dı. O, qa dın la rın lə ya qə ti ni tap da la yan
adət lə ri if şa et miş, qız lar üçün mək tə bə -
qə dər müəs  si sə lə rin açıl ma sı nı va cib mə -
sə lə ki mi qeyd et miş di. Məhz onun ya xın -
dan iş ti ra kı ilə Krım Mər kə zi Müsəl man
Qa dın Ko mi tə si nin ya ra dıl ma sı haq qın da
qə rar qə bul edil miş di. Bu ko mi tə nin baş -
lı ca fə a liy yət prin si pi müsəl man qa dın la -
ra bütün in san hüquq la rı nın ve ril mə si,
qa dın la rın si ya si hə yat da iş ti ra kı üçün de -
mok ra tik ide ya la rın ya yıl ma sı nın va cib li -
yi mə sə lə si idi. 

Müsəl man qa dın la rın par laq nüma -
yən də si olan Şə fi qə xa nım Qaspı ra lı,
sözün hə qi qi mə na sın da, bütün qa dın lar
üçün müba riz lik nümu nə si ol muş dur. İlk
azər bay can lı qa dın- müsi qişü nas Xur şud
Ağa ye va (1906–1953), onun ana sı Xə di -
cə xa nım və xa la sı Zey nəb xa nım haq qın -
da, o dövrdə mil li mu si qi eli ta mı zın par -
laq nüma yən də lə ri ba rə də söylə ni lən lər
bu gün də xal qı mı zın düşüncə sin də ya şa -
yır. Daş kənd də za də gan azər bay can lı ai -
lə sin də dünya ya göz aç mış bu ba cı lar o
dövrdə Ru si ya da ən im ti yaz lı təd ris müəs -
si sə si olan, əsa sı 1764-cü il də qo yu lan Nə -
cib Qız lar İn sti tu tu nu müvəf fə qiy yət lə –
Xə di cə gümüş, Zey nəb isə qı zıl me dal la
bi tir miş di lər. Ta le elə gə ti rib ki, Xə di cə -
nin gözü tə sadü fən bir ela na sa ta şıb: xey -
riy yə çi Ha cı Zey na lab din Ta ğı yev təş kil
et di yi qız lar mək tə bin də dərs de mək
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üçün müəl li mə ax ta rır mış. Ma a rif çi lik ide -
a lı nı öz hə yat məq sə di se çən Xə di cə Əb -
dürrəh ma no va məhz bu elan dan son ra
Ba kı ya gə lir və ömrünün so nu na dək pe -
da qoq ki mi ça lı şır. Böyük ba cı sı Zey nəb
də Ta ğı ye vin də və ti lə Ba kı da gi ne ko loq-
 hə kim ki mi iş lə mə yə başla yır. Qeyd edək
ki, bu, o dövrdə qa dın la rı mız üçün çox na -
dir hə kim lik pe şə si idi. Xə di cə xa nım Ağa -
ye va Gən cə də sa hib siz uşaq lar üçün xey -
riy yə cə miy yə ti nin ya ra dıl ma sı nı tək lif
edir. Bi rin ci Dünya müha ri bə si, da ha son -
ra isə in qi la bi çax naş ma lar hə min dövrdə
yüzlər lə uşa ğı va li deyn siz qoy muş du. Əb -
dürrəh ma no va ba cı la rı, sözün əsl mə na -
sın da, hə min il lər də qa dın eli ta mı zın la -
yiq li təm sil çi lə ri ol muş lar. 

Azər bay ca nın görkəm li qa dın ma arif -
çi lə rin dən bi ri, mil liy yət cə bal kar olan Hə -
ni fə As lan bəy qı zı Aba ye va Tif lis də yer lə -
şən Müqəd dəs Ni na Mək tə bin də dünyə vi
təh sil alan qız lar dan idi. Onun bu ad dı mı
əsl qəh rə man lıq idi. Hə min dövrdə Hə sən
bəy Zər da bi “Ə kin çi” qə ze ti nin ya ra dıl -
ma sı nı düşünüb-da şı nar kən Hə ni fə xa -
nım la görüş müş və onun ma a rif çi lik ide -
a lı nı çox bə yən miş di. Nə in ki gözəl li yi,
həm də yüksək in tel lek ti ilə Hə sən bə yi
hey ran et miş Hə ni fə xa nım son ra lar onun
hə yat yol da şı ol muş və Azər bay can qa -
dın la rı nın ma a rif lən mə si işin də bütün
ener ji si ni sərf et miş dir. Hə ni fə xa nım özü
və onun ye tir mə lə ri Azər bay ca nın iki
min dən ar tıq qı zı na təh sil ver miş lər. Hə -
ni fə xa nım 1904-cü il də fə a liy yə tə baş la -

yan qa dın gim na zi ya sı na çox böyük sə riş -
tə ilə rəh bər lik et miş, xal qı mı zın gə lə cək
eli ta sı nın ye tiş mə sin də əvəz siz xid mət lər
göstər miş dir. Ru si ya Müsəl man Müəl lim -
lə ri nin Qu rul ta yın da (1906-cı il) çı xış
edən Hə ni fə xa nım de yib: “Qa dın ai lə oca -
ğı nın ürə yi dir. O, sa vad lı ol ma lı dır ki, sa -
vad lı övlad lar böyütsün”. 

Azər bay can qa dı nı öz əz mkar lı ğı,
müba riz li yi, cə sur lu ğu və mə tin li yi ilə
dünya qa dın la rı na hə mi şə örnək ol muş -
dur. On lar dan bi ri – Şə fi qə Əfən di za də -
nin də fə a liy yə ti qa dın la rı mı zın ma a rif -
lən mə sin də mühüm yer tu tur. Şə fi qə xa -
nım 1882-ci il də Gürcüsta nın ta ri xən
türklə rin ya şa dı ğı Ca va xe ti ya bölgə sin də,
Axal sıx ra yo nu nun Az qur kən din də do -
ğu lub. Ata sı Məm mə də min Şeyx za də
dövrünün ta nın mış zi ya lı sı və müəl li mi
olub. Şə fi qə də ba cı sı Sə i də ilə təh sil lə ri ni
məhz ata sın dan alıb. On dörd ya şın da o,
Şə ki şə hə rin də ata sı nın ça lış dı ğı mək tə -
bi n nəz din də qız lar üçün açıl mış xüsu si
qrup da dərs de mə yə baş la yıb. Da ha son -
ra Ba kı ya gə lib və qa dın sa vad sız lı ğı na
qar şı müba ri zə apa ran zi ya lı lar la bir lik -
də ça lı şıb.  

Şə fi qə Əfən di za də 1901-ci il də Tif li sə
yol la nıb, ora da im ta han ve rə rək müəl lim -
lik at tes ta tı alıb. Son ra ye ni dən Ba kı ya
dönüb və rus- müsəl man qız lar mək tə bin -
də ana di lin dən dərs de yib. Ş.Ə fən di za də
mütərəq qi fi kir lə ri nə görə xey li təz yiq lə -
rə də mə ruz qa lıb. An caq bütün bu tə qib -
lə rə bax ma ya raq, o, əz mkar lıq la yo lu na
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da vam edib. 1917-ci ilin ap re lin də Ba kı -
da İs ma i liy yə bi na sın da Za qaf qa zi ya
müsəl man la rı nın qu rul ta yı ke çi ri lib. Qu rul -
tay da müxtə lif tə bə qə lər dən olan ki şi lər lə
ya na şı, cə mi üç qa dın – Tif lis dən Sa ra Ta lı -
şins ka ya, Ba kı dan Şə fi qə Əfən di za də və Sa -
ra Və zi ro va iş ti rak edib lər. 

Şə fi qə xa nım Azər bay can Xalq Cüm -
hu  riy  yə ti nin ən fə al qa dı nı he sab olu nur.
Ali təh sil al ma ma sı na bax ma ya raq, Cüm -
hu riy yət dövrünə işıq sa lan, par la men tin
ye ga nə qa dın əmək da şı ki mi həm pub li -
sist, həm də pe da qoq ki mi fə a liy yət göstə -
rən Ş.Ə fən di za də həm çi nin par la ment də
ste noq ram çı olub. O, öz fə a liy yə ti ilə bü -
tün Azər bay can qa dın la rı nı təm sil edib.
Mə sə lən, bir gün yas məc li sin də ki şi lə rin
yı ğış dı ğı mə ka na da xil olub və mol la nın
səh vi ni düzəl dib. O za man qa dı nın ki şi
məc li si nə gi ri şi ya saq ol sa da, Şə fi qə xa -
nım sa vad sız mol la ilə müba hi sə edib və bu
da məc lis də ki lə rin hid də ti nə sə bəb olub. 

Şə fi qə Əfən di za də so vet dövründə də
dinc da yan ma yıb. Bu il lər də də müəl lim -
lik lə ya na şı, pub li sis tik fə a liy yə ti ni da vam
et di rib. 1923-cü il də nəş rə baş la yan “Şərq
qa dı nı” jur na lı nın re dak si ya he yə ti nin üzvü
se çi lib, son ra dan mə sul ka tib və bə dii ədə -
biy yat şöbə si nin müdi ri və zi fə sin də ça lı şıb. 

Şə fi qə xa nım bütün Za qaf qa zi ya da ilk
Azər bay can di li müəl li mə si və bu nun la
ya na şı, ilk Azər bay can qa dın jur na lis ti və
pub li sis ti olub. 1932-ci ilə qə dər pe da qo ji
fə a liy yət lə məş ğul olan Şə fi qə xa nım Za -
qaf qa zi ya da, Qaf qaz da, Mosk va da ke çi ri -

lən qa dın konf rans və qu rul tay la rın da
nüma yən də ki mi iş ti rak edib.  

Azər bay can qa dı nı həm də de mok ra -
tik və si ya si dünyagö rüşünə görə fə al lı ğı
ilə se çil miş dir. 1918-ci il də müsəl man Şər -
qin də ilk de mok ra tik res pub li ka qu ran
Azər bay can qa dın la ra seç mək və se çil -
mək hüqu qu ver miş dir. Bu hüqu qu Azər -
bay can qa dın la rı bir çox Qərb ölkə lə ri nin
qa dın la rın dan xey li əv vəl qa zan mış lar.
Hə min vaxt özünü de mok ra ti ya nın be şi yi
elan edən və sözün hə qi qi mə na sın da,
müa sir de mok ra ti ya nın əsas la rı nı ya ra -
dan cə miy yət lər qa dın la rın seç mək və se -
çil mək hüqu qu nu ta nı maq is ti qa mə tin də
ad dım at ma mış dı. Av ro pa da qa dın la rın
səs ver mə hüqu qu nu ta nı yan ölkə lərin sı -
ra sın da Nor veç, Fin lan di ya və İs lan di ya
ki mi dövlət lər yer al sa da, ək sə riy yə tin də
zə rif cin sin nüma yən də lə ri seç ki də iş ti -
rak edə bil mə miş di. 1945-ci il də Bir ləş -
miş Mil lət lər Təş ki la tı nı ya ra dan 51 ölkə -
nin yal nız 30-da qa dın lar ki şi lər lə ey ni
hüquq la ra ma lik idi. Bu fak tın özü Azər -
bay can cə miy yə tin də qa dı nın ro lu nun, de -
mok ra tik də yər lə ri nin qiy mət lən di ril mə -
si nin ba riz göstə ri ci si dir.  

Azər bay can qa dı nı ötən əs rin əv vəl -
lə rin də mə də ni hə ya tın və in ti ba hın flaq -
ma nı ol muş, mə də ni ma a rif çi li yin ya yıl -
ma sın da fə da kar əmə yi ilə se çil miş dir.
1919-cu ilin əv vəl lə rin də qa dın xey riy yə
cə miy yə ti nin nəz din də ki qa dın pe şə mək -
tə bi nin fə a liy yə ti nin bər pa edil mə si haq -
qın da mə sə lə qal dı rıl mış dı. 1919-cu il ap -
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re lin 25-də höku mət hə lə 1917-ci il də qa -
dın müsəl man xey riy yə cə miy yə ti nin nəz -
din də açıl mış və 1918-ci ilin mart ha di -
sə lə rin dən son ra öz fə a liy yə ti ni da yan dır -
mış qa dın mək tə bin də məş ğə lə lə rin
bər pa edil mə sin dən ötrü və sa i tin ay rıl -
ma sı haq qın da sə rən cam ver di. Tez lik lə
Ba kı Qa dın Müsəl man Xey riy yə Cə miy yə -
ti nin nəz din də ki qa dın pe şə mək tə bi ye -
ni dən fə a liy yə tə baş la dı. Bu mək təb yox -
sul, cə miy yə tin nə in ki ali, hət ta or ta təh -
sil al ma ğa im ka nı çat ma yan tə bə  qə lə rin -
 dən olan qa dın la ra re al im kan lar ya ra dır
və on lar üçün pers pek tiv lər açır dı. Mər -
yəm xa nım Bay ra mə li bə yo va Lən kə ran da
50 uşa ğın təh sil al dı ğı ilk müsəl man qız
mək tə bin də dərs de mək lə ya na şı, 1921-
ci ilə dək bu mək tə bə rəh bər lik et miş,
dram və xor dər nəklə ri təş kil et miş di. O,
1919–1920-ci il lər  də Lən kə ran Qız lar
Gim na zi ya sı nın in spek to ru ol muş, 1919-
cu il də Lən kə ran da ilk Qa dın Xey riy yə Cə -
miy yə ti ya rat mış dır. 

M.Bay ra mə li bə yo va nın tə sis et di yi
“Ünas” mək tə bin də 1920-ci il də fə a liy yə -
tə baş la yan dram dər nə yi də işə baş la -
mış dı. Bu ra da ha zır lan mış ta ma şa la rın
iş ti rak çı la rı yal nız qız lar idi. Qa dın lar So -
si al Tə mi nat Na zir li yi sis te min də iş lə yir -
di lər. Şa ma xı da i rə müfət tiş li yin də Xa nım
Oru cə li ye va tər bi yə çi, Məs mə Məm mə do -
va isə müəl li mə iş lə yir di. Qa ra bağ da i rə
müfət tiş li yin də Ata bə yo va so yad lı xa nım
iş lə yir di, Şu şa müsəl man kim sə siz lər sı -
ğı na ca ğı nın müdi ri İş rət Əli bə yo va, tər bi -

yə çi si isə Mən zər Nov ru zo va idi. Zən gə -
zur da kı Zən gi lan sı ğı na ca ğı nın müdi ri isə
Di la rə xa nım Ca van şir idi.  

Azər bay ca nın ilk qa dın pe da qoq la rın -
dan bi ri olan Mə di nə xa nım Qi yas bəy li
1918-ci ilin iyun ayın da Qa zax qə za sın da
“xalq mək təb lə ri” in spek to ru tə yin edil -
miş di. Mə di nə xa nım hə min qə za da ma-
 a rif işi nin ge niş lən di ril mə si yo lun da yer li
zi ya lı lar la bir lik də var qüvvə si ni əsir gə -
mə dən ça lı şır dı. Qa dın lar uşaq bağ ça la rı
və körpə lər ev lə ri nin ya ra dıl ma sın da da
iş ti rak edir di lər. La kin hə min təş ki lat lar -
da cid di kadr ça tış maz lı ğı var idi və bu
mə sə lə mət bu at sə hi fə lə rin də də ge niş
müza ki rə edi lir di. Görkəm li azər bay can lı
pub li sist Fər had Ağa za də “İlk ko o pe ra tiv
uşaq bağ ça sı” mə qa lə sin də qeyd edir di ki,
uşaq bağ ça la rı üçün tər bi yə çi lər xüsu si
kurs lar da ha zır lan ma lı dır. 

1918-ci ilin no yab rın da im pe ri ya la rı
par ça la mış, ge o si ya si sər həd lə ri də yi şən,
in san la ra iz ti rab, ölüm və ac lıq gə ti rən I
Dünya müha ri bə si ba şa çat dı. Müha ri bə
il lə rin də xey li uşaq va li dey ni ni itir miş di.
Bu pro ses lər Azər bay ca na da tə sir siz
ötüşmə miş di. Ma liy yə çə tin li yi nə bax ma -
ya raq, AXC höku mə ti qa dın la ra və uşaq -
la ra qay ğı göstər mə yə ça lı şır dı. Di lən çi lik
və sa hib siz uşaq la rın ağır hə yat tər zi ilə
müba ri zə üçün şə hər du ma sı “U şaq evi”
cə miy yə ti nə mad di və sa it ayır dı. Azər bay -
can uşaq la rı üçün çox iş lər görmüş dok -
tor Yev sey Ya kov le viç Gin de sin baş çı lıq
et di yi “U şaq la rı Müha fi zə Li qa sı” bu is ti -
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qa mət də böyük iş lər görürdü. Cə miy yət
səd ri nin müa vi ni Nə sib bəy Yu sif bəy li nin
hə yat yol da şı Ey nül-Hə yat Yu sif bəy li idi.
Bu cə miy yət Ba kı da 17 ya şı na dək uşaq -
la rın hə yat şə ra i ti nin öyrə nil mə si və on -
la ra kömək göstə ril mə si ilə məş ğul olur -
du. Ey nül-Hə yat xa nı mın tə şəbb üsü ilə
1919-cu il də Uşaq la rı Müha fi zə Li qa sı Əd -
liy yə Na zir li yi qar şı sın da uşaq məh kə mə -
si nin tə sis edil mə si haq qın da və sa tət qal -
dır dı. Məq səd məh kə mə nin köməyi ilə va -
li deyn və qo hum la rı nı itir miş uşaq la rı
ci na yət mühi tin dən təc rid et mək və on la rı
eti bar lı əl lə rə tap şır maq idi. E.U sub bə yo -
va 1918–1920-ci il lər də Ba kı mək təb lə rin -
də müəl li mə iş lə miş di. 

Cə lil Məm məd qu lu za də nin hə yat yol -
da şı, ta nın mış ic ti mai xa dim Hə mi də Ca -
van şir 1918–1920-ci il lər də əv vəl cə Şu -
şa da, son ra isə doğ ma Kəh riz li kən din də
to xu cu luq ema lat xa na sı aç mış dı. Böyük
zəh mət ba ha sı na ba şa gə lən bu ema lat -
xa na da o, yox sul ai lə lər dən olan, özünə iş
və ye mək ta pa bil mə yən qa dın la rı işə cəlb
et miş di. Hə mi də xa nım azər bay can lı əha -
li yə qar şı er mə ni tə cavü zü za ma nı öz doğ -
ma ev -e şi yi ni tərk et mə yə məc bur ol muş
qa dın la ra xüsu si lə böyük kömək göstə rir -
di. Son ra lar hə min qa dın lar onun bu fə -
da kar lı ğı nı min nət dar lıq la qeyd edir di lər.
Azər bay ca nın bütün müəs si sə lə rin də qa -
dın lar, özü də müxtə lif mil lət lər dən olan
xa nım lar ey ni şərt lər lə ça lı şır dı lar. Üstə -
lik, 1918–1920-ci il lər ər zin də iş lə yən qa -
dın la rın sa yı ar tmış, 1920-ci ilin ap re lin -

də iş çi qa dın la rın sa yı ki şi lə rin ki ilə, de -
mək olar ki, bə ra bər ləş miş di. 

Höku mət yaş lı əha li nin sa vad lan ma -
ğa cəlb edil mə si üçün təd bir lər görürdü.
1919-cu il 24 ok tyabr ta ri xin də Azər bay -
can Mil li Gim na zi ya sı nın nəz din də yet kin
türk qa dın la rı üçün kurs la rın tən tə nə li
açı lı şı ol du. Kurs la ra Ey nül-Hə yat Yu sif -
bəy li rəh bər lik edir di. Təd ris müəs si sə lə -
ri nin mil li ləş di ril mə si nin sə mə rə li şə kil -
də hə ya ta ke çi ril mə si məq sə di lə or ta və
ib ti dai mək təb lə rin mil li si nif müəl lim lə -
ri nin ha zır lan ma sı üçün Xalq Ma a ri fi Na -
zir li yi 17 iyul 1919-cu il ta ri xin də qə bul
edil miş qa nu na əsa sən, qı samü ddət li pe -
da qo ji kurs lar təş kil et miş di. Ba kı da və
Gən cə də iki ay lıq qa dın pe da qo ji kurs la rı
açıl mış dı. 1919-cu ilin sent yab rın da Ba -
kı da, Gən cə və Şə ki də iki il lik qa dın pe da -
qo ji kurs la rı nın açıl ma sı haq qın da qa nun
la yi hə si ha zır lan mış dı.  

Bütün bu fakt lar Azər bay can Xalq
Cüm hu riy yə ti nin mil li dövlət qu ru cu lu -
ğun da qa dın la rın fə al ro lu nu, ic ti mai fak -
tor ki mi stra te ji mövqe yi ni təs diq edir.  

Azər bay can qa dı nı keç miş So vet lər
bir li yin də də ic ti ma i- mə də ni hə yat da
xüsu si fə al lı ğı ilə se çil miş dir. SSRİ ic ti mai
tə mi nat na zi ri, ilk azər bay can lı qa dın təy -
ya rə çi, II Dünya müha ri bə sin də hər bi təy -
ya rə çi ol muş Züley xa Se yid məm mə do va,
ic ti ma i- si ya si xa dim, Azər bay can SSR xalq
ma a rif ko mis sa rı, "Şərq qa dı nı" jur na lı -
nın re dak to ru, Azər bay can ta ri xi nin ilk
qa dın na zi ri, xalq əd liy yə ko mis sa rı və Ali
Məh kə mə səd ri və zi fə lə rin də ça lış mış Ay -
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na Sul ta no va, Azər bay ca nın ilk qa dın ki -
no re jis so ru, sse na ris ti Qə mər Sa lam za də,
ilk pro fes si o nal Azər bay can qa dın müğən -
ni si, SSRİ xalq ar tis ti, ope ra ifa çı sı və
müəl li mi, Azər bay can SSR Ali So ve ti nin
de pu ta tı Şövkət Məm mə do va, Şərq də ilk
ope ra ya zan bəs tə kar qa dın Şə fi qə Axun -
do va, Azər bay can SSR-in əmək dar elm xa -
di mi, tibb el mlə ri dok to ru, Azər bay can
Mil li El mlər Aka de mi ya sı nın aka de mi ki
Zə ri fə Əli ye va, görkəm li şərq şünas alim,
pro fes sor Ai da İman qu li ye va ki mi Azər -
bay can ta ri xin də si lin məz izlər qo yan qa -
dın la rı mız olub.  

Dünya şöhrət li alim, tibb el mlə ri
dok to ru, pro fes sor, Əmək dar elm xa di mi,
Azər bay can Res pub li ka sı El mlər Aka de -
mi ya sı nın hə qi qi üzvü, nə cib və nə ca bət -
li, əmə li sa leh və in san pər vər Zə ri fə xa -
nım Əli ye va Azər bay can xal qı nın ən
böyük şəx siy yət lə rin dən dir. Cə fa keş ana,
qay ğı keş in san, görkəm li alim, sa diq dost,
və fa lı ömür-gün yol da şı və böyük və tən -
pər vər olan Zə ri fə xa nım elm fə da i si, nur
çeş mə si, şəf qət qay na ğı idi. Zən gin tibb
təcr übə si və hə yat müdrik li yi ilə se çi lən
Zə ri fə xa nım Əli ye va üçün sə mi miy yət,
xəs tə ni ba şa düşmək ba ca rı ğı, xe yir xah -
lıq, tə va zö  kar lıq, tə mən na sız lıq ən ümdə
mə ziy yət lər dən idi.  

Xe yir xah lıq Zə ri fə xa nı mın hə yat tər -
zi idi. O, hə mi şə xüsu si qay ğı ya eh ti ya cı
olan tən ha in san la ra, kim sə siz və ye tim
uşaq la ra böyük diq qət lə ya na şır dı. Onun
xa ti rə si ni sa də xal qın yad da şın da eh ti -
ram la ya şa dan həm də bu mər hə mət və

şəf qət dir. Zə ri fə xa nım mə tin və mərd qa -
dın ki mi ən çə tin və mürək kəb günlər də
doğ ma və tə ni Azər bay ca na son suz sev gi
və mə həb bə ti ni əsir gə mə yib. Zə ri fə xa -
nım dünya sə viy yə li gör kəm  li şəx siy yə tin
– Hey dər Əli ye vin tək cə ömür-gün yol da -
şı de yil, həm də və fa lı dos tu, sir da şı, eti -
bar lı si pə ri idi. Müs tə  qil dövlət qu ru cu lu -
ğu və mil li- mə nə vi də yər lə rin qo run ma -
sın da ömrünü şam ki mi əri dən ulu öndər
Hey dər Əli ye və və fa lı sir daş, ar xa- da yaq
olan Zə ri fə xa nım xal qı na, mil lə ti nə xid -
mət et mə yi özünün baş lı ca mis si ya sı he -
sab edir di. Onun Və tən qar şı sın da, mil lət
uğ run da göstər di yi xid mət lər dən çox da -
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nış maq olar. An caq onun ən böyük xid -
mət lə rin dən bi ri ai lə qar şı sın da kı xid mət -
lə ri dir. Övlad la rı na olan müna si bə ti və
mə həb bə ti ilə ana lı ğın zir və sin də qə rar
tut muş du. 

Azər bay can qa dı nı nın nur lu, par laq
si ma la rın dan olan Ai da xa nım İman qu li -
ye va da xe yir xah lı ğın ünva nı ki mi ta ri xi -
miz də zən gin və şə rəf li hə yat yo lu olan
şəx siy yət lər dən dir. Şərq şünas alim ki mi
bütün bi lik və ba ca rı ğı nı el mi mi zin in ki -
şa fı yo lun da yo rul ma dan sərf edən Ai da
xa nım nə in ki Azər bay can da, onun hüdud -
la rın dan kə nar da da ta nın mış və se vil miş,
hər za man mil lə ti mi zə ba şu ca lı ğı gə tir -
miş dir. Də rin nə zə ri bi lik lə ri, ana li tik tə -
fəkk ürü, ge niş eru di si ya sı, bir ne çə Şərq
və Qərb dil lə ri ni bil mə si sa yə sin də apar -
dı ğı araş dır ma və yaz dı ğı əsər lər qı sa

müddət ər zin də ona nə in ki keç miş So vet -
lər birliyində, hət ta bir çox xa ri ci ölkə lər -
də də böyük şöhrət gə tir miş dir.  

İs te da dı, lə ya qə ti, nə cib li yi və xe yir -
xah lı ğı ilə əsl Azər bay can xa nım la rı na xas
olan ən gözəl key fiy yət lə ri özündə bir ləş -
di rən Ai da İman qu li ye va is te dad lı alim,
görkəm li şəx siy yət idi. Onun ömür yo lu
hə ya tın, var lı ğın əsa sın da du ran mə nə vi
bağ la rı qur ma ğa, tam lı ğa, vəh də tə can
atan bir in san id ra kı nın, bir ana, bir qa -
dın ru hu nun tə cəss ümü ol muş dur. An caq
heç bir in san əbə di ömür sürmək üçün
dünya ya gəl mə yib. Hər bi ri miz bu dünya -
nın müvəq qə ti sa kin lə ri yik. Bu nun la be -
lə, in san öz əməl lə ri, ya rat dı ğı əsər lə ri, in -
san pər vər li yi ilə bu müvəq qə ti hə yat da
ölməz lik qa za na bi lər. Ai da xa nı mın nə cib
key fiy yət lə ri Azər bay can qa dı nı nın hə   ya -
 tın da si lin məz iz lər bu ra xıb. Bu gün qa dın -
la rı mız məhz bu hu ma niz min işı ğın da cə -
miy yə tə öz töhfə lə ri ni ver mə yə ça lı şır lar.  

Mil li- mə nə vi də yər lə rə ta pı nan Azər -
bay can qa dı nı da im yüksək mə nə vi ide al -
la rın, nə cib, xe yir xah tə şəbb üslə rin tə rəf -
da rı ki mi çı xış et miş, bütün dünya da sül-
hün, əmin -a man lı ğın, sa bit li yin bər qə rar
ol ma sı na ça lış mış dır. Bu gün qa dın la rı -
mız tək cə xe yir xah la yi hə lə rin ger çək ləş -
mə sin də de yil, həm də si vi li za si ya lar ara -
sın da mə də ni di a lo qun qu rul ma sın da, ay -
rı -ay rı xalq la rın or taq mə də ni
də yər lə ri nin aş ka ra çı xa rıl ma sın da, ölkə -
lər ara sın da el mi- hu ma ni tar və mə də ni
əmək daş lı ğın ge niş lən mə sin də bö yük iş -
lər görürlər.  
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Hey dər Əli yev 
və qa dın si ya sə ti 

“A dın şə rəf li dir sə nin, ey qa dın,
Da hi lər ana sı çağ rı lır adın”. 

Sə məd Vur ğun

Ümum mil li li de ri miz Hey dər Əli yev
qa dın lar la bağ lı si ya sə tin güclən di ril mə -
si ni dövlə tin mühüm, pri o ri tet və zi fə lə -
rin dən bi ri he sab edir di. Xal qı mı zın hü -
quq və azad lı ğı nı da im qo ru muş, onun
mil li şüu ru nun for ma laş ma sın da, ma a rif -
lən mə sin də böyük xid mət lər göstər miş
Hey dər Əli yev han sı dövrdə iş lə mə sin dən
ası lı ol ma ya raq, qa dın hə rə ka tı nı, qa dın -
lar la bağ lı mə sə lə lə ri da im diq qət mər kə -
zin də sax la mış dır. O, 1969-cu il də – res -
pub  li ka mı za ilk də fə rəh bər tə yin olu nan -
da qa dın prob lem lə ri, qa dın la rın in ki şa fı,
on la rın irə li çə kil mə si haq qın da dünya
miq ya sın da müza ki rə lər ge dir di. Elə hə -
min dövrdə Hey dər Əli yev qa dın la ra diq -
qət və qay ğı göstə rə rək on la rı bi lik və ba -
ca rıq la rı na, is te dad və in tel lek ti nə görə
irə li çək mə yə, yüksək və zi fə lə rə tə yin et -
mə yə baş la mış dı. O dövrdə bir çox ra yon -
la ra rəh bər lik qa dın la ra tap şı rıl mış dı. Na -
zir və na zir müa vin lə ri ara sın da ne çə- ne -
çə qa dın var idi. Res pub li ka mı zın ta    ri xin  -
də ilk də fə ola raq ali mək təb lə rə qa dın
rek tor lar tə yin edi lir di. Ümum mil li li deri-
 miz hə lə o dövrdə öz işin də, ic timai fə -
a liy yə tin də fərq lə nən qa dın la ra fəx ri ad -

la rın ve ril mə si ndə, on la rın müka fat lan dı -
rıl ma sın da, or den- me dal lar la təl tif olun -
ma sın da sə yi ni əsir gə mə miş di. Hə min il -
lər də ne çə- ne çə qa dın “So si a list Əmə yi
Qəh rə ma nı”, “Qəh rə man ana” fəx ri ad la rı
al mış dı. Bütün bun lar ölkə baş çı sı nın
Azər bay can qa dı nı na göstər di yi son suz
diq qət və qay ğı nın tə zahü rü idi. 

Dünya miq ya sın da ilk də fə ola raq qa -
dın lar və on la rın prob lem lə ri haq qın da
mə sə lə 1975-ci il də qal dı rıl dı və hə min il
“Qa dın ili” elan olun du. Elə hə min il Mek -
si ka da Qa dın la rın Ümumd ünya Konf ran -
sı ça ğı rıl dı. II Ümumd ünya Qa dın Kon -
fran sı 1980-ci il də Da ni mar ka da,
III  1985-ci il də Nay ro bi də, IV isə 1995-ci
il də Pekində ke çi ril di. Hər dörd konf ran -
sın mə ra mı “Bə ra bər lik, in ki şaf və sülh”
idi. Bu bey nəl xalq təd bir lər də qa dın və
ki şi hüquq la rı nın bə ra bər li yi, gen der mə -
sə lə lə ri ön pla na çə ki lir di. Azər bay can qa -
dın la rı nın bu bə ra bər li yi isə hə lə 1918-ci
il də – ölkə miz ilk də fə müstə qil li yi ni əl də
et di yi dövrdə bər qə rar ol muş du. Bu bə -
ra bər lik SSRİ dövründə də da vam et miş -
di. An caq dünya da elə dövlət lər var ki, hə -
min bə ra bər li yi 1950–60-cı il lər də və da -
ha gec əl də et miş lər.  

Ulu öndər Hey dər Əli yev qa dın azad -
lı ğı na və on la rın bütün sa hə lər də irə li çə -
kil mə si nə xüsu si diq qət ayır mış dır. Əs rin
əv vəl lə rin də Azər bay can qa dın la rı ara sın -
da çox az say da hə kim var dı sa, Hey dər
Əli ye vin si ya si ha ki miy yə ti il lə rin də res -
pub li ka hə kim lə ri nin 62 fa i zi ni qa dın lar

– 23 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



təş kil edir di. Hə min il lər də Ali So ve tin de -
pu tat la rı nın 37 nə fə ri nin qa dın ol ma sı da,
de mək olar ki, Şərq qa dı nı na diq qə tin, eti -
ma dın ba riz nümu nə si idi. Müqa yi sə üçün
bil di rək ki, o za man lar AB Ş-da 12, İn gil -
tə rə də 26, Fran sa da 2, İta li ya da 33, İran -
da 7 qa dın de pu tat var idi. Bu ana lo gi ya
onu göstə rir ki, Azər bay can da qa dın lar la
bağ lı si ya sət hə lə o za man dan baş la yıb.
Məhz o vaxt ulu öndər Hey dər Əli yev ali
mək təb və tex ni kum lar da təh sil alan qa -
dın la rın sa yı nın ar tı rıl ma sı na və on la rın
el mlə məş ğul ol ma sı nın sti mul laş dı rıl ma -
sı na diq qət et mə yi va cib mə sə lə ki mi qar -
şı ya qo yur du. 

Bu nun la ya na şı, o il lər də qa dın la rı -
mız el min, iq ti sa diy ya tın müxtə lif sa hə lə -
rin də, həm çi nin in cə sə nət, mə də niy yət
alə min də ən böyük uğur la rı nı qa zan mış -
lar. Mə lum ol du ğu ki mi, müa sir dövrdə
qa dın la rın ki şi lər lə bə ra bər hüqu qa ma -
lik ol ma sı, yüksək dövlət və zi fə lə rin də ça -
lış ma sı, li der lik key fiy yə ti, təh sil al ma sı
ol duq ca va cib dir. Əks təq dir də, qa dı nın
ida rə et mə də ça lış ma sı mümkün de yil.
1974-cü il də “A zər bay can qa dı nı” jur na lı -
nın 50 il lik yu bi ley mə ra si min də Hey dər
Əli yev de miş dir: “Biz ça lış ma lı yıq ki, ali
mək təb lər də və tex ni kum lar da da ha çox
qa dın təh sil al sın, el mi fə a liy yət lə məş ğul
ol sun. Xüsu sən kənd də qa dın lar və uşaq -
lar ara sın da bə dən tər bi yə si və id ma nın
da ha da in ki şaf et di ril mə si prob lem lə ri -
nə biz diq qə ti mi zi xey li ar tır ma lı yıq”.  

1975-ci ilin “Bey nəl xalq qa dın ili”
elan olun ma sı ilə əla qə dar Azər bay can da

da xüsu si ko mis si ya ya ra dıl mış dı. Hə min
ko mis si ya da res pub li ka da qa dın əmə yi -
nə da ir görülmüş iş lər müza ki rə olu nur -
du. Bu, dünya da qa dı nın nüfu zu nun ar t-
ma sı de mək idi. Böyük si ya si təcr übə yə
ma lik olan Hey dər Əli yev hə ya tın müxtə -
lif sa hə lə rin də ça lı şan qa dın la rı mı zın el -
mi fə a liy yə ti ni, əmə yi ni diq qət lə iz lə miş,
on la rın hüquq la rı nın qo run ma sın da əlin -
dən gə lə ni əsir gə mə miş dir. Ulu öndə ri miz
qa dın lar haq qın da çox müdrik fi kir lər
söylə miş dir: “Cə miy yət də qa dın la rın üzə -
ri nə da im çox böyük və zi fə lər düşür, on -
la rın işi hə mi şə ağır dır. An caq on lar bu
və zi fə lə ri şə rəf lə ye ri nə ye ti rir və hə mi şə
ol du ğu ki mi, in di də cə miy yət də apa rı cı
rol oy na yır lar”.  

Ulu öndə ri miz hər çı xı şın da Azər bay -
can qa dı nı nın ta ri xən ke çib gəl di yi böyük,
şə rəf li yol dan, ya ra dı cı düha sın dan qürur -
la söz aç mış dır. Doğ ru dan da, hə yat da elə
bir qa dın yox dur ki, on da ya ra dı cı lıq is te -
da dı ol ma sın. Qa dı nın ən böyük ya ra dı cı -
lı ğı isə dünya ya övlad gə tir mə si dir. Bu
övla dı tər bi yə edib bo ya- ba şa çat dır maq,
onu həm fi zi ki, həm mə nə vi cə hət dən sağ -
lam bir in san ki mi ye tiş dir mək isə əs lin -
də, fə da kar lıq dır. Hər bir ana öz ba la sı nı
Və tən üçün lə ya qət li bir in san, ka mil bir
və tən daş ki mi görmək is tə yir. Və bu is tək
na mi nə də özünü oda-k özə vu rub bütün
var lı ğı ilə ça lı şır, çar pı şır. Ai lə oca ğı nın,
övlad la rı nın çı ra ğı, pər va nə si olan qa dın
cə miy yət də də əvəz siz rol oy na yır. XX əs -
ri so na çat dı rar kən qa zan dı ğı mız böyük
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na i liy yət lə ri gözdən ke çi rən də on la rın ço -
xun da qa dın la rı mı zın xid mə ti ni ay dın
görürük. Cə miy yə ti mi zin elə sa hə lə ri var
ki, ora da qa dın lar da ha çox fə a liy yət
göstə rir lər. Mə sə lən, təh sil, sə hiy yə, mə -
də niy yət sa hə lə rin də qa dın la rı mı zın
uğur la rın dan da nış maq la qur tar maz.  

Ümu miy yət lə, ali mək təb lə ri miz də,
uni ver si tet lə ri miz də təh sil alan qız la rın
sa yı oğ lan la ra nis bə tən çox luq təş kil edir.
Bu o de mək dir ki, ölkə miz də qa dın lar öz
hüquq la rın dan düzgün is ti fa də edir lər. Bi -
zim görkəm li qa dın alim lə ri miz, ya zı çı və
bəs tə kar la rı mız, müğən ni və ak tri sa la rı -
mız, rəs sam və hey kəl tə raş la rı mız, hə -
kim lə ri miz, in cə sə nət və dövlət xa dim lə -
ri miz ara sın da adı Və tə ni mi zin hüdud la -
rın dan kə nar da da hörmət lə çə ki lən
həm yer li lə ri miz var. Azər bay can zi ya lı la -
rı əs rlər bo yu be lə bir əqi də nin tə rəf da rı
olub lar ki, əgər qa dı nın təh sil al ma sı na,
onun hər tə rəf li in ki şa fı na şə ra it ya ra dı -
lar sa, o, özünün yüksək in tel lek tu al po -
ten si a la ma lik ol du ğu nu sübut edə bi lər.
Da hi öndə ri miz Hey dər Əli yev Azər bay -
can qa dın la rı nın ic ti mai fə a liy yə ti ni hə -
mi şə yüksək qiy mət lən di rir di. O de yir di:
“Mən Azər bay can qa dın la rı nın dövlət
işin də də fə a liy yə ti ni xüsu si qiy mət lən di -
ri rəm. Bu, bir tə rəf dən, Azər bay can qa -
dın la rı nın fə al lı ğı dır, ikin ci tə rəf dən də
Azər bay can da qa dın la ra öz is te dad la rı nı,
bi lik və ba ca rı ğı nı hə ya ta ke çirmək, re a li -
zə et mək üçün ya ra nan im kan la rın nə ti -

cə si dir. Məhz ona görə dir ki, dövlət or -
qan la rın da qa dın lar böyük müvəf fə qiy -
yət lə iş lə yir. Məc lis də 124 de pu tat dan 12
fa i zi qa dın dır. Mə lu mat üçün bil di ri rəm
ki, dünya nın ən in ki şaf et miş ölkə lə rin də
par la ment üzvlə ri nin içə ri sin də qa dın la -
rın xüsu si çə ki si bu qə dər de yil dir. Mən
bu na çox böyük əhə miy yət ve ri rəm. Keç -
miş də də – biz So vet lər birliyinin tər ki -
bin də olar kən par la men ti miz də qa dın lar
var idi. An caq biz Azər bay ca nın müstə -
qil li yi ni əl də edən dən son ra ilk par la men -
ti mi zi se çən za man qa dın la rın par la ment -
də çox say da təm sil olun du ğu nun şa hi di
ol duq”. Bütün bun lar Azər bay can qa dın -
la rı nın cə miy yət hə ya tın da fə al lı ğı nı
nüma yiş et di rir di. 

Hey dər Əli ye vin res pub li ka mı za rəh -
bər lik et di yi bütün dövrlər də im za la dı ğı
hər fər man ya bir ba şa, ya da do la yı sı ilə
qa dın hüquq la rı nın müda fi ə si nə yönəl dil -
miş di. Ulu öndər qeyd edir di ki, Azər bay -
can xal qı hə mi şə qa dı na, onun cə miy yət
hə ya tın da oy na dı ğı ro la, tut du ğu yüksək
mövqe yə böyük hörmət lə ya naş mış dır:
“Xal qın ən əziz, qiy mət li və müqəd dəs he -
sab et di yi Və tən, tor paq, dil an la yış la rı
ana adı ilə bə ra bər tu tul muş dur. Qa dın
adı na göstə ri lən də rin eh ti ram, son suz
ana mə həb bə ti söz və sə nət abi də lə ri miz -
də öz par laq tə cəss ümünü tap mış dır. Ədə -
biy ya tı mı zın və mə də niy yə ti mi zin gör -
kəm li nüma yən də lə ri öz əsər lə rin də
Azər bay can qa dı nı nın mərd li yi ni, gözəl -
li yi ni, mə nə vi saf lı ğı nı vəsf et miş lər”. 
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Res pub li ka da qa dın hə rə ka tı nın ge -
niş lən mə si ulu öndər Hey dər Əli ye vin xal -
qın tə kid li tə lə bi ilə ha ki miy yə tə gə li şin -
dən son ra mümkün ol muş dur. Hə mi şə sül-
hün, əmin -a man lı ğın car çı sı ol muş
Azər   bay can qa dın la rı ölkə də baş ve rən
mürək kəb ic ti ma i- si ya si pro ses lə rin ge di -
şin  də üzəri lə ri nə düşən və zi fə lə rin öhdə -
sin dən lə ya qət lə gəl miş, da im mil li döv -
lət ci lik mövqe yin dən cı xış et miş lər.
Qadınlarımız gənc nəs li Və tə nə sə da qət,
Azər bay ca nın döv lət müstə qil li yi nin
möhkəm lən di ril mə si, əra zi bütövlüyünün
tə min edil mə si uğ run da əz mkar lıq və qə -
tiy yət göstər mək ru hun da tər bi yə et mək,
on la rı xal qa, cə miy yə tə la yiq li bir övlad
ki mi ye tiş dir mək ki mi ağır yükü şə rəf lə
daşımışdır.  

Ulu öndər Hey dər Əli ye vin qə tiy yət li
ad dım la rı nə ti cə sin də 1993-cü il dən qa -
dın la rın ic ti ma i- si ya si hə ya ta trans for ma -
si ya sı, on la rın dövlət ida rə çi li yin də təm -
sil çi li yi, bütün sa hə lər də ki şi lər lə bə ra bər
hüquq la ra ma lik ol ma sı dövlət ida rə çi li yi
kur su nun pri o ri tet is ti qa mət lə rin dən bi -
ri nə çev ril miş dir. "Qa dın böyük qüvvə dir"
de yən Ulu öndər qa dın hüquq la rı nın tə -
mi na tı, on la rın üzləş di yi prob lem lə rin
həl lin də da im prin si pi al mövqe nüma yiş
et dir miş, bu is ti qa mət də qə tiy yət li ad -
dım lar at mış dır.  

Müstə qil Azər bay can Res pub li ka sı nın
1995-ci il də qə bul olun muş ilk Kons ti tu -
si ya sı qa dın la rın ki şi lər lə bə ra bər hüqu -
qu nu təs diq et di və de mok ra tik dövlət qu -

ru cu lu ğu pro se sin də on la rın fə al iş ti ra kı -
nın hüqu qi ba za sı nı ya rat dı.  

Azər bay can 1995-ci il iyu nun 30-da
Bir ləş miş Mil lət lər Təş ki la tı nın "Qa dın la -
ra müna si bət də ay rı- seç ki li yin bütün for -
ma la rı nın ləğv olun ma sı haq qın da" Kon -
ven si ya ya qo şul maq la Azər bay ca nın
dünya da qa dın la rın hüquq la rı na böyük
eh ti ra mı nı nüma yiş et dir di. Qeyd edək ki,
hə lə də dünya da in ki şaf et miş elə dövlət -
lər var dır ki, hə lə də bu Kon ven si ya ya qo -
şul ma yıb lar. Bu nun la da on lar bu na ha zır
ol ma dıq la rı nı eti raf edir lər, çünki bu Kon -
ve si ya ya qo şul maq elə də asan iş de yil:
bu nun üçün ölkə də əl ve riş li şə ra it ol ma lı
və müəy yən və zi fə lər ye ri nə ye ti ril mə li -
dir. Dövlə ti mi zin ke çid dövründə ya şa ma -
sı na, əra zi lə ri miz də müha ri bə get mə si nə,
tor paq la rı mı zın 20 fa i zi nin düşmən tap -
da ğı al tın da ol ma sı na, bir mil yon dan ar -
tıq qaç qın və məc bu ri köçkünümüzün ol -
ma sı na bax ma ya raq, bi zim bu Kon ve nsi -
ya ya qo şul ma ğı mız ulu öndə ri miz Hey dər
Əli ye vin şəx si tə şəbb üsü nə ti cə sin də
mümkün ol muş dur.  

Ümum mil li li de ri miz qa dın lar la bağ -
lı bü tün mə sə lə lə rə böyük diq qət ye ti rir -
di. Qa dın la rın prob lem lə ri ni dövlət sə viy -
yə sin də həll et mək məq sə di lə xüsu si fər -
man la 1998-ci il yan va rın 14-də Azər  bay -
can da “Qa dın Prob lem lə ri üzrə Dövlət Ko -
mi tə si” nin ya ra dıl ma sı bu sa hə də ye ni
mər hə lə nin baş lan ma sı he sab edi lə bi lər.
1998-ci il də ke çi ril miş Azər bay can Qa dın -
la rı nın I Qu rul ta yı ilə qa dın la rı mız cə miy -
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yə tin ic ti ma i- si ya si hə ya tın da da ha ya xın -
dan iş ti rak et mək, fə al lıq la rı nı ar tır maq
is tədik lə ri ni bir da ha nüma yiş et dir di lər.
Qu rul ta yın qə rar la rın da diq qə ti çə kən
mə qam lar dan bi ri də qa dın si ya sə ti nin
yet kin ləş mə si və ger çək ləş mə si tə lə ba tı
ol muş dur. Məhz bu is tək və zə ru rə tin nə -
ti cə si ki mi, Ulu Öndər "A zər bay can Res -
pub li ka sın da dövlət qa dın si ya sə ti nin hə -
ya ta ke çi ril mə si haq qın da" 3 mart
2000-ci il ta rix li fər man im za la mış dır.
Fər man da qa dın la rın bugü nkü in ki şaf, tə -
rəq qi dövrünə qə dər keç di yi gər gin, keş -
mə keş li müba ri zə yo lu na diq qət lə nə zər
ye ti ril miş, res pub li ka mı zın mötə bər və
möhtə şəm qa dın hə rə ka tı nın fə a liy yə ti nə
yüksək qiy mət ve ril miş dir. 

2000-ci il də Azər bay can Res pub li ka -
sı nın Qa dın Prob lem lə ri üzrə Mil li Fə a liy -
yət Pla nı nın (2000–2005-ci il lər) təs diq
edil mə si ölkə mi zin də qo şul du ğu "Qa dın -
la ra müna si bət də ay rı- seç ki li yin bütün
for ma la rı nın ləğv olun ma sı haq qın da"
Kon ven si ya nın və IV Ümumd ünya Qa dın -
lar Konf ran sın da qə bul edil miş Pe kin Fə -
a liy yət Plat for ma sı nın hə ya ta ke çi ril mə si
ilə əla qə dar ol muş dur. Mil li Fə a liy yət Pla -
nın da dövlət tə rə fin dən qa dın prob le mi -
nə da im diq qət ye ti ril mə si, on la rın həl li
ilə bağ lı tə xi rə sa lın maz konk ret təd bir lə -
rin hə ya ta ke çi ril mə si, dövlət proq ram la -
rı nın ha zır lan ma sı öz ək si ni tap mış dır.
Qeyd et mə li yik ki, bir çox dövlət lər də,
hət ta MDB ölkə lə rin də be lə, xüsu si qa dın
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ko mi tə lə ri yox dur. Ko mi tə ya ra nan dan
son ra tər tib olun muş Mil li Fə a liy yət Pla -
nın da, Pe kin konf ran sı nın 12 müddə a sı
nə zə rə alı na raq, bütün dövlət qu rum la rı
və qey ri-h öku mət qa dın təş ki lat la rı nın
nüma yən də lə ri iş ti rak et miş lər. Mil li Fə a -
liy yət Pla nı Azər bay can Res pub li ka sı Na -
zir lər Ka bi ne ti nin qə ra rı ilə 2000-ci il
mar tın 6-da təs diq edil di. Hə min gün
Heydər Əl i ye vin im za la dı ğı “A zər bay can
Res pub li ka sın da dövlət qa dın si ya sə ti nin
hə ya ta ke çi ril mə si haq qın da” fər man bu
sa hə nin in ki şaf is ti qa mət lə ri nin müəy -
yən ləş di ril mə si üçün əvə ze dil məz bir sə -
nəd dir. 

Qlo bal la ş ma şə ra i tin də dünya ya in -
teq ra si ya edən Azər bay can ye ni hüquq
mə ka nı na da xil ol duq ca bə şə riy yə tin əl -

də et di yi bütün na i liy yət lər dən bəh rə lə -
nir. Bu ba xım dan, dövlə ti miz 27 Kon ve n-
si ya ya qo şu lub. On la rın içə ri sin də “Qa dın -
la ra müna si bət də ay rı- seç ki li yin hər cür
for ma la rı nın ləğv edil mə si haq qın da”
(1979), “Ə sir lik də olan qa dın la rın və tən -
daş lı ğı haq qın da” (1952), “Ni ka ha da xil
ol ma ğa ra zı lıq, ni kah üçün mi ni mal yaş
həd di və ni kah la rın qey diy ya tı haq qın da”
(1962) kon ven si ya la ra və di gər sə nəd lə -
rə Azər bay can Hey dər Əli ye vin ha ki miy -
yə ti dövründə qo şul maq im ka nı əl də et -
miş dir. 

Azər bay ca nın qo şul du ğu kon ven si ya -
la rın bə zi si nə Av ro pa nın bir sı ra ölkə lə ri
və hət ta ABŞ da qo şul ma yıb. “Qa dın la rın
si ya si hüquq la rı haq qın da” Kon ven si ya -
da qə bul olun muş qa nun la rın, bütövlükdə
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qo şul du ğu muz kon ven si ya la rın müsbət
tə si ri ni hər bi ri miz hiss edi rik. Son on il
ər zin də baş ver miş so si al pro ses lər, so si -
al -iq ti sa di sfe ra da kı is la hat lar, mə də ni-
 mə nə vi in ti bah Azər bay can qa dı nı nın psi -
xo lo ji port re ti ni də yiş mə di. Tə şəbb üskar -
lı ğın ar tma sı dövlət si ya sə ti nin müxtə lif
is ti qa mət lə rin də – təh sil, sə hiy yə, məş -
ğul luq, ida rə çi li yə cəlb olu nan si ya si fə a -
liy yə tin və s. ger çək ləş mə si dir. 

Bu gün Azər bay can qa dın la rı xal qı -
mı zın haqq sə si ni dünya ic ti ma iy yə ti nə
çat dır maq üçün bütün im kan lar dan mak -
si mum is ti fa də edir lər. Bu is ti qa mət də Qa -
dın Prob lem lə ri üzrə Dövlət Ko mi tə si nin
ro lu nu xüsu si qeyd et mək la zım dır. Ko -
mi tə BMT-nin Qa dın la rın Sta tu su üzrə Ko -
mis si ya sı nın və Av ro pa Şu ra sı nın Qa dın -
lar və Ki şi lər ara sın da Bə ra bər lik üzrə
Rəh bər Ko mi tə si nin işin də fə al iş ti rak
edir, həm çi nin ölkə də fə a liy yət göstə rən
bey nəl xalq təş ki lat lar ilə əmək daş lıq edir
və qa dın lar la bağ lı bir gə təd bir lər hə ya ta
ke çi rir.  

Av ro pa Şu ra sı ek spert lə ri nin iş ti ra kı
ilə 2002-ci il iyul ayın da Ba kı da “De mok -
ra tik ləş mə pro se si: qa dın la rın irə li lə yi şi -
nə həsr edil miş konf rans” ke çi ril di. Bu
konf rans da gen der ya naş ma: mil li me xa -
niz min güclən di ril mə si və Mil li Fə a liy yət
Pla nı nın hə ya ta ke çi ril mə si haq qın da tək -
lif lər iş lə nilib ha zır lan dı. 28–31 ok tyabr
2003-cü il ta ri xin də pay tax tı mız da Av ro -
pa Şu ra sı nın Bə ra bər lik Bölmə si – İn san
Hüquq la rı üzrə Baş Di rek to rat lı ğı və

Azər bay ca nın Qa dın Prob lem lə ri üzrə
Dövlət Ko mi tə si nin bir gə əmək daş lı ğı çər -
çi və sin də təş kil olun muş “A zər bay can da
bə ra bər lik və de mok ra ti ya” mövzu sun da
iki se mi nar dan iba rət la yi hə hə ya ta ke çi -
ril di. Bi rin ci se mi nar qa dın və ki şi lər üçün
bə ra bər hüquq lar və bə ra bər im kan lar
haq qın da qa nun la yi hə si nin ha zır lan ma -
sı na həsr edil miş di.  

Ulu Öndə rin müəy yən et di yi stra te gi -
ya ya uy ğun ola raq, Azər bay can da qa dın
si ya sə ti nin əsas hə dəf lə ri bu zə rif tə bə -
qə nin ic ti ma i- si ya si, so si al -iq ti sa di, el mi-
 mə də ni, hu ma ni tar və di gər sa hə lər də iş -
ti ra kı nın tam tə min edil mə sin dən iba rət
ol muş dur. Qa dın la rın dövlət or qan la rı nın
işin də, ölkə nin ic ti mai si ya si hə ya tın da iş -
ti ra kı, sa hib kar lıq fə a liy yə ti, ye ni ix ti sas -
la ra yi yə lən mə si, ye ni dən ha zır lı ğı və ix -
ti sas la rı nın ar tı rıl ma sı, qaç qın və məc bu -
ri köçkün qa dın la rın so si al müda fi ə si nin
güclən di ril mə si, əmək hüqu qu nun diq -
qət də sax la nıl ma sı üçün təş ki la ti iş lə rin
hə ya ta ke çi ril mə si, qa dın əmə yi nin, on la -
rın hə ya tı nın sağ lam lı ğı nın müda fi ə si nin
ana lıq funk si ya la rı nə zə rə alın maq la tə -
min edil mə si, bey nəl xalq qa dın təş ki lat -
la rı və res pub li ka da fə a liy yət göstə rən
qey ri-d övlət cə miy yət lə ri ilə qa dın struk -
tur la rı nın qar şı lıq lı əla qə lə ri nin in ki şaf et -
di ril mə si və di gər mühüm pri o ri tet lər bu
si ya sə tin əsas tə məl prin sip lə ri ol muş dur. 

Ölkə miz də uğur lu qa dın si ya sə ti Pre -
zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən da vam lı
şə kil də in ki şaf et di ri lir, qa dın hüquq la rı -
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nın eti bar lı qo run ma sı na dövlət tə rə fin -
dən xüsu si diq qət ye ti ri lir. Bu gün Azər -
bay can qa dı nı nın cə miy yət də oy na dı ğı rol
da ha da yüksəl miş və zə rif cin sin nüma -
yən də lə ri dövlət ida rə çi li yin də, qa nun ve -
ri ci lik ak tla rı nın for ma laş ma sın da, dip lo -
ma ti ya alə min də, iş dünya sın da, mə də -
niy  yət sa hə sin də, el mdə, təh sil də,
sə  hiy  yə də və di gər mühüm sfe ra lar da öz
sözünü de mək də dir. Bu nun ən önəm li sə -
bəb lə rin dən bi ri Azər bay ca nın mil li- mə -
nə vi də yər lər sis te mi ilə bağ lı dır sa, di gər
va cib mə qam ki mi dövlət tə rə fin dən hə -
ya ta ke çi ri lən qa dın, gen der si ya sə ti dir.  

2006-cı ilin de kab rın da Mil li Məc lis -
də qə bul olun muş "Gen der bə ra bər li yi -
nin tə mi nat la rı haq qın da" Azər bay can
Res pub li ka sı nın Qa nu nu bu ba xım dan
xüsu si əhə miy yət kəsb edir. Bu sə nəd
dövlət struk tur la rın da qa dın və ki şi lər
ara sın da bə ra bər li yi tə min et miş dir. Azər -
bay can qa dı nı ötən il lər ər zin də ke çi ril -
miş par la ment və bə lə diy yə seç ki lə rin də
ak tiv iş ti rak et miş, on la rın bu or qan lar da
sa yı il bə il ar tmış dır. Bə lə diy yə seç ki lə rin -
də qa dın la rın iş ti ra kı 4%-dən 28%-ə yük -
səl miş dir. Ha zır da se çi lən lə rin 35%-i qa -
dın dır. Par la ment seç ki lə rin də də 125 de -
pu tat ye rin dən 21-ni qa dın lar qa zan mış -
dır. Üstə lik, par la ment də ko mi tə səd ri, na -
zir müa vi ni olan qa dın lar da var. Azər -
bay can xa nım la rı həm kar lar it ti fa qı təş -
ki lat la rın da da xey li say da təm sil olu nur -
lar. Ha kim lə rin sə 24%-i qa dın dır. Sa hib -
kar lıq da rəh bər qa dın la rın sa yı 4%-dən

35%-ə çat mış dır. Azər bay can qa dı nı bu
gün Mil li Məc li sin sədr müa vi ni, İn san
Hüquq la rı üzrə Müvək kil, Ai lə, Qa dın və
Uşaq Prob lem lə ri üzrə Dövlət Ko mi tə si -
nin səd ri, Kons ti tu si ya Məh kə mə si nin sədr
müa vini və di gər yüksək post lar da təm sil
olu nur. 

Qa dın la rın ki şi lər lə ha ki miy yət struk -
tur la rın da bə ra bər iş ti ra kı nı tə min et mək
və on la rı hə ya tın bütün sa hə lə rin də fə al
iş ti ra ka cəlb et mək da vam lı de mok ra ti -
ya nın və cə miy yə tin in ki şa fı nın bir his sə -
si dir. Pre zi dent İl ham Əli yev zə rif cins dən
olan və tən daş la ra da im diq qət və eh ti ra -
mı nı nüma yiş et dir miş, res pub li ka mı zın
qa zan dı ğı uğur lar da qa dın la rın ro lu nu
yüksək qiy mət lən dir miş dir: “Biz ha mı mız
di na mik in ki şaf edən ölkə mi zin iri miq -
yas lı iq ti sa di la yi hə lə rin iş ti rak çı sı ki mi
əl də et di yi yüksək göstə ri ci lər lə haq lı ola -
raq fəxr edi rik. Bu tə rəq qi nin bəh rə lə ri
res pub li ka mı zın hər bir gu şə sin də özünü
ay dın hiss et di rir. Hə min na i liy yət lər də
Azər bay can qa dın la rı nın böyük ro lu da -
nıl maz dır. Qə dim za man lar dan bə ri Və tə -
nə və tor pa ğa sə da qə ti ilə se çi lən qa dın -
la rı mız mil li məf ku rə yə sa diq qa la raq, bu
gün də su ve ren Azər bay can Res pub li ka -
sı nın güclən mə si na mi nə töhfə lər ve rir -
lər. On la ra xas olan iş güzar lıq, müdrik lik,
yüksək da xi li mə də niy yət və xal qı mı zın
yüzil lər bo yu tə şəkk ül tap mış zən gin mil -
li- mə nə vi sər vət lə ri nə sədaqət müa sir
Azər bay can qa dı nı nın ic ti mai hə ya tı mız -
da mövqe yi ni və si ma sı nı müəy yən edir”. 
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Meh ri ban Əli ye va 
Azər bay can qa dı nı nın 

müa sir ob ra zı dır  

“A ğıl lı bir qa dın xə zi nə dir. Gözəl və
ağıl lı bir qa dın gücdür”. 

Ge or gi Me re diz 

Qa dın li der li yi nin for ma la rı çox şa xə -
li dir. O, si ya si, iq ti sa di, ic ti mai funk si ya la -
rı üzə ri nə götürmək lə li der lik key fiy yət -
lə ri ni çıl paq lı ğı ilə sər gi lə yə bi lir. Qa dın
li der li yi müxtə lif dövlət və ic ti mai ida  rə -
et mə sə viy yə lə rin də qə rar la rın ha zır lan -
ma sın da və qə bul edil mə sin də onun iş ti -
ra kı dır. Qə rar la rın qə bul edil mə si sfe ra -
sın da gen der bə ra bər li yi nə na il ol maq
üçün dövlət dən, si ya si par ti ya lar dan və
və tən daş cə miy yət lə rin dən konk ret səy -
lər tə ləb olu nur.  

Si ya si for ma ya qa dın la rın dövlət ha -
ki miy yə ti nin ali və yer li qa nun ve ri ci və
ic ra e di ci or qan la rın da, o cümlə dən si ya si
par ti ya la rın, BMT və s. ki mi bey nəl xalq
təş ki lat la rın rəh bər li yin də ol ma sı aid edi -
lir. İq ti sa di for maya qa dın la rın iq ti sa di
mə sə lə lər lə məş ğul olan mil li dövlət or -
qan la rın da apa rı cı mövqe tut ma sı, o
cümlə dən ida rə, müəs si sə və təş ki lat lar -
da rəh bər, yüksək ida rə et mə ni şa nı na ma -
lik bey nəl xalq və re gi o nal ma liy yə müəs -
si sə lə rin də iş çi ol ma sı  aid edilir. 

Qa dın li der li yi nin ic ti mai for ma sı qa -
dın la rın və tən daş cə miy yə ti sfe ra la rın da,

özünüi da rə or qan la rın da, ic ti mai hə rə -
kat lar da, kütlə vi in for ma si ya va si tə lə rin -
də təm sil olun ma sı dır. 

XXI əs rin əv vəl lə rin dən Azər bay ca -
nın so si o- mə də ni hə ya tı nın ye ni ləş mə sin -
də qa dın təş ki lat la rı nın ro lu get dik cə ar -
tmış dır. Ölkə miz də 50-dən ar tıq qey ri-h -
öku mət qa dın təş ki la tı nın fə a liy yət göstər -
mə si ic ti mai hə ya tın müxtə lif sa hə lə rin -
də qa dın la rın ak tiv ləş mə si nin gös tə ri ci -
si dir. Fə al qa dın lar müxtə lif qa dın təş ki -
lat la rın da bir lə şə rək ölkə nin ic ti ma i- si -
ya si hə ya tın da öz nüfuz la rı nı nüma yiş et -
dir mək iq ti da rın da dır lar. Qa dın təş ki lat -
la rı nın bu fə a liy yə ti ölkə rəh bər li yi tə rə -
fin dən dəs tək lə nir, on la rın təd bir lə ri nin
hə ya ta ke çi ril mə sin də böyük kömək lik
olu nur. Ey ni za man da, qa dın la rın ak tiv -
ləş mə sin də bey nəl xalq və yer li do nor təş -
ki lat la rı nın da əsas lı ro lu nun ol ma sı da -
nıl maz fakt dır. Qa dın təş ki lat la rı bu gün
ölkə də qa dın və uşaq la rın so si al müda fi -
ə si nin, on la rın həl lin də mey da na çı xan
iq ti sa di pob lem lə rin ara dan qal dı rıl ma sı
sa hə sin də la zı mi proq ram lar ha zır la yır
və hə ya ta ke çi ril mə si ni tə min edir. 

Müa sir dünya da qa dın la rın so si al- si -
ya si sa hə də fə a liy yə ti nə, on la rın hüquq -
la rı nın qo run ma sı na və ic ti mai fə al lıq la -
rı nın yüksəl dil mə si nə cid di önəm ve ri lir.
Ta ri xən hər bir cə miy yə tin hə ya tın da qa -
dın la rın özünə məx sus ye ri olub. Azər bay -
can da qa dın la rın ye ri və ro lu hə mi şə
böyük olub. Azər bay can lı qa dın lar ta ri -
xən sülhə ta pı nıb, qan da va la rı nı da yan -
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dı rıb lar, cə miy yət də meh ri ban lı ğın bər -
qə rar ol ma sı na cid di töhfə lər ve rib lər.
Müa sir mər hə lə də isə Azər bay can qa dın -
la rı döv lə tin ida rə olun ma sın da key fiy -
yət cə ye ni sə viy yə də iş ti rak edir, si ya si,
el mi, təh sil, iq ti sa di, mə də ni və baş qa sa -
hə lər də da ha ak tiv fə a liy yət göstə rir lər.
Bu mə na da, Meh ri ban xa nım Əli ye va nı
bütün qa dın lar üçün örnək he sab et mək
ən düzgün se çim olar dı. 

İc ti mai müna si bət lər sis te mi nin bü -
tün as pekt lə ri bu qə na ə ti tam təs diq lə -
miş dir ki, cə miy yət də ki çox say lı prob lem -
lər də qa dı nın həm rəy lik müna si bə ti zə -
ru ri dir. Bu fak tor ki şi və qa dın la rın
bə ra bər si ya si təş ki lat lan ma sın da, bə ra -
bər fə a liy yət me xa niz min də iş ti rak et mə -
si ni for ma laş dı rır. Bu nun nə ti cə si dir ki,
ic ti mai təş ki lat lar da fə a liy yət göstə rən
qa dın la rın cə miy yət üçün gördüyü fay da lı
iş lə rin miq ya sı xey li böyükdür.  

Azər bay ca nın dünya de mok ra tik
prin  sip lə ri ni tam mə nim sə mə si, res pub -
li ka da de mok ra tik tə si sat la rın ro lu nun ar -
tma sı, ən baş lı ca sı, ölkə Kons ti tu si ya sı nın
və bey nəl xalq nor ma la rın ver di yi bə ra -
bərh üquq lu prin sip lər qa dın la rın si ya si
fə al lı ğı nın ak tiv ləş mə si ni labüd et miş dir.
Mo dern lə şən və in ki şaf edən, si vil de mok -
ra tik cə miy yə tə çev ril miş Azər bay can da
tə rəq qi və ye ni ləş mə hə rə ka tı qa dın la rı
da ge niş əha tə et miş dir və on lar bu in ki -
şaf me yar la rı nın möhkəm lən mə sin də fə -
al rol oy na yır lar. Bu ki mi amil lər yüz
min lər lə qa dı nın ic ti ma i- si ya si mey da na

atıl ma sı, on la rın dav ra nı şın da baş ve rən
si ya sət ləş mə nin tə sir lə ri özünü açıq
göstər miş dir. Müa sir hə ya tı mız da qa dın -
la rın si ya si fə al lı ğı nın xey li ar tma sı get -
dik cə ak tiv bir hal al mış dır. Qa dın lar ar -
tıq qlo bal sə viy yə də, BMT-nın, Av ro pa
Bir li yi nin, ATƏT -in, Av ro pa Şu ra sı nın, İs -
lam Konf ran sı Təş ki la tı nın, UNES CO- nun
iş lə rin də, dünya da baş ve rən ic ti ma i- si -
ya si pro ses lər də, dövlə tin ida rə olun ma -
sın da, yer li ida rə or qan la rın da, ke çi ri lən
seç ki lər də fə al iş ti rak edir lər. 

Azər bay can da qa dın hə rə ka tı nın for -
ma laş ma sın da, on la rın hüquq la rı nın qo -
run ma sın da Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı
Meh ri ban Əli ye va nın xid mət lə ri xüsu si
vur ğu lan ma lı dır. Xalq və dövlət üçün,
bugü nkü və gə lə cək nə sil lə rın ri fa hı üçün
hər tə rəf li re al fə a liy yət proq ra mı na çe vir -
mək mis si ya sı nı böyük əz mkar lıq la öz
üzə ri nə götürmüş şəxs – XXI əs rın ən
görkəm li Azər bay can xa nı mı Meh ri ban
Əli ye va dır.  

Çox şa xə li fə a liy yə tin də da im mər hə -
mət, xe yir xah lıq, hu ma nizm ki mi ümum -
bə şə ri prin sip lə rə sa diq qa lan Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın şəx siy yə tin də nə cib lik,
qay ğı keş lik, in san pər vər lik ki mi yüksək
mə nə vi key fiy yət lər öz tə cəss ümünü tap -
mış dır. 

Meh ri ban xa nım öz fə a liy yə ti ilə Azər -
bay can da qa dın hə rə ka tı nı can lan dı ra raq
ye ni bir mər hə lə aç dı. Onun mil li ma raq -
la ra söykə nən çox şa xə li fə a liy yə ti mu ̈a sir
Azər bay can qa dı nı nın cə miy yət də ki
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mövqe yi və ro lu ba rə də ay dın tə səv vür
ya ra dır. Meh ri ban xa nı mın şəx siy yə tin də
Azər bay can qa dı nı ü çün sə ciy yə vi olan
yük sək hu ma nizm və qay ğı keş lik ki mi
key fiy yət lər par laq tə cəs sü mü nü ta pıb. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va özünün pe -
şə kar fə a liy yə ti, zən gin təcr übə si, böyük
hu ma niz mi və ha di sə lə rə ge niş miq yas lı
ba xış bu ca ğı ilə Azər bay can ta ri xin də qa -
dın hə rə ka tı nın ye ni bir sə hi fə si ni baş la -
mış dır. Onun ço xis ti qa mət li fə a liy yə ti nin
əsa sın da xalq sev gi si, və tən pər vər lik, bə -
şə ri ide al la ra sa diq lik, zə rif hu ma nizm da -
ya nır. Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər tək cə Azər bay -
can la məh dud laş mır, ey ni za man da, bey -
nəl xalq sülh və sa bit li yin tə min edil mə -
sin də önəm li rol oy na yan si vi li za si ya la r-

a ra sı di a loq mühi ti nin for ma laş dı rıl ma sı,
dünya mə də ni ir si nin qo run ma sı üzrə ak -
tu al sa hə lə ri də əha tə edir. Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın ma lik ol du ğu üstün mə -
nə vi mə ziy yət lə rin nə cib ai lə köklə ri nə
də rin bağ lı lıq dan qay naq lan ma sı Və tə ni -
mi zə, dövlət çi li yi mi zə və xal qı mı za sa diq -
lik əz mi ni şərt lən di rən əsas amil dir.  

Məş hur Çin fi lo so fu Lao Szı qeyd edir
ki, min ki lo metr uzun lu ğun da olan yol sa -
də cə bir ad dım la baş la yır. Ad dı mı at maq
isə böyük cə sa rət və fə da kar lıq tə ləb edir.
Meh ri ban Əli ye va at dı ğı hər ad dı mın da
cə sa rət li və cürət li dir. Meh ri ban xa nım
meh ri ban lıq ya ra da bi lən ecaz kar ülvi
xüsu siy yət lə rə ma lik qa dın dır. Onun cə -
miy yə tin hər bir üzvünə qar şı is ti rəf ta rı
yal nız xoş müna si bət do ğu rur. 
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Meh ri ban Əli ye va nın ic ti mai li der ki -
mi fə a liy yə ti Azər bay can qa dı nı nın par -
laq ob ra zı nı for ma laş dır mış dır. O, sözün
əsl mə na sın da, Azər bay can qa dı nı nın lə -
ya qət sim vo lu dur və is tər hu ma ni tar, is -
tər elm və təh sil, is tər sə də di gər sa hə lər -
də hə ya ta ke çir di yi böyük miq yas lı təd -
bir lər qa dın la rın cə miy yət də ro lu nun
ar tma sı na dəs tək ol maq la ya na şı, həm də
baş qa ölkə lər də ya şa yan qa dın lar üçün
əsl örnək dir. Özü də bu, elə bir hal dır ki,
xa riz ma tik və ca zi bə dar şəx siy yət yüksək
də rə cə də zi ya lı lıq ilə vəh dət təş kil edir.  

Meh ri ban xa nım yüksək əx la qi, el mi
və mə də ni də yər lə rə ma lik bir ai lə də do -
ğu lub və tər bi yə alıb. Va li deyn lə ri Meh ri -
ban xa nı mın mil li və mə də ni şəx siy yət
ola raq for ma laş ma sın da əvəz siz rol oy -
na yıb lar. Tə vazö kar, sa də və zi ya lı bir ai -
lə də tər bi yə al mış, hə min mühit dən bəh -
rə lən miş, son ra isə dünyə vi si ya si bir
ai lə də – ulu öndər Hey dər Əli yev ai lə sin -
də si ya sət çi ki mi püxtə ləş miş dir. Bütün
bun lar Meh ri ban xa nım da Və tə ni nə, mil -
lə ti nə olan sev gi ilə ya na şı, so si al, hu ma -
ni tar sa hə yə – mu si qi yə, in cə sə nə tə və
mil li adət -ə nə nə lə rə böyük ma raq ya ra -
dıb. Bi rin ci xa nım eh ti ya cı olan in san la -
rın prob lem lə ri nin həl lin də, on lar üçün
nor mal ya şa yı şın tə min olun ma sın da öz
kömə yi ni əsir gə mə yib. 

Meh ri ban Əli ye va is tər al dı ğı tər bi yə -
yə, is tər əsil- nə ca bə ti nə, is tər sə də təh si -
li nə görə Azər bay ca nın so vet dövrü zi ya -
lı la rı mühi tin dən çı xıb. İn di dünya da bu

sə viy yə li baş qa bir bi rin ci xa nım, çə tin ki,
ta pı lar. Bu mə ziy yət lə rə ma lik olan eli ta
nüma yən də lə ri, adə tən, so yuq qan lı olur,
xal qın prob lem və qay ğı la rı nı ürək lə ri nə
ya xın bu rax ma ma ğa ça lı şır lar. Hə qi qə tən
də çə tin dir, am ma Meh ri ban Əli ye va baş -
qa sı nın dər di nə ürək dən şə rik ol ma ğı ba -
ca rır. Bu nu ro la gir mək lə imi ta si ya et mək
mümkün de yil. Onun tə bi ə ti be lə dir!  

İn sa nın in tel lek tu al tə fəkk ürlü və tən -
daş ki mi for ma laş ma sın da, tər bi yə sin də
ai lə nin ro lu müstəs na dır. İn san üçün ai -
lə nin əhə miy yə ti nə qə dər böyükdürsə,
ai lə üçün də sev gi və hörmət mühi ti nin
əhə miy yə ti o qə dər önəm li dir. So si o lo gi -
ya el min də hə mi şə ai lə ki çik bir cə miy yət
ki mi araş dı rıl mış dır. So si u mun in tel lek -
tu al mühi ti nin for ma laş ma sın da, yet kin -
ləş mə sin də ai lə nin ro lu əvə zo lun maz dır.
Elə ai lə lər var ki, o nə in ki ya şa dı ğı cə miy -
yət üçün örnək dir, ey ni za man da mil lə tə,
xal qa, dövlə tə əsl nümu nə dir. Be lə ai lə -
dən tər bi yə va si tə si lə götürülmüş bütün
müsbət key fiy yət lər cə miy yə tin in tel lek -
tu al in ki şa fı üçün fay da lı dır. 

Təcr übə göstə rir ki, əx la qi özülü
düzgün qo yu lan ai lə nə sil lə rə örnək dir.
İl ham Əli ye vin ide al tər bi yə al dı ğı Əli -
yev lər ai lə si nin böyük şəx siy yət lər, mü -
ba riz lər ye ti rən, mil lə ti ni, xal qı nı, dövlə -
ti ni dünya da ta nıt dı ran ai lə lər dən ol ma -
sı da nıl maz hə qi qət dir. Ta le bu ai lə ni
san ki mil lə ti nin, xal qı nın in ki şa fı, yet kin -
ləş mə si, dünya ya ta nı dıl ma sı üçün ya rat -
mış dır.
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Meh ri ban xa nı mın for ma laş dı ğı mü -
hit Azər bay ca nın ta ri xi ilə ay rıl maz şə kil -
də bağ lı dır. Meh ri ban Əli ye va fe no me ni
baş qa amil lər lə ya na şı, həm də iki konk -
ret ai lə nin – Pa şa yev lər ilə Əli yev lə rin qo -
hum ol ma sı nın nə ti cə si dir. Meh ri ban xa -
nı mın ba ba sı, görkəm li Azər bay can ya zı -
çı sı və ədə biy yatş ünas alim Mir Cə lal
Pa şa yev əs lən Cənubi Azərbaycan dan idi.
Ana sı Ai da İman qu li ye va ta nın mış ərəbş -
ünas olub, Azər bay can El mlər Aka de mi -
ya sı nın Şərq şünas lıq İn sti tu tu na baş çı lıq
edib. Meh ri ban Əli ye va nın hə yat yol da şı -
nın, in di ki Pre zi dent İl ham Əli ye vin ata -
sı nın təq di ma ta eh ti ya cı yox dur: Hey dər
Əli yev müa sir müstə qil Azər bay ca nın qu -
ru cu su dur. Bu fakt çox şe yə də la lət edir.  

Böyük əx la qa söykə nən ki çik bir ai lə -
nin dövlət, xalq üçün nə qə dər əhə miy -
yət li ol ma sı bu ai lə nin tim sa lın da da ha
ay dın, da ha gözəl görünür. Məhz bu ai lə -
nin tim sa lın da de mək olar ki, ai lə özü
düzgün ida rə olu nan dövlət dir. Tək cə Əli -
yev lər ai lə si nin de yil, bütün Azər bay can
ad lı bir ölkə nin övla dı olan, na dir ta ri xi
şəx siy yət ki mi ye ti şən Hey dər Əli ye vin si -
ya si ira də si, ana li tik tə fəkk ürü, uzaqgö-
rən li yi, ca hanş ümul əməl lə ri, tükən mək
bil mə yən ener ji si nə in ki onun özünü, hət -
ta bütün dünya azər bay can lı la rı nı pla net
miq ya sın da ta nıt mış dır. Mə na lı ömrünü
xal qı na, Və tə ni nə həsr et miş bu na dir ta -
ri xi şəx siy yə tin hə yat yo lu də rin fəl sə fi
köklə rə bağ lı böyük bir si ya si mək təb dir. 
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Bu ai lə lər mil li eli ta dır. Azər bay can -
da on lar la sə mi mi- qəlb dən fəxr edir lər.
Özü də çox sa də bir sə bəb dən – ölkə yə və
xal qa görə mə su liy yət yükü re al şə kil də
on la rın çiy nin də dir. Məhz on lar sı naq la -
rın və it ki lə rin ağ rı -a cı sı nın nə de mək ol -
du ğu nu gözəl bi lir lər. Çox vaxt görürsən
ki, naz- ne mə tin çox lu ğu eli ta nı zə if lə dir.
Bu ai lə lər isə ək si nə, şəx si ener ji lə ri ilə
is la hat la rı sürət lən di rir və sti mul laş dı rır -
lar. Heç şübhə siz, söhbət müa sir Azər bay -
can ta ri xi nin pas si o nar şəx siy yət lə rin dən
ge dir. 

Meh ri ban Əli ye va özünün həm ic ti -
ma i- si ya si fə a liy yə ti, həm də el mi ya ra dı -
cı lı ğı ilə Azər bay can qa dın la rı na nümu -

nə dir. O, müa sir Azər bay can qa dın hə rə -
ka tı nın li de ri ki mi dövlə ti mi zin tə rəq qi si
na mi nə ge niş fə a liy yət göstə rir. Meh ri ban
xa nı mı şəx siy yət ki mi xa rak te ri zə edər -
kən bir mə qa mı nə zər dən qa çır maq ol -
maz ki, onun fə a liy yə tin də ənə nə vi lik lə
müa sir lik, ta ri xi köklə rə bağ lı lıq la dünyə -
vi lik əsas prin sip lər dən dir.  

Meh ri ban Əli ye va öz mə nə vi və in tel -
lek tu al ener ji si ni cə miy yə tin in ki şa fı na
yönəlt mək lə Azər bay can qa dı nı nın ic ti -
mai fə a liy yə ti nin ye ni sə hi fə si ni aç mış dır.
Onun elm, təh sil, mə də niy yət və id man
sa hə lə ri nin in ki şa fı na yönəl miş fə a liy yə -
ti, ölkə də ki qu ru cu luq pro ses lə rin də ya -
xın dan iş ti ra kı, şübhə siz, cid di el mi əsas -
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la ra söykə nir. O, ölkə da xi lin də və xa ric də
ke çir di yi görüşlər də də rin bi li yə, ge niş
eru di si ya ya ma lik ol du ğu nu hər də fə ye -
ni dən nüma yiş et di rir. Azər bay can qa dın -
la rı üçün bu, gözəl bir nümu nə dir. Bütün
bun lar Meh ri ban Əli ye va nın yüksək si ya -
si po ten si a la ma lik ol du ğu nu təs diq lə -
mək lə Azər bay can qa dı nı nın mo dern tə -
ləb lə rə uy ğun ob ra zı nı dünya ya nüma yiş
et di rir.  

Meh ri ban Əli ye va qa dı nın ai lə də ro lu
haq qın da be lə de yir: “Hər bir qa dın üçün
onun ai lə si, onun uşaq la rı hə ya tı nın ən
va cib, ən mühüm his sə si dir. Mən özüm üç
uşaq ana sı ola raq, ana lıq mis si ya sı nı hə -
ya tı mın ən va cib mis si ya sı ki mi də yər lən -
di ri rəm”. Bu ya naş ma ilə o, Azər bay can

xal qı nın mil li- mə nə vi də yər lər sis te min -
də ai lə ami li nin nə qə dər önəm li ol du ğu -
nu diq qə tə çat dı rır. 

Meh ri ban Əli ye va xal qı mı zın haqq sə -
si dir. Onun bey nəl xalq tri bu na lar dan səs -
lən dir di yi Azər bay can hə qi qət lə ri ilə bağ lı
əz mkar mis si ya sı güclü bir si ya si təş vi qat
va si tə si nə çev ri lib dir. Hə mi şə sülhün,
əmin -a man lı ğın car çı sı ol muş Meh ri ban
xa nım dünya da hər kə sin təhl ükə siz və
bir gə sülh şə ra i tin də ya şa ma sı üçün sülh-
pər vər si ya sə tə də rin dən töhfə ve rir. Bey -
nəl xalq sə viy yə də ke çi ri lən təd bir lər də qa -
dın hə rə ka tı nın li der lə rin dən bi ri ki mi
mötə bər və möhtə şəm fə a liy yə ti ilə se çi lir.  

Meh ri ban Əli ye va gen der prob lem lə -
ri nin həl li is ti qa mə tin də cə sur ad dım lar
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ata raq qa dın la ra qar şı bütün zo ra kı lıq la -
rın və Azər bay can ai lə si nə zidd olan ste -
re o tip lə rin ara dan qal dı rıl ma sı na na il ol -
muş dur. Meh ri ban xa nı mın tə şəbb üsü ilə
qa dın hüquq la rı nın müda fi ə si is ti qa mə -
tin də apa rı lan iş lər xüsu si lə qeyd olun -
ma lı dır. Mə sə lən, “XXI əs rdə qa dın la ra
qar şı zo ra kı lıq əley hi nə” la yi hə si ölkə də
böyük ək s-sə da do ğur muş dur. 2010-cu il -
də qa dın və uşaq la rın mə i şət zo ra kı lı ğın -
dan müda fi ə si nə yönəl miş “Mə i şət zo ra -
kı lı ğı haq qın da” Qa nun qə bul olun muş -
dur. Hə min Qa nu nun qə bul edil mə sin də,
Ai lə Mə cəl lə sin də qız lar üçün ni kah ya şı -
nın 18-ə qal dı rıl ma sı ilə bağ lı də yi şik lik
olun ma sın da Meh ri ban xa nım Əli ye va

böyük tə şəbb üs göstər miş dir. Bu nun nə -
ti cə si ola raq, er kən ni kah lar və mə i şət zo -
ra kı lı ğı ilə bağ lı ci na yət lə rin sa yı azal maq -
da dır. 2008-ci il yan va rın 16-da Hey dər
Əli yev Fon du, BMT-nin Əha li Fon du
(UNF PA) və Azər bay ca nın Ai lə, Qa dın və
Uşaq Prob lem lə ri üzrə Dövlət Ko mi tə si
ara sın da XXI əs rdə qa dın la ra qar şı zo ra -
kı lıq əley hinə bir gə la yi hə yə da ir sə nəd -
lə rin im za lan ma sı da bu nun ba riz nümu -
nə si dir. Əsas məq sə di əha li nin ma a rif lən -
di ril mə si, qa dın və uşaq la rın mə i şət
zo ra kı lı ğın dan müda fiə olun ma sı, zə rər li
vər diş lə rin ara dan qal dı rıl ma sı, er kən ni -
kah la rın qar şı sı nın alın ma sı və ai lə də baş
ve rən zo ra kı lı ğın uşaq la ra tə si ri nə yol ve -
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ril mə mə si ki mi əsl in sa ni müna si bət lə ri
əks et di rən bu la yi hə çər çi və sin də, həm -
çi nin bey nəl xalq təcr übə nin öyrə nil mə si,
o cümlə dən bey nəl xalq ek spert lə rin cəlb
edil mə si, əha li ara sın da in san hüquq la rı
və gen der bə ra bər li yi ilə bağ lı ge niş miq -
yas lı mə lu mat lan dır ma kam pa ni ya sı nın,
re gi o nal se mi nar la rın təş ki li plan laş dı rı lır. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nə cib,
hu ma nist və in san pər vər xa rak ter lə cə -
miy yət də mə nə vi aşın ma ya ra dan, elə cə
də saf və ali də yər lə ri ucuz laş dı ran mən fi
me yil lə rə qar şı ba rış maz mövqe tu tur, in -
san lı ğın tən tə nə si nə xid mət edən nə cib
tə şəbb üslə ri ilə həm də si vi li za si ya la ra -
ra sı di a loq pro se si nə öz töhfə si ni ve rir.
Son il lər də məhz Meh ri ban xa nım Əli ye -
va nın tə şəbb üsü və iş ti ra kı ilə Ba kı da təş -
kil olun muş yüksək sə viy yə li bey nəl xalq
təd bir lər də dünya da sülh və sa bit li yin
möhkəm lən di ril mə si, mə də niy yət lə ra ra sı
di a lo qun ge niş lən di ril mə si, qa dın hüquq -
la rı nın qo run ma sı, sa vad sız lı ğın, di ni, ir qi
ay rı- seç ki li yin ara dan qal dı rıl ma sı ki mi
nə cib ide ya lar üstünlük təş kil et miş dir. 

Bi rin ci xa nı mın Azər bay can qa dın la -
rı nın III qu rul ta yın da kı də rin məz mun lu
çı xı şı isə ümu mi lik də ölkə də qa dın hə rə -
ka tı nın dünə ni, bugü nü və gə lə cə yi ilə
bağ lı ən də yər li fi kir lə ri, tövsi yə lə ri
özündə eh ti va edir. Meh ri ban xa nım Əli -
ye va de miş dir ki, biz bu gün hə ya tı mı zın
bir çox sa hə lə rin də qa dın la rın əl də et di yi
uğur lar la haq lı ola raq fəxr edi rik. Ta rix
bo yu Azər bay can da mə də niy yə ti mi zin,

ana di li mi zin, di ni mi zin, adət -ə nə nə lə ri -
mi zin, mil li də yər lə ri mi zin qo ru nub sax -
lan ma sın da qa dın la rın mi sil siz xid mə ti
ol muş dur. Azər bay can da qa dın, ana hər
za man uca, müqəd dəs sa yıl mış, qa dın la -
rı mız övlad la rı nı və tən pər vər lik, xe yir -
xah lıq, mərd lik, qo naq pər vər lik, to le rant -
lıq ru hun da tər bi yə edə rək, xal qı mı za xas
olan bu gözəl xüsu siy yət lə ri qo ru yub sax -
la mış dır. 

Qa dın la rın ma a rif lən mə si nin ic ti ma i-
 si ya si hə yat da ak tiv ol ma la rı gə lə cək nə -
sil lə rin də in ki şa fı nı si gor ta la mış olur.
Meh ri ban xa nı mın təş ki lat çı lı ğı və dəs tə -
yi ilə qa dın mə sə lə lə ri ilə bağ lı ölkə də ke -
çi ri lən bey nəl xalq təd bir lə rin çox böyük
əhə miy yə ti var dır. On la rın sı ra sın da “Mə -
də niy yət lə ra ra sı di a loq da qa dın la rın ro -
lu nun ge niş lən di ril mə si”, “Gen der bə ra -
bər li yi: de- yu re və de- fak to bə ra bər li yi -
nin tə min olun ma sı”, Krans -Mon ta na
Fo ru mu çər çi və sin də “Qa dın hüquq la rı
in san hüquq la rı dır, in san hüquq la rı isə
qa dın la rın hüqu qu dur” mövzu la rın da ke -
çi ri lən konf rans la rı göstər mək olar.  

Mil li dövlət çi lik də, mil li- mə nə vi dün -
ya mı zın qo run ma sın da, elə cə də də yər və
la yiq li önəm qa zan ma sın da Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın böyük ro lu ye ni ta ri xi mi -
zin yad da qa lan sə hi fə lə rin dən dir. Meh ri -
ban xa nı mın bu sa hə də çox cə hət li və da -
vam lı fə a liy yə ti tək cə ölkə miz də de yil,
onun hüdud la rın dan çox- çox uzaq da da
ge niş ic ti mai ək s-sə da do ğur muş dur.
Onun ge niş ic ti ma i- si ya si fə a liy yə ti tək cə
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ölkə miz də de yil, həm də dünya sə viy yə -
sin də Azər bay can qa dı nı nın müsbət ob -
ra zı nın for ma laş ma sın da müstəs na ro la
ma lik dir. Meh ri ban xa nım, sözün əsl mə -
na sın da, Azər bay can qa dı nı nın lə ya qət
sim vo lu dur və is tər hu ma ni tar, is tər elm
və təh sil, is tər sə də di gər sa hə lər də hə ya -
ta ke çir di yi iri miq yas lı təd bir lər qa dın la -
rın cə miy yət də ro lu nun ar tma sı na dəs tək
ol maq la ya na şı, həm də baş qa ölkə lər də
ya şa yan qa dın lar üçün əsl örnək dir. 

Azər bay can da "Bi rin ci xa nım" in sti -
tu tu nun 2003-cü ilin ok tyab rın dan son ra

for ma laş ma sı, bu nun UNES CO və ISESCO-
 nun xoş mə ram lı sə fi ri, Mil li Məc li sin de -
pu ta tı Meh ri ban xa nım Əli ye va nın adı ilə
bağ lı ol ma sı fak tı da xüsu si vur ğu lan ma -
lı dır. Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban xa nım Əli ye va nın çox şa xə li fə a liy yə ti
mil li- mə nə vi də yər lə rə söykə nən və in -
tel lek tu al yüksə li şə xid mət edən ide ya la -
rın cə miy yət də da ha da zən gin ləş mə si nə
və möhkəm lən mə si nə yönəl miş dir. 

Meh ri ban xa nı mın tim sa lın da Azər -
bay can qa dı nı cə sur və fə da kar lıq ünva -
nı na çev ril miş dir. O, ic ti mai pro ses lər də
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fə al iş ti ra kı ilə qa dın hə rə ka tı na ye ni key -
fiy yət də yi şik lik lə ri gə tir miş, qa dı nın si -
 ya si pro ses lər də ki ye ri nin və ro lu nun
düzgün və ni zam lı tər zi ni müəy yən et -
miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay can qa -
dın la rı nın ölkə nin ic ti ma i- si ya si hə ya tın -
da ak tiv iş ti ra ka ma ra ğı nın ar tma sı, cə -
miy yə ti miz də qa dın fə al lı ğı ənə nə lə ri nin
güclən mə sin də ro lu böyükdür. Bi rin ci xa -
nı mın ge niş ic ti ma i- si ya si fə a liy yə ti dünya
sə viy yə sin də Azər bay can qa dı nı nın müs -
bət ob ra zı nın for ma laş ma sın da əvəz siz
rol oy na yır. Ona görə də bu gün Azər bay -
can qa dın la rı nın si ya si və so si al ak tiv li yi
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın adı ilə bağ lı -
dır. Bi rin ci xa nı mın fə a liy yə ti o qə dər ge -
niş və çoxp lan lı dır ki, uşaq lar dan tut muş
yaş lı in san la ra ki mi əha li nin bütün tə bə -
qə lə ri ni əha tə edir. Az tə mi nat lı və şə hid
ai lə lə ri onun qay ğı sı nı da im öz üzər ilə -
rin də hiss edir lər. Meh ri ban xa nı mın be lə
ai lə lə ri hər za man ya da sal ma sı mər hə -
mə tin, xe yir xah lı ğın onun hə yat ama lı na
çev ril di yi nin təs di qi dir. Onun şəx sin də
Azər bay can qa dı nı üçün sə ciy yə vi olan
yüksək hu ma nizm və qay ğı keş lik ki mi key -
fiy yət lər par laq tə cəss ümünü tap mış dır. 

Meh ri ban xa nım ic ti ma i- si ya si mühit -
də qa dı nın əsl ic ti mai si ma sı nı cə miy yə tə
təq dim et miş dir. Onun bütün mə ziy yət lə -
ri ic ti mai xa dim və si ya sət çi ki mi cə miy -
yə tə təq dim edil mə si ni bütövlükdə ta -
mam la mış dır. Mə lum dur ki, si ya sət ta ma -
mi lə baş qa so si al və mə də ni mühit

ol du ğun dan, bu ra da imic baş lı ca fak tor -
dur. Si ya si imic kütlə lə rin şüur da tə şək-
k ül tap mış və si ya si li de rin emo si o nal bə -
zən miş ob ra zı nın xa rak te rik ste re o ti pi dir.
Bəs imic nə dən, da ha doğ ru su, han sı so -
si al- psi xo lo ji amil lər dən tə şəkk ül ta pır?
İmi ci for ma laş dı ran in for ma si ya: ge yim
ma ne ra sı, özünü la yiq li apar maq la sə lis
nitq mə də niy yə ti, pro fes si o nal sa vad, eru -
di si ya, iş güzar lıq, tə şəbb üskar lıq, si ya si
plat for ma, fə a liy yət proq ra mı, ra dio və te -
le vi zi ya da özünü təq di met mə qa bily yə ti
və sairədir. Be lə lik lə, imic so si al -e tik kom -
po nent lər sa yə sin də tə şəkk ül ta pır. Si ya -
sət çi qa dın əsl imi cə ma lik ol maq is tə yir -
sə, nitq qa bi liy yə ti ni dur ma dan tək  mil -
ləş dir mə li dir. Hər bir si ya sət çi ni, elə cə də
qa dın si ya sət çi ni da ha çox söylə di yi fı kir -
lə rin məz mu nu na görə qiy mət lən di rir lər.
Yə qin ki, ağıl lı si ya sət çi lər Sok ra tın “da -
nış ki, sə ni ta nı yım” kə la mı nı xa tır la ma ya
bil məz lər. Tə sadü fi de yil dir ki, müa sir po -
li to loq lar si ya sə ti, hər şey dən əv vəl, nitq
fə a liy yə ti ilə bağ lı xüsu si, mürək kəb fə a -
liy yət növü he sab edir lər. Si ya sət çi ni – fər -
qi yox dur, ki şi, ya xud qa dın – öyrən mə yin
ən yax şı me to du in terv üdür. Bu bi la va si -
tə can lı, qar şı lıq lı ünsiy yət for ma sı dır. Si -
ya sət çi üçün in terv ünün əhə miy yə ti on -
da dır ki, o, ge niş au di to ri ya qar şı - sın da
nüfu zu na fay da gə ti rən bir amil hə ya ta
ke çi rir. Po zi tiv cə hət bu dur ki, əha li bu
pro ses də öz li de ri nə eti ma dı nı bil dir mək -
lə ya na şı, özü də si ya si mə də niy yə tin dər -
ki nə me yil li olur. İn tervü elə bir si ya si po -
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ten si a la ma lik dir ki, bu za man si ya sət çi
öz ob ra zı nı ya rat maq la, pro fes si o nal lı ğı -
nı nüma yiş et dir mək üçün si ya si opo nent -
lə ri nin ob ra zı na hücum edir. Be lə bir si tu -
a si ya da si ya sət çi həm çi nin öz də yər lə ri ni
və ide al la rı nı aş kar la yır, bir növ, əha li yə
öz si ya si ba xış la rı ba rə də he sa bat ve rir. 

Məhz in tervü pro se sin də si ya sət çi nin
nitq re ak si ya  sı nı müşa hi də et mək olar.
Məhz bu za man bir qə dər inan maq olar
ki, mətn müəy yən müəl li fə məx sus dur. Si -
ya sət çi nin nitq mə də niy yə ti ba rə də mə -
lu ma tı onun te le vi zi ya da ver di yi in terv -
üdən al maq olar. Tə bii ki, müşa hi də çi ni
hər şey dən çox si ya sət çi nin nə dən da nış -
dı ğı de yil, onun ne cə da nış ma sı, au di to ri -
ya ya ne cə təq dim et mək ma ne ra sı ma raq -
lan dı rır. Si ya sət çi nin hər nit qin də onun
si ya si dav ra nı şı nın ti pik cə hət lə ri üzə çı -
xır. Seç ki lər za ma nı si ya sət çi nin, bir növ,
“nitq port re ti” ya ra nır. Ümu miy yət lə, si -
ya si kom mu ni ka tiv lik də “nitq dav ra nı şı”
əsas ka te qo ri ya ki mi qə bul edi lir. Çünki
məhz bu cə hət si ya sət çi nin nə in ki kom -
mu ni ka tiv, hət ta so si al dav ra nı şı nın ma -
hiy yə ti ni açır. Si ya sət çi nin in terv üsündə
nitq dav ra nı şı nın ikin ci mühüm pa ra met -
ri “nitq li der li yi” dir. İn gi lis -A me ri ka linq -
vop raq ma tik mək tə bi nin tə rəf dar la rı he -
sab edir lər ki, so si al li de rin söhbə tin də
mühüm nitq cə hət lə rin dən bi rin ci si, hə -
mi şə in terv üsünə ye ni mövzu ide ya sı da -
xil et mə si, ikin ci cə hət isə tə rəf da şı nın de -
dik lə ri ni qiy mət lən dir mə yi sözlə ifa də et -
mək ba ca rı ğı dır. Məhz bu cə hət lər nitq

ünsiy yə tin də li de rə xas olan xüsu siy yət -
lər dir. 

Si ya sət çi nin nitq dav ra nı şı nın üçüncü
əsas pa ra met ri onun kom mu ni ka tiv
əmək daş lıq mühi ti ya rat ma sı, yə ni söhbət
pro se sin də la zı mi qar şı lıq lı an laş ma ya
səy göstər mək ba ca rı ğı dır. Bu nun la bağ lı
qeyd edək ki, və tən po li to lo ji fik rin də bu
prob lem si ya si as pekt də, de mək olar ki,
təd qiq edil mə miş dir. Hal bu ki li der lik və
si ya si eli ta prob le mi bun suz re al şə kil də
araş dı rı la bil məz. Bu prob le mə da ir son
ola raq qeyd et mək is tər dik ki, si ya si nitq
mə də niy yə ti sözünün mə na sı nı düzgün
dərk et mək lə, on dan so si al qu ru cu luq sa -
hə sin də bir alət ki mi ya rar lan maq, cə miy -
yə ti, dövlə ti və ha ki miy yə ti ya rat maq da
məq sədy önlü və ef fek tiv va si tə ki mi də -
yər lən mək önəm li dir. Bu, eli tar li de rin
dav ra nı şın da, onun si ya si tə fəkk üründə
bir vər diş ki mi mühüm hal ol ma lı dır.
Sözün, nit qin düzgün qu rul ma sı, onun tə -
miz li yi, də qiq li yi, ha mı nın ba şa düşdüyü
for ma da çat dı rıl ma sı, ifa də li li yi, etik qa -
nun la ra əsas lan ma sı si ya si eli ta nın baş lı -
ca pe şə də  yər  lə ri dir. Əbəs ye rə de yil mir
ki, si ya sət nitq sə nə ti dir. 

Qa dı nı si ya sət çi edən məhz bu sa da -
la nan so si al- psi xo lo ji xa rak ter lə ri dir. Si -
ya sə tə gə lən və dövlə ti nin mə na fe yi ni hə -
mi şə üstün tu tan “zə rif məx luq” la rın məş -
hur nüma yən də lə ri məhz yu xa rı da
sa da la dı ğı mız key fiy yət lə rə ma lik olub lar.
Si ya si tə fəkk ürü və nit qi güclü olan qa dın
si ya sət çi lər nə in ki öz ölkə si nin si ya si hə -
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ya tın da, hət ta dünya si ya sə tin də müstəs -
na rol oy na mış lar.  

Bu mə ziy yət lər ar tıq si ya si eli ta da
yüksək yer qa zan mış Meh ri ban Əli ye va -
nın xa rak te rin də cəm ləş miş dir. O, ölkə də
baş ve rən mürək kəb ic ti ma i- si ya si pro -
ses lə rin ge di şin də üzə ri nə düşən bütün
və zi fə lə rin öhdə sin dən lə ya qət lə gə lir, da -
im mil li dövlət çi lik mövqe yin dən çı xış
edir. Meh ri ban xa nım gənc nəs li Və tə nə
sə da qət, Azər bay ca nın dövlət müstə qil li -
yi nin möhkəm lən di ril mə si, əra zi bütövlü-
yünün tə min edil mə si uğ run da əz mkar -
lıq və qə tiy yət göstər mək ru hun da tər bi -
yə et mək, on la rı xal qa, cə miy yə tə la yiq li
bir övlad ki mi ye tiş dir mək ki mi ağır yükü
şə rəf lə ye ri nə ye ti rir. 

Meh ri ban xa nı mın fi kir lə ri də özünün
sa də l i yi ki mi ay dın və sa də dir. O qeyd edir
ki, mə nim həm ya şıd la rım hə yat la rın da kı
Hey dər Əli yev mər hə lə si nin bu gününü
ya şa yır, ye nə də hə yat dər si ke çir: “Bu
dərs onun tim sa lın da ru hun, ira də nin gü -
cünə, in sa nın məğ lu be dil məz li yi nə inam
dər si dir”. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va özünün pe -
şə kar fə a liy yə ti, zən gin təcr übə si, böyük
hu ma niz mi və ha di sə lə rə ge niş miq yas lı
ba xış bu ca ğı ilə Azər bay can ta ri xin də qa -
dın hə rə ka tı nın ye ni bir sə hi fə si ni baş la -
mış dır. Meh ri ban xa nım bu hə rə kat ta ri -
xin də ilk şəx siy yət dir ki, onun fə a liy yə ti
təh sil dən sə hiy yə yə, id man dan mə də niy -
yə ti mi zin təb li ği nə, xey riy yə çi lik dən ət -
raf mühi tin qo run ma sı na qə dər ge niş bir

are a lı əha tə edir. Onun ço xis ti qa mət li fə -
a liy yə ti nin əsa sın da xalq sev gi si, və tən -
pər vər lik, bə şə ri ide al la ra sa diq lik, zə rif
hu ma nizm da ya nır. Məş hur fran sız ya zı -
çı sı Jül Re na rın hik mət li bir kə la mı var:
“Bəx tə vər o in san dır ki, baş qa la rı nın hə lə
et mə yə ha zır laş dı ğı işi o ar tıq hə ya ta ke -
çi rib”. Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə
hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər tək cə Azər bay -
can la məh dud laş mır, ey ni za man da bey -
nəl xalq sülh və sa bit li yin tə min edil mə -
sin də önəm li rol oy na yan si vi li za si ya la -
ra ra sı di a loq mühi ti nin for ma laş dı rıl ma sı,
dünya mə də ni ir si nin qo run ma sı üzrə ak -
tu al sa hə lə ri də əha tə edir. Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın ma lik ol du ğu üstün mə -
nə vi mə ziy yət lə rin nə cib ai lə köklə ri nə də -
rin bağ lı lıq dan qay naq lan ma sı onun
Və tə ni mi zə, dövlət çi li yi mi zə və xal qı mı za
sa diq lik əz mi ni şərt lən di rən əsas amil dir.  

Cə miy yət də ge dən de mok ra tik ləş mə
pro ses lə rin dən irə li gə lə rək ölkə də çox -
say lı qa dın təş ki lat la rı nın ya ra dıl ma sı,
ümum mil li miq yas da fə a liy yət göstə rən
bu qu rum la rın əsas məq səd ki mi Azər -
bay can da qa dı nın so si al sta tu su nun yax -
şı laş dı rıl ma sı, onun so si al -iq ti sa di prob -
lem lə ri nin həl li və sa ir bu ki mi va cib mə -
sə lə lə rin önə çə kil mə si də Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın ic ti ma i- si ya si fə al lı ğı -
nın ba riz tə cəss ümüdür. 

2013-cü il iyu nun 7-də Ye ni Azər bay -
can Par ti ya sı nın V qu rul ta yın da Meh ri -
ban Əli ye va nın şəx sin də ümu mi lik də
Azər bay can qa dı nı na böyük eti mad göstə -
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ril di. Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Ye ni
Azər bay can Par ti ya sı səd ri nin müa vi ni
se çil mə si ilə Azər bay can qa dı nı nın si ya -
sət  də təm sil çi li yi nə böyük də yər ve ril di
və bu fakt qa dın la rı mı zın Azər bay ca nın
apa  rı cı par ti ya sı na axı nı nı da ha da sti -
mul laş dır dı. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban xa nım Əli ye va nın çox şa xə li fə a liy yə ti
mil li- mə nə vi də yər lə rə söykə nən və in -
tel lek tu al yüksə li şə xid mət edən ide ya la -
rın cə miy yət də da ha da zən gin ləş mə si nə
və möhkəm lən mə si nə, el min, təh si lin, sə -
hiy yə nin, mə də niy yə tin in ki şa fı, so si al
prob lem lə rin həl li na mi nə gördüyü çox
fə al iş lər lə ya na şı, gen der prob lem lə ri nə,
qa dın la ra qar şı bütün zo ra kı lıq la rın, ənə -
nə vi Azər bay can ai lə si nə zidd olan ste re -
o tip lə rin ara dan qal dı rıl ma sı na yönəl dil -
miş dir. 

Görkəm li ic ti mai xa dim, ölkə mi zin Bi -
rin ci xa nı mı bu gün qa dın hə rə ka tı nın
önündə ge də rək bey nəl xalq görüş və təd -
bir lər də Azər bay can qa dın la rı nı lə ya qət -
lə təm sil edir, sə si ni ən yüksək tri bu na -
lar dan dünya ic ti ma iy yə ti nə çat dı rır. Bu
gün Meh ri ban Əli ye va nın si ma sın da qa -
dın la rı mız dünya sə viy yə sin də öz sözünü
de yir. Şərq və Qərb xüsu siy yət lə ri ni özün -
də cəm ləş di rən, mil li də yər lə ri mi zin və
mə də niy yə ti mi zin təb li ğat çı sı, Azər bay -
can adət -ə nə nə lə ri nin qo ru yu cu su, ümum -
 mil li prob lem lə ri mi zin dünya müstə vi si -
nə çı xa rıl ma sın da əvəz siz xid mət lə ri olan
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın ob ra zı Azər -

bay can qa dın la rı nın dünya ba xı şın da, gə -
lə cə yin də mühüm rol oy na maq da dır. 

Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın sədr
müa vi ni, Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi -
den ti, UNES CO və ISESCO- nun xoş mə ram -
lı sə fi ri Meh ri ban xa nım Əli ye va bir çox
ic ti ma i- si ya si xa dim lə rə nümu nə ola caq
iş lər görür. Onun tə şəbb üsü və dəs tə yi ilə
yal nız Azər bay can da de yil, Ame ri ka da,
Av ro pa nın bir çox ölkə lə rin də, Müstə qil
Dövlət lər Bir li yin də, müsəl man ölkə lə rin -
də bir sı ra so si al, elm və təh sil, İKT, mə -
də niy yət sa hə lə rin də la yi hə lər hə ya ta ke -
çi ri lir. Azər bay can mə də niy yə ti nin, mu si -
qi si nin, in cə sə nə ti nin, ədə biy ya tı nın,
ta ri xi nin dünya da ta nın ma sın da Meh ri -
ban xa nım Əli ye va nın ro lu da nıl maz dır.
Məhz bir çox ölkə lə rin bi rin ci xa nım la rı
onun fə a liy yə tin dən ya rar la nır, təcr übə -
sin dən is ti fa də edir lər.  

Meh ri ban Əli ye va ən xır da tə fərr üat -
la rı be lə, təh lil et mə dən qə rar ver mir. O,
iti mü şa hi də çi lik qa bi liy yə ti nə ma lik dir.
Görüş lər, təb dir lər za ma nı heç nə diq qə -
tin dən kə nar da qal mır, il lər öncə mü şa hi -
də et di yi han sı sa bir ha di sə ni bü tün tə -
fər ru ̈a tı ilə xa tır la ya bi lir. Hər şe yə praq -
ma tik ya na şır, də rin dən təh lil edir və
düz gün qə rar ver mə yi ba ca rır. 

Meh ri ban xa nım ra si o nal düşüncə yə
ma lik, praq ma tik qə rar lar qə bul et mək
ba ca rı ğı, ic ti mai pro ses lə ri proq noz laş -
dır maq ba ca rı ğı, uzaqg örən li yi, özünə -
məx sus qa dın li der lik key fiy yət lə ri olan
ic ti mai xa dim dir. Onun bu is te da dı nın,
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yüksək ba ca rı ğı nın nə ti cə si dir ki, ic ti mai
fə a liy yə ti qlo bal sə viy yə də və dünya miq -
ya sın da qiy mət lən di ri lir, so si o lo ji təd qi -
qat lar da mühüm fun da men tal məz mun
kəsb edir.   

Meh ri ban Əli ye va nın xe yir xah mis si -
ya sı, örnək ve ri ci ad dım la rı onun övlad la -
rı tə rə fin dən də da vam et di ri lir. Əli yev lər
ai lə si nin xey riy yə çi lik və in san pər vər lik
hə rə ka tı san ki bu nəs lin ənə nə si nə, hə yat
fəl sə fə si nə çev ril miş dir. Meh ri ban övlad -
lar – Ley la və Ar zu Əli ye va lar nə cib və
mər hə mət ünva nı ki mi cə miy yə tin se vim -
li si nə çev ri lib lər. Xe yir xah, qay ğı keş in -
san, gözəl övlad və ana olan Ley la Əli ye -
va nın si ma sın da Azər bay can da müa sir cə -
sur və fə da kar gənc qa dın ob ra zı nı
görmək mümkündür. Ley la Əli ye va
özündə Azər bay can gənc lə ri nin ən yax şı
key fiy yət lə ri ni bir ləş di rir. Bu o in san lar -
dır ki, ölkə mi zin gə lə cə yi üçün na ra hat -
dır lar və onun çi çək lən mə si na mi nə da -
im ça lış ma ğa ha zır dır lar. 

Ley la xa nı mın fə a liy yə ti müxtə lif sa -
hə lə ri əha tə edir. Hey dər Əli yev Fon du -
nun vit se-p re zi den ti, ey ni za man da “Xo -
ca lı ya əda lət” kam pa ni ya sı nın tə şəbb -
üska rı və li de ri, IDEA İc ti mai Bir li yi nin
tə sis çi si və rəh bə ri, Ru si ya da Azər bay can
Gənc lər Bir li yi nin (A MOR) səd ri, elə cə də
“Ba kı” jur na lı nın tə sis çi si və baş re dak to -
ru dur. Ley la Əli ye va nın gördüyü bütün iş -
lər key fiy yət və uğur nümu nə si nə çev ri -
lir. Onun tə şəbb üsü ilə hə ya ta ke çi ri lən
iri miq yas lı və mühüm la yi hə lər dən bi ri

“Xo ca lı ya əda lət” kam pa ni ya sı olub. Ar tıq
doq quz il dən çox dur ki, bu tə şəbb üs çər -
çi və sin də bütün dünya da – Av ro pa dan
Ame ri ka ya dək – ye ni ta ri xin ən dəh şət li
ha di sə lə rin dən olan Xo ca lı soy qı rı mı haq -
qın da hə qi qət lə rin in san la ra çat dı rıl ma -
sı na xid mət edən təd bir lər və ak si ya lar
ke çi ri lir. 

Ley la Əli ye va Hey dər Əli yev Fon du -
nun vit se-p re zi den ti ki mi qay ğı ya, yar dı -
ma da ha çox eh ti ya cı olan la ra diq qət ye -
ti rir. Onun ge niş ic ti mai fə a liy yə ti həm
Azər bay can da, həm də ölkə mi zin hüdud -
la rın dan kə nar da hər kə sə yax şı ta nış dır.
Yaş lı in san la ra, va li deyn qay ğı sın dan
məh rum ol muş uşaq la ra, qaç qın və məc -
buri köçkün ai lə lə ri nə yar dım göstə rən
Ley la Əli ye va elə cə də təh sil, sə hiy yə, id -
man və mə də niy yət sa hə lə rin də bir çox
la yi hə lər də bi la va si tə iş ti rak edir. Onun
hər bir la yi hə si qay ğı və sev gi ilə, xe yir -
xah lıq ar zu su ilə əha tə olu nub və bu amil -
lər bir çox in sa nı Ley la Əli ye va nın ide ya -
la rı ət ra fın da bir ləş di rir. 

Ley la xa nım Əli ye va nın rəh bər lik et -
di yi Ru si ya nın Azər bay can lı Gənc lər Təş -
ki la tı (RAGT) bu is ti qa mət də ki fə a liy yə ti
ilə se çi lir. Bu gün RAGT gənc lə ri tə şəkk ül
və cə miy yət də özünütəs diq yo lu ilə sa -
vad lı və eti bar lı şə kil də irə li apa ran bir
təş ki lat dır. Ar tıq Ru si ya nın 70-dən çox re -
gi o nun da RAGT -ın bölmə lə ri fə a liy yət
göstə rir. Özünün be lə böyük coğ ra fi əha -
tə da i rə si və ge niş ma raq la rı sa yə sin də
haq lı ola raq ümum ru si ya təş ki la tı na çev -
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ril miş RAGT Ru si ya da ya şa yan min lər lə
azər bay can lı gən ci ic ti mai fə a liy yə tə cəlb
et mə yə na il olub və bu nu da vam et di rir.
Ley la xa nı mın re dak to ru ol du ğu Mosk va -
da nəşr edi lən “Ba ku” jur na lı Azər bay can
hə qi qət lə ri nin təb li ğin də ən mühüm me -
dia si lah la rı mız dan bi ri dir.  

Ley la Əli ye va mil li və tən pər vər ki mi
də Ai lə dən al dı ğı gücü nüma yiş et di rir.
Hey dər Əli ye vin müəl li fi ol du ğu mi li azər -
vay can çı lıq ide o lo gi ya sı na sa diq qa la raq
mil li- mə nə vi də yər lə ri mi zin təb li ğin də
səy lə ri ni əsir gə mir, ölkə mi zin prob lem lə -
ri bə çox həs sas lıq la ya na şa raq düşmən
təb li ğa tı nın qar şı sı nı alır. Onun tə şəb-
büsü ilə 2008-ci il ma yın 8-dən start

götürmüş “Xo ca lı ya əda lət” kam pa ni ya sı
er mə ni van da liz mi nin iç üzünün aş kar
olun ma sın da hə də fə ünvan lan mış ən düz -
gün xət dir.  

Ley la Əli ye va Azər bay can da müa sir
nəs lin si ma sı nı bir çox cə hət dən for ma -
laş dı ran li der dir. 2008-ci ilin ma yın dan
İs lam Konf ran sı Təş ki la tı Gənc lər Fo ru -
mu nun baş ko or di na to ru ki mi mil li- mə -
nə vi və bə şə ri də yər lə rin qo run ma sın da
fə al lıq nüma yiş et di rir.  

Azər bay ca nın xa ri ci si ya sə ti nin əsas
is ti qa mət lə ri nə ölkə mi zin Qərb və Şər qin
qov şa ğın da yer ləş mək lə mühüm stra te ji-
 coğ ra fi mövqe yin dən bəh rə lə nə rək, ölkə
iq ti sa diy ya tı nın müxtə lif sa hə lə ri nin in -
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ki şa fı nı sürət lən dir mə si də aid dir. Bu
məq səd lə İs tan bul da ke çi ril miş ikin ci
"İşg üzar lıq, də yər lər və in ki şaf" ad lı sam -
mit də Ley la Əli ye va nın tə şəbb üsü yüksək
qiy mət lən di ril miş dir. İs lam Əmək daş lıq
Təş ki la tı nın (İ ƏT) üzvü olan ölkə lər də
gənc lə rin iş güzar lı ğı nın pers pek tiv lə ri nə
müsbət tə sir göstər mək məq sə di lə İƏT -
in Gənc lər Fo ru mu nun təş ki lat çı lı ğı ilə
sam mi tin tər kib his sə si ola raq "İn ki şaf ça -
ğı rış la rı na ye ni nəs lin ca va bı: İƏT Gənc İş
Adam la rı Şə bə kə si (IC YEN) – İƏT -in üzvü
olan ölkə lər də gənc iş güzar lar üçün ye ni
plat for ma" mövzu sun da təş kil olun muş
xüsu si pa nel də İƏT Gənc lər Fo ru mu nun
mə də niy yət lə ra ra sı di a loq üzrə baş əla -
qə lən di ri ci si Ley la Əli ye va nın tə şəbb üsü
ilə irə li sürülən "Dünya nı də yi şə bi lə cək
10 gənc müsəl man" ad lı bey nəl xalq
müka fa tın təq di ma tı ke çi ril miş dir. Gənc
İş Adam la rı Şə bə kə si İƏT -in üzvü olan
ölkə lər də fə a liy yət göstə rən gənc iş adam -
la rı üçün bir gə plat for ma ro lu nu oy na -
maq la on lar ara sın da biz nes mə lu mat
müba di lə si apar ma ğa, iq ti sa diy ya tın in -
ki şa fı na töhfə ve rə bi lə cək biz nes fə a liy -
yə ti nin sti mul laş dı rıl ma sı na, o cümlə dən
qlo bal sə viy yə də in no va tiv ide ya və təc-
r übə müba di lə si nin hə ya ta ke çi ril mə si nə
im kan ya ra dır. 

Azər bay ca nın müa sir in ki şa fı, ölkə də
son il lər də re al laş dı rı lan iq ti sa di, si ya si
və eko lo ji tə şəbb üslər, IDEA kam pa ni ya -
sı nın əsas fə a liy yət is ti qa mət lə ri və bu tə -
şəbb üsün Cə nu bi Qaf qaz ölkə lə ri üçün ak -

tu al lı ğı Bri ta ni ya nın “E co Mus lim” eko lo ji
qu ru mu nun və Azər bay ca nın Böyük Bri -
ta ni ya da kı sə fir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə
IDEA kam pa ni ya sı nın təq di mat mə ra si -
min də öz ək si ni tap mış dır. Bu kam pa ni -
ya nın tə şəbb üska rı Ley la Əli ye va Hey dər
Əli yev Fon du tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən
ət raf mühit la yi hə lə ri haq qın da mə lu mat
ver miş, Azər bay can gənc lə ri ni "Ri o+2 0"
konf ran sı na sə fər bər et mək üçün BMT-
nin İn ki şaf Proq ra mı ilə bir gə apa rı lan
əmək daş lıq çər çi və sin də kam pa ni ya nın
əsas fə a liy yət is ti qa mə ti nin in san la rın ət -
raf mühit lə bir gə ya şa yı şın düzgün dav -
ra nış və hə rə kət lə ri ni tə min et mək də er -
kən təh si lin ro lu nun önə çə kil mə si ol du -
ğu nu bil dir miş dir. La yi hə çər çi və sin də
Ley la Əli ye va re gi on da kı mövcud don du -
rul muş və fə al müna qi şə lə rin eko sis te mə
mən fi tə si ri, Azər bay ca nın iş ğal olun muş
əra zi lə rin də me şə lə rin qəs dən yan dı rıl -
ma sının vəh şi flo ra və fa u na nı təhl ükə al -
tın da qoy ma sı, Qaf qaz bə bi ri ki mi na dir
hey van la rın tükən mə ris ki ilə üzləş mə si,
sə na ye is teh sa lı, nüvə və ra di o ak tiv tul -
lan tı lar dan çirk lən mə və elə cə də Er mə -
nis ta nın Met sa mor şə hə ri ya xın lı ğın da
Atom Elekt rik Stan si ya sı nın əra zi sin də
ye ni nüvə blo ku nun ti kil mə si nin re gi o n-
un ət raf mühit təhl ükə siz li yi nə zər bə ol -
ma sı ki mi mühüm mə sə lə lə rə to xun muş,
bey nəl xalq ic ti ma iy yə ti bu is ti qa mət də
əmə li ad dım lar at ma ğa ça ğır mış dır.  

Ley la xa nı mın tə şəbb üskar lı ğı, irə li
sürdüyü ide ya lar və hə ya ta ke çir di yi la yi -
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hə lər bey nəl xalq sə viy yə də müsbət qar -
şı la nır. Onun Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre -
zi den ti Vla di mir Pu tin tə rə fin dən “Puş -
kin” me da lı ilə təl tif olun ma sı əmə yi nə
ve ri lən yüksək də yə rin ifa də si dir.  

Ley la Əli ye va Azər bay can da hə ya ta
ke çi ri lən so si al la yi hə lər də də fə al iş ti rak
edir. Onun tə şəbb üsü ilə Ba kı şə hə ri nin
müxtə lif əra zi lə rin də ya şa yış bi na la rı nın
ət ra fın da ya şıl lıq zo laq la rı nın və is ti ra hət
gu şə lə ri nin ya ra dıl ma sı xoş bir ənə nə yə
çev ri lib dir. Bu gün pay taxt da min lər lə və -
tən daş Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-

pre zi den ti, IDEA İc ti mai Bir li yi nin tə sis -
çi si və rəh bə ri Ley la Əli ye va nın tə şəbb -
üsü ilə hə ya ta ke çi ri lən, tə mir siz hə yət -
lə rin abad laş dı rıl ma sı na yönəl miş "Bi zim
hə yət" la yi hə si çər çi və sin də is ti ra hət lə ri -
ni xoş ke çi rir, ra hat lıq ta pır lar. Bu la yi hə
hə ya ta ke çi ri lər kən abad laş dı rı lan hə yət -
lər də əlil və sağ lam lıq im kan la rı məh dud
in san la rın ra hat hə rə kə ti nin nə zə rə alın -
ma sı, bütün yaş qrup la rı üzrə uşaq la rın
in ki şa fı üçün əl ve riş li şə ra i tin ya ra dıl ma -
sı və gənc lə rin asu də vaxt la rı nın sə mə rə li
təş ki li məq sə di lə əra zi də mi ni fut bol mey -
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dan ça sı, şah mat mey dan ça sı, id man qur -
ğu la rı, uşaq lar üçün oyun mey dan ça sı,
söhbət gah və otu ra caq la rın qu raş dı rıl ma -
sı Ba kı sa kin lə ri nə ən la yiq li nümu nə he -
sab olu na bilər.  

Ley la xa nım ölkə si ni son suz mə həb -
bət lə se vən və bu nu sözdə de yil, konk ret
iş lə ri ilə sübu ta ye ti rən şəx siy yət, gözəl
övlad və ana dır. Əmin lik lə de mək olar ki,
Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-p re zi den -
ti bun dan son ra da Azər bay can da və onun
hüdud la rın dan kə nar da da ha ye ni tə şəb-
b üslər lə çı xıç edə cək, ye ni la yi hə lər hə -
ya ta ke çi rə cək. 

Əli yev lər ai lə si nin fəx ri və xal qı mı zın
qürur duy du ğu di gər övla dı Ar zu Əli ye va
da öz xe yir xah lı ğı və sa də li yi, sə mi mi li yi
ilə mil yon la rın qəl bin də özünə yer ta pıb.
Müa sir mə də ni -ic ti mai pro ses lər də fə al
rol oy na yan və gənc lər lə bir lik də Azər -
bay ca nın qu ru cu luq sal na mə si nə öz
töhfə si ni ve rən Ar zu Əli ye va nın hə ya ta
ke çir di yi bir sı ra la yi hə lər cə miy yə tin diq -
qə ti ni cəlb et mək də dir. 

Ar zu Əli ye va Azər bay ca nın mə də niy -
yət si ya sə ti nin ger çək ləş mə sin də ya xın -
dan iş ti rak edir, Av ro pa ölkə lə rin də təş kil
edi lən mə də niy yət proq ram la rın da fə al -
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lı ğı ilə se çi lir. Onun rəh bə ri ol du ğu "A zər -
bay ca nın Dost la rı" Bir li yi bir sı ra la yi hə -
lə rin müəl li fi dir. Məhz Ar zu Əli ye va nın tə -
şəbb üsü ilə dias por təş ki lat la rı Av ro pa da
mühüm ak si ya lar da fə al lı ğı nı ar tı rır. İs -
veç rə nin Ba zel şə hə rin də ke çi ri lən "A zər -
bay can mə də niy yə ti in ci lə ri" proq ra mı
çər çi və sin də "A zər bay can mu ğam la rı
gənc mu ğam ifa çı la rı nın təq di ma tın da"
ad lı la yi hə nin tə şəbb üska rı olan Ar zu Əli -
ye va bu təd bi ri ol duq ca ma raq lı və rən -
ga rəng et mək lə Av ro pa da min lər lə mu si -
qi se və rin mil li mə də niy yə ti mi zə hey ran -
lı ğı na sə bəb olub.  

Av ro pa ölkə lə rin də di gər mə də ni
təd bir lə ri yüksək təş ki lat çı lıq is te da dı ilə
ger çək ləş di rən Ar zu Əli ye va mə də ni dip -
lo ma ti ya mı zın zən gin sə hi fə lə ri nə ye ni
sə hi fə əla və et miş dir. Onun bu qa bi liy yə -
ti sa yə sin də Azər bay can mu si qi si ta ma -
mi lə fərq li mə də niy yə tə, düşüncə tər zi -
nə ma lik in san la rın qəl bin də də rin iz bu -
rax mış dır. Bern şə hə ri nin "O no" Mə də -
niy yət Mər kə zin də təş kil olun muş di gər
möhtə şəm təd bir də Azər bay can mu si qi -
si nin çox say lı pə rəs tiş kar la rı nın bir ara -
ya gəl mə si ba xı mın dan mühüm rol oy na -
mış dır.  

Ba kı Me dia Mər kə zi nin pre zi den ti Ar -
zu Əli ye va in cə sə nə ti mi zə, xüsu si lə də ki -
no sə nə ti mi zə son il lər də də rin töhfə ve -
rən uni kal la yi hə lə ri ilə diq qə ti cəlb et -

miş dir. Onun müəl li fi ol du ğu film lər ki no
sa hə sin də ta ma mi lə ye ni bir cı ğı rın açıl -
ma sı na, mil li ki no mu zun müa sir ta ri xin -
də fərq li və kre a tiv sə nət nümu nə lə ri nin
ər sə yə gəl mə si nə sə bəb ol muş dur. Azər -
bay can Xalq Cümhu riy yə ti nin ya ra dıl ma -
sı nın 100-cü il dönümünə həsr edil miş
“Son ic las” fil mi müa sir ki no ta ri xi mi zin
ən par laq nümu nə lə rin dən bi ri dir. Cüm -
hu riy yə tin son günlə rin də baş ve rən ha -
di sə lər dən bəhs edən bu film müsəl man
Şər qin də ilk par la ment li res pub li ka nın
so nu nu gə ti rən fa ci ə vi ha di sə lə ri dol ğun
şə kil də əks et di rir. Ek ran əsə rin də
Cümhu riy yət qu ru cu la rı nın müstə qil li yi -
mi zin düşmən lə ri nə – is tər iş ğal çı or du,
is tər sə də bu or du nun da xi li ha va dar la rı -
na qar şı son ana dək apar dıq la rı qey ri- bə -
ra bər və ümid siz, la kin dönməz və qə tiy -
yət li müba ri zə əks et di ri lir. Bu müba ri zə
fa ciə ilə ba şa çat sa da, onun Azər bay ca -
nın is tiq lal ta ri xi nin şə rəf li bir sə hi fə si
oldu ğu vur ğu la nır. Film də həm çi nin Azər -
bay can Xalq Cümhu riy yə ti nin bu şə rəf li
ta  ri xi nin və fa ci ə li ta le yi nin ölkə mi zin ye -
ni dən müstə qil li yə qo vuş ma sı na böyük
örnək ol du ğu ön pla na çə ki lir. Bən zər siz
hə yat ha di sə lə ri fo nun da çox us ta lıq la ər -
sə yə gə lən bu film də hə min il lə rin in di -
yə dək giz li qa lan bir sı ra mə qam la rı da
üzə çı xa rı la raq işıq lan dı rı lıb.  
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II FƏSİL
Mədəniyyət diplomatiyası: 

ictimai missiyanın uğur salnaməsi





Dünya si vi li za si ya sına mi nil lik -
lər ər zin də öz mə də niy yə ti ilə
zən gin töhfə ver miş dövlət lə -

rin var lı ğı nı və qüdrə ti ni nüma yiş et di -
rən ən mühüm amil lər dən bi ri də məhz
onun qə dim mad di mə də niy yət nümu nə -
lə ri dir. Hər bir xal qın ta ri xi keç mi şi ni, mil -
li -i de o lo ji və mad di var lı ğı nı, zən gin ənə -
nə lə ri ni təs diq edən onun mə də niy yə ti -
dir. Mə də niy yət ölkə nin ta ri xi nin, mil li
ənə nə və də yər lə ri nin göstə ri ci si ki mi
həm də onun mil li özünə məx sus lu ğu nu
təs diq edir. Dünya ölkə lə ri və xalq la rı ara -
sın da əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril mə -
sin də, meh ri ban dost luq müna si bət lə ri -
nin for ma laş ma sın da da mə də niy yə tin
müstəs na ye ri var dır.  

Dünya nın ən qə dim xalq la rın dan olan
Azər bay can xal qı dünya si vi li za si ya sın da
zən gin mad di- mə də niy yət nümu nə lə ri,
in cə sə nə ti və mu si qi mə də niy yə ti ilə öz
möhürünü vur muş dur. Qə dim za man lar -
dan bu əra zi lər də əc dad la rı mı zın ya rat -
dı ğı zən gin mə də ni irs – Qo bus tan və Gə -

mi qa ya təs vir lə ri, Azıx və Tağ lar ma ğa ra -
la rı ki mi ta ri xi abi də lər, şi fa hi və ya zı lı
ədə biy yat, me mar lıq, rəs sam lıq, xal ça çı -
lıq, mu si qi sə nə ti nümu nə lə ri Azər bay can
xal qı nın bə şər si vi li za si ya sı xə zi nə si nə
bəxş et di yi la yiq li töh fə lər dir. 

Azər bay can ötən mi nil lik lər ər zin də və
müa sir ta ri xi mər hə lə də özünün zən gin
sə nət əsər lə ri və mə də niy yət nümu nə lə ri
ilə dünya mə də niy yət in ci lə ri sı ra sın da la -
yiq li ye ri ni tut muş, dünya mə də niy yə ti -
nin zən gin ləş mə si nə öz töhfə si ni ver miş -
dir. Zən gin mə də ni ir sə ma lik olan Azər -
bay can ecaz kar mu si qi si ilə dünya mu si qi
mə də niy yə ti xə zi nə si ni zən gin ləş dir miş,
Av ro pa və Asi ya xalq la rı nın hə ya tı na da -
xil ol muş dur. Azər bay can mil li mu si qi si -
nin tə məl da şı, bünöv rə si olan mu ğam
sehr kar gücü və qüdrə ti ilə yüzil  lər dən
bu günümüzə dünya xalq la rı nın mə də ni
ru hu nu ox şa mış dır.  

Azər bay ca nın in cə sə nə ti də xal qı mı zın
ta ri xi qə dər qə dim və zən gin dir. Uzun və
mürək kəb in ki şaf yo lu keç miş te atr, ki no,

– 53 –

“Hər bir xalqın mədəni irsi onun milli sərvəti,
tarixi və bu günüdür”.   

Ümummilli lider 
Heydər Əliyev 

MEHRİBAN ƏLİYEVA İLƏ BAŞLAYAN MƏDƏNİ 
İNTİBAHIMIZIN YENİ SƏHİFƏSİ 



mu si qi və xalq sə nə ti nin müxtə lif növlə -
ri nin təd qi qi xal qı mı zın yüksək mə də ni
ir sə ma lik ol ma sı nı sübut edir. Azər bay -
ca nın mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri
mil li mə də niy yə ti mi zin dünya ya çat dı rıl -
ma sı is ti qa mə tin də böyük əmək sərf et -
miş, in cə sə nə ti mi zin ta nı dıl ma sın da bir
sı ra uğur lar əl də et miş lər.  

Azər bay can mə də niy yə ti so vet lər
dövründə də öz zən gin ənə nə lə ri ni qo ru -
yub sax la mış, mə də ni təd bir lə ri ilə mil -
yon la rın diq qə ti ni cəlb et miş dir. Mə də niy -
yət dip lo ma ti ya sı Azər bay ca nın xa ri ci si -
ya sət kon sep si ya sı nın ay rıl maz ele men-
 ti nə çev ril miş dir. Mə də niy yət re surs la rı
və ölkə mi zin bu is ti qa mət də məq səd-
yönlü fə a liy yə ti son il lər bey nəl xalq aləm -
də nə zə rə çar pan uğur lar əl də et mə yə im -
kan ver miş dir.  

Mə də niy yə ti mi zin böyük hi ma yə da rı
olan ulu öndər Hey dər Əli ye vin ötən əs -
rin 70–80-ci il lə rin də mi sil siz xid mət lə ri
sa yə sin də Azər bay ca nın mil li- mə nə vi də -
yər lə ri qo ru nub sax lan mış, in ki şaf et di -
ril miş dir. Hə min il lər çağ daş ta ri xi mi zə
iq ti sa di və mə də ni yüksə liş dövrü ki mi
da xil ol muş, xal qın mil li mən lik şüu ru -
nun, özünüdərk his si nin güclən mə si nə tə -
kan ver miş dir.  

XX əs rin son la rın da dövlət müstə qil li -
yi ni ye ni dən bər pa edən Azər bay can Res -
pub li ka sı nın mə də niy yət si ya sə ti nin in ki -
şaf et di ril mə si məhz ümum mil li li der
Hey dər Əli ye vin diq qət və qay ğı sı sa yə -
sin də mümkün ol muş dur. Azər bay can

Res pub li ka sı mil li mə də niy yə tin in ki şa fı -
nı dövlət si ya sə ti nin pri o ri tet lə rin dən bi -
ri he sab et miş, mə də ni ir sin qo ru nub sax -
la nıl ma sı və təb liğ edil mə si, onun in ki şa fı
üçün da ha münbit şə ra i tin ya ra dıl ma sı,
mə də niy yət və in cə sə nət nüma yən də lə ri -
nə azad ya ra dı cı lıq im kan la rı nın tə min
edil mə si yo lun da müntə zəm ola raq zə ru -
ri təd bir lər hə ya ta ke çir miş dir.  

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin mə -
də niy yət və sə nət adam la rı na yüksək diq -
qət və qay ğı sı sa yə sin də on la ra dövlət
dəs tə yi ar tı rıl mış, mə də niy yət və in cə sə -
nət ob yekt lə ri ye ni dən öz əv vəl ki şöhrə -
ti ni bər pa et mə yə baş la mış, qa pı la rı bağ -
lan mış te atr lar, ki tab xa na lar, mu zey lər ye -
ni dən ta ma şa çı la rın üzünə açıl mış dır. Mil li
mə də ni ir si mi zin qo run ma sı, zən gin ləş -
di ril mə si və gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma -
sı sa hə sin də və Azər bay ca nın bey nəl xalq
mə də ni əla qə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə sin -
də ye ni stra te gi ya müəy yən ləş di ril miş dir.
Mil li də yər lə ri mi zin və in cə sə nə ti mi zin
dünya ya ta nıt dı rıl ma sı is  ti qa  mə tin də
müəy yən edi lən stra te gi ya Azər  bay ca nın
mə də ni ir si nin təb li ğin də mühüm rol oy -
na mış dır.  

Azər bay ca nın mə də ni dip lo ma ti ya si -
ya sə ti müstə qil lik dən son ra kı ilk dövrlər -
də sa də cə mövcud və ziy yə ti qo ru yub sax -
la maq idi. Xalq, bir tə rəf dən, mil li müstə -
qil lik və son ra kı mər hə lə də bu müstə qil -
li yin qo ru nub sax lanıl ma sı, di gər tə rəf -
dən isə Və tə nin müda fi ə si, əra zi bütöv -
lüyünün tə min edil mə si uğ run da müba -
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ri zə apa rır dı. Mə də niy yət və ide o lo gi ya
sa hə sin də spon tan şə kil də mil li özünüdərk,
pa ra lel ola raq di nə qa yı dış pro se si ge dir -
di. Mil lə tin adı, ya xın və uzaq ta ri xi, di li,
əlif ba sı və onun də yiş di ril mə si is ti qa mə -
tin də gər gin müza ki rə lə rin, emo si ya lar la
müşa hi də olu nan müba hi sə lə rin ar dı -
ara sı kə sil mir di. 1992-ci il də mil li şüu -
run for ma laş ma sı na tə sir edən iki əhə -
miy yət li ad dım atıl dı: rus la ra məx sus so -
yad son luq la rı nın mil li so yad son lu q la rı
ilə və mövcud ki ril əlif ba sı nın la tın əlif -
ba sı ilə əvəz lən mə si nə qə rar ve ril di. Azər -
bay can bu sa hə də ye ni müstə qil lik qa za -
nan türk res pub li ka la rı ara sın da öncüllər -
dən sa yı lır dı. 1995-ci il dən son ra ölkə də
nis bi sa bit lik ya ran dı və dövlət mə də niy -
yət si ya sə ti nin müəy yən ləş di rilmə si haq -
qın da düşünmə yə baş la dı. Kar bo hid ro -
gen re surs la rın dan gə lən gə lir lər ar tdıq -
ca Azər bay can mə də niy yə ti də bun dan
fay da lan maq im ka nı qa za nır, mə də ni dip -
lo ma ti ya ya diq qət ar tı rı lır dı.  

Əmin lik lə de mək olar ki, 2000-ci il lə -
rə qə dər Azər bay can so vet mə də niy yə ti -
nin or bi tin dən uzaq la şa bil miş di. 1998-ci
il də Azər bay can Res pub li ka sın da mə də -
niy yət sa hə sin də dövlət si ya sə ti nin əsas
prin sip lə ri ni, və tən daş la rın hüquq və
azad lıq la rı nı, mil li mə də niy yət ob yekt lə -
ri nin qo ru nub sax lanıl ma sı nın və in ki şa -
fı nın, mə də niy yət sis te mi nin de mok ra tik
əsas lar la təş ki li və ida rə olun ma sı nın, mə -
də niy yət sa hə sin də fə a liy yə tin hüqu qi
əsas la rı nı və bey nəl xalq əla qə for ma ları -

nı müəy yən edən “Mə də niy yət haq qın da”
Azər bay can Res pub li ka sı nın Qa nu nu qə -
bul edil di. Sə nəd mə də niy yət sa hə sin də
dövlət si ya sə ti nin əsas prin sip və və zi fə -
lə ri ni müəy yən et di. Bu və zi fə lər dən bi ri
də Azər bay can Res pub li ka sı nın mə də niy -
yət po ten si a lı nın in ki şa fı na, müha fi zə si -
nə və on dan hər tə rəf li is ti fa də olun ma sı -
na, mə də niy yət sa hə sin də ge niş miq yas lı
bey nəl xalq əmək daş lı ğa şə ra it ya ra dıl ma -
sı idi.  

Azər bay can Re gi o nal və Az lıq la rın Dil -
lə ri haq qın da Ni zam na mə ni, UNES CO
Dünya Mə də niy yət və Tə bii İr si nin Qo -
run ma sı haq qın da Ra zı laş ma nı, UNES CO
Mə də niy yət ifa də lə ri nin müxtə lif li yi nin
qo run ma sı və in ki şaf et di ril mə si haq qın -
da Sa zi şi, UNES CO Qey ri- mad di Mə də niy -
yət İr si nin Qo run ma sı haq qın da Sa zi şi
təs diq lə mək lə dünya mə də niy yə ti hə rə -
ka tı na da xil ol du. Res pub li ka mı zın Av ro -
pa Şu ra sı nın MO SA IC, STA GE və "Ki yev
tə şəbb üsü", Av ro pa və re gi o nal proq ram -
lar da iş ti ra kı nın tə min edil mə si, Dünya
Tu rizm Təş ki la tı nın İc ra iy yə Şu ra sı nın
üzvlüyünə qə bul edil mə si mə də niy yət sa -
hə sin də ge niş əmək daş lıq üçün də rin
əsas lar ya rat dı.  

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin müəy -
 yən ləş dir di yi mə də niy yət si ya sə ti Pre zi -
dent İl ham Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam
et di ri lə rək ye ni mər hə lə yə qə dəm qoy du.  

Onun rəh bər li yi ilə dövlə tin mə də -
niy yət si ya sə ti nin hə ya ta ke çi ril mə si da -
ha çe vik xa rak ter al dı, bu sa hə də is la hat -
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lar sürət lən di, Dövlət proq ram la rı nın re -
al laş ma sı is ti qa mə tin də uğur lu ad dım lar
atıl dı. Azər bay can da mə də niy yə tin müx-
tə lif sa hə lə ri – te atr, ki no, ki tab xa na və
mu zey işi nin in ki şa fı ilə bağ lı qə bul olu -
nan dövlət proq ram la rı ölkə miz də mə də -
niy yə tin tə rəq qi si nə ye ni sti mul ya rat dı.
Mə də niy yət və in cə sə nə tin in ki şa fı na, bu
sa hə də ça lı şan in san la ra göstə ri lən diq -
qət və qay ğı ar tı rıl dı, ölkə mi zin bey nəl -
xalq sə viy yə li təd bir lə rə ev sa hib li yi et -
mə si ge niş vüsət al dı.  

Müa sir dünya və cə miy yə tin hə ya tın -
da si vi li za si ya la rın ən mühüm kom po -
nent lə rin dən bi ri ki mi mə də niy yə tin ro lu
və ye ri da ha da ar tmaq da dır. Qlo bal la şan
dünya da cə miy yə tin mə də ni eh ti yac la rı -
nın ödə nil mə sin də mühüm fak tor ki mi

mə də ni əla qə lə rin ge niş lən di ril mə si da -
ha da ak tu al lıq kəsb et mə yə baş la mış dır.  

Mə də ni əmək daş lı ğın ge niş lən mə si və
möhkəm lən mə si mil li mə də niy yət lə rin
bütün sa hə lə rin də qa za nıl mış na i liy yət -
lər lə di gər xalq la rın tam qar şı lıq lı ta nış lı -
ğı nı tə min et mək lə müxtə lif mə də niy yət -
lə rin, on la rın hər bi ri nin özünə məx sus lu -
ğu na, həm çi nin baş qa xalq la rın mə də niy -
yət lə ri nin bütün bə şə riy yə tin mad di ir si -
ni təş kil edən də yər lə ri nə hörmət əsa sın -
da zən gin ləş mə si nə şə ra it ya ra dır. Hər bir
mə də niy yət tək ra ro lun maz və əvə ze dil -
məz də yər lər məc mu su dur və hər bir xalq
məhz öz ənə nə lə ri və ifa də for ma la rı va -
si tə si lə bütün dünya ya özünü təs diq et -
di rir. Dünya ölkə lə ri ilə hər tə rəf li ge niş
əla qə lər qu ran Azər bay ca nın müxtə lif
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bey nəl xalq təş ki lat lar la mə də niy yət sa hə -
sin də də əmək daş lıq əla qə lə ri nə mühüm
diq qət ay rıl mış, ölkə mi zin mil li- mə də ni
ənə nə lə rə sa diq qa la raq dünya si vi li za si -
ya sı na in teq ra si ya sı üçün əl ve riş li şə ra it
ya ran mış dır. 

Mə də ni dip lo ma ti ya fi kir, bi lik, adət -
ənə nə, in cə sə nət, elə cə də di ni və dünyə -
vi də yər lər müba di lə si nə, xalq lar, dövlət -
lər, si vi li za si ya lar ara sın da əla qə lə rin in -
ki şa fı na, sa bit li yin, sülhün bər qə rar
ol ma sı na yar dım edən va si tə dir. Mütə xəs -
sis lər he sab edir lər ki, mə də ni dip lo ma ti -
ya “yum şaq gücün” ger çək ləş mə si üçün
ən müna sib alət dir və mə də niy yə tin, ide -
ya la rın, də yər lə rin kömə yi lə baş qa ölkə -
lə rə tə sir göstər mə yə im kan ya ra dır.  

Mə nə vi alə mi mi zi zən gin ləş di rən, bir -
li yi mi zi tə min edən, ta ri xi mi zi və mə də ni
ir si mi zi ucal dan mil li sər vət lə ri mi zi qo -
ru yub sax la maq hər bi ri mi zin müqəd dəs
bor cu dur. Və tən sev gi si, adət -ə nə nə lə ri -
miz, yurd se vər lik ki mi men tal key fiy yət -
lə ri mi zi özündə tə cəss üm et di rən mə nə -
vi də yər lə ri miz, bütün dövrlər də ol du ğu
ki mi, bu gün də gündə lik hə ya tı mız da əx -
la qi me yar ro lu nu oy na yır. On la rı ya şat -
maq, gə lə cək nə sil lə rə ötürmək xal qın
keç mi şi ni, onun var lı ğı nı qo ru maq de -
mək dir. Bu ba xım dan, Meh ri ban xa nım
Əli ye va mil lə tin gə lə cə yi nə he sab lan mış
xoş mə ram lı mis si ya nı öz zə rif çi yin lə ri nə
götürə rək, mil li in ti ba hı mı za ye ni və də -
yər li töhfə lər ver miş dir.  
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Azər bay can Mə də niy yə ti nin 
Dost la rı Fon du – dünya mə də niy yət

hə rə ka tın da ye ni dal ğa 

“Yax şı baş lan ğıc uğu run ya rı sı dır”. 

An dre Jid 

Al man et noq ra fı Frid rix Rat se lə görə,
“xal qın mə də ni gücü onun si ya si gü -
cündən qat- qat də rin də olur. Hər han sı
xal qın mə də ni uca lı ğı onun si ya si əzə mə -
ti nin süqu tun dan son ra da alın maz olan
ikin ci qa la sı dır”. 

24 il əv vəl, 1995-ci il də Azər bay ca nın
so si o- mə də ni hə ya tın da ye ni hə rə kat baş -
lan dı. Əsas qa yə si, fəl sə fə si ölkə mi zin zən -
gin mə də niy yət ir si ni, mil li- mə də ni sər -
vət lə ri mi zi, dünya si vi li za si ya sı nın bən -
zər siz sə nət abi də lə ri ni, xal qın şan lı
keç mi şi nin can lı əf sa nə lə ri olan na dir in -
cə sə nət nümu nə lə ri ni, qiy mət li mad di və
mə nə vi də yər lə ri ni müa sir dünya ya da ha
dol ğun, əha tə li və prak tik ola raq ta nıt -
maq dan iba rət olan bu mə də niy yət hə rə -
ka tı ol duq ca mə su liy yət li və şə rəf li mis -
si ya nı öz üzə ri nə götürdü. Mil li- mə də ni
in ti ba hı mız da ye ni sə hi fə lər açan bu ta ri -
xi pro se sin tə şəbb üska rı, ide ya rəh bə ri,
cə miy yə tin ki fa yət qə dər ta nı dı ğı, ic ti mai
nüfu zu ilə xalq ara sın da xüsu si hörmə ti
və ye ri olan kübar bir xa nım idi. Bu,
ümum mil li li der Hey dər Əli yev ai lə si nin
əziz və doğ ma üzvü, Əli yev lə rin zən gin
mil li- mə nə vi ai lə də yər lə ri ni bütün key -

fiy yət lə ri ilə əxz et miş Meh ri ban xa nım
Əli ye va idi.  

1995-ci il də xal qı mı zın zən gin mə də -
niy yə ti ni dünya ic ti ma iy yə ti nə ta nıt maq
məq sə di lə ya ra dıl mış Azər bay can Mə də -
niy yə ti nin Dost la rı Fon du (AMD F) öz ide -
ya sı, üslu bu ilə ölkə mi zin mə də niy yət və
in cə sə nət sek to ru na rən ga rəng lik gə tir di.
Əsas məq səd Azər bay can mə də niy yə ti ni
dünya miq ya sın da da ha yax şı ta nıt maq, ge -
niş təb liğ et mək, in cə sə nət xa dim lə ri nə
mad di yar dım göstər mək olan Fond ilk
gündən mis si ya sı na uy ğun ola raq ge niş və
əha tə li fə a liy yə ti ilə mə də niy yət si ya sə ti nə
hər tər fə li dəs tə yi ni göstər mə yə baş la dı.  

Meh ri ban xa nı mın zən gin fə a liy yə ti sa -
yə sin də Azər bay ca nın qə dim ta ri xi və zən -
gin abi də lə ri nin, mə də niy yət və in cə sə -
nət nümu nə lə ri nin təş vi qi və təb li ği ge -
niş vüsət al dı və bu nun la da ye ni mər hə -
lə nin baş lan ğı cı qo yul du. Azər bay can Mə -
də niy yə ti nin Dost la rı Fon du xal qı mı zın
mə də ni də yər lə ri nin dünya mə də niy yə ti -
nə in teq ra si ya olun ma sı, ye ni bey nəl xalq
əla qə lə rin ya ra dıl ma sı və di gər la yi hə lər -
lə ide ya- məz mun ba xı mın dan mə də niy -
yət si ya sə ti nin ye ni xə ri tə si ni cız dı. Fond
fay da lı və xe yir xah təd bir lə rin əha tə li li yi
və dol ğun lu ğu ilə mə də ni mühit də ta ma -
mi lə fərq li ya naş ma sər gi lə di, müa sir hu -
ma ni tar ak si ya la rın tə şəbb üska rı və sa -
hi bi nə çev ril di.  

Mil li in cə sə nə ti mi zin in ki şa fı, təb li ği,
xa ri ci ölkə lər də da ha ge niş ta nı dıl ma sı,
Azər bay can xal qı nın dünya mə də niy yə ti -
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nə in teq ra si ya sı, ye ni bey nəl xalq əla qə lə -
rin for ma laş ma sı is ti qa mə tin də zən gin
töhfə ver miş dir. Fond öz fə a liy yə ti ni üç
mühüm hə də fə – mə də ni təd bir lər, xey -
riy yə ak si ya la rı, na şir lik is ti qa mət lə ri nə
yönəl də rək Azər bay ca nın görkəm li in cə -
sə nət xa dim lə ri nin yu bi ley ge cə lə ri ni təş -
kil et miş, müxtə lif mil li mə də ni la yi hə lər
hə ya ta ke çir miş dir.  

Fon dun təş ki lat çı lı ğı ilə Azər bay can da
xa ri ci ölkə lə rin in cə sə nət xa dim lə ri nin
kon  sert lə ri, te atr ta ma şa la rı, təq di mat
mə ra sim lə ri, sər gi lər, fes ti val lar, mə də niy -
yət günlə ri və s. bey nəl xalq miq yas lı təd -
bir lər müa sir mə də niy yət ta ri xi mi zə ən
yad da qa lan ha di sə lər ki mi da xil ol muş dur.  

Özünün möhtə şəm la yi hə lə ri ilə so si al
in sti tu ta çev ri lən Fond ölkə miq yas lı və
bey nəl xalq sə viy yə li təd bir lər lə ic ti mai
hə ya tın bir çox sa hə lə ri nə də rin dən nüfuz
et mə yi ba car dı.  

Ta rix göstə rir ki, hər han sı mil lə ti kölə
və ziy yə ti nə sal maq üçün ona keç mi şi ni,
mil li ənə nə lə ri ni unut dur maq və ya xud
da kökündən uzaq laş dı rıb ya xın çağ la ra
gə tir mək ye tər li dir. Xal qın qə ri nə lər bo -
yu for ma laş mış yüksək əx la qi- mə nə vi
me yar la rı nı pak və sağ lam niy yət lər lə qo -
ru ya raq bütövlükdə cə miy yə tin po zi tiv
ruh da in ki şa fı na tə sir göstər mək, onun
ge ne tik yad da şı nı, ta ri xi kim li yi ni, mil li irs
və özünə məx sus lu ğu nu gə lə cək nə sil lə rə
ötürmək ki mi çə tin mis si ya fe no me nal
şəx siy yət lə rin üzə ri nə düşür. İn di – kütlə -
vi mə də niy yət ste re o tip lə ri nin ha kim ol -

du ğu bir şə ra it də – mil li ənə nə lə rin qoru -
nub sax la nıl ma sı, on la ra qay ğı ilə, düşü -
nül müş müna si bət göstə ril mə si son də -
rə cə va cib dir.  

Ümum mil li li de ri miz Hey dər Əli yev
hə mi şə de yər di ki, mil lə tin mə də niy yə ti -
ni qo ru maq tək cə mə də niy yət xa dim lə ri -
nin və bu sa hə də iş lə yən in san la rın, zi ya -
lı la rın işi de yil, ey ni za man da dövlət rəs -
mi lə ri nin, bütün dövlət struk tur la rı nın,
qu rum la rı nın və zi fə si dir. Mə də niy yət mil -
lə tin vi zit kar tı dır. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin mə də niy yət
sa hə sin də hə ya ta ke çir di yi də rin və əha -
tə li is la hat la rın ən böyük ic ra çı sı elə
dövlət baş çı sı nın xa nı mı dır. Azər bay ca nın
Bi rin ci xa nı mı öz fə a liy yə ti ilə Pre zi den -
tin ki no, te atr, mu si qi, tət bi qi sə nət, ta ri xi
abi də lə rin qo run ma sı, bər pa sı və di gər
qə bul edil miş dövlət proq ram la rı na güclü
dəs tək ve rə rək mə də niy yət si ya sə ti nin
hə ya ta ke çi ril mə sin də özünə məx sus lu ğu,
müa sir li yi və çe vik li yi ilə se çi lir. O, bu
xüsu siy yət lə ri ilə təs diq lə yir ki, ölkə miz -
də mə də niy yə tə, mə nə vi də yər lə rin qo ru -
nub sax lanıl ma sı na, hə qi qə tən, böyük
qay ğı göstər mək, mə də ni in ti ba hı güclən -
dir mək mümkündür.  

Meh ri ban xa nım həd din dən ar tıq ge -
niş və zən gin fə a liy yə ti ilə mə də niy yə ti -
mi zin in ti ba hı nın əf sa nə si he sab edi lə bi -
lə cək şəx siy yət dir. Mə də niy yət cə miy yə -
tin in ki şa fı nın əsas göstə ri ci lə rin dən bi ri
ki mi, dövlə tin nüfu zu nun ar tma sı na tə sir
edən amil lər sı ra sın da xüsu si yer tu tur.
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Meh ri ban xa nım Əli ye va nın mə də niy yə -
ti mi zin in ki şa fın da kı mi sil siz xid mət lə ri
bu ba xım dan Azər bay ca nın tə rəq qi və in -
ki şa fı nın mühüm plat for ma sı na çev ril -
miş dir. Məhz onun baş çı lıq et di yi Fond
zən gin Azər bay can mə də niy yə ti nin bə şə -
ri də yər lə ri ni dünya ya çat dır maq, həm çi -
nin dünya mə də niy yət in ci lə ri ni ölkə miz -
də təb liğ et mək, gənc nəs lin bə di i -es te tik
zövqünü for ma laş dır maq da şə rəf li yol qət
et miş dir. 

Mil li ir si mi zin, mil li- mə nə vi də yər lə -
ri mi zin qo run ma sı is ti qa mə tin də atı lan

ad dım lar göz qa ba ğın da dır. Meh ri ban xa -
nım Əli ye va ulu öndər Hey dər Əli ye vin
“Bir mil lə ti dünya da ta nı dan onun di li və
mə də niy yə ti dir” fik ri ni hər za man önə çə -
kə rək bu yöndə əhə miy yət li ad dım lar at -
mış dır. Onun mu ğam la rı mı zın öyrə nil mə -
si və təb li ği ilə bağ lı fə a liy yə ti mil li- mə -
nə vi də yər lə ri mi zə bağ lı lı ğı nın, və tən pər -
vər li yi nin ba riz göstə ri ci si dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın ic ti mai fə -
a liy yə tin də hu ma ni tar qu ru cu luq par laq
sə hi fə ki mi göz önündə can la nır. Mil li mə -
də niy yət ta ri xi nin araş dı rıl ma sı, tə şək-
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külü və təb li ği onun fə a liy yə ti nin ilk mər -
hə lə si nin əsas leyt mo ti vi ol muş dur.  

Nə zə rə al saq ki, mil li mə də niy yə tin
təb li ği bey nəl xalq müna si bət lə rin tən zim -
lən mə sin də, dip lo ma tik əla qə lə rin güc -
lən mə sin də mühüm fak tor lar dan bi ri dir,
o za man Meh ri ban xa nı mın həm də ic ti -
ma i- si ya si xa dim ki mi dövlət lə ra ra sı
müna si bət lə rin irə li lə mə sin ə xüsu si fay -
da ver di yi ni qeyd et mək mümkündür. 

Meh ri ban xa nım yo rul ma dan, da yan -
maq bil mədən ça lı şa raq Azər bay can mə -
də niy yə ti nin si ma sı nı dünya ya ta nı dır.
Onun həm ölkə da xi lin də, həm də xa ric -
də ki fə a liy yə ti bir- bi ri ilə ar dı cıl lıq, sis -
tem li lik təş kil edir, har mo ni ya ya ra dır. 

Meh ri ban Əli ye va dünya nın ən mötə -
bər tri bu na la rın dan zən gin ta rix və mə -
də niy yət be şi yi olan Azər bay ca nın mə də -

ni özünüi fa də müxtə lif li yi sa hə sin də
gördüyü iş lə ri, uğur lu təcr übə si ni çat dı -
rır, müxtə lif mə də niy yət lə rin və din lə rin
sülh için də bir gə ya şa yı şı nı və har mo ni -
ya nı for ma laş dı ran Azər bay can mo de lin -
dən söz açır. Ölkə miz də əs rlər lə ya şa yan
15-dən çox et nik qru pun nüma yən də lə -
ri nin mə də ni də yər lə ri ya rat maq və is ti -
fa də et mək hüqu qu nun Kons ti tu si ya ilə
tə min olun du ğu nu vur ğu la yır. Azər bay -
ca nın mə də ni- hu ma ni tar həm rəy li yə
töhfə ve rən çox mə də niy yət li lik ide ya sı -
nın uni kal nümu nə si ni təq dim edir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri ban
Əli ye va nın UNES CO və ISESCO- nun xoş -
mə ram lı sə fi ri se çil mə si tək cə ölkə mi zin
de yil, dünya nın mə də niy yət sa hə si nə ye -
ni rən ga rəng lik, fəqr li lik, es te ti ka, di zayn
gə tir di. Azər bay can dövlə ti nin mil li mə -
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də niy yə ti nin in ki şa fı və təş vi qin də ye ni
ta ri xi mər hə lə baş lan dı. Bi rin ci xa nı mın
fə al lı ğı, iş güzar lı ğı, sə mi mi hu ma niz mi
bey nəl xalq sə viy yə də ye ni mə də niy yət
ha di sə si nin baş lan ma sı na sə bəb ol du.
Azər bay can Meh ri ban xa nı mın tim sa lın -
da dünya ya öz mə də niy yə ti nin qa pı sı nı
tay ba tay aça raq zən gin də yər lə ri ni nüma -
yiş et dir mək fürsə ti qa zan dı. Bey nəl xalq
are na da – UNES CO- nun qə rar gah- mən zi -
lin də Azər bay can hə qi qət lə ri nin ya yıl ma -
sı na ge niş mey dan açıl dı.  

Azər bay can Mə də niy yə ti nin Dost la rı
Fon du nun fə a liy yə tin də gə lə cə yi miz olan
uşaq la rın is te da dı nın üzə çı xa rıl ma sı, on -
la rın ya ra dı cı lıq im kan la rı nın ta nı dıl ma sı
da xüsu si əhə miy yət kəsb edir. "A zər bay -
ca nın abi də lə ri uşaq la rın gözü ilə" ad lı
uşaq in cə sə nət sər gi si nin ke çi ril mə si bu
ba xım dan böyük ma raq do ğur muş dur. Bu
təd bir lər də saf uşaq mə həb bə ti və sə mi -
miy yə ti ilə ər sə yə gə lən iş lə rin nüma yiş
et di ril mə si on la rın gə lə cək də yax şı fır ça
us ta sı ki mi ye tiş mə si nə sti mul ver mək -
də dir. Meh ri ban xa nım Əli ye va uşaq la rın
əl iş lə ri nə həs sas lıq la ya na şa raq qeyd edir
ki, dünya nın ən ta nın mış mə də niy yət
ocaq la rın dan bi ri də bi zim doğ ma Və tə -
ni miz Azər bay can dır. Qə dim və müa sir in -
cə sə nə ti mi zin gözəl nümu nə lə ri bir çox
ölkə lər də məş hur dur: “A zər bay can tor pa -
ğı ta ri xin hər bir dövründə dünya mə də -
niy yə ti xə zi nə si nə görkəm li şəx siy yət lər
bəxş et miş dir. İs te dad lı Azər bay can xal -
qı nın ya rat dı ğı mə də niy yət in ci lə ri on la rı

görən lə ri hey ran et miş, bu əsər lə rin so -
ra ğı bütün Yer kürə si nə ya yıl mış dır. Bu
in ci lə ri ya rat maq nə qə dər çə tin dirsə, on -
la rı qo ru yub sax la maq, nə sil dən- nəs lə ər -
mə ğan et mək də asan iş de yil. Baş qa mə -
də niy yət nümu nə lə ri ki mi, me mar lıq abi -
də lə ri nin də ya şa ma sı üçün bir çox
in san lar böyük zəh mət çək miş, ay rı -ay rı
za man lar da daş dan ya ra dıl mış əsər lə rin
bugü nkü nəs lə çat dı rıl ma sı yo lun da xey li
iş lər görmüşlər. Bu gün siz də bu in san lar
sı ra sın da sı nız. Mən ina nı ram ki, si zin is -
te da dı nız, çək di yi niz rəsm lər, mil li me -
mar lıq in ci lə ri mi zi zə rif uşaq əl lə ri niz ilə
təs vir et mə yi niz o de mək dir ki, siz doğ -
ma Və tə ni ni zi se vir, onun gözəl lik lə ri nin
ya şa ma sı üçün ça lı şır sı nız”. 

Fond Azər  bay ca nın görkəm li in cə sə -
nət xa dim lə ri nin yu bi ley ge cə lə ri ni təş kil
et miş, müxtə lif sə nət kar la rın mah nı al -
bom la rı nın dis ki ni bu rax dır mış dır. Meh -
ri ban xa nı mın Azər bay can xal ça çı lıq sə -
nə ti nin ta ri xi şöhrə ti nin, zən gin ənə nə lə -
ri nin in ki şaf et di ril mə si sa hə sin də ki
fə a liy yə ti də xüsu si vur ğu lan ma lı dır. Fon -
dun dünya xal ça çı lıq sə nə ti nə mi sil siz
töhfə lər ve rən, Azər bay can xal ça çı lı ğı nın
zən gin ənə nə lə ri ni dir çəl dib ya şa dan, is -
teh sal et di yi mal la rı dünya ba za rı na çı -
xar maq la bu qə dim el sə nə ti nin fə al təb -
li ğat çı sı na çev ri lən "A zər -İl mə" Məh dud
Mə su liy yət li Cə miy yə ti nə qay ğı sı bu na -
dir sə nə tin in ki şa fı na ye ni ruh ver miş dir.
Xal qı mı zın ta ri xi ni, mə i şə ti ni, adət -ə nə -
nə lə ri ni, müxtə lif inanc la rı nı, es te tik
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görüşlə ri ni, fəl sə fi ba xış la rı nı özündə əks
et di rən, bu key fiy yət lə ri sir li- sehr li il mə -
lər də, na xış lar da ya şa dan sə nət nümu nə -
lə ri bütün dünya da məş hur laş mış dır.
Yüksək bə dii və tex no lo ji sə viy yə də to xu -
nan "Şeyx Sə fi" xal ça sı nın ha na dan kə sil -
mə si mə ra si min də UNES CO- nun baş di -
rek to ru Ko i şi ro Mat su u ra və Azər bay ca -
nın bi rin ci xa nı mı, UNES CO və ISESCO- nun
xoş mə ram lı sə fi ri, Hey dər Əli yev Fon du -
nun pre zi den ti, Mil li Məc li sin de pu ta tı
Meh ri ban xa nım Əli ye va iş ti rak et miş lər. 

Dünya mə də niy yə ti nin zən gin in ci lə -
ri nin Azər bay can da ge niş təb li ği, ta nın -
mış in cə sə nət xa dim lə ri nin ölkə mi zə də -
vət olun ma sı və bey nəl xalq miq yas lı la yi -
hə lə rin ger çək ləş di ril mə si Fon dun fə a liy -
yət proq ra mın da xüsu si yer tut muş dur.
Azər  bay can da xa ri ci ölkə in cə sə nət xa -
dim lə ri nin kon sert lə ri, te atr ta ma şa la rı,
təq di mat mə ra sim lə ri, sər gi lər, fes ti val -
lar, mə də niy yət günlə ri və s. təd bir lər bey -
nəl xalq mu si qi ic ti ma iy yə ti nin böyük ma -
ra ğı na və də rin rəğ bə ti nə sə bəb ol muş -
dur. Dünya şöhrət li in cə sə nət xa dim lə ri -
nin Ba kı ya top lan ma sı, Azər bay ca nın pay -
tax tın dan dünya ya mə də niy yə tin car çı sı
ki mi səs sal ma la rı ye ni lik ol maq la ya na -
şı, res pub li ka mız da so si o- mə də ni hə rə -
ka tın ge niş vüsət al ma sın dan xə bər ve rir.
Bu is ti qa mət də təş kil olu nan təd bir lər sı -
ra sın da “Mu si qi nin Böyük İpək Yo lu” Bey -
nəl xalq Klas sik Mu si qi Fes ti va lı və SE BA
(Se ul- Ba kı) Azər bay can- Ko re ya Mə də niy -
yət Müba di lə si As so si a si ya sı ilə bir gə ke -

çi ri lən Ko re ya Mə də niy yə ti Günlə ri dün ya -
ya ge niş səs sa lan la yi hə lər ki mi xüsu si lə
yad da qa lan və əla mət dar ol muş dur.  

Azər bay ca nın zən gin mə də niy yət xə -
zi nə si nin na dir sə nət in ci lə ri ni, onu qo -
ru yub bu günümüzə çat dı ran də yər li sə -
nət adam la rı nı və mə də ni hə rə ka tın coğ -
ra fi hüdud la rı nın ar tma sın da bütün
hə ya tı nı or ta ya qo yan şəx siy yət lə rin dəs -
tə yi, ar xa sı ol maq Fon dun mə ram və məq -
səd lə ri sı ra sın da öndə da yan mış dır. “Ba -
kı Mu ğam Mər kə zi” nin ya ra dıl ma sı, nə fis,
əha tə li, rən ga rəng şə kil də tər tib edil miş
“Qa ra bağ xa nən də lə ri” mu si qi li al bo -
munun bu ra xıl ma sı və onun dünya nın bir
çox mötə bər in cə sə nət mər kəz lə rin də ya -
yıl ma sı, “Ba kı pa yı zı” Bey nəl xalq Fes ti va -
lı, “IX Şərq -Qərb” Ba kı Bey nəl xalq Ki no
Fes ti va lı, “Rek lam ac gözlə ri ge cə si” – bey -
nəl xalq rek lam film lə ri nin nüma yi şi,
2007-ci il də ar tıq üçüncü də fə ke çi ri lən
Bey nəl xalq Ba kı Caz Fes ti va lı ənə nə yə
çev ril miş, dünya mə də niy yət təq vi min də
qı zıl hərf lər lə ya zıl mış dır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Azər bay -
can mə də niy yə ti nin dünya ya ta nı dıl ma sı
is ti qa mə tin də uğur lu fə a liy yə ti dünya mə -
də niy yət ic ma sı üçün zən gin tə sir ba ğış -
la mış dır. Fond mis si ya sı nı da ha da ge niş -
lən di rə rək elm, təh sil, mə də niy yət və di -
gər sa hə lə rin in ki şa fı na kömək lik gös tə -
rir, ey ni za man da bey nəl xalq miq yas da
da vam lı in ki şa fa dəs tək ola raq sülh qu -
ru cu lu ğu is ti qa mə tin də xid mət lə ri ni da -
vam et di rir. 
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Onun ən uğur lu la yi hə lə rin dən bi ri
2007-ci il də Mosk va da “Ba ku” ad lı rus dil li
jur na lın nəş rə baş la ma sı dır. Res pub li ka -
mı zın hüdud la rın dan kə nar da bu ra xı lan
və xa ri ci oxu cu ya ünvan lan mış bu la yi hə
Azər bay can və onun döyünən ürə yi, gözəl
Ba kı şə hə ri, Azər bay can xal qı nın zən gin
adət və ənə nə lə ri, ölkə nin dol ğun mə də -
ni hə ya tı, ta ri xi şəx siy yət lə ri və bi zim

müa sir lə ri miz – öz əmə yi, is te da dı və sə -
nə ti ilə doğ ma di ya rı mı zı dünya da şöhrət -
lən di rən ədə biy yat çı lar, şa ir lər, rəs sam lar,
mu si qi çi lər, me mar lar haq qın da, na dir
mil li mət bə xi miz, xalq sə nət lə ri ba rə də
ge niş həcm li in for ma si ya təq dim et di. Bu
nəşr qı sa müddət ər zin də ak tu al mövzu -
la rı, özünə məx sus tər zi, müa sir di zayn
xüsu siy yət lə ri, ma te ri al la rın təq dim olun -
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ma sı, ori ji nal və kre a tiv mövzu rən ga -
rəng li yi ilə ge niş oxu cu au di to ri ya sı nın
se vim li me dia la yi hə si ki mi şöhrət qa zan -
mış dır.  

Baş re dak to ru Ley la Əli ye va olan bu
nəşr ge niş oxu cu au di to ri ya sı nı Azər bay -
ca nın qə dim ta ri xi, mən zə rə li gu şə lə ri ilə
ta nış edir, xal qı mı zın hu ma niz mi, mil li
mə nə vi də yər lə ri, ölkə də bər qə rar ol muş

və ar tıq Azər bay ca nın bren di nə çev ril miş
na dir mul ti kul tu ral ab -ha va ba rə də
söhbət açır. Jur na lın hər nömrə si həm əc -
nə bi, həm də azər bay can lı oxu cu üçün bir
növ kəşf dir: bu ra da az öyrə nil miş, ye ni
mə lu mat lar çox dur. Təq dim edi lən ma te -
ri al la rın və qəh rə man la rın se çi mi, jur na -
lın ma raq lı di zay nı baş re dak to run in cə
zövqündən, də rin bi li yin dən, eru di si ya və

– 65 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



in tel lek tin dən xə bər ve rir. Jur na lın hər bir
sət rin də Azər bay ca na və Ba kı ya böyük
sev gi du yu lur.  

Dünya oxu cu la rı nın bir ço xu Azər -
bay ca nı məhz “Ba ku” jur na lı nın sa yə sin -
də da ha yax şı ta nı yıb, onu ob yek tiv görə
bi lib, onun la ma raq la nıb və onu se vib.
2011-ci il də jur na lın in gi lis dil li ver si ya sı -
nın nəş rə baş la ma sı sa yə sin də onun oxu -
cu au di to ri ya sı qat- qat ar tdı, Azər bay can
ta ri xi, mə də niy yə ti, zən gin hə ya tı ba rə də
də yər li in for ma siy alar dünya da mil yon -
lar la in sa na təq dim edil di. 

Azər bay can Mə də niy yə ti nin Dost la rı
Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə 1999-cu ilin
sent yab rın da Ba kı da ke çi ri lən “Mu si qi nin

Böyük İpək yo lu” Bi rin ci Ba kı klas sik mu -
si qi fes ti va lı sə nət dünya sı tə rə fin dən rəğ -
bət lə qar şı la nan la yi hə lər dən bi ri nə çev -
ril di. ABŞ, Böyük Bri ta ni ya, Fran sa, Ya po -
ni ya, Türki yə, İs ra il və Ru si ya nın görkəm li
in cə sə nət us ta la rı, mə də niy yət xa dim lə ri,
ta nın mış mu si qi çi lə rin iş ti rak et di yi bu
mötə bər mu si qi bay ra mı yax şı bir ənə nə -
nin baş lan ğı cı nı qoy du. Dünya mu si qi sə -
nə ti nin par laq in ci lə rin dən iba rət rən ga -
rəng kon sert proq ram la rı, gözəl ifa çı lar
bi zə sa də cə bir bay ram bəxş et mə di, sə -
nə tin ən ecaz kar sa hə si olan mu si qi həm
də bi zə se vin ci və kə də ri, ümid və ar zu la -
rı ilə qəlb lə ri bir gə döyünən va hid bir
dünya nın sa kin lə ri ol du ğu mu zu bir da ha
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xa tır lat dı. Fes ti va lın "Mu si qi nin Böyük
İpək Yo lu" de vi zi al tın da ke çi ril mə si tə -
sadü fi de yil di. Əs rlər bo yu Azər bay can
Şərq və Qərb dünya sı əla qə lə rin də böyük
rol oy na ya raq mühüm "nəq liy yat dəh li zi"
ol muş dur. Məhz bu ra da müxtə lif mil li mə -
də niy yət lə rin qar şı lıqlı zən gin ləş mə si baş
ver miş və bu pro ses in di də da vam et -
mək də dir. Klas sik mu si qi fes ti va lı Ba kı
mu si qi se vər lə ri nə son il lə rin gər gin li yin -
də çox dan unut duq la rı və həs rət lə ar zu -
la dıq la rı əsl, yüksək sə nət dən alı nan
məm nun luq his si, xoş bəxt lik hə ra rə ti
bəxş et di. 

Azər bay can möcüzə si: 
mu ğam Şər qi və Qər bi bir ləş di rən

mil li sər və ti miz dir 

“Mu ğam tək cə Azər bay ca nın yox,
bütün dünya nın sər və ti dir”.  

Meh ri ban Əli ye va 

Əs rlər bo yu Azər bay ca nın ecaz kar mu -
si qi si dünya da öz şöhrə ti ilə se vil miş dir
və bu gün də se vi lir və ya şa yır. Xal qı mı -
zın zən gin mu si qi si da im tə rəq qi et miş,
nə sil dən- nəs lə ke çə rək, bu gü nümüzə gə -
lib çat mış dır. Mil li mu si qi mi zin ən qə dim
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və zən gin qol la rın dan olan mu ğa mın in -
cə sə nət xə zi nə miz də xüsu si ye ri var dır.
Azər bay can xalq mu si qi si nin şah qo lu
olan mu ğam la rı mı zın qə dim ta ri xi var.
Əsrlər bo yu mu ğam sə nə ti nin il kin tə ra -
və ti, klas sik for ma sı və ori ji nal lı ğı Ya xın
Şərq və Or ta Asi ya ölkə lə ri ara sın da, de -
mək olar ki, ən çox Azər bay can da qo ru -
nub sax la nıl mış dır. Də fə lər lə nüfuz lu bey -
nəl xalq fo rum lar da, fes ti val lar da, müsa -
bi qə lər də, sim po zi um lar da səs lə nən
Azər bay can mu ğam la rı hə mi şə böyük
mə həb bət lə, al qış lar la qar şı lan mış, onu
ya ra dan xal qın qüdrə ti ni bir da ha sübut
et miş dir. Bu mə də niy yət xə zi nə miz ürə -
yə ya tım lı lı ğı, qəlb ox şa yan seh ri ilə qə -
dim za man lar dan bə ri tək cə Azər bay ca -
nın de yil, bütövlükdə Şər qin və Qər bin
unu dul maz sə nət abi də si nə çev ril miş dir.  

Mu ğam in san ru hu nu ox şa yan, onun
psi xo lo gi ya sı na müxtə lif is ti qa mət li tə sir -
lər göstə rə bi lən uni kal bir va si tə dir. Də -
rin fəl sə fi mə na da şı yan po e zi ya ya əsas -
la nan hər han sı mu ğa mı diq qət lə din lə -
yər kən, Füzu li, Nə si mi, Se yid Əzim
Şir va ni, Va hid və baş qa la rı nın qə zəl lə ri -
nin mə na sı üzə rin də düşünər kən, in san
sehr li bir alə mə qa pı lır, ke çir di yi hiss lər
hə min mu ğa mın mu si qi ob raz la rı na hə -
ma həng gə lir. Bu hey rə ta miz mu si qi bü -
tün hal lar da da xi li ov qa tı mı za tə sir edir:
kə dər li və qüssə li an la rı mız da da, se vinc
və sev gi duy ğu la rı mız aşıb- da şan da da bi -
zim lə sir daş olur. Mu ğam bi zi hə ya tı mı -
zın əv və lin dən so nu na qə dər da im müşa -

yi ət edir. Mu ğa mın fe no men li yi də məhz
on dan iba rət dir ki, o, əs rlər bo yu in sa nı
müşa yi ət et mək lə ona ru hi saf lıq və uca -
lıq bəxş et miş, ən qə dim dövrlər dən bu
günə və gə lə cə yə körpü ol muş dur.  

XIX əs rdə Sa dıq can, Cab bar Qar yağ dı -
oğ lu, Cə mil Əmi rov, Ke çə çi Mə həm məd və
baş qa la rı bu sa hə də böyük xid mət lər
göstə rə rək mu ğa ma ye ni lik lər gə tir miş -
lər. Son ra kı yüzil lik də mu ğam ge niş in ti -
şar tap mış, in ki şa fı nın ən yüksək zir və si -
nə çat mış dır. Görkəm li ifa çı lar Se yid Şu -
şins ki, Xan Şu şins ki, Əl övsət Sa dı qov,
Mütəl lim Mütəl li mov, Əb ülfət Əli yev, Ya -
qub Məm mə dov, Fat ma Meh rə li ye va, Zey -
nəb Xan la ro va, Arif Ba ba yev, Qə dir Rüstə -
mov, Ha cı ba ba Hüsey nov, Ca nə li Ək bə rov,
Qu lu Əs gə rov, Alim Qa sı mov və ad la rı nı
çə kə bil mə di yi miz baş qa la rı mu ğa mı
bütün dünya xalq la rı na ta nıt mış və sev -
dir miş lər. 

Ötən əs rdə, xüsu sən 1920-ci il dən son -
ra kı onil lik lər də, de mək olar ki, res pub li -
ka nın bütün ra yon la rın da or ta ix ti sas mu -
si qi mək təb lə ri, Ba kı da isə Kon ser va to ri -
ya və Fi lar mo ni ya fə a liy yə tə baş la mış,
mu ğam şöbə lə ri ya ra dıl mış dır. Qeyd et -
mək va cib dir ki, o dövrdə bütün dünya da
məş hur olan da hi Üze yir Ha cı bə yov mu -
si qi sa hə sin də ca hanş ümul xid mət lər
göstər miş dir. 

So vet ha ki miy yə ti il lə rin də xalq ru hu -
nun da şı yı cı sı olan mu ğa mı mı zı unut dur -
ma q, ta ri xin qa ran lıq ar xi vi nə at maq ki -
mi qor xu lu ça ğı rış lar olub. Bu ça ğı rış im -
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pe ri ya si ya sə ti nin tər kib his sə si ki mi hə -
ya ta ke çi ril mə yə baş la yıb. Hət ta Azər bay -
can ra di o sun da mu ğa ma qar şı rəs mi sə -
viy yə də qıs ma- boğ ma lar hökm sürür-dü.
Bu haq da ar xiv sə nəd lə rin də və yad daş -
lar da hə yə can lı fi kir lər, müla hi zə lər qal -
maq da dır. Hə min il lər də höku mə tin qə -
ra rı ilə “Mu ğam ko mis yo nu” ya ra dı lır. Qu -
ru mun ic las la rın da mu ğam la rın şöbə və
gu şə lə ri nin ta ri xən müəy yən ləş di ri lən ad -
la rı nı də yiş dir mək tək lif lə ri irə li sü rü lür.
Son ra kı il lər də də mu ğa ma müna si bət də -
yiş mir. Ra di o nun efi rin dən mu ğa ma məh -
dud sa at lar ay rı lır dı. Məhz bu sə bəb dən,
hər ba zar günü xal qı mız bir sa at  lıq mu ğa -
mat kon ser ti ni sə bir siz lik lə gözlə yir di. 

1990-cı il lə rin əv vəl lə rin də də mu ğam
ifa çı la rı mız ni ga ran günlər ya şa dı lar. Toy -
lar, el şən lik lə ri ol ma say dı, on la rın güzə -
ra nı heç də ürə ka çan ol maz dı. O za man -
lar bir çox mu ğam ifa çı la rı mız kon sert lər
ver mək üçün Av ro pa ölkə lə ri nə də vət olu -
nur du lar. An caq bu xalq sə nə ti nə olan bi -
ga nə müna si bət çox çək mə di, xal qın mi -
nil lər bo yu qəl bin də gəz dir di yi mil li ənə -
nə lə ri mi zin da şı yıcı la rın dan bi ri olan
mu ğam sə nə ti nə və mu ğa ma dövlət sa hib
çıx dı. Ulu öndər Hey dər Əli yev və onun
la yiq li da vam çı sı cə nab İl ham Əli ye vin
mil li mu si qi mi zə, onun ay rıl maz tər kib
his sə si olan mu ğa ma olan diq qə ti sa yə -
sin də bu xalq sə nə ti hər tə rəf li dövlət qay -
ğı sı ilə əha tə edil di.  

Mu ğam sə nə ti nin in ki şa fın da Azər bay -
can mə də niy yə ti nin böyük ha mi si Meh ri -

ban xa nım Əli ye va nın əvə zo lun maz xid -
mət lə ri da nıl maz dır. Məhz onun tə şəb-
büsü və səy lə ri ilə mu ğa mı mız, sözün əsl
mə na sın da, in ti bah dövrünə qə dəm qoy -
du. Dünya nın möhtə şəm səh nə lə rin dən
Azər bay can mu ğa mı nın sə da sı gəl di. Mil li
ru hu mu zun, tə fəkk ürümüzün ən ba riz tə -
cəss ümü olan möhtə şəm mu ğam sə nə ti -
mi zin qo run ma sı is ti qa mə tin də Meh ri ban
xa nı mın baş lat dı ğı mis si ya bu sə nə tə olan
yüksək diq qə tin ar tma sı na sə bəb ol muş -
dur.  

Azər bay can mu ğa mı nı dünya miq ya -
sın da təb liğ et mək və yay maq, həm çi nin
bu ulu sə nə ti ya şa dan mu si qi çi və müğən -
ni lə rə qay ğı göstər mək Fon dun qar şı sın -
da du ran mühüm iş lər dən bi ri ol muş dur.
Mu ğam us ta la rı nın ürək lə ri riq qə tə gə ti -
rən ifa sın da Azər bay can tor pa ğı nın mi sil -
siz gözəl lik lə ri bir da ha göz önündə can -
la nır, bi zi ha zır da ya ğı tap da ğın da, iş ğal
al tın da olan doğ ma tor paq la rı mı zın azad
edil mə si uğ run da müba ri zə yə səs lə yir. Bu
gün tam əmin lik lə de mək olar ki, xal qı -
mı zın zən gin mə də niy yət xə zi nə si nin –
mu ğam sə nə ti mi zin gə lə cə yi eti bar lı əl -
lər də dir.  

Azər bay can mu ğa mı nın dünya da ge -
niş təb li ği məq sə di lə Ba kı şə hə rin də Bey -
nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı
önəm li yer tu tur.  

2005-ci il də Fon dun pre zi den ti Meh -
ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəbb üsü sayə -
sində görkəm li mu ğam us ta la rı ilə bir lik -
də də yir mi ma sa ke çi ril miş və Ba kı şə hə -
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rin də Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin ya -
ra dıl ma sı qə ra ra alın mış dır. 2005-ci il ap -
re lin 6-da Pre zi dent İl ham Əli yev Ba kı da
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin ya ra dıl -
ma sı haq qın da sə rən cam im za la mış, mu -
ğam us ta la rı ilə mütə ma di görüşlə rin,
məs lə hət ləş mə lə rin nə ti cə si ola raq Bey -
nəl xalq Mu ğam Mər kə zi nin la yi hə si tər -
tib edil miş dir. 

2005-ci il av qus tun 24-də Pre zi dent
İl ham Əli ye vin və bi rin ci xa nım Meh ri ban
Əli ye va nın, UNES CO- nun baş di rek to ru

Ko i şi ro Mat su u ra nın iş ti ra kı ilə Də niz kə -
na rı Mil li Park da Mər kə zin tə məl qoy ma
mə ra si mi ke çi ril miş dir.  

2008-ci il de kab rın 27-də Pre zi dent
İl ham Əli yev və xa nı mı Meh ri ban Əli ye -
va nın iş ti ra kı ilə açı lış mə ra si mi ke çi ri lən
Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zi dünya nın
müa sir mə də niy yət sim vol la rın dan bi ri -
nə çev ril miş dir. Ümu mi sa hə si 7,5 min
kvad rat metr olan üçmər tə bə li bi na dan
iba rət olan Mu ğam Mər kə zi nin for ma sı
Azər bay ca nın qə dim mu si qi alət lə rin dən
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olan ta rın his sə lə ri ni xa tır la dır. Ən mü-
asir tex no lo gi ya dan is ti fa də edil mək lə ti -
ki lən bi na üçün la zı mi ava dan lıq İta li ya,
Av stri ya, Fran sa və Türki yə dən gə ti ril miş -
dir. İn şa at iş lə ri za ma nı 2 min dən çox müxtə -
lif ölçülü şüşə dən is ti fa də olun muş dur. 

Bütün azər bay can lı la rın hə yat he ka yə -
ti nə çev ri lən mu ğa mın təb li ği nə son il lər -
də is tər ölkə miz də, is tər sə də onun
hüdud la rın dan kə nar da dövlət sə viy yə -
sin də yüksək diq qət göstə ri lir. Mu ğa mın
ya şa ma sı, dünya da la yi qin cə təb li ği və gə -
lə cək nə sil lə rə ötürülmə si ba xı mın dan
son dövrlər də ya ra dı lan mu ğam mər kəz -
lə ri nin müstəs na əhə miy yə ti var. Bu ba -
xım dan, Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb-
b üsü ilə Ağ dam ra yo nun da ya ra dı lan Mu -
ğam Mər kə zi də böyük rol oy na yır.
2008-ci il də Ba kı da və Ağ ca bə di də, 2010-
cu il də Füzu li də in şa olu nan mu ğam mər -
kəz lə ri ölkə miz də mu ğa mın in ki şa fı na
mühüm töhfə lər ver miş dir.  

Azər bay can mu ğa mı na ye ni hə yat bəxş
edən Meh ri ban xa nım Əli ye va bu bən zər -
siz sə nət in ci si ilə bağ lı qeyd et miş dir ki,
biz azər bay can lı lar ha mı mız haq lı ola raq
öz doğ ma mu ğam la rı mız la fəxr edi rik:
“Hər bir azər bay can lı üçün mu ğam xüsu -
si əhə miy yət da şı yır. Qərb lə Şərq ara sın -
da, Böyük İpək Yo lu üstündə yer lə şən
Azər bay can si vi li za si ya la rın qo vuş du ğu
bir mə kan da əs rlər bo yu öz mə də niy yə ti -
ni for ma laş dır mış dır. Bə zi dövrlər də biz
müxtə lif im pe ri ya la rın da xi lin də ya şa saq
da, di ni miz, mil li də yər lə ri miz, di li miz,

mə də niy yə ti miz bi zi bir xalq ki mi, mil lət
ki mi qo ru yub sax la mış dır.  

Azər bay ca nın zən gin mə də niy yə ti nin
və ta ri xi nin ən gözəl in ci lə rin dən bi ri olan
mu ğam, mu ğam sə nə ti bi zim mil li sər və -
ti miz dir. Mu ğam Azər bay can xal qı na xas
olan ən gözəl xüsu siy yət lə rin da şı yı cı sı -
dır. Tor pa ğa, köklə rə bağ lı lıq, və tən pər -
vər lik, mil li lə ya qət his si, qo naq pər vər lik,
xe yir xah lıq, mər hə mət, emo si o nal zən gin -
lik – bütün bu hiss lər mu ğam fəl sə fə si nin
əsa sın da dır. Odur ki, de səm, mu ğam
gözəl li yin və mə həb bə tin rəm zi dir – səhv
et mə rəm”. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va bir ne çə il əv -
vəl "Azərbaycan – İrs” beynəlxalq jur na -
lın da dərc olun muş "Qa ra bağ mu ğa mı”
ad lı mə qa lə sin də bu mə də niy yət xə zi nə -
si nin sir lə ri ni, mət ləb lə ri ni be lə təs vir et -
miş di: "Ço xəsr lik ta ri xə ma lik olan Azər -
bay can mu ğa mı, mütə xəs sis lə rin rə yi nə
görə, Şərq in ti ba hı ça ğın da özünün çi çək -
lən mə dövrünü ya şa mış dır. Son ra kı
dövrlər bu sə nə tin ma hiy yət və məz mu -
nu nu əs la də yiş di rə bil mə miş dir. Bu gün
də mu ğam bir tə rəf dən keç miş dən bu
günə ya şa yan mə nə vi sər vət, di gər tə rəf -
dən isə son də rə cə çağ daş sə nət alə mi ki -
mi bütün var lı ğı ilə ya şa maq da dır. Bu ra -
da sə nə tin ənə nə ilə qə ti ola raq müəy yən
edil miş nor ma la rı və ya ra dı cı lıq pro se -
sin də ki im pro vi za si ya im kan la rı hey rə ta -
miz bir vəh dət, ahəng dar lıq təş kil edir”. 

Mu ğam tək cə Azər bay ca nın de yil,
ümu mən bə şə riy yə tin mə nə vi xə zi nə si -
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dir. Tək cə xal qı mı zın de yil, bə şə riy yə tin
mi sil siz mə də ni sər vət lə ri nin ay rıl maz
his sə si dir. Am ma bu da bir re al lıq dır ki,
is tə ni lən də yə ri təb liğ et mə dən, ma hiy yə -
ti ni, əhə miy yə ti ni in san la ra çat dır ma dan,
ic ti mai düşüncə də onu hə mi şə can lı sax -
la ma dan bu də yə rin ya şa ya ca ğı nı, möv -
cud lu ğu nu qo ru ya ca ğı nı düşünmək sa -
dəlö vhlük olar dı. Məhz Meh ri ban Əli ye -
va nın diq qət və qay ğı sı sa yə sin də
xal qı mı zın ca nı na, qa nı na hop muş, da xi li
dünya sı nın ay rıl maz his sə si olan mu ğam
sə nə ti dünya miq ya sın da təş viq edil di.
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın “Mu ğam bi -
zim mə də niy yə ti mi zin, Azər bay can mə -
də niy yə ti nin əsas sütun la rın dan bi ri dir
və əl bət tə, onu qo ru maq, in ki şaf et dir -
mək, gə lə cək nə sil lə rə çat dır maq hər bir

azər bay can lı nın mə nə vi bor cu dur”, –

sözlə ri bu qə dim xalq sə nə ti nə olan
yüksək eh ti ra mın, diq qə tin nümu nə si dir. 

Meh ri ban Əli ye va nın bir ba şa diq qə ti
sa yə sin də ölkə miz də xal qı mı zın mil li sər -
və ti olan mu ğam sə nə ti ya şa dı la raq
yüzmin lə rin qəl bin də də rin kök sa lıb, bu
xalq sə nə ti in ki şaf edə rək tək cə ölkə da -
xi lin də de yil, bey nəl xalq aləm də ge niş
təb liğ olu nur. 

Meh ri ban xa nım mu ğam ifa çı la rı nın
ye ni nəs li nin ye tiş di ril mə sin də əvəz siz rol
oy na yır. Bu gün ye ni ye ti şən min lər lə gənc
məhz mu si qi mi zin şa hı sa yı lan mu ğa ma
qay ğı nın bu sə viy yə yə çat ma sın da Meh -
ri ban xa nım Əli ye va ya borc lu dur. Onun
əmə yi nin məh su lu olan “Mu ğam- Dəs gah”
la yi hə si mu ğam dəs gah la rı nın kon sert lər -
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dən bir ba şa ya zı ya alın ma sı və gə lə cək
nə sil lər üçün qo ru nub sax lan ma sı ki mi
ülvi məq səd da şı yır. Azər bay can mu ğa mı -
na həsr olun muş “Mu ğam En sik lo pe di ya -
sı” nın nəş ri həm elekt ron, həm də ki tab
va ri ant la rın da hə ya ta ke çi ri lib. “Mu ğam -
İn ter net” la yi hə si ni hə ya ta ke çir mək də
məq səd in ter net də mu ğam la bağ lı au dio
və vi deo ma te ri al lar əsa sın da mu ğam-
 por tal ya rat maq olub. Ha zır da “Mu ğam
dünya sı” la yi hə si çər çi və sin də sim po zi -

um lar, bey nəl xalq konf rans lar, müxtə lif
fes ti val və ya rış lar ke çi ri lir. “Mu ğam -An -
to lo gi ya” la yi hə si də qə dim mu si qi in ci lə -
ri mi zin təb li ğin də müstəs na rol oy na yır.
"A zər bay can mu ğa mı" mul ti me dia top lu -
su və "Mu ğam alə mi" Azər bay can mil li
mu ğam sə nə ti nin köklə ri nin müa sir
dövrümüzdə yüksək sə viy yə də təq di mi -
nə yönəl miş dir. 

Bu si ya sə tin ən mühüm uğur la rın dan
bi ri mu ğa mın 2003-cü il də UNES CO- nun
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tər tib et di yi "Bə şə riy yə tin şi fa hi və qey ri-
 mad di ir si nin şah əsər lə ri" si ya hı sı na da -
xil edil mə si dir. Be lə lik lə, Azər bay can mu -
ğa mı ar tıq bey nəl xalq sə viy yə li bir sə nət
növü, jan rı ola raq dünya tə rə fin dən qə -
bul edil miş dir. Bu, Azər bay can mil li mə -
də niy yə ti nin, də yər lər sə viy yə si nin
ölçüsü, onun bə şə ri li yi nin bir göstə ri ci si -
dir. Məhz be lə bir sə nət növünün bey nəl -
mi ləl ləş mə si əla mət dar bir ha di sə dir. Av -
qus tun 26-sının Bey nəl xalq Azər bay can
Mu ğa mı Günü və İpək Yo lu üzə rin də yer -
lə şən ölkə lə rin mu si qi si günü elan olun -
ma sı bir da ha Azər bay can mə də ni ir si nə
bey nəl xalq sə viy yə də ve ri lən qiy mət dir. 

Mu ğam la rı ya şa dan və in ki şaf et di rən
onun ifa çı la rı dır. Bu sə nə ti ya şa dan, in ki -

şaf et di rən, təb liğ edən sə nət kar la ra olan
yüksək qay ğı nın da vam lı ola raq ar tma sı
da məhz Meh ri ban xa nı ma məx sus dur. Bu
mis si ya nın tər kib his sə si ki mi mu ğam
müsa bi qə lə ri nin ke çi ril mə si xüsu si əhə -
miy yət kəsb edir.  

Azər bay can Mə də niy yə ti nin Dost la rı
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli -
ye va nın "A zər bay can mu ğam la rı" la yi hə -
si çər çi və sin də "Qa ra bağ xa nən də lə ri" al -
bo mu nun bu ra xı lı şı mə də niy yət si ya sə ti -
nin ən möhtə şəm ça lar la rın dan bi ri ki mi
yad da qal mış dır. 2005-ci il də işıq üzü
görən bu zən gin və sa it "Mu ğam -irs" la yi -
hə si nin ilk al bo mu ol maq la Qa ra bağ tor -
pa ğı nın acı sı nın, Azər bay ca nın haqq sə si -
nin mu ğam va si tə si lə bütün dünya ya çat -
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dı rıl ma sın da ən yax şı tə şəbb üskar lıq
nümu nə si ol muş dur. Bu al bo mun bu ra -
xıl ma sı tə sadü fi de yil, çünki Meh ri ban Əli -
ye va nın mu ğa ma olan qay ğı sı göz önün -
də dir, mu ğam la yi hə lə ri nə dəs tə yi nin bir
nümu nə si olan "Qa ra bağ xa nən də lə ri" al -
bo mu bu qay ğı nın ən ba riz nümu nə lə rin -
dən dir.  

Al bom Qa ra bağ xa nən də lə ri nin sə si
və on lar haq qın da top lan mış mə lu mat la -

rı, Qa ra bağ xa nən də lik mək tə bi nin zən -
gin li yi ni və Azər bay can mu ğam la rı nın in -
ki şa fın da kı xid mət lə ri ge niş şə kil də əha -
tə edir. Bu la yi hə dünya ya təq dim olun -
maq la Qa ra bağ xa nən də lik mək tə bi nin
so ra ğı nı dünya ya ya yır. Böyük ta ri xi yol
ke çən Qa ra bağ xa nən də lik mək tə bi özünə -
məx sus ənə nə lə ri ni yal nız Qa ra ba ğın de -
yil, bütünlüklə Azər bay can mə də niy yə ti -
nə qı zıl hərf lər lə yaz dı ran xa nən də lə rin,
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Ya xın və Or ta Şər qin bir gə sə nə ti olan
mu ğam ifa çı lı ğı nın möhtə şəm si ma sı nı
əks et di rir. Azər bay can xa nən də lik sə nə -
ti nə qı zıl hərf lər lə həkk edil miş Cab ba -
rın, Se yi din, Xa nın xə ləf lə ri olan Ya qub
Məm mə dov, Ba kir Ha şı mov, Mütəl lim
Mütəl li mov, İs lam Rza yev, Sa ra Qə di mo -
va, İl dı rım Hə sə nov, Sə xa vət Məm mə dov,
Arif Ba ba yev, Mən sum İb ra hi mov və di -
gər mu ğam us tad la rı nın ecaz kar səs lə ri -
ni Və tə ni miz dən kə na ra, dünya nın uc suz-
 bu caq sız gu şə lə ri nə ya yır.  

Azər bay can mu ğa mı nın qəlb lə ri riq qə -
tə gə ti rən seh ri dünya nın müxtə lif ünvan -
la rın dan gə lir, müxtə lif xalq lar və mil lət -
lər mə də niy yə tin şah əsər lə rin dən olan
Azər bay can mu ğa mı nın zövqox şa yan tə -
si ri al tın da bir da ha xal qı mı zın mə də niy -
yə ti nə va leh olur lar. Elə cə də ölkə mi zin

zən gin mu si qi xə zi nə si nin əvə zo lun maz
nümu nə lə ri dünya nın ən uc qar bölgə lə -
rin də təş kil olu nan mu si qi fes ti val la rın da
təq dim edi lir. Ni a qa ra da ke çi ri lən mu ğam
günlə ri, Vi val di və Gerş vi nin mu si qi kom -
po zi si ya la rı Azər bay can mə də niy yə ti haq -
qın da ge niş tə səvv ür ya ra dır.  

Azər bay can Mə də niy yə ti nin Dost la rı
Fon du nun ən yad da qa lan la yi hə lə rin dən
bi ri də Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi
ilə “A zər bay can Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri -
liş lə ri” Qa pa lı Səhm dar Cə miy yə ti tə rə fin -
dən ke çi ri lən “Mu ğam te le vi zi ya müsa bi -
qə si” dir. Mil yon lar la ta ma şa çı nın ən çox
iz lə di yi, in san la rın zövqünü ox şa yan ən
ba xım lı la yi hə ki mi xüsu si əhə miy yət
kəsb edən bu ənə nə vi müsa bi qə lər xal qı -
mı zın sər və ti olan mu ğa mın in cə lik lə ri ni
res pub li ka mız da və xa ric də ya şa yan azər -
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bay can lı la ra aşı la maq, elə cə də bu sə nə ti
qo ru maq, in ki şaf et dir mək məq sə di lə
2005-ci il dən da vam lı ola raq ke çi ril mək -
də dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəb-
büsü ilə zən gin li yi nə görə ana lo qu ol ma -
yan “A zər bay can” por ta lı mə də niy yət və
xalq dip lo ma ti ya sı na də rin töhfə ve rən ən
mühüm la yi hə lər dən bi ri ki mi xüsu si yer
tu tur. Bu ide ya ni hə ya ta ke çir mək üçün
yüksək ix ti sas lı mütə xəs sis lər dən təş kil
edil miş iş çi qrup il kin mər hə lə də müva -
fiq təş ki lat la rın dəs tə yi ilə ge niş mə lu mat

ba za sı ya ra dıb. Qı sa müddət ər zin də əl də
edi lən zə ru ri mə lu mat lar por ta lın müva -
fiq bölmə lə rin də yer ləş di ri lib. 

Dünya nın 100-dən ar tıq ölkə sin də
1 mil  yard dan çox is ti fa də çi nin qo şu la bil -
di yi in ter net mə ka nın da yer alan por tal -
da mə lu mat lar üç dil də təq dim olu nur.
Por ta lın ünva nı na müxtə lif ölkə lər dən gə -
lən min nət dar lıq mək tub la rı sübut edir
ki, por ta lın işi nin yax şı təş kil olun ma sı is -
ti fa də çi lə rin coğ ra fi ya sı nın ge niş li yi nə
im kan ya ra dır. Por tal 12 bölmə dən iba -
rət dir: “Xə bər lər”, “Ümu mi mə lu mat”, “Tə -
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bi ət”, “Ta rix”, “İq ti sa diy yat”, “Mə də niy yət”,
“Cə miy yət”, “Dövlət ha ki miy yə ti”, “A zər -
bay can bey nəl xalq aləm də”, “Er mə nis tan -
A zər bay can Dağ lıq Qa ra bağ müna qi şə si”,
“İn zi ba ti əra zi va hid lə ri” və “Xə ri tə lər”.
Hər bölmə bir ne çə his sə dən iba rət dir və
bu ra da top lan mış konk ret mə lu mat lar
bütövlükdə Azər bay can la bağ lı is tə ni lən
mövzu da in for ma si ya nın əl də olun ma sı -
na im kan ve rir. Res pub li ka mı zın hər bir
ra yo nu haq qın da ve ri lən ət raf lı mə lu mat -
lar xa ri ci iş adam la rı nın bölgə lə ri mi zə
ma ra ğı nın ar tma sı və ölkə miz də tu riz min
in ki şa fı ba xı mın dan fay da lı in for ma si ya
yükü da şı yır. 

Meh ri ban Əli ye va nın müəl li fi ol du ğu
mühüm la yi hə lər dən bi ri olan “Qa ra bağ
hə qi qət lə ri” buk let lər top lu su nun təq di -
ma tı da Azər bay can hə qi qət lə ri nin dünya
ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl ma sın da mühüm
rol oy na mış dır.  

Er mə ni lə rin xa ri ci mət bu at va si tə si lə
yay dı ğı ya lan la rı if şa et mək, əsl Azər bay -
can hə qi qət lə ri ni bey nəl xalq ic ti ma iy yə -
tə çat dır maq üçün “A zər bay can” por ta lın -
da ya ra dı lan xüsu si bölmə də Qa ra ba ğın
ta ri xi, Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi və er mə -
ni mə sə lə si, Azər bay ca na qar şı er mə ni tə -
cavü zü, Xo ca lı soy qı rı mı, hu ma ni tar fə la -
kət, er mə ni ter ro riz mi, Azər bay can əra -
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zi lə ri nin iş ğa lı nın ağır nə ti cə lə ri haq qın -
da mə lu mat lar top lan mış, ta ri xi sə nəd lər
təq dim edil miş dir. “Xə bər lər” bölmə si nin
təq vim ar xi vi nin kömə yi ilə günün is tə ni -
lən mə lu ma tı ilə ta nış ol maq mümkündür.
İs ti fa də çi lə rin iş çi qru pa göndər di yi irad
və tək lif lər diq qət lə araş dı rı lır. Por ta lın
müxtə lif bra u zer lə rə adap ta si ya sı hə ya ta
ke çi ril miş dir. Por tal haq qın da is ti fa də çi -
lə rin fi kir lə ri “Rəy lər” bölmə sin də yer ləş -
di ril miş dir. Təq di mat mə ra si mi 2005-ci il -
də ke çi ri lən “A zər bay can” in ter net por ta lı
“A zər bay can elekt ron kon tent–-2005 mü -
ka fa tı” mil li müsa bi qə sin də e- cəl b et mə no -
mi na si ya sı üzrə qa lib gəl miş dir.  

2010-cu il “A zər bay can” nəş ri nin təq -
di ma tı da Meh ri ban xa nı mın fə a liy yə ti nin
nə ti cə si dir.   

Hey dər Əli yev Fon du nun mə də niy yət
və hu ma ni tar proq ram la rı dünya nın müx -
tə lif gu şə lə ri ni əha tə edir. Av ro pa İt ti fa qı -
nın ən mühüm qu rum la rın dan bi ri olan
Av ro pa Par la men ti nin mən zil -i qa mət ga -
hın da 2009-cu il no yab rın 10-da təş kil
edil miş “A zər bay can mə də niy yə ti günlə -
ri” xal qı mı zın qə dim ta ri xi ni, zən gin mə -
də niy yə ti ni, in cə sə nə ti ni və mət bə xi ni xa -
ri ci ölkə və tən daş la rı na təq dim et mək ba -
xı mın dan əla mət dar ha di sə ki mi yad da
qal dı. Təd bir çər çi və sin də Azər bay can in -
cə sə nət us ta la rı nın kon ser ti ke çi ril miş,
rəsm əsər lə ri, bə dii mi ni atü rlər, Azər bay -
ca nın qə dim tət bi qi və xal ça çı lıq sə nət lə -
ri ni əks et di rən ek spo nat lar, mis və ən tiq
əş ya lar, elə cə də Hey dər Əli yev Fon du nun
be şil lik fə a liy yə ti dövründə müxtə lif sa -
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hə lər üzrə gördüyü iş lə ri əks et di rən al -
bom və ki tab ça lar nüma yiş et di ril miş dir.
Azər bay can mə də niy yə ti nin müxtə lif
nümu nə lə ri, mu si qi, təs vi ri in cə sə nət,
xalq sə nət kar lı ğı, folk lor, mil li rəqs, Azər -
bay can xalq mah nı la rı və mu ğam la rı, caz
mu si qi si və mət bə xi miz iş ti ra k çı la ra
xüsu si tə sir ba ğış la dı, xoş ov qat ya ratdı.
Av ro pa Azər bay ca nın mə də ni xə zi nə si nin
zən gin lik lə ri nə hey ran qal dı. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın,
UNES CO- nun və ISESCO- nun xoş mə ram lı
sə fi ri Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay ca nın
qey ri- mad di mə də ni ir si nin, xüsu si lə mu -
ğam və aşıq sə nə ti nin, mil li adət -ə nə nə -
lə ri mi zin dünya da ta nı dıl ma sı və təb li ği

is ti qa mə tin də gördüyü iş lər bu uğur la rın
qa za nıl ma sın da mühüm rol oy na mış dır.
UNES CO- nun Azər bay can mə də niy yə ti nə
böyük əhə miy yət ver mə si, mu ğam la rı mı -
zın qiy mət li irs ki mi qo ru nub sax la nıl ma -
sı və ya yıl ma sı is ti qa mə tin də tə şəbb üslə -
ri, “Mu ğam Evi” nin ya ra dıl ma sı ki mi təd -
bir lə ri bə yən mə si bi la va si tə Meh ri ban
xa nı mın adı ilə bağ lı dır. “Qaf qaz Xalq Ənə -
nə lə ri Evi” nin məhz Ba kı da ya ra dıl ma sı
ide ya sı da Meh ri ban xa nım Əli ye va ya
məx sus dur. 

Azər bay can xalq ədə biy ya tı nın, ümu -
miy yət lə, mə də niy yə ti mi zin qə dim ta ri xə
və zən gin ənə nə lə rə ma lik qol la rın dan bi -
ri olan aşıq sə nə ti nin in ki şa fı Azər bay ca -
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nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın
səy lə ri sa yə sin də ye ni mər hə lə yə qə dəm
qoy muş dur. O, aşıq sə nə ti nə diq qət və
qay ğı sı nı əsir gə mir, onun qo ru nub sax -
lan ılma sı və in ki şa fı üçün da vam lı ola raq
öz dəs tə yi ni göstə rir, bu mi sil siz xalq sə -
nə ti nin ye ni şə ra it də dir çəl mə si, in san la -
rın es te tik tər bi yə sin də aşıq ya ra dı cı lı ğı -
nın im kan la rın dan is ti fa də olun ma sı, na -
dir mil li sər vət ola raq dünya da ta  nı  dıl ma sı
üçün ye ni la yi hə lər və təd bir lər hə ya ta
ke çi rir. Son il lər də aşıq la rın iş ti ra kı ilə xa -
ri ci ölkə lər də kon sert proq ram la rı nın təş -
ki li və on la ra fəx ri ad la rın ve ril mə si, yu bi -
ley lə ri nin ke çi ril mə si, ki tab la rın çap edil -
mə si, or ta və ali mu si qi mək təb lə rin də
aşıq sə nə ti nin təd ris olun ma sı bu sə nə tə
yüksək müna si bə tin ba riz nümu nə si dir.  

2010-cu ilin ok tyabr ayın da Hey dər
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə Ba kı da “Bi -
rin ci bey nəl xalq aşıq fes ti va lı” nın ke çi ril -
mə si şi fa hi xalq ədə biy ya tı mı zın mi sil siz
xə zi nə si olan bu sa hə nin da ha ge niş şə -
kil də təş vi qin də ye ni yol aç mış dır.  

Fes ti val mil li aşıq sə nə ti mi zin bey nəl -
xalq aləm də ta nı dıl ma sı və təb li ği, mə də -
niy yə ti mi zin in ki şa fın da ro lu nun ar tı rıl -
ma sı, Azər bay can aşıq la rı nın və aşıq -ozan
sə nə ti nin ya yıl dı ğı ölkə lə rin sə nət kar ları -
nın bir ara ya gə ti ril mə si üçün böyük im -
kan lar ya rat mış dır. Son ra kı il lər də bey -
nəl xalq aşıq fes ti val la rı nın ke çi ril mə si və
bu təd bir lə rə qa tı lan xa ri ci ölkə lə rin sə -
nət adam la rı nın sa yı nın ar tma sı Azər bay -
ca nın mə də niy yət si ya sə ti nin tən tə nə si ni

da ha da güclən dir di. Bu cür fes ti val lar
Azər bay can aşıq sə nə ti nin bey nəl xalq
aləm də da ha ge niş şə kil də ta nı dıl ma sı və
təb liğ edil mə sin də müstəs na rol oy na -
maq da dır.  

Bu gün Azər bay can aşıq la rı nın sə si- so -
ra ğı Av ro pa ölkə lə ri nin ən mötə bər are -
na la rın dan gə lir. Fran sa da aşıq la rı mız
dövlət sə viy yə sin də zən gin re per tu ar lı
kon sert proq ram la rı ilə çı xış lar edir lər.  

Aşıq sə nə ti nin UNES CO- nun “Bə şə riy -
yə tin Qey ri- Mad di Mə də ni İr si nin Rep re -
zen ta tiv Si ya hı sı” na da xil edil mə si bu sə -
nə tə olan diq qə tin əya ni ifa də si dir. Xal -
qı mı zın bu ölməz sə nə ti nin dünya
mə  də niy yət in ci lə ri sı ra sın da özünə la yiq
yer tut ma sı qar şı mız da ye ni üfüqlər aç -
maq la ya na şı, mə su liy yət his si mi zi də ar -
tır mış dır. 

Azər bay ca nın mil li sim vol la rın dan bi -
ri də kə la ğa yı dır. O, qə dim Azər bay can
xal qı nın ge yim et no lo gi ya sı nın bir his sə -
si dir. Kə la ğa yı nın is teh sa lı Azər bay can da
qə dim dən mə lum dur. Təb riz, Gən cə, Şa -
ma xı, Şə ki və Bas qal da yüksək key fiy yət li
kə la ğa yı lar ha zır la nır dı. Mən bə lə rin mə -
lu ma tı na görə, hə lə or ta əs rlər dən bə zi
ölkə lə rə ix rac olu nan bu qə dim mil li mə -
də niy yət nümu nə si nin bey nəl xalq sə viy -
yə də tan dıl ma sı və təş vi qi də Meh ri ban
xa nı mın adı ilə bağ lı dır. Məhz onun tə şəb-
b üsü ilə kə la ğa yı ya aid ilk sər gi ölkə miz -
də 2005-ci il də ke çi ri lib. Son ra lar Azər -
bay can kə la ğa yı sı Türki yə, Gürcüstan, Ma -
ca rıs tan, Av stri ya, İta li ya, ABŞ, Bel çi ka,

– 81 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



Ma lay zi ya və di gər ölkə lər də müxtə lif sər -
gi lər də nüma yiş olun muş dur. UNES CO-
 nun Qey ri- Mad di Mə də ni İrs üzrə Höku -
mət lə ra ra sı Ko mi tə si nin 2014-cü il no -
yab rın 24–28-də Pa ris də ke çi ri lən 9-cu
ses si ya sın da Azər bay can kə la ğa yı sə nə ti
“Qa dın ipək baş örtüyü kə la ğa yı nın ənə -
nə vi ha zır lan ma və da şın ma mə də niy yə ti
və onun sim vo li ka sı” adı ilə UNES CO- nun
Qey ri- Mad di Mə də ni İrs üzrə Rep re zen -
ta tiv Siyahı sı na da xil edil miş dir.  

Kə la ğa yı dan baş qa, Azər bay ca nın mu -
ğam ifa çı lıq sə nə ti, aşıq sə nə ti, Nov ruz
bay ra mı, Azər bay can xal ça sı, tar ifa çı lıq
sə nə ti də UNES CO- nun Qey ri- Mad di Mə -
də ni İrs üzrə Rep re zen ta tiv Si ya hı sı na,

Çövkən- Qa ra bağ at üstü oyun ənə nə si isə
qu ru mun tə ci li qo run ma ğa eh ti ya cı olan
Qey ri- Mad di Mə də ni İrs Si ya hı sı na da xil
edil miş dir.  

2004-cü il sent yab rın 9-da Pa ris də,
UNES CO- nun iqa mət ga hın da bu qu ru mun
xoş mə ram lı sə fi ri adı ve ril mə si nə həsr
olun muş mə ra sim də çı xış edən Azər bay -
ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va bil -
dir miş dir ki, Azər bay ca nı çox vaxt Qərb lə
Şərq ara sın da körpü ad lan dı rır lar. Bu, hə -
lə ta ri xi Böyük İpək Yo lu dövründən ölkə -
mi zin əl ve riş li coğ ra fi- si ya si mövqe yə ma -
lik ol ma sı ilə bağ lı dır. Azər bay can özünün
ço xəsr lik ta ri xi bo yun ca tək cə nəq liy yat
dəh li zi ki mi de yil, həm də mə də niy yət lə -
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rin di a lo qun da öz sözünü de mə yə qa dir
olan bir ölkə ki mi ta nı nır. 

Xalq tət bi qi sə nə ti mi zin qol la rın dan
bi ri olan xal ça çı lı ğa olan xüsu si qay ğı sı
da Fon dun diq qə tin dən kə nar da qal ma -
mış dır. Azər bay can mil li mə də niy yət ta -
ri xin də özünə məx sus yer tu tan Azər bay -
can xal ça sı bo ya la rı nın tükən məz zən gin -
li yi, na xış la rı nın tək ra re dil məz li yi, ya ra -
dı cı lıq tə xəyy ülünün gücü və yüksək sə -
nət kar lı ğı ilə fərq lə nir. Azər bay can mə -
də niy yə ti nin qə dim sa hə lə rin dən bi ri olan
xal ça çı lıq sə nə ti nin təb li ği üçün 2010-cu
ilin no yabr ayın da Hey dər Əli yev Fon du
Azər  bay can Res pub li ka sı nın Böyük Bri -
ta ni ya da kı sə fir li yi və “Ba ku” jur na lı nın

bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə Lon don da “A zər bay -
can xal ça la rı ilə na ğıl lar alə mi nə” ad lı sər -
gi ke çi ril miş dir. 

Hey dər Əli yev Fon du, Azər bay can
Res pub li ka sı nın Böyük Bri ta ni ya da kı Sə -
fir li yi və “Ba ku” jur na lı nın bir gə təş ki lat -
çı lı ğı ilə ke çi ri lən sər gi də coğ ra fi mövqe -
yi nə, na xış kom po zi si ya sı na, rəng həl li və
tex ni ki xüsu siy yət lə ri nə görə Azər bay can
xal ça çı lıq mək tə bi nin bütün is ti qa mət lə -
ri təm sil olu nub. Sər gi çər çi və sin də Hey -
dər Əli yev Fon du tə rə fin dən ha zır lan mış
“A zər bay can” nəş ri nin in gi lis di lin də təq -
di ma tı ke çi ri lib. 

Dünya mə də niy yə ti nin şah əsər lə ri sı -
ra sın da yer alan xal ça la rı mı zın nüma yiş
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et di ril di yi bu sər gi də rəng həl li və tex ni ki
xüsu siy yət lə ri nə görə Azər bay can xal ça -
çı lıq mək tə bi nin bütün is ti qa mət lə ri təm -
sil olun muş dur. 

“A zər bay can -İrs” jur na lı nın nəş rə baş -
la ma sı nı da mə də niy yə ti mi zin təb li ği nə
ve ri lən növbə ti töhfə ki mi də yər lən dir -
mək mümkündür. Qə dim ənə nə lə rə ma -
lik Azər bay can xal qı nın mad di və mə nə vi
mə də niy yət nümu nə lə ri nin, in cə sə nə ti -
nin, folk lo ru nun, mu si qi si nin qo run ma sı
və dünya miq ya sın da təb liğ olun ma sı
məq sə di lə 1996-cı il dən nəş rə baş la mış
"A zər bay can -İrs" jur na lı nın fə a liy yə ti təq -
di rə la yiq dir. Azər bay can, rus və in gi lis dil -
lə rin də işıq üzü görən jur nal da mil li mə -
də niy yə ti mi zin, ta ri xi- mil li ir si mi zin qo -
ru nub sax la nıl ma sı və gə lə cək nə sil lə rə
ötürülmə si va cib li yi ilə bağ lı çox say lı mə -
qa lə lər işıq üzü görmüşdür. Azər bay ca nın
mə də niy yə ti və in cə sə nə ti ilə bağ lı böyük
məz mun yükünə ma lik ma te ri al la rın dərc
edil di yi "A zər bay can -İrs" jur na lı ölkə hə qi -
qət lə ri nin bey nəl xalq ic ti ma iy yə tə çat dı rıl -
ma sı və təb li ği işi nə də cid di dəs tək ve rir.  

Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər li yi ilə
“Qa ra bağ” ki ta bı nın ça pa ha zır lan ma sı da
Azər bay ca nın, Qa ra ba ğın ta ri xi keç mi şi -
nin öyrə nil mə si nə və təb li ği nə diq qə tin
də yər li tə zahü rlə rin dən bi ri dir. 

Azər bay can Mə də niy yə ti Dost la rı Fon -
du nun ən uğur lu la yi hə lə rin dən bi ri olan
Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı müa sir
müsi qi mə də niy yə ti nin təş vi qin də xüsu si
rol oy na maq da dır. Azər bay can ca zın

böyük ta ri xə ma lik ol du ğu ölkə lər dən dir
və hə lə To fiq Qu li yev, Ni ya zi, To fiq Əh mə -
do vun rəh bər li yi al tın da ölkə miz də çox lu
caz kol lek tiv lə ri fə a liy yət göstə rib. Azər -
bay ca nın adı caz mu si qi alə min də Va qif
Mus ta fa za də və Ra fiq Ba ba ye vin ad la rı ilə
da ha çox məş hur laş mış dır. Ba kı SSRİ mə -
ka nın da ən qa baq cıl caz mə kan la rın dan
sa yı lır dı. Müstə qil li yi mi zin bər pa edil mə -
si bu mu si qi yə da ha da ya xın laş ma ğa im -
kan ver di. Gənc nə sil bu mu si qi jan rın da
is te dad la rı nı sı na maq üçün müxtə lif
müsa bi qə lər də iş ti rak et miş dir.  

2005-ci il dən ke çi ri lən Ba kı Bey nəl -
xalq Caz Fes ti va lı caz ifa çı la rı mı zın dünya
miq ya sın da ta nın ma sı na ge niş im kan lar
ya rat mış dır. Fes ti val da 10-dan ar tıq ölkə -
nin nüma yən də si nin iş ti rak et mə si
dövlət lər ara sın da mə də ni töhfə ni güclən -
dir mək və ge niş lən dir mək, elə cə də dünya
ölkə lə ri nin mə də ni ir si ni təd qiq et mək
ba xı mın dan böyük im kan dır. Fes ti val
Azər bay can ca zı nın təb li ği, qo run ma sı və
da vam et di ril mə si üçün mühüm rol oy -
na yır. Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də, Ba -
kı Fi lar mo ni ya sın da, Hey dər Əli yev Sa ra -
yın da, elə cə də Caz Mər kə zin də kon sert
proq ram la rı ilə çı xış edən mu si qi çi lər
Azər bay can mə də niy yə ti nin rən ga rəng li -
yi ni xa ri ci ölkə lə rin in cə sə nət xa dim lə ri -
nə təq dim edir lər. 

Ba kı Bey nəl xalq Caz Fes ti va lı ar tıq
dünya mu si qi çi lə ri ni Azər bay ca na top la -
yan ənə nə vi bey nəl xalq la yi hə sta tu su nu
al mış dır. On lar la məş hur caz ifa çı sı ölkə -
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miz də olur, Azər bay ca nı caz ölkə si ki mi
qə bul edir lər. Bu, ol duq ca se vin di ri ci hal -
dır. Məhz bu mə də niy yət si ya sə ti nin uğur -
la rı nın nə ti cə si dir ki, 2016-cı il də Ba kı
Caz Fes ti va lı Av ro pa Caz Bir li yi nə da xil
ol muş dur. 

Azər bay can Mə də niy yə ti nin Dost la rı
Fon du nun pay tax tı mız da ke çir di yi xa ri ci

ölkə in cə sə nət xa dim lə ri nin kon sert lə ri,
te atr ta ma şa la rı, təq di mat mə ra sim lə ri,
sər gi lər, fes ti val lar, mə də niy yət günlə ri
və s. təd bir lər bey nəl xalq nüfuz lu ha di sə -
lər ki mi yad da qal mış dır. Dünya şöhrət li
in cə sə nət xa dim lə ri nin – həm yer li lə ri miz
ma est ro Mstis lav Rost ro po vi çin, AB Ş-ın
Cul yard Mu si qi Aka de mi ya sı nın pro fes -
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so ru, pi a no çu Bel la Da vi do vi çin, Bel fast
sim fo nik or kest ri nin baş di ri jo ru, vi o li no -
çu Dmit ri Sit ko vets ki nin, “Most -Vi val di”
ka me ra or kest ri nin, Na dej da Pav lo va və
Vya çes lav Qor de yev ki mi ba let ul duz la rı -
nın, İqor Mo i se ye vin rəh bər lik et di yi Rus
Dövlət Rəqs An samb lı nın Ba kı da kı çı xış -
la rı bu qə bil dən dir.  

Fon dun ke çir di yi mə də ni təd bir lər,
təş kil et di yi xey riy yə ak si ya la rı miq ya sı -
na, yüksək sə viy yə si nə görə tək cə Və tə -
ni miz də de yil, dünya nın bir çox ölkə sin -
də böyük diq qə tə və qiy mə tə la yiq
görülmüş, bey nəl xalq aləm də nüfuz qa -
zan mış dır.  

Nə si rəd din Tu si nin “Əx la qi- Na sir” ki -
ta bı nın dərc edil mə si, türk dünya sı üçün
xüsu si önə mi olan “Qa bus na mə” nin Azər -
bay can və rus dil lə rin də nəşr et di ril mə si
də mə də niy yə tə ve ri lən də rin töhfə nin
nümu nə lə rin dən dir. Azər bay can ta ri xi nin
can lı abi də si, me mar lı ğı mı zın möhtə şəm
sal na mə si olan İçə ri şə hə rin Dünya Mə də -
ni İrs si ya hı sı na da xil edil mə si, xa nən də
Alim Qa sı mo vun ifa sın da Azər bay can mu -
ğam la rı nın bə şə riy yə tin Qey ri- Mad di Mə-
dəni  İrs si ya hı sı na da xil edil mə si də mədə-
 niy yət ta ri xi mi zə qı zıl hərf lər lə həkk olun -
muş dur. 

Azər bay can xalq tət bi qi sə nə ti nin qol -
la rın dan bi ri olan xal ça çı lıq mil li mə də -
niy yə ti ta ri xi miz də özünə məx sus yer tu -
tur. Xal ça xal qı mı zın mə i şə tin də tək cə qiy -
mət li əş ya de yil, sə nət əsə ri, is ti lik, gözəl  -
 lik, hə diy yə, müa li cə va si tə si sa yı lır. Xal -

ça çı lıq həm də Azər bay can xal qı nın az qa -
la rəm zi nə çe vi ril miş bir sə nət dir. Bu sə -
nət lə məş ğul ol ma həm də in san la ra gə lir
gə ti rib. Xal ça la rı mı za ver di yi miz qiy mət
ba rə də da nı şar kən ya zı çı Mir Cə lal Pa şa -
ye vin “Bir gən cin ma ni fes ti” əsə ri ya da
düşür. Hə min əsər də So na xa la nı n di li ilə
de yi lən “İ tə ata ram, ya da sat ma ram” mə -
sə li xal ça nın və xal ça çı lı ğın azər bay can lı -
lar üçün ne cə qiy mət li ol du ğu nu ifa də
edir. 

Xal ça çı lıq ənə nə si nin ya şa dıl ma sı və
qo run ma sı, in ki şaf et di ril məszi, qə dim
mil li ənə nə lə ri mi zin bər pa sı Meh ri ban xa -
nı mın diq qə ti və qay ğı sı sa yə sin də son il -
lər də ye ni dən mümkün ol muş, öz şöhrə -
ti ni özünə qay tar ma ğa baş la mış dır. Onun
bir ba şa qay ğı sı sa yə sin də xal ça sə nə ti nin
qo run ma sı və in ki şa fı ge niş vüsət al mış dır.  

Meh ri ban Əli ye va nın mə də niy yət sa -
hə sin də ki fə a liy yə ti yal nız qey ri- mad di
mə də ni ir sin qo run ma sı və təb li ği ilə
məh dud laş mır. O, qə dim ta ri xi abi də lə rin
bər pa sı na və qo run ma sı na da xüsu si diq -
qət ayı rır. Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə -
yi ilə 2008-ci il də Ab şe ro nun ən qə dim
in san məs kən lə rin dən olan Qa la qə sə bə -
sin də Dövlət Ta rix -Et noq ra fi ya Qo ru ğu nun
əra zi sin də Ar xe o lo ji -Et noq ra fik Mu zey
Komp lek si nin ya ra dıl ma sı ta ri xi keç mi şi -
mi zin qo ru nub sax lan ma sın da, öl kə mi zin
tu rizm mər kəz lə rin dən bi ri nə çev ril mə -
sin də əhə miy yət li rol oy na yır. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəbb üsü
ilə hə ya ta ke çi ri lən ye ni la yi hə Azər bay -
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ca nın ta ri xi keç mi şi nin qo ru nub sax lan -
ma sı ilə ya na şı, ölkə mi zin tu rizm mər kəz -
lə rin dən bi ri nə çev ril mə si nə də xid mət
edə cək dir. Bu ra da hə lə 1988-ci il də Qa la
Dövlət Ta rix Et noq ra fi ya qo ru ğu ya ra dıl -
mış dır. Qo ru ğun 156 hek tar sa hə ni əha tə
edən əra zi sin də era mız dan əv vəl III mi n -
il lik dən XX əs rə qə dər dövrə aid kur qan -
lar, sər da bələr, ya şa yış ev lə ri, 4 ov dan, qə -
dim qəs rin qa lıq la rı, 5 məs cid, 3 ha mam
və s. var. Bu abi də lə rin qo run ma sı, elə cə
də Ab şe ron da aş kar edi lən ar xe o lo ji ta -
pın tı lar he sa bı na qo ru ğun da ha da zən -
gin ləş di ril mə si məq sə di ilə 2008-ci il də
Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə bu -
ra da açıq sə ma al tın da ilk ar xe o lo ji -et -
noq ra fik mu zey komp lek si ya ra dıl mış dır.
İki hek tar əra zi si olan mu zey komp leksin -

də Ab şe ron ya rı ma da sın da ta pıl mış və
era mız dan əv vəl II I -II mi nil lik lər dən or ta
əs rlə rə qə dər dövrü əha tə edən qa yaüs tü
rəsm lər, Qa val daş, ke ra mi ka, mə i şət və
bə  zək əş ya la rı, si lah və sik kə lər, qə dim
ya şa yış komp lek si nin kon ser va si ya olun -
muş qa lıq la rı və sa ir yer ləş di ril miş dir. 

2014-cü il av qus tun 26-da Ba kı da
Azər bay can Xal ça sı və Xalq Tət bi qi Sə nə -
ti Dövlət Mu ze yi nin açı lı şı isə bu qə dim
in cə sə nət növünə yüksək də yə rin bir
nümu nə si ki mi yad da qal dı.   

Müəl li fi ta nın mış av stri ya lı me mar
Frans Yants olan mu zey bi na sın da Azər -
bay can xal ça çı lıq mək tə bi nin bütün is ti -
qa mət lə ri, ya şı yüz il lər lə ölçülən xal ça və
xal ça mə mu lat la rı nın ge niş çe şi di təq dim
edi lir. Ba kı şə hə ri nin ən görkəm li yer -
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lərindən bi rin də – Də niz kə na rı Mil li Par -
kın əra zi sin də yer lə şən bi na nın ya ra dıl -
ma sı iş in də Hey dər Əli yev Fon du nun və
UNES CO- nun müva fiq dəs tə yi və kömə yi
xüsu si yer tu tur. Ori ji nal üslub da in şa
olu nan bi na bükülmüş xal ça nı xa tır la dır.
Mu ze yin sər gi və fond la rın da 13 min
300-dən ar tıq ek spo nat və əş ya sax la nı -
lır. Mu zey də xal ça və xal ça mə mu lat la rı,
me tal mə mu lat lar, par ça, ge yim və tik mə,
ke ra mi ka, şüşə, ağac, ka ğız, zər gər lik əş -
ya la rı, ki tab lar, fo to şə kil lər dən iba rət na -

dir kol lek si ya müha fi zə olu nur. Bu kol -
lek si ya nın zi ya rət çi lə rə təq di ma tı üçün
bi na da ide al şə ra it ya ra dı lıb. Mu ze yin
fon dun da mövcud olan xal ça və xal ça mə -
mu lat la rı nın sax la nıl ma sı və kon ser va si -
ya sı 2013-cü il də Ba kı ya də vət edil miş
və bu sa hə də zən gin təcr übə si ilə dünya -
da məş hur olan Vik to ri ya və Al bert Mu -
ze yinin par ça la rı nın kon ser va si ya sı üzrə
mütə xəs sis Lu is Squ i re rin tövsi yə lə ri və
tər tib et di yi tə li mat lar əsa sın da tə min
olu nur. 
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Azər bay ca nın Av ro pa nı fəth edən
mə də niy yət xə zi nə si 

“Bəx tə vər in san o in san dır ki, baş qa la -
rı nın hə ll et mə yə ha zır laş dı ğı işi o, ar tıq

hə ya ta ke çir miş dir”. 

Jül Re nar

Ha zır da dünya da yüksək tex no lo gi ya -
lar, qlo bal laş ma və in for ma si ya in teq ra si -
ya sı dövründə qey ri- mad di ir sin qo ru nub
sax la nıl ma sı xüsu si əhə miy yət kəsb edir.
Bütün bə şə riy yət qey ri- mad di ir sin qo -
run ma sı na böyük diq qət göstə rir. Bu ba -
xım dan UNES CO- nun fə a liy yə ti mühüm
əhə miy yət da şı yır. Bu təş ki la tın əsas prin -
sip lə rin dən bi ri olan dünya mə də niy yə ti -
nin na dir li yi ni gə lə cək nə sil lər üçün qo -
ru yub sax la maq si ya sə tin də ən fə al iş ti -
rak edən, töhfə lər ve rən ölkə lər dən bi ri
də məhz Azər bay can dır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va mil li mə də ni
ir si mi zin qo run ma sı, zən gin ləş di ril mə si
və gə lə cək nə sil lə rə çat dı rıl ma sı sa hə sin -
də və Azər bay ca nın bey nəl xalq mə də ni
əla qə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə sin də əvə z -
o lun maz rol oy na yır. Onun tə şəbb üskar -
lı ğı və təş ki lat çı lı ğı sa yə sin də Azər bay can
mə də niy yə ti nin təb li ği məq sə di lə xa ri ci
ölkə lər də sər gi və fes ti val la rın ke çi ril mə -
si, mə də niy yət günlə ri nin təş ki li ənə nə
ha lı nı al mış dır. Azər bay can mə də niy yə ti -
nin təb li ği is ti qa mə tin də onun gördüyü
iş lər nə ti cə sin də dünya nın ək sər dövlət -
lə rin də xal qı mı zın mə də niy yə ti, in cə sə nə -

ti ge niş təb liğ olu nur, görkəm li elm xa dim -
lə ri miz, mə də niy yət nüma yən də lə ri miz
haq qın da dol ğun və ət raf lı fi kir for ma la şır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın sə yi nə ti -
cə sin də uzun il lər dir ki, Azər bay can mə -
də niy yə ti xa ri ci ölkə lər də təb liğ olu nur və
bu təb li ğat ölkə mi zin sə si ni dünya ya ya -
yır. Azər bay can mu si qi çi lə ri nin, xalq mu -
si qi si us ta la rı nın kon sert lə ri, rəs sam la rın
sər gi lə ri, xal ça la rı mı zın nüma yi şi və s. xa -
ri ci ölkə lər də təq dim edil mə si bu is ti qa -
mət də uğur lu si ya sə tin nə ti cə si dir.  

Meh ri ban Əli ye va Azər bay ca nın in cə -
sə nət xa dim lə ri nin, is te dad lı sə nət us ta -
la rı nın əsər lə ri nin ölkə miz dən kə nar da
təb li ği üçün müxtə lif la yi hə lər hə ya ta ke -
çi rir. Mosk va da “Ab şe ron ul duz la rı. 1960–

1980-ci il lə rin Azər bay can rəs sam la rı”
sər gi si nin təş ki li də bu ba xım dan xüsu si
əhə miy yət kəsb edir. Meh ri ban xa nı mın
sər gi nin açı lış mə ra si min də iş ti rak et mə -
si təd bi rin əhə miy yə ti ni və sər gi yə olan
ma ra ğı da ha da ar tı rıb. Ru si ya Dövlət
Tret ya kov Qa le re ya sın da Hey dər Əli yev
Fon du nun, Ru si ya Fe de ra si ya sı Mə də niy -
yət Na zir li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən “Ab -
şe ron ul duz la rı. 1960–1980-ci il lə rin
Azər bay can rəs sam la rı” ad lı sər gi də 12
Azər bay can rəs sa mı nın – Na dir Əbdür-
rəh ma nov, Kə ma lə Əh mə do va, Ra sim Ba -
ba yev, Sət tar Bəh lul za də, To fiq Ca va dov,
Ca vad Mir ca va dov, Mir Na dir Zey na lov,
Əş rəf Mu rad, Toğ rul Nə ri man bə yov, Ta -
hir Sa la hov, Fər had Xə li lov və Qəy yur Yu -
nu sun 50-dən çox əsə ri, Fa zil Nə cə fo vun
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11 hey kəl tə raş lıq əsə ri nüma yiş et di ri lib.
Sər gi də vur ğu la nıb ki, bu, Mosk va nın mə -
də ni hə ya tın da çox əla mət dar ha di sə dir.
Bil di ril di  ki, bu əsər lə rin hər bi ri Ab şe ro -
nun gözəl li yi ni, Od lar Yur du nun füsun -
kar lı ğı nı nüma yiş et di rir. Qa le re ya nın baş
di rek to ru, həm çi nin vur ğu la dı ki, Ba kı
həm də ma raq lı mə də niy yət mər kə zi dir.
Bu ra da gözəl mu zey lər və müa sir in cə sə -
nət mər kəz lə ri var. Ba kı da çe vik in cə sə -
nət mühi ti hökm sürür. Azər bay can mək -
tə bi nin bən zər siz li yi ni nüma yiş et di rən

sər gi həm də ümumd ünya bə dii pro se sin
bir his sə si olan Azər bay can in cə sə nə ti nin
əhə miy yə ti nə də la lət edir. 

Sər gi də çı xış edən Meh ri ban Əli ye va
bil di rib ki, bu təd bir Azər bay ca nın mə də -
ni hə ya tın da par laq ha di sə dir. Sər gi nin
təş ki lat çı la rı nın məhz XX əs rin 60–80-ci
il lə ri dövrünə tə sadüf et mə si də sə bəb siz
de yil. Çünki bu dövr Azər bay can in cə sə -
nə ti nin in ki şa fı nın par laq işıq saç dı ğı bir
dövrdür. “Bu dövrdə Azər bay can da böyük
mu si qi çi lər, bəs tə kar lar, rəs sam lar, hey -
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kəl tə raş lar ya şa yıb- ya ra dıb. On la rın ad -
la rı res pub li ka nın hüdud la rın dan çox- çox
uzaq lar da ta nı nır. On lar bütün So vet İt ti -
fa qın da məş hur idi lər. Ta hir Sa la hov, Sət -
tar Bəh lul za də, Toğ rul Nə ri man bə yov, Əş -
rəf Mu rad, To fiq Ca va dov, Ca vad Mir ca va -
dov, Ra sim Ba ba yev və bir çox baş qa la rı
ki mi böyük us tad la rın ya ra dı cı lı ğı nın çi -
çək lən mə il lə ri məhz hə min dövrə tə sadüf
edir. Bu ek spo zi si ya da o dövrün, hə min
nəs lin çox par laq, böyük rəs sam la rı nın
əsər lə ri top la nıb. Bu, tək cə Azər bay can
təs vi ri sə nət mək tə bi nin ta ri xi ir si de yil -
dir. Bu, son ra lar öz ar dı cıl la rı nı ye tiş di -
rən bütöv bir mək təb, bütöv bir is  ti qa -
mət dir. Bu gün Azər bay can da məhz hə -
min dövrün bə dii es te ti ka sını ya ra dı cı lı -
ğın da tə cəss üm et di rən gənc və is te dad lı
rəs sam lar çox dur”. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı vur ğu la -
yıb ki, bu ra da təm sil olu nan hər bir rəs -
sam tək rar sız fər diy yət, na dir ta le dir. On -
la rın ha mı sı no va tor lar, Azər bay can rəng -
kar lı ğın da, Azər bay can hey kəl tə raş lı ğın -
 da bütöv is ti qa mət lə rin ya ra dı cı la rı olub
və in di də be lə dir. On la rın hər bi ri nin öz
dəst -xət ti, öz xa rak te ri var.  

Sər gi nin Ru si ya nın pay tax tın da təş kil
olun ma sı da tə sadü fi de yil. Bu, Azər bay -
can ilə Ru si ya ara sın da müna si bət lə rin
möhkəm ta ri xi tə məl üzə rin də qu rul ma -
sı nın mühüm göstə ri ci si dir. “Bu dost luq
müna si bət lə ri nin sə ciy yə vi cə hə ti qar şı -
lıq lı an laş ma, sıx əmək daş lıq dır. Bi zim
ölkə lə ri mi zi, xalq la rı mı zı, ümu mi ta ri xi

keç miş lə ya na şı, bu gün çox lu ümu mi me -
yil lər, is ti qa mət lər bir ləş di rir. Biz bu nu
mə də ni mə kan da xüsu si lə müşa hi də edə
bi lə rik. Əl bət tə, bu, hər şey dən əv vəl,
böyük rus di li, böyük rus ədə biy ya tı dır.
Yə qin, siz də bi lir si niz ki, Azər bay can keç -
miş So vet İt ti fa qı mə ka nın da rus di lin də
təh si lin tam həcm də qo ru nub sax lan dı ğı
az say da ölkə lər dən bi ri dir. Bütün bun lar
onu göstə rir ki, biz ümu mi el mi, mə də ni
mə ka nı qo ru yub sax la ya bil mi şik. Şübhə -
siz, bu da öz növbə sin də ona tə sir göstə -
rir ki, həm dövlət lə ra ra sı sə viy yə də, həm
də ölkə lə ri mi zin sa də in san la rı, və tən daş -
la rı ara sın da da ha sə mi mi əla qə lər ya ra -
nır”. 

Son il lər Azər bay can mə də niy yə ti nin,
di li nin bey nəl xalq sə viy yə də təb li ğa tı
böyük vüsət alıb. Ar tıq Ru si ya, Çin, Ser bi -
ya, Türki yə və di gər ölkə lər də Azər bay -
can di li və mə də niy yə ti mər kəz lə ri fə a liy -
yət göstə rir. On lar dan Vya na da Azər bay -
can Mə də niy yət Mər kə zi nin açıl ma sı nı
xüsu si qeyd et mək olar. Klas sik mu si qi -
nin be şi yi olan bu şə hər də Azər bay can
mə də niy yə ti nin ge niş təb li ği Meh ri ban
xa nı mın xid mət lə ri nin göstə ri ci si dir.  

Əsas diq qət çə kən mə qam lar dan bi ri
odur ki, bu mər kəz lər sözüge dən ölkə lə -
rin ali mək təb lə rin də, el m-təd ris qu rum -
la rın da da ya ra dı lıb. Azər bay can di li nin
in cə lik lə ri, mə də niy yə ti mi zin uni kal lı ğı,
bən zər siz li yi öyrə ni lir, təd qiq edi lir. Fran -
sa nın pay tax tın da "A zər bay can to le rant -
lıq ölkə si" fo to sər gi si nin açı lı şı mə də niy -
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yət sa hə sin də ge niş təş vi qe di ci rol oy na -
mış dır.  

Sər gi ni iz lə yən lər Azər bay can da ya -
şa yan müxtə lif mil lət lər və din lə rə mən -
sub xalq la rın hə yat tər zi, adət -ə nə nə lə ri
ilə ta nış ol muş, tab lo lar da əks et di ri lən
Azər bay can da müxtə lif di ni ic ma la rın bir-
 bi ri nə hörmət və eh ti ram şə ra i tin də ya -
şa dı ğı nın tə rənn ümünə çev ril miş hə yat
tər zi ba rə də də rin mə lu mat lar əl də et miş -
lər. Fo to lar da Azər bay ca nın tə bi ə ti ni, qə -
dim adət -ə nə nə lə ri ni, sa də in san la rın
gündə lik hə ya tı nı görmək mümkündür.
Bu fo to lar həm ta ri xi mə kan la rı mı zı,
Azər bay ca nın müxtə lif bölgə lə rin də ki hə -

yat tər zi ni, həm də bu qə dim ta ri xə sa hib
ölkə mi zin müa sir li yi ni iz lə yi ci lə rin diq -
qə ti nə çat dı rır. 

Bu sil si lə təd bir lə rə Pa ri sin “Pa le Ro -
yal” mey da nın da Hey dər Əli yev Fon du -
nun təş kil et di yi "A zər bay can şə hər ci yi" -
nin rəs mi açı lı şı nı, di gər ölkə lər də mə də -
niy yət təd bir lə ri nin ke çi ril mə si ni də qeyd
et mək mümkündür. Hə min təd bir lər əya -
ni şə kil də xal qı mı zın mə də ni də yər lə ri
haq qın da dünya ölkə lə ri nin sə nət se vər -
lə ri və ic ti mai da i rə lə rin də zən gin tə səv -
v ürün for ma laş ma sı na sə bəb ol muş dur.  

İyir mi il dən ar tıq dır ki, da vam lı ola raq
xa ri ci ölkə lər də Azər bay can mə də niy yət
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mər kəz lə ri, mə də ni əla qə lər dər nək lə ri
açı lır. On la rın sı ra sın da Pa ris də Hey dər
Əli yev Fon du nun və Azər bay ca nın Fran -
sa da kı sə fir li yi nin dəs tə yi ilə ya ra dı lan
Mə də niy yət Mər kə zi nin fə a liy yə ti ni xüsu -
si qeyd et mək gə rək dir.  

Pa ri sin mər kə zin də – Ey fel qüllə si nin
ya xın lı ğın da ya ra dı lan bu Mər kəz ölkə -
mi zin dünya mə də niy yə ti nin pay tax tın da
təb liğ olun ma sı is ti qa mə tin də atı lan ən
mühüm ad dım lar dan bi ri dir. Xüsu si əhə -
miy yə ti ilə se çi lən bu mə də niy yət ha di sə -
si dünya gündə mi nə mə də niy yət lə ra ra sı
və si vi li za si ya la ra ra sı di a loq plat for ma sı -
nın apa rı cı qüvvə si ki mi da xil olan Azər -

bay ca nın ən yüksək sə viy yə də ta nı dıl ma -
sı na xid mət edir. Ölkə mi zin qə dim və zən -
gin ta ri xi nə, mə də niy yə ti nə da ir ek spo -
nat la rın bir mə kan da təq dim edil di yi Mər -
kəz Pa ri sin mə də ni hə ya tın da fə al lı ğı ilə
se çi lən Azər bay ca nın bu sa hə də hə ya ta
ke çir di yi fə a liy yə tin rəs mi ləş di ril mə si nə
də böyük im kan lar açır. Azər bay can Mə -
də niy yət Mər kə zi həm də ölkə mi zə son -
suz ma ra ğı tə cəss üm et di rir. Azər bay ca -
nın Bi rin ci xa nı mı nın ölkə mi zin xa ric də
ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di -
yi təd bir lə rin mühüm his sə si Pa ri sin mə -
də ni hə ya tı ilə bağ lı dır. Ye ni mə də niy yət
oca ğı isə bu sa hə də iş lə rin da ha da güclən -
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di ril mə si nə, va hid mər kəz dən ida rə olun -
ma sı na və da ha sə mə rə li fə a liy yə tin qu -
rulması na ge niş im kan lar açır. Bu, həm
də Azər bay ca nın dünya da ta nı dıl ma sı,
ölkə miz də to le rant, dost luq mühi ti nin
əbə di ol ma sı nı şərt lən di rən me saj lar dır.
Azər bay ca nın sülhün, to le rant lı ğın, xe yir -
se vər li yin, hu ma niz min ün va nı na çev ril -
di yi ni təs diq lə yən me yar lar dır.  

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti
Meh ri ban Əli ye va nın 2012-ci il də İta li ya -
da Azər bay can Mə də niy yə ti Günlə ri nin
təş kil edil mə sin də ki fə a liy yə ti də xüsu si
əhə miy yət da şı mış dır.  

Hey dər Əli yev Fon du nun, Azər bay -
can Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin
tə şəbb üsü, ölkə mi zin İta li ya da kı sə fir li yi -
nin və Ro ma şə hər me ri ya sı nın dəs tə yi
ilə ke çi ri lən mə ra sim də Bi rin ci xa nım,
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh -
ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-p re zi den ti
Ley la Əli ye va iş ti rak et miş lər. Azər bay can
Mə də niy yə ti Günlə ri nin ke çi ril mə si iki
ölkə ara sın da mə də ni əla qə lə rin in ki şa fı -
nın yüksək sə viy yə də ol du ğu nu təs diq et -
miş, ölkə mi zin ta ri xi, mə də niy yə ti ba rə -
də dünya ic ti ma iy yə ti nə ət raf lı mə lu mat
ve ril mə si ba xı mın dan əhə miy yət kəsb et -
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miş dir. Bu cür təd bir lər bir da ha sübut et -
miş dir ki, mə də niy yət lə ra ra sı di a loq plat -
for ma sı nın ya ra dıl ma sın da stra te ji mə kan
funk si ya sı nı hə ya ta ke çi rən ölkə miz ar tıq
mə də ni də yər lə ri, zən gin mu si qi si ilə
dünya nın diq qə ti ni çə kir. 

Meh ri ban xa nı mın Azər bay ca nın zən -
gin mu si qi mə də niy yə ti nə ver di yi ən
böyük töhfə lər dən bi ri er mə ni lə rin ölkə -
mi zin ta ri xi mə də niy yət nümu nə lə ri ni öz
ad la rı na çı xart maq cəhd lə ri ni dar ma da -
ğın et mə si dir. Ta ri xən Azər bay ca nın mil -
li- mə də niy yət abi də lə ri ni mə nim sə yə rək
öz ad la rı na yaz maq is ti qa mə tin də bey nəl -
xalq sə viy yə də sax ta təb li ğat apa ran er -
mə ni lə rin bu si ya sə ti nin if şa edil mə si sa -

hə sin də Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın
at dı ğı ad dım lar xüsu si təq di re di lə si ha di -
sə dir. Bu, həm də Azər bay can dövlə ti nin
si ya sə ti nə uğur gə ti rən möhtə şəm fə a liy -
yət dir. Mə lum ol du ğu ki mi, er mə ni lər qə -
dim Azər bay ca nın xalq mah nı sı olan "Sa -
rı gə lin "i öz ad la rı na çıx maq üçün uzun
il  lər cəhd lər göstə rib, mu si qi ta ri xi mi zin
sim vol la rın dan olan bu mah nı nın on la ra
məx sus ol du ğu nu id dia edib lər. Məhz
Meh ri ban Əli ye va nın fə da kar əmə yi sayə-
 sin də UNES CO "Sa rı gə lin "i Azər bay can
mu  si qi si ki mi ta nı yıb və bu ad dım er mə -
ni lə rə növbə ti sar sı dı cı zər bə olub.
Mehriban xa nım də rin el mi- mə də ni, dip -
lo ma tik fə a liy yə ti və qə tiy yə ti ilə ha zır da
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Azər bay ca nın qədim ta ri xi mad di mə də -
niy yət abi də lə ri nin, mil li sər vət lə ri nin də
UNES CO- nun Dünya İrs si ya hı sı na na mi -
zəd ki mi irə li sürülmə si iş lə ri ni uğur la da -
vam et di rir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəbb üsü
ilə Azər bay ca nın müstə qil li yi nin 20-ci il -
dönümü ilə əla qə dar 2011-ci il də Fran sa -
nın pay tax tı Pa ris də, Ru si ya Fe de ra si ya -
sı nın pay tax tı Mosk va da, Va ti kan dövlə -
tin də, İta li ya nın pay tax tı Ro ma da Hey dər
Əli yev Fon du və Azər bay can Res pub li ka -
sı nın hə min ölkə lər də ki sə fir lik lə ri nin
dəs tə yi ilə ke çi ri lən “A zər bay can ge cə si”
ad lı təd bir lər mə də niy yət və in cə sə nə ti -
mi zin dünya da təb li ğin də mühüm rol oy -
na mış dır. 

Meh ri ban Əli ye va Mosk va da Azər bay -
ca nın müstə qil li yi nin ye ni dən bər pa et -
mə si nin 20-ci il dönümünə həsr olun muş
tən tə nə li mə ra sim də iş ti rak edib 

2011-ci il ma yın 17-də Mosk va da
Azər bay can Res pub li ka sı nın müstə qil li -
yi ni bər pa et mə si nin 20-ci il dönümünə
həsr olu nan “A zər bay can ge cə si” ad lı tən -
tə nə li mə ra sim də mühüm ic ti ma i- si ya si
ha di sə yə çev ril miş dir. Hey dər Əli yev Fon -
du nun tə şəbb üsü, ölkə mi zin Ru si ya da kı
sə fir li yi nin dəs tə yi ilə baş tu tan və Dövlət
Kreml Sa ra yın da ke çi ri lən mə ra sim də
Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli -
yev Fon du nun pre zi den ti, UNESCO- nun
və ISESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri, Mil li
Məc li sin de pu ta tı Meh ri ban Əli ye va nın
Ru si ya nın ta nın mış ic ti mai xa dim lə ri ilə

görüşlə ri ke çi ril miş dir. Mə ra sim də çı xış
edn Meh ri ban Əli ye va Azər bay can dövlət -
çi li yi nin qə dim ta ri xin dən da nı şa raq ölkə -
mi zin hə mi şə Şərq lə Qər bi, Şi mal la Cə nu -
bu bir ləş dir di yi ni vur ğu la mış, bütün xaq -
lar sülh şə ra i tin də ya şa dı ğı nı diq qə tə
çat dır mış dır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va Azər bay ca nın
müsəl man Şər qin də ilk par la ment res -
pub li ka sı ol du ğu nu, bu ra da ilk ope ra və
ba le tin ya ran dı ğı nı bil dir miş, ölkə mi zin
müstə qil lik dövründə əl də et di yi na i liy -
yət lər ba rə də ge niş mə lu mat ver miş dir.  

“A zər bay can ge cə si” çər çi və sin də Hey -
dər Əli yev Fon du nun ən uğur lu la yi hə lə -
rin dən olan “A zər bay can” nəş ri nin rus di -
lin də ki ver si ya sı nın təq di ma tı ol muş dur.
Oxu cu la ra od lar yur du Azər bay can haq -
qın da müfəs səl mə lu mat ver mək məq sə -
di lə ər sə yə gə ti ri lən nəşr də top la nan
1000-dən çox şə kil xal qı mı zın qə dim ta -
ri xi ni, ənə nə lə ri ni, mə də niy yə ti ni, et no  -
q ra fik xüsu siy yət lə ri ni əks et dir mək lə ya -
na şı, ölkə mi zin keç mi şi ni və bu gününü,
müa sir si ma sı nı da tə cəss üm et di rir. Ölkə -
mi zin qə dim ta ri xi nin, me mar lı ğı nın, mə -
də niy yə ti nin bütün tə rəf lə ri ilə əks olun -
du ğu “A zər bay can” nəş ri ilə ta nış lıq res -
pub li ka mız və pay taxt Ba kı haq qın da
dol ğun tə əss ürat ya rat maq la, onun mə -
də niy yət lər və si vi li za si ya la rın qo vu şu -
ğun da yer ləş mə sin dən xə bər ve rir. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va Azər bay can
mə də niy yə ti, el mi və in cə sə nə ti nin bütün
sa hə lə ri nə qay ğı göstə rir. Onun təş ki lat -
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çı lı ğı ilə ölkə nin ta nın mış alim lə ri və in -
cə sə nət xa dim lə ri nin təb li ği is ti qa mə tin -
də əvə ze dil məz proq ram lar re al laş dı rıl -
mış dır. Bu sı ra da “Ki ta bi- Də də Qor qud”
das ta nı nın 1300 il li yi nin bey nəl xalq miq -
yas da qeyd olun ma sı nı, UNES CO- nun
“Dünya İrs Si ya hı sı” na İçə ri şə hə rin Şir -
van şah lar Sa ray Komp lek si ilə bir gə da xil
edil mə si ni ay rı ca qeyd et mək gə rək dir.
Bun dan baş qa, Nə si rəd din Tu si nin ana -
dan ol ma sı nın 800 il lik yu bi le yi nin ke çi -
ril mə si də təq di rə la yiq dir. Meh ri ban xa -

nım məş hur şərq şünas alim Mir zə Ka zım -
bə yin də 200 il lik yu bi le yi nin ke çi ril mə -
 si nin də tə şəbb üska rı olub. Bun lar dan
baş qa, ta nın mış rəs sam Sət tar Bəh lul za -
də nin, məş hur ya zı çı və pe da qoq Mir Cə -
lal Pa şa ye vin, aka de mik lər Yu sif Məm mə -
də li yev və Mu sa Əli ye vin 100 il lik yu bi -
ley lə ri nin ke çi ril mə si nin də müəl li fi məhz
Meh ri ban xa nım Əli ye va dır. 

Bütün bun lar həm də Azər bay can mə -
də niy yə ti nin təb li ği nə əvəz siz töhfə lər ve -
rir. Ey ni za man da, dünya mə də niy yə ti nin
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bir his sə si olan mil li mə də niy yə ti mi zin
di gər mə də niy yət lər lə qar şı lıq lı əla qə si -
nə da ha ge niş im kan lar açır və Azər bay -
can mə də niy yə ti nə qəsd et mək is tə yən -
lə rin əl -qo lu nu bağ la yır. Meh ri ban xa nım
mil li mə də niy yə tin təb li ğat çı sı ol maq la
ya na şı, həm də onun fə al qo ru yu cu su dur. 

O, dünya mə də niy yə ti nin in ki şa fın da,
si vi li za si ya la ra ra sı di a lo qun möhkəm lən -
mə sin də əvəz siz rol oy na yır. Mil li mə də -
niy yə tin in ki şa fı na, baş qa xalq la rın mə -
də niy yə ti nin qo run ma sı na və mə də niy -
yət lə ra ra sı əla qə lə rin in ki şa fı na böyük
töhfə lər ve rən Meh ri ban xa nım həm də
yüksək sə viy yə də si vi li za si ya lar və din -
ləra ra sı di a lo qun re al laş ma sı üçün böyük
əmək sərf edir.  

Meh ri ban Əli ye va bu gün də mə də niy -
yə ti mi zin ha mi si dir. 2019-cu il mar tın
1-də Pre zi dent İl ham Əli yev və Bi rin ci xa -
nım Meh ri ban Əli ye va nın mə də niy yət və
in cə sə nət xa dim lə ri nin bir qru pu ilə
görüşü mə də niy yət sa hə sin də olan
növbə ti yüksək diq qə tin nümu nə si ki mi

qiy mət lən dir mək olar. Ol duq ca əla mət dar
he sab edi lə bi lə cək bu görüşdə mə də niy -
yət ic ma sı nın görkəm li nüma yən də lə ri -
nin, is te dad lı sə nət adam la rı nın Meh ri -
ban xa nım la sə mi mi söhbət lə ri ona olan
də rin hörmə tin ba riz ifa də si idi. Mə də niy -
yət sa hə sin də ça lı şan lar Meh ri ban xa nı -
mın on la ra olan müna si bə ti nin tə zahü rlə -
ri ni hə yat la rın da hə mi şə hiss et dik lə rin -
dən, onun mə də niy yə ti mi zin in ki şa fı üçün
fə da kar əmə yi nə bə ləd ol duq la rın dan
məhz doğ ru və düzgün ünvan dan pə nah
um duq la rı na ya nıl ma mış dı lar. Bi rin ci xa -
nı ma bu qə dər həs sas və is ti qan lı müna -
si bət isə əbəs de yil. Çünki Meh ri ban Əli -
ye va hər za man in san lar la açıq ünsiy yət -
də olub, kömə yi ni və diq qə ti ni əsirgə -
məyib. Məhz bu görüşdə də sə nət adam -
la rı nı təm kin lə, səbr lə və yüksək mə də ni
qa bi liy yət lə so na dək din lə yə rək bütün fi -
kir və tək lif lə ri nə an la şıq la ya naş dı, on la -
rı qay ğı lan dı ran mə sə lə lə rin həl li nə bi ga -
nə qal ma dı ğı nı və əlin dən gə lən kömə yi
edə cə yi ni sər gi lə di.  
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III FƏSİL
Sülh carçısı: 

milli və bəşəri idealların hamisi 





A
zər bay ca nın xa ri ci si ya sə tin də

UNES CO ilə əmək daş lıq rəs mi

ola raq pri o ri tet is ti qa mət lər -

dən bi ri ki mi qə bul olun muş dur. Ölkə nin

bu qu rum la ak tiv əla qə lə ri 1993-cü ilin

ikin ci ya rı sın da, ulu öndər Hey dər Əli ye -

vin ölkə rəh bər li yi nə gə li şin dən son ra re -

al məz mun kəsb edib. Bu sı ra da Hey dər

Əli ye vin 1993-cü il de kab rın 19–21-də

Pa ri sə sə fə ri za ma nı UNES CO- nun baş di -

rek to ru Fe de ri ko Ma yor la görüşü xüsu si

rol oy na yıb. O za man iki tə rəf li əmək daş -

lı ğın ge niş lən di ril mə si mə sə lə lə ri və in -

ki şaf pers pek tiv lə ri əha tə li müza ki rə edil -

miş və bu nun ye ku nu ola raq me mo ran -

dum im za lan mış dı. Ar tıq 25 il dir ki,

Azər bay can –U NES CO əla qə lə ri bu sə nəd -

də ifa də olu nan müddə a la ra və bey nəl -

xalq hüquq nor ma la rı na uy ğun yüksə lən

xət lə in ki şaf edir.  

Ulu öndər Hey dər Əli yev de yir di ki,

xalq bir çox xüsu siy yət lə ri ilə ta nı nır, sa -

yı lır və dünya xalq la rı ara sın da se çi lir. On -

lar dan ən də yər li si, ən əhə miy yət li si mə -

də niy yət dir. Ona görə də Azər bay can öz

müstə qil mə də niy yət si ya sə ti ni for ma laş -

dı rar kən UNES CO ilə əmək daş lı ğa xüsu si

əhə miy yət ve rir.  

Hey dər Əli ye vin əsa sı nı qoy du ğu bu

əmək daş lıq kur sun da 1994-cü il fev ra lın

21-də Azər bay can Res pub li ka sı nın Xa ri ci

İş lər Na zir li yi nin ya nın da Mil li Ko mis si -

ya nın ya ra dıl ma sı da cid di rol oy na yıb.

Bu ko mis si ya 2005-ci il dən Azər bay can

Res pub  li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da fə a -

liy yət göstə rir ki, bu da Pre zi dent İl ham

Əli ye vin Ulu Öndə rin si ya si kur su na sə -

da qə ti ni və mə sə lə lə rə ya ra dı cı ya naş ma -

sı nı nüma yiş et di rir. Hə min ko mis si ya nın

Pa ris də UNES CO ya nın da da Da i mi Nüma -

yən də li yi fə a liy yət göstə rir. 

Ötən əs rin son la rın dan Azər bay can –
U NES CO əla qə lə ri key �iy yət və mə də ni -

ic ti mai əla qə lər ba xı mın dan ye ni mər hə -

lə yə qə dəm qoy muş dur. Azər bay ca nın

UNES CO ilə əmək daş lı ğın dan da nı şar kən

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh -

ri ban xa nım Əli ye va nın fə a liy yə ti ni xüsu -
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si vur ğu la maq la zım dır. Dünya nın ən nü -

fuz  lu təş ki lat la rın dan olan UNES CO- nu

Azər  bay can üçün ən ya xın tə rəf daş lar dan

bi ri nə çe vir mə yi ba ca ran qa bi liy yət li xa -

nım ki mi Meh ri ban Əli ye va nın xid mət lə -

ri əvəz siz dir. Onun ba ca rı ğı və is te da dı

sa yə sin də bu mötə bər təş ki lat la res publi  -

ka mız ara sın da sıx əla qə lər qu rul muş,

UNES CO –A zər bay canmüna si bət lə riməhz

Meh ri ban xa nı mın əz mkar və fə da kar

əmə yi sa yə sin də ta ma mi lə ye ni mər hə lə -

yə qə dəm qoy muş dur. Meh ri ban xa nım
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ol duq ca böyük fə al lıq la Azər bay can la

BMT-nin bu ix ti sas laş mış ko mis si ya sı ara -

sın da əla qə lə rin sürət li in ki şa fın da

müstəs na rol oy na mış dır. Bu nun nə ti cə -

si dir ki, Meh ri ban xa nım mə də niy yət sa -

hə sin də çox şa xə li fə a liy yə ti ilə həm ölkə

da xi lin də, həm də bey nəl xalq miq yas da

də rin rəğ bət və hörmət qa zan mış dır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va Azər bay can–
U NES CO əla qə lə ri ni düşünülmüş kurs

üzrə, ar dı cıl və da vam lı ola raq in ki şaf et -

di rib. Bu pro ses in di də uğur la da vam edir

və ölkə miz bun dan böyük fay da lar

götürür. Mütə ma di ola raq Azər bay can da

və xa ri ci ölkə lər də ta ri xi, di ni, mə də ni abi -

də lə rin bər pa sı ilə bağ lı la yi hə lər re al laş -

dı ran Fond dövlət çi li yin möhkəm lən mə si

və mə də niy yə tin təb li ği sa hə sin də ol duq -

ca əhə miy yət li mis si ya ye ri nə ye ti rir.  

Azər bay can la UNES CO ara sın da kı

əmək  daş lı ğın ye ni sə viy yə də in ki şa fı Meh -

ri ban xa nım Əli ye va nın bu qu ru mun təd -

bir lə rin də ak tiv iş ti ra kı ilə da ha dol ğun

məz mun kəsb edib. 2004–2012-ci il lər də

Meh ri ban xa nım Əli ye va mütə ma di ola -

raq Pa ris də, UNES CO- nun baş qə rarga  -

hın da xoş mə ram lı sə �ir lə rin il lik yı ğın ca -

ğın da iş ti rak edib. Azər bay ca nın Bi rin ci

xa nı mı hə min top lan tı lar çər çi və sin də

müxtə lif görüşlər ke çi rib, görüşlər də

apa rı lan müza ki rə lər nə ti cə sin də əmək -

daş lı ğın in ki şa fı is ti qa mə tin də mühüm

qə rar lar qə bul edi lib. Bu nun fo nun da

UNES CO- nun baş qə rar ga hın da Hey dər

Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə Azər -

bay ca na həsr olun muş müxtə lif təd bir lə -

rin təş kil edil mə si ənə nə ha lı alıb.  

Bu ki mi ad dım la rı ilə Meh ri ban xa nım

Əli ye va Azər bay can–U NES CO əla qə lə ri nə

həm ye ni sti mul ve rib, həm də onu məz -

mun ca da ha da zən gin ləş di rib. Hə min as -

pekt də Meh ri ban xa nı mın Azər bay ca nın

mə  də niy yət, elm, təh sil, in cə sə nət xa dim -

lə ri ilə bağ lı müxtə lif la yi hə lə ri UNES CO-

 nun hi ma yə si ilə ke çir mə si və si vi li za si -

ya lar, mə də niy yət lər, din lə ra ra sı di a lo qa

həsr edil miş təd bir lər də fə al iş ti rak et -

mə si ay rı ca yer tu tur.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın UNES CO-

 nun mən zil- qə rar ga hın da xoş mə ram lı sə -

�ir lə rin top lan tı la rın da, qu ru mun mötə -

bər təd bir lə rin də iş ti ra kı, ke çir di yi

görüşlər, UNES CO- nun dünya mə də niy yə -

ti nin in ki şa fın da ro lu, təh si lin və ziy yə ti

və di gər ak tu al mövzu lar da çı xış la rı da

böyük ma raq la qar şı la nır. Fon dun pre zi -

den ti hə min təd bir lər də diq qə ti həm də

Er mə nis tan –A zər bay can Dağ lıq Qa ra bağ

müna qi şə si nə yönəl dir, iş ğal al tın da olan

əra zi lə ri miz də ta ri xi, mə də ni abi də lə ri -

mi zin məhv edil mə sin dən na ra hat lı ğı nı

bil di rir, bir sözlə, UNES CO- nun mötə bər

tri bu na sın dan Azər bay can hə qi qət lə ri nin

dünya ya çat dı rıl ma sı üçün ba ca rıq la is ti -

fa də edir.  

UNES CO- nun mən zil- qə rar ga hın da

Hey  dər Əli yev Fon du nun tə şəbb üsü və

dəs tə yi ilə ger çək lə şən mə də ni təd bir lər,

Azər bay ca nın in ki şa fı, ta ri xi, mə də niy yə -

ti ilə bağ lı təq di mat lar, ölkə mi zin mə də ni
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abi də lə ri, tə bi ə ti, sə fa lı yer lə ri, xal ça çı lıq

sə nə ti, mət bə xi ba rə də bir- bi rin dən ma -

raq lı nəşr lər, ka ta loq lar da ölkə mi zin ta -

nı dıl ma sı ba xı mın dan böyük önəm da şı -

yır. Azər bay ca nın ta nın mış in cə sə nət us -

ta la rı nın, elə cə də gənc is te dad la rın

UNES CO- nun iqa mət ga hın da möhtə şəm

çı xış la rı isə Azər bay can mə də niy yə ti nin

zən gin li yi ni, möhtə şəm li yi ni bir da ha

nüma yiş et di rir. 

Böyük söz us ta dı, klas sik şa i ri miz Mə -

həm məd Füzu li nin 500 il lik, “Ki ta bi- Də -

də Qor qud” das ta nı nın 1300 il lik, “Ley li

və Məc nun” ope ra sı nın ilk ta ma şa sı nın,

dünya şöhrət li alim, aka de mik Yu sif Məm -

mə də li ye vin, görkəm li ya zı çı, alim Mir Cə -

lal Pa şa ye vin 100 il lik yu bi ley lə ri, ha be lə

bu sı ra dan olan di gər təd bir lər UNES CO

çər çi və sin də böyük tən tə nə ilə qeyd edil -

miş dir. Azər bay ca nın görkəm li şəx siy yət -

lə ri nin və əla mət dar ha di sə lə rin yu bi ley -

lə ri nin UNES CO çər çi və sin də qeyd edil -

mə si bu qu rum la əla qə lə rin yüksək

sə viy yə si nin ba riz gös  tə ri ci si dir.  

"İ çə ri şə hər" Dövlət Ta rix- Me mar lıq

Qo ru ğu (Şir van şah lar sa ray komp lek si və

Qız qa la sı da da xil ol maq la) Dünya Mə də -

ni İrs Si ya hı sı na sa lı nıb. İ çə ri şə hər ta rix-

 me mar lıq nümu nə si ki mi Azər bay can

mil li mə də niy yə ti ilə dövlət çi li yin qo vuş -

ma sı nın rəmz lə rin dən bi ri dir. Ora da in şa

edi lən ti ki li lər gözəl və özünə məx sus mə -

də niy yət nümu nə lə ri ol maq la ya na şı, ey -

ni za man da Şir van şah lar sa ra yı nın tim -

sa lın da Azər bay can dövlət çi li yi nin va cib

mər hə lə lə rin dən bi ri nin sübu tu dur. Bu

komp lek sin bey nəl xalq miq yas da qə bul

edil mə si həm də Azər bay can dövlət çi li yi -

nin qə bul olun ma sı dır ki, bu da bi zə dost

ol ma yan da i rə lər üçün tu tar lı ca vab dır.

Göründüyü ki mi, Meh ri ban xa nım Əli ye -

va bir ad dım la müxtə lif is ti qa mət lər də

əhə miy yət da şı yan hə dəf lə rə na il ola bi -

lib. Azər bay ca nın mə də niy yət si ya sə ti nin

gözəl nümu nə lə rin dən bi ri ni or ta ya qo -

yub. Ey ni mən tiq lə “Qo bus tan” Dövlət Ta -

ri xi- Bə dii Qo ru ğu nun 2007-ci il də Dünya

Mə də ni İrs Si ya hı sı na da xil edil mə si nin

əhə miy yə tin dən bəhs edə bi lə rik. Bu is ti -

qa mət də atı lan ad dım lar la bağ lı si ya hı nı

davam et dir mək mümkündür: Azər bay -

ca nın mu ğam ifa çı lıq sə nə ti, aşıq sə nə ti,

Nov ruz bay ra mı, Azər bay can xal ça sı, tar

ifa çı lıq sə nə ti, çövkən- Qa ra bağ at üstü

oyun ənə nə si, Azər bay can kə la ğa yı sı, La -

hıc mis gər lik sə nə ti, la vaş ar tıq UNES CO-

 nun Azər bay ca nın mil li də yər lə ri ki mi ta -

nı dı ğı nümu nə lər dir. 2018-ci ilin de kabr

ayın da isə Azər bay can dol ma sı və ka man -

ça UNES CO- nun Qey ri- Mad di Mə də ni İrs

üzrə Rep re zen ta tiv Si ya hı sı na sa lı nıb. 

Meh ri ban Əli ye va nın UNES CO- nun

xoş mə ram lı sə �ir lə ri ara sın da çox böyük

nüfu zu var dır. Onun zən gin fə a liy yə ti bu

təş ki la tın nüfuz lu nüma yən də lə ri ilə ke -

çir di yi görüşlər, bir çox ölkə lə rə sə fər lə ri

za ma nı yüksək qiy mət lən di ril miş, dünya

si vi li za si ya sı na ver di yi töhfə min nət dar -

lıq la qar şı lan mış dır. 2004-cü ilin yan va -

rın da Pre zi dent İl ham Əli ye vin Frans ya
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sə fə ri za ma nı Meh ri ban xa nım Əli ye va -

nın Pa ris də, UNES CO- nun iqa mət ga hın da

bu bey nəl xalq qu ru mun baş di rek to ru Ko -

i çi ro Mat su u ra ilə görüşü əla mət dar ha -

di sə ki mi yad da qal mış dır. Hə min görüşdə

xal qı mı zın ədə bi abi də si olan “Ki ta bi- Də -

də Qor qud” das ta nı nın 1300 il li yi ilə bağ lı

UNES CO- da ke çi ril miş ta ri xi təd bi rin əhə -

miy yə ti vur ğu lan mış, Azər bay can la bu

bey nəl xalq qu rum ara sın da sıx əmək daş -

lı ğın mövcud və ziy yə ti yüksək qiy mət lən -

di ril miş dir. Meh ri ban xa nı mın nə cib tə -

şəbb üslə ri yüksək qiy mət lən di ri lir, onun

gördüyü iş lə ri xoş mə ram lı sə �ir lər üçün

örnək he sab edir lər.  

Meh ri ban Əli ye va nın UNES CO- nun

xoş mə ram lı sə �i ri ki mi fəx ri mis si ya sı elə

bey nəl xalq ic ti ma iy yət tə rə �in dən göstə -

ri lən na dir eti mad dır. Bu ha di sə sa də cə

böyük xid mət lə ri olan bir şəx siy yə tin la -

yiq ol du ğu qiy mə ti al ma sı de yil di, həm də

Azər bay can–U NES CO əla qə lə rin də in ki -

şa fın ye ni mər hə lə si nin təs di qi idi. Çünki

Meh ri ban xa nım Əli ye va sis tem li, kon sep -

tu al və düşünülmüş fə a liy yə ti ilə Azər -

bay can la UNES CO- nun əmək daş lı ğı nı

key �iy yət cə ye ni sə viy yə yə yüksəl də bil -

di. Bu ra da iki is ti qa mə ti vur ğu la maq is -

tər dik: bi rin ci si, Azər bay ca nın mə də ni

sər vət lə ri nin dünya nın qey ri- mad di mə -

də ni ir si si ya hı sı na sa lın ma sı üçün sil si lə

təd bir lər, la yi hə lər və proq ram lar re al laş -

dı rı lır, ikin ci si, baş qa xalq la rın mə də niy -

yət nümu nə lə ri nin qo run ma sı, sax lan ma -

sı, bər pa sı və funk si o nal im kan la rı nın ar -

tı rıl ma sı is ti qa mə tin də konk ret ad dım lar

atıl maq la mil li və bey nəl mi lə l faktorların

vəh də ti nin Azər bay can dövlə ti üçün prin -

si pi al əhə miy yət da şı dı ğı dünya ya nüma -

yiş et di ri lir. Bu iki is ti qa mət azər bay can -

çı lıq ide o lo gi ya sın da mövcud olan bir va -

cib tezis dən qay naq la nır. Da ha də qiq

de sək, Meh ri ban xa nım Əli ye va nın hə ya -

ta ke çir di yi proq ram lar, re al laş dır dı ğı la -

yi hə lər azər bay can çı lıq ide o lo gi ya sın da

mühüm yer tu tan mil li ilə bey nəl mi lə l

prinsiplərin har mo ni ya sı nı ifa də edən

müddə a nın mə də niy yət si ya sə ti sa hə si nə

us ta lıq la tət bi qi ki mi dərk edi lə bi lər. Ulu

öndər Hey dər Əli ye vin ye ni məz mun ver -

di yi azər  bay can çı lıq da azər bay can lı lar

mil li mə də niy yə ti qo ru yub sax la ma ğa,

ona də rin dən yi yə lən mə yə və sa hib lən -

mə yə borc lu ol maq la ya na şı, fərq li mə də -

niy yə tə, dünya xalq la rı nın mə də ni- mə nə -

vi də yər lə ri nə də açıq ol ma lı dırlar. Bu

müa sir və sə mə rə li ide ya nı isə an caq

konk ret üsul lar, tə sir, təb liğ, təş viq və

kom  mu ni ka si ya ka nal la rı va si tə si lə hə ya -

ta ke çir mək mümkündür. Meh ri ban xa -

nım Əli ye va məhz bütün bu in cə mə qam -

la rı özündə eh ti va edən və kon sep tu al xa -

rak ter da şı yan fə a liy yət göstə rib və ha zır  -

da da bu fəaliyyət da vam et di ri lir. Bütün

bun lar çox lu say da fakt lar da öz təs di qi ni

ta pır.  

Göründüyü ki mi, Meh ri ban xa nım Əli -

ye va bir ad dım la müxtə lif is ti qa mət lər də

əhə miy yət da şı yan məq səd lə rə na il ola

bi lib. Azər bay ca nın mə də niy yət si ya sə ti -
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nin gözəl nümu nə lə rin dən bi ri ni or ta ya

qo yub.   

Meh ri ban xa nım Əli ye va 2004-cü ilin

sent yab rın da UNES CO- nun xoş mə ram lı

sə �i ri ki mi çı xı şın da Azər bay ca nı Üze yir

Ha cı bə yov, Qa ra Qa ra yev, Sət tar Bəh lul -

za də, Mstis lav Rost ro po viç ki mi dünya

şöhrət li mə də niy yət xa dim lə ri nin və tə ni

ola raq tə rənn üm et miş, bu cür şəx siy yət -

lə ri ye tiş dir di yi üçün Azər bay can xal qı -

nın hə qi qə tən də böyük xalq ol du ğu nu

dünya ic ti ma iy yə ti nə çat dır mış dır: "Öz

mil li mən li yi mi zi, mə də niy yə ti mi zi qo ru -

yub sax la maq la ya na şı, biz dünya mə də -

niy yə ti xə zi nə si nə 1300 il li yi UNES CO

çər çi və sin də qeyd olun muş "Ki ta bi- Də də

Qor qud" epo su, şi fa hi və qey ri- mad di irs

in ci lə ri si ya hı sı na da xil edil miş Azər bay -

can mu ğa mı ki mi töhfə lər ve rə bil mi şik.

Bu gün yüksək tex no lo gi ya lar, qlo bal laş -
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ma və in for ma si ya in teq ra si ya sı döv rün -

də qey ri- mad di ir sin qo ru nub sax la nıl ma -

sı xüsu si əhə miy yət kəsb edir. Bütün bə -

şə riy yət qey ri- mad di ir sin qo run ma sın da

çox ma raq lı dır. Bu mə sə lə də UNES CO- nun

ro lu, şübhə siz ki, çox böyükdür. Mu ğam

da, aşıq ya ra dı cı lı ğı da, mil li mu si qi alət -

lə ri mi zin bən zər siz me lo di ya la rı da Azər -

bay can xalqının bugü nə qə dər qo ru yub

sax la dı ğı və gə lə cək gün na mi nə qo ru ma -

ğa borc lu ol du ğu muz ir sin yal nız bir his -

sə si dir. Xoş mə ram lı sə �ir ki mi, mə nim

bütün gə lə cək fə a liy yə tim də bu məq sə -

də xid mət edə cək dir". 

2005-ci il sent yab rın 13-də Pa ris də

UNES CO- nun baş qə rar ga hın da görkəm li

Azər bay can ali mi aka de mik Yu sif Məm -

mə də li ye vin ana dan ol ma sı nın 100 il li yi -

nə həsr olun muş tən tə nə li mə ra sim də iş -

ti rak edən Meh ri ban xa nım Azər bay can

elm və mə də niy yə ti nin zən gin lik lə ri ba -

rə də ət raf lı mə lu mat ver miş dir. 2006-cı il

ok tyab rın 21-də isə Meh ri ban Əli ye va nın

UNES CO- nun 60 il li yi nə həsr olun muş "Si -

vi li za si ya la ra ra sı di a loq həf tə si" çər çi və -

sin də Azər bay can günü ilə bağ lı "A zər bay -

can: mə də niy yət lə rin və si vi li za si ya la rın

qo vu şu ğun da" adı al tın da ke çi ri lən təd -

bir də iş ti rak et miş, UNES CO ilə Azər bay -

can ara sın da hər tə rəf li əmək daş lı ğın in -

ki şaf et di yi ni xüsu si vur ğu la mış, təh sil

sis te mi nin ye ni dən qu rul ma sın da təş ki -
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la tın ölkə mi zə kömə yin dən, Azər bay can -

da mil li az lıq la rın mə də niy yə ti nin in ki şa -

fı na dövlət qay ğı sın dan, mə də ni və qey ri-

 mad di ir sin qo ru nub sax la nıl ma sın da,

abi də lə ri mi zin Dünya Mə də ni İrs Si ya hı -

sı na da xil edil mə sin də UNESCO- nun ro -

lun dan da nış mış dır. 

2008-ci il ma yın 20-də Hey dər Əli -

yev Fon du nun dəs tə yi ilə UNES CO- nun

baş qə rar ga hın da xoş mə ram lı sə �ir lə rin

il lik yı ğın ca ğı çər çi və sin də ölkə mi zin

gənc is te dad la rı nın "A zər bay ca nın xoş mə -

ram lı mə lək lə ri" ad lı kon sert proq ra mı

təş kil et mə si zən gin mə də niy yət ha di sə -

si nin növbə ti nümu nə si ki mi də yər lən di -

ri lə bi lər. Mə ra sim də çı xış edən Meh ri ban

xa nım Əli ye va Azər bay ca nın mə də ni -ic ti -

mai hə ya tın da baş ve rən mühüm ye ni lik -

lər haq qın da da nış mış dır. 

Meh ri ban Əli ye va bil dir miş dir ki,

Azər bay can elm, mə də niy yət, təh sil sis -

te mi ni in ki şaf et di rir, ən müa sir stan dart -

lar tət biq edir. “Hər il biz gənc lə ri mi zin

dünya nın nüfuz lu təh sil ocaq la rın da təh -

sil al ma la rı üçün tə qaüd lər proq ra mı nı

hə ya ta ke çi ri rik. Ey ni za man da, ina nı rıq

ki, in for ma si ya tex no lo gi ya la rı na çı xı şın

tə min edil mə si va cib dir. Ona görə də bi -

zim məq sə di miz hər bir mək təb də uşaq -

la rı mız üçün komp ü ter lər dən is ti fa də ni

və in ter ne tə çı xı şı tə min et mək dir. He sab

edi rəm ki, ən yax şı sər ma yə gə lə cək nə -
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sil lə ri mi zin təh si li nə yönəl di lən sər ma -

yə dir”. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı ölkə mi -

zin zən gin mə də ni ir si haq qın da da ge niş

mə lu amt ve rə rək bil di rib ki, əs rlər bo yu

Azər bay can Şərq lə Qərb ara sın da körpü

ro lu nu oy na mış dır. “Ha zır da ta ri xi abi də -

lər, bütün te atr lar və mu zey lər bər pa olu -

nur və di gər iş lə rin də hə ya ta ke çi ril mə si

nə zər də tu tu lur. Biz ta ri xi abi də lə ri mi zin

qo run ma sı na diq qət ye ti ri rik. Azər bay -

can çox mil lət li ölkə dir və bu ra da bir çox

mil lət lə rə və din lə rə mən sub olan in san -

lar yax şı, dinc şə ra it də ya şa yır lar. Biz di ni

dözümlülüyü və di gər mə də niy yət lə rə

dözümlü ya naş ma nı tə min edi rik. Bir çox

sa hə lər də biz tə rəq qi yə na il ol mu şuq və

əmi nəm ki, Azər bay can düzgün yol da dır”.  

Azər bay can–U NES CO əla qə lə ri nin in -

ki şa fı nı  yu xa rı da vur ğu la nan fakt lar la ya -

na şı, gənc is te dad lı azər bay can lı la rın

dünya da ta nı dıl ma sı ilə də xa rak te ri zə et -

mək mümkündür. Be lə ki, 2011-ci il ap -

re lin 19-da UNES CO- nun baş qə rar ga hın -

da Azər bay ca nın müstə qil li yi nin 20-ci il -

dönümü müna si bə ti lə "A zər bay ca nın

gənc is te dad la rı" ad lı möhtə şəm kon sert

proq ra mı nın təş ki li iz ləy ci lər də də rin rəğ -

bət lə qar şı lan mış dır.   

UNES CO- nun baş di rek to ru İri na Bo -

ko va Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə şəb-

b üsü ilə baş tu tan kon ser tin ge niş au di -

to ri ya nın xüsu si ma ra ğı na sə bəb ol du ğu -

nu və be lə təd bir lə rin ke çi ril mə si nin

əhə miy yə ti ni qeyd et miş dir. Azər bay ca -

nın bi rin ci xa nı mı nın tə şəbb üsü ilə ke çi -

– 109 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



ri lən kon sert tək cə sim vo lik mə na da şı -

mır dı, həm də bütün dünya ya göstə ri lir di

ki, Azər bay can gənc is te dad lar di ya rı dır

və Azər bay can xal qı qə dim dən kre a tiv

key �iy yət lə rə ma lik dir. Bu ba xım dan,

2011-ci il ap re lin 19-dan 29-dək UNES -

CO- nun baş qə rar ga hın da Azər bay can xal -

ça la rı nın sər gi si nin ke çi ril mə si də çox əla -

mət dar ha di sə dir. Çünki Azər bay can xal -

ça la rı dünya da na dir sə nət əsər lə rin dən

bi ri dir və şübhə siz ki, on la rın nüma yi şi

bi zim ölkə də yüksək sə viy yə də us ta la rın

ye tiş di ril di yi nin bir ba şa təs di qi dir. Məhz

bu ki mi fə a liy yət lə ri nə görə, Meh ri ban xa -

nım Əli ye va 2008-ci il də keç miş baş di -

rek tor Ko i çi ra Mat su u ra tə rə �in dən

gümüş xa ti rə me da lı, 2010-cu il də isə baş

di rek tor İri na Bo ko va tə rə �in dən “Qı zıl

Mot sart” me da lı ilə təl tif edi lib. 

UNES CO- nun xoş mə ram lı sə �ir lə ri nin

11-ci il lik top lan tı sı çər çi və sin də Hey dər

Əli yev Fon du nun Azər bay can la bağ lı

nəşr lə ri nin təq di ma tı nın əla qə lə rin in ki -

şa fın da xüsu si ye ri var dır. Çünki hə min

nəşr lər də Azər bay ca nın mə də ni hə ya tı

dol ğun şə kil də ifa də olu nub. On la ra nə -

zər sa lan hər bir şəx sin mil li mə də niy yə -

ti miz haq qın da ob yek tiv tə səvv ürü for -

ma la şır.  

2013-cü il iyu lun 18-də Azər bay ca nın

UNES CO- ya üzvlüyünün 20 il lik yu bi le yi

ilə əla qə dar ola raq, Meh ri ban xa nım Əli -

ye va nın iş ti ra kı ilə Pa ris də tən tə nə li təd -

bir lər ke çi ril miş dir. UNES CO- nun hə yə -
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tin də yer ləş di ril miş daş at və daş qoç abi -

də lə ri nin, elə cə də Azər bay can da daş sə -

nə ti nə həsr edil miş sər gi nin açı lış mə ra -

si mi təş kil edil di. 2013-cü il ok tyab rın

22-də UNES CO- nun baş qə rar ga hın da

Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəbb üsü və

Di ni Qu rum lar la İş üzrə Dövlət Ko mi tə si -

nin təş ki lat çı lı ğı ilə böyük Azər bay can

mütə fək ki ri Se yid Yəh ya Ba ku vi yə həsr

olun muş bey nəl xalq sim po zi u mun ke çi -

ril mə si ni də qeyd et mək gə rək dir.  “Se yid

Yəh ya Ba ku vi: To le rant lı ğın ifa də si”

mövzu su na həsr olun muş sim po zi um da

İn gil tə rə, Fran sa, Türki yə, Əl cə za ir, Azər -

bay can və baş qa ölkə lər dən də vət edil -

miş təd qi qat çı alim lər, UNES CO- da ak kre -

di tə olun muş dip lo ma tik kor pu sun nüma -

yən də lə ri, Azər bay ca nın Fran sa da kı

sə �ir li yi nin əmək daş la rı, di as po ra təm sil -

çi lə ri, mə də niy yət xa dim lə ri iş ti rak edib -

lər. Sim po zi um Azər bay can da mul ti kul tu -

ra lizm və mə də niy yət ləra ra sı di a lo qun

möhkəm lən di ril mə si is ti qa mə tin də Pre -

zi dent İl ham Əli ye vin və Azər bay ca nın bi -

rin ci xa nı mı, UNES CO- nun xoş mə ram lı sə -

�i ri Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üslə rin -

dən bəhs edən “To le rant lı ğın mə ka nı” ad lı

sə nəd li �il min nüma yi şi ilə baş la yıb. 

Təd bir də qeyd edi lib ki, Azər bay can

mə də niy yət lə ra ra sı di a loq və di ni to le -

rant lıq sa hə sin də də rin ənə nə lə rə ma lik -

dir, bu ənə nə lə rin qo run ma sı is ti qa mə -

tin də dövlə tin da vam lı fə a liy yə ti di gər

ölkə lər üçün örnək he sab olu na bi lər.

UNES CO- nun Mə də niy yət lə ra ra sı Di a loq

Plat for ma sı nın baş çı sı Ka te ri na Ste nou
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bil di rib ki, Azər bay can xal qı ta rix bo yu

mə də niy yət lər və din lər ara sın da kı qar -

şı lıq lı rəğ bə tin ən gözəl nümu nə si ni ya -

ra da bi lib. 

Azər bay can la UNES CO ara sın da əla qə -

lə rin ye ni mər hə lə sin də tə rəf lər ara sın da

im za la nan rəs mi sə nəd lər də xüsu si rol

oy na yır. Bu sı ra da 2013-cü il də “U NES CO

ilə Azər bay can höku mə ti ara sın da təh sil,

elm, mə də niy yət və kom mu ni ka si ya sa -

hə lə rin də əmək daş lıq üzrə Çər çi və Sa zi -

şi" nin im za lan ma sı ay rı ca vur ğu lan ma lı -

dır. Sa ziş də Azər bay ca nın təş ki lat üçün 5

mil yon ABŞ dol la rı məb lə ğin də ma liy yə

töhfə si ayır ma sı qeyd olu nub. Bu və sa it

qey ri- mad di mə də ni irs, qız la rın təh si li,

elm və in no va si ya tex no lo gi ya la rı nın in -

ki şa fı sa hə sin də UNES CO- nun işi ni möh -

kəm lən dir mə yə və azər bay can lı mütə xəs -

sis lə rin təş ki lat da da i mi iş lə tə min olun -

ma sı na sərf edi lir. Mühüm ha di sə lər dən

bi ri bu sa ziş əsa sın da "E ti mad Fon du" nun

ya ra dıl ma sı dır.  

2015-ci ilin no yab rın 17-də UNES CO-

 nun Ni zam na mə si nin qə bu lu nun 70 il li yi

müna si bə ti lə Pa ris də ke çi ri lən UNES CO-

 nun Baş Konf ran sı nın 38-ci ses si ya sı nın

Li der lər Fo ru mun da Meh ri ban xa nım Əli -

ye va da iş ti rak edib.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı çı xı şın da

dünya da ya şa nan də rin ma liy yə böhra -

nın dan və on mil yon lar la in sa nın ir qi nə,

et nik köklə ri nə və di ni nə görə ay rı- seç ki -

lik və təc rid olun ma nın ağır nə ti cə lə ri ilə
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üzləş mə sin dən bəhs edib. Təd bir iş ti rak -

çı la rı Meh ri ban xa nı mın qlo bal laş ma nın

hu ma ni tar as pekt lər ilə bağ lı irə li sür -

düyü �i kir lə ri böyük ma raq la qar şı la yıb -

lar. Çı xı şı za ma nı Meh ri ban xa nım sə mi -

mi di a loq və xoş mə ra mın çə tin lik lə rin

uğur la ara dan qal dı rıl ma sın da əsas va si -

tə lər ol du ğu nu xüsu si vur ğu la yıb.  

Azər bay can–UNES CO əla qə lə ri ha zır -

da sürət lə in ki şaf edir. 2018-ci il də "Ba kı

pro se si" nin 10 il li yi ilə bağ lı UNES CO ilə

bir gə təd bir lər təş kil edi lib. Azər bay ca -

nın görkəm li bəs tə ka rı Qa ra Qa ra ye vin

100 il lik yu bi le yi UNES CO- nun baş qə rar -

ga hın da və Al ma ni ya da qeyd olun du. İta -

li ya da, Türki yə də və Al ma ni ya da Azər -

bay can mu ğa mı nın UNES CO- nun Bə şə riy -

yə tin Qey ri- Mad di Mə də ni İr si üzrə Rep -

re zen ta tiv Si ya hı sı na da xil edil mə si nin

10 il li yi müna si bə ti lə sil si lə təd bir lər ke -

çi ril di.  

Meh ri ban Əli ye va UNES CO- nun xoş -

mə ram lı sə �i ri ki mi dünya miq ya sın da fə -

al və iş güzar qa dın li der ola raq xüsu si

hör mət və eh ti ra ma ma lik dir. Bu mötə -

bər təş ki la tın hər təd bi rin də onun iş ti ra -

kı və çı xı şı ma raq la qar şı la nır. Dünya nın

elm və mə də niy yət xa dim lə ri, ic ti mai

mər  kəz lə rin nüfuz lu şəxs lə ri Meh ri ban

Əli ye va nın səs lən dir di yi �i kir lə rin, irə li

sür düyü tək lif lə rin əhə miy yə ti ni xüsu si

qeyd edir lər. UNES CO- nun keç miş baş di -

rek to ru Ko i şi ro Mat su u ra nın ana dan ol -

ma sı nın 80 il li yi müna si bə ti lə ke çi ri lən
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konf rans da Bi rin ci vit se-p re zi den t,

UNES CO- nun xoş mə ram lı sə �i ri Meh ri ban

Əli ye va nın iş ti ra kı bu ba xım dan xüsu si

diq qət mər kə zin də ol muş dur.  

2015-ci il də pay taxt Ba kı nın növbə ti

möhtə şəm bey nəl xalq təd bi rə ev sa hib li -

yi et mə si Azər bay ca nın sülhpər vər si ya -

sə ti ni bir da ha dünya ya nüma yiş et dir di.

2015-ci il ma yın 17-də Ba kı da Üçüncü

Ümumd ünya Mə də niy yət lə ra ra sı Di a loq

Fo ru mun da Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı,

UNES CO- nun xoş mə ram lı sə �i ri Meh ri ban

Əli ye va dünya ya sülh və dost lu ğun

möhkəm lən mə sin də me saj la rı nı çat dı ra -

raq qlo bal təh dit lə rin ar tdı ğı bir şə ra it də

bə şə riy yə ti bir li yə, dost lu ğa də vət et di.  

Fo rum çər çi və sin də “Sülh ağa cı” nın

açı lış mə ra si mi nin ke çi ril mə si isə Azər -

bay ca nın növbə ti möhtə şəm sülh mis si -

ya sı nı nüma yiş et dir di. Bürüncdən ha zır -

lan mış “Sülh ağa cı” abi də si Dövlət Bay ra -

ğı Mey da nı nın ya xın lı ğın da, ye ni bul va rın

əra zi sin də yer lə şir. “Sülh ağa cı” UNES CO-

 nun to le rant lıq, sülh rəm zi he sab olu nur.

Bu abi də ic ti mai yer lər də in san la rı sülh

haq qın da düşünmə yə ça ğı rır. “Sülh ağa -

cı” xalq lar ara sın da an laş ma rəm zi ki mi

qə bul olu nur, müna qi şə lə ri həll et mə yi,

dünya da sülhü yay ma ğı təb liğ edir. 

Bun lar dan baş qa, 2018-ci il də ölkə miz

UNES CO- nun Qey ri- Mad di Mə də ni İr sin

Qo run ma sı üzrə Höku mət lə ra ra sı Ko mi -
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tə si nə üzv se çil di. Mav ri ki Res pub li ka sı -

nın pay tax tı Port Lu is şə hə rin də ke çi ri -

lən Höku mət lə ra ra sı Ko mi tə nin 13-cü

ses si ya sın da "Çövkən -ə nə nə vi Qa ra bağ

at üstü oyu nu" fay lı ilə bağ lı mil li he sa bat

qə bul olun du. "Yal lı (Köçə ri, Tən zə rə),

Nax çı va nın ənə nə vi qrup rəqs lə ri" ad lı

no mi na si ya nın Tə ci li Qo run ma ya Eh ti ya -

cı olan Qey ri- Mad di Mə də ni İrs Si ya hı sı -

na sa lın ma sı da əla mət dar ha di sə dir.

Azər bay can, Türki yə və Qa za xıs ta nın bir -

gə səy lə ri sa yə sin də "Də də Qor qud ir si:

das tan mə də niy yə ti, xalq na ğıl la rı və mu -

si qi si" türk mə də ni abi də si ki mi UNES CO-

 nun Qey ri- Mad di Mə də ni İr sin Rep re zen -

ta tiv Si ya hı sı na da xil edil di.  

Mə də niy yət və in cə sə nət sa hə sin də

qa za nıl mış bütün bu uğur lar Azər bay can -

la UNES CO ara sın da əmək daş lı ğın ye ni

mər hə lə si nin bir sı ra özəl lik lə ri ni müəy -

yən ləş dir mə yə im kan ve rir. Hər şey dən

öncə, bu pro ses Azər bay ca nın Bi rin ci vit -

se-p re zi den ti, Hey dər Əli yev Fon du nun

pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va nın fə -

a liy yə ti ilə sıx bağ lı dır. Di gər mə qam on -

dan iba rət dir ki, əmək daş lıq da ha sis tem li

ol maq la ya na şı, əha tə da i rə si də ge niş lə -

nir. Ar tıq Azər bay can dünya nın is tə ni lən

re gi o nun da təş kil edi lə bi lə cək təd bir lə -

rin tə şəbb üska rı ola bi lir. Üçüncü özəl lik

Azər bay ca nın in di müxtə lif mə də ni təd -

bir lə rin ke çi ril mə sin də do nor ola bil mə si

ilə bağ lı dır. Növbə ti mə qam isə Azər bay -

ca nın mə də niy yət si ya sə ti ni xa ri ci si ya -

sə tin di gər as pekt lə ri ilə get dik cə da ha

sıx əla qə lən dir mə sin dən qay naq la nır. Bu

cə hət bütövlükdə Azər bay ca nın si ya si

kur su nun sürət lə də yi şən ge o si ya si- mə -

də ni si tu a si ya ya çe vik re ak si ya ve rən,

adap ta si ya olu na bil mə si nin sübu tu dur.

Bu pro ses də UNES CO ilə əla qə lə rin cid di

rol oy na ma sı çox əla mət dar dır. Çünki XXI

əsr mə də niy yət əs ri dir. 

Meh ri ban xa nı mın Azər bay ca nın Bi -

rin ci vit se-p re zi den ti və zi fə si nə tə yin

edil mə sin dən son ra da  UNES CO ilə əla -

qə lər diq qət mər kə zin də ol muş, təş ki lat -

la ölkə miz ara sın da müna si bət lə rin da ha

da də rin ləş dirl mə si is ti qa mə tin də fə al

müza ki rə lər apa rıl mış dır.  UNES CO -nun

keç miş rəh bər lə ri, fəx ri və xoş mə ram lı sə -

�ir lə ri Meh ri ban Əli ye va nın Bi rin ci vit se-

p re zi dent və zi fə si nə tə yin edil mə si nin ic -

ti mai sa hə də əla qə lə rin ge niş lən mə sin də

xüsu si rol oy na ya ca ğı nı vur ğu la mış lar.

UNES CO- nun keç miş baş di rek to ru Ko i şi -

ro Mat su u ra nın ana dan ol ma sı nın 80 il li -

yi müna si bə ti lə ke çi ri lən konf rans da Bi -

rin ci vit se-p re zi den ti, UNES CO- nun xoş -

mə ram lı sə �i ri Meh ri ban Əli ye va nın

iş ti ra kı bu ba xım dan xüsu si diq qət mər -

kə zin də ol muş dur. Meh ri ban xa nı mın

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti və -

zi fə si nə tə yin edil mə si UNES CO- nun keç -

miş rəh bər lə ri, fəx ri və xoş mə ram lı sə �ir -

lə ri tə rə �in dən yüksək qiy mət lən di ril miş,

onun bu mühüm dövlət və zi fə si nə ən la -

yiq li na mi zəd ol du ğu vur ğu lan mış dır. 

Konf rans da çı xış edən Azər bay ca nın

Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye -
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va UNES CO və ölkə miz ara sın da müna si -

bət lə rin da ha da möhkəm lən mə sin dən

qürur duy du ğu nu, elm, təh sil, mə də ni yət,

in san po ten si a lı nın in ki şa fı sa hə sin də ic -

ra olu nan bir gə la yi hə lə rin əhə miy yə ti nə

to xun muş dur. Qeyd et miş dir ki, key �iy yət -

li təh sil və mə də niy yət in san in ki şa fı üçün

əsas ele ment lər dir və bu əhə miy yə ti nə -

zə rə ala raq, Azər bay can “Eks po 2025”

Ümumd ünya Sər gi si ni Ba kı da ke çir mək

üçün na mi zəd li yi ni irə li sürə rək, “İn san

ka pi ta lı nın in ki şaf et di ril mə si, da ha yax şı

gə lə cə yin qu rul ma sı” mövzu su nu se çib.

Bu gün Azər bay can dünya mə də ni ir si nin

qo run ma sı na və pro ak tiv hu ma ni tar si -

ya sə tə də rin töhfə si ni ver mək də dir. 

2019-cu ilin iyul ayın da Azər bay can

di gər möhtə şəm bir uğu ra na il ol du. Şə ki

Xan sa ra yı nın UNES CO- nun irs si ya hı sı na

da xil edil mə si Meh ri ban Əli ye va nın xoş -

mə ram lı sə �ir ki mi yo rul maz fə a liy yə ti -

nin növbə ti bir uğu ru nu təs diq lə di. Bu ha -

di sə ni qürur his si ilə qar şı la yan Azər bay -

can Mə də niy yət Fon du nun pre zi den ti,

UNES CO və ISESCO- nun xoş mə ram lı sə �i -

ri, Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -

ye va Şə ki xan sa ra yı nın və şə hə rin ta ri xi

mər kə zi nin Ümumd ünya İrs Si ya hı sı na

sa lın ma sı nı Azər bay ca nın yüksək mə də -

ni na i liy yə ti ad lan dı rıb. Onun bu ha di sə

ilə bağ lı xal qı mı za ünvan la dı ğı təb rik də

qeyd olu nur ki, Azər bay can xal qı mil li mə -
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də niy yə ti mi zin, adət -ə nə nə lə ri mi zin, ta -

ri xi ir si mi zin tək ra ro lun maz in ci lə ri ni qo -

ru yub sax la ya raq dünya da ta nı dıl ma sı is -

ti  qa mə tin də böyük na i liy yət lər əl də edib:

“Bu gün isə biz xan sa ra yı ilə bir gə Şə ki -

nin ta ri xi mər kə zi nin UNES CO- nun

Ümum  d ünya İrs Si ya hı sı na sa lın ma sı nı

qeyd edi rik. Bu ta ri xi ha di sə müna si bə ti lə

bütün xal qı mı zı sə mi mi- qəlb dən təb rik

edi rəm! ”.

2019-cu il iyu lun 1-də Ba kı da ke çi ri -

lən UNESCO- nun Ümumd ünya İrs Ko mi -

tə si nin 43-cü ses si ya sı nın açı lış mə ra si -

min də Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi -

den ti, UNESCO- nun xoş mə ram lı sə �i ri

Meh ri ban Əli ye va bir da ha ölkə mi zin bə -

şə riy yə tin in ki şa fı na, sülhə və təhl küə siz -

li yin möhkəm lən mə si yönündə yürüt-

düyü si ya sə tə diq qət çə kib: “Mə də ni irs

bi zi bə şə riy yə tin şan lı ta ri xi nə aid ol du -

ğu mu zu bir lik də düşünmə yə va dar edir.

Biz qə ti şə kil də ina nı rıq ki, sülh mə də niy -

yə ti nin to xum la rı yal nız di a loq və qar şı -

lıq lı hörmət va si tə si lə cücə rə bi lər”. 

Azər bay ca nın UNESCO- ya üzv ol du ğu

ötən 27 il ər zin də  mə də niy yət, təh sil,

elm, kom mu ni ka si ya, gənc lər və id man

ki mi bir çox sa hə lər də uğur lu əmək daş -

lın qu rul ma sı na to xu nan Meh ri ban Əli ye -

va say sız- he sab sız uğur la ra im za atıl dı ğı -
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nı diq qə tə çat dır mış dır. Qeyd et miş dir ki,

Azər bay ca nın UNESCO- nun də yər lə ri nə

və ide al la rı na bağ lı lı ğı onun mil li hüdud -

la rın dan kə nar da da öz tə zahü rünü ta pır.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci

vit se-p re zi den ti, UNES CO- nun xoş mə ram lı

sə �i ri Meh ri ban Əli ye va nın konf rans da

ver di yi mühüm me saj lar isə ic ti ma i- si ya -

si əhə miy yə ti nə görə diq qə ti da ha çox

cəlb et miş dir. O, təd bir iş ti rak çı la rı nın

diq qə ti ni da ha cid di qlo bal ha di sə lə rə –
müha ri bə lə rə və hər bi müna qi şə lə rə çə -

kə rək, bu prob le min bə şə riy yə tin mə də -

ni ir si nə hər za man cid di təh did ol du ğu -

nu bil dir miş, bu ba xım dan er mə ni van -

da liz mi nin Azər bay ca nın və dünya nın zən -

gin mə də ni sər vət lə ri nə ağır zə rər lər vur -

du ğu nu bə yan et miş dir: “Hər bi tə cavüz

nə ti cə sin də, elə cə də bey nəl xalq hüqu qu

və BMT-nin Təhl ükə siz lik Şu ra sı nın müva -

�iq qət na mə lə ri ni ko bud şə kil də po zan

Er mə nis tan Azər bay ca nın bey nəl xalq sə -

viy yə də ta nın mış əra zi si nin təx mi nən 20

fa i zi ni, o cümlə dən Dağ lıq Qa ra ba ğı və

yed di ət raf re gi o nu bu gün də iş ğal al tın -

da sax la maq da da vam edir. Bir mil yon

azər bay can lı qaç qın və məc bu ri köçkün

öz doğ ma yurd -yu va sın dan didr gin düşüb.

Yüzlər lə ta ri xi və me mar lıq abi də si, mu -

zey lər, məs cid lər və di gər di ni mə bəd lər

da ğı dı lıb, ya xud cid di da ğın tı ya mə ruz qa -

lıb. Bu sə bəb dən, Azər bay can mə də niy -

yət mülkiy yə ti nin qo run ma sı na aid müva -

�iq bey nəl xalq kon  ven si ya la rın sə mə rə li

ic ra sın da çox ma raq lı dır. Düşünürəm ki,

bu sa hə də görülə cək iş lər hə lə də çox dur

və UNES CO bu ba xım dan mühüm rol oy -

na ma lı dır”. 

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti

bey  nəl xalq bir li yi qə ti şə kil də müna qi şə lə -

rin ağır fə sad la rı nın və van da lizm ak t-la rı -

nın qar şı sı nı al ma ğa də vət edib. Bil di rib ki,

sülh mə də niy yə ti nin to xum la rı yal nız di a loq

və qar şı lıq lı hörmət va si tə si lə cücə rə bi lər. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın bey nəl -

xalq aləm də mə də ni- hu ma ni tar müna si -

bət lə ri nin möhkəm lən mə sin də  da ha bir

mötə bər bey nəl xalq qu ru mun – İs lam

ölkə lə ri nin elm, təh sil və mə də niy yət təş -

ki la tı nın (ISESCO) əla qə lə ri ni xüsu si qeyd

et mək olar. 1991-ci il dən ISESCO- nun

üzvü olan Azər bay can bu təş ki lat la əla -

qə lə ri Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh -

ri ban Əli ye va nın 2006-cı il də ISESCO- nun

xoş mə ram lı sə �i ri adı na la yiq görülmə si

ilə uğur lu in ki şaf mər hə lə si nə qə dəm

qoy muş dur. 

Meh ri ban Əli ye va nın si vi li za si ya la rın

ya xın laş ma sın da xid mət lə ri nə görə,

ISESCO- nun xoş mə ram lı sə �i ri adı na la -

yiq görülmə si dünya mə də niy yət ta ri xin -

də ən mühüm ha di sə idi. Təş ki la tın xoş -

mə ram lı sə �i ri ad la rı na in di yə dək İs lam

dünya sı nın üç görkəm li dövlət və ic ti mai

xa di mi la yiq görülüb. Meh ri ban xa nım

təş ki la tın bu yüksək adı na la yiq görülmüş

ilk qa dın dır. Meh ri ban Əli ye va təh sil və

mə də niy yə tin in ki şa fı na xüsu si diq qə ti və

qay  ğı ya eh ti ya cı olan in san la rın ya şa yış sə -

 viy yə si nin yax şı laş dı rıl ma sı na yönəl dil miş
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proq ram la rın də rin və əha tə li müsbət fay -

da la rı na görə bu ti tu la la yiq görül müş dür. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın mə də -

niy yət si ya sə tin də ki xid mət lə ri ISESCO ilə

proq ram və la yi hə lə rin də sə mə rə li fə a -

liy yə tin qu rul ma sı na sə bəb ol muş dur. Bu

təş ki la ta 50-dən çox is lam dövlə ti da xil -

dir. Xalq lar ara sın da di a lo qun qu rul ma sı

sa hə sin də fə a liy yət göstə rən ISESCO həm

də sülh və təhl ükə siz li yin qa ran tı dır. Təş -

ki lat fə a liy yət göstər di yi il lər ər zin də xey li

iş lər görüb, böyük uğur lar əl də edib.

Müsəl man ölkə lə rin də el min, təh si lin və

mə də niy yə tin in ki şa fı üçün iri miq yas lı la -

yi hə lər, proq ram lar hə ya ta ke çi rən ISESCO

öz fə a liy yə ti ni sırf müsəl man ölkə lə ri ilə

məh dud laş dır mır. Dünya da elə ölkə lər, elə

dövlət lər var ki, on la rın əha li si nin tər ki -

bin də müsəl man la rın ümu mi sa yı 30, 20

və hət ta 10 fa iz dir. La kin ISESCO bu ölkə -

lər lə də sıx əmək daş lıq edir, el min, mə də -

niy yə tin və təh si lin in ki şa fı üçün proq ram -

lar ha zır la yır, kre dit lər, qrant lar ayı rır. IS-

ESCO- nun fə a liy yə ti nin di gər çox mühüm

is ti qa mə ti is lam dünya sı nın zən gin ta ri xi

ir si nin qo ru nub sax lan ma sı və gə lə cək

nə sil lə rə ötürülmə si dir. 

Meh ri ban Əli ye va nın sə mə rə li fə a liy -

yə ti sa yə sin də ISESCO res pub li ka mız da

bir sı ra bey nəl xalq əhə miy yət li təd bir lər

və proq ram lar ke çir miş dir. “Gənc lər si vi -

li za si ya la rın al yan sı na mi nə” mövzu sun -

da bey nəl xalq konf rans, “Mə də niy yət lə r-

a ra sı di a loq da qa dın la rın ro lu” mövzu -

sun da fo rum, İs lam ölkə lə ri elm və təh sil

na zir lə ri nin VI Konf ran sı, “Ba kı – İs lam

mə də niy yə ti nin pay tax tı – 2009” Mə də -

niy yət ili nin açı lış açı lış mə ra si mi, İs lam

ölkə lə ri Mə də niy yət na zir lə ri nin VI Konf -

ran sı, Dünya di ni li der lə ri nin Ba kı sam -

mi ti, Ümumd ünya mə də niy yət lə ra ra sı di -

a loq fo ru mu xüsu si lə qeyd edil mə li dir.  

Bu təd bir lər sı ra sın da “Ba kı – İs lam

mə də niy yə ti nin pay tax tı – 2009” Mə də -

niy yət ili nin açı lış mə ra si mi mühüm yer

tu tur. Azər bay can Av ro pa ilə Asi ya nın qo -

vu şa ca ğın da yer ləş di yi üçün onun mə də -

niy yə ti də həm Qər bin, həm də Şər qin ele -

ment lə ri ni özünə eh ti va edir. Müxtə lif

dövrlər də ki qa da ğa la ra bax ma ya raq ölkə -

miz də İs lam mə də niy yə ti ənə nə lə ri uzun

il lər qo ru nub sax lan mış və bu gün də hə -

min də yər lər in ki şaf et di ri lir, ye ni nə sil -

lə rə çat dı rı lır. Qlo bal laş ma dövründə

Azər bay can mə də niy yə ti dünya mə də niy -

yə ti nə uğur la in teq ra si ya olu nur, an caq

müstə qil Azər bay can dövlə ti öz mə də niy -

yət si ya sə tin də mil li mə nə vi də yər lə ri qo -

ru yub sax la maq üçün əhə miy yət li təd bir -

lər hə ya ta ke çi rir. Ba kı nın 2009-cu il də

İs lam mə də niy yə ti nin pay tax tı elan olun -

ma sı məhz Azər bay ca nın is lam mə də niy -

yə ti ənə nə lə ri nə sa diq li yi ilə izah olun -

ma lı dır. “Ba kı İs lam mə də niy yə ti nin pay -

tax tı–2009” çər çi və sin də ke çi ri lən bu

konf rans ilin ən əhə miy yət li təd bi ri ol du

və bir ne çə prob le min çözülmə si nə sti -

mul ver di. Azər bay can mə də niy yə ti nin İs -

lam mə də ni də yərlə ri nə sa diq li yi ni bir

da ha təs diq et di. 
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ISESCO rəh bər li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə

görkəm li şərq şünas alim A.İ man qu li ye va -

nın “Müa sir ərəb ədə biy ya tı nın ko ri fey lə -

ri” əsə ri və “Ə rəb hərf lə ri ilə Azər bay can

ya zı sı” ki ta bı ərəb di lin də çap edil miş dir.  

ISESCO- nun ay lıq xüsu si jur na lın da

Azər bay can ilə əla qə lə rə hə mi şə ge niş yer

ay rıl ma sı, 2008-ci il də Mə ra keş də Azər -

bay can mə də niy yət günlə ri nin ke çi ril mə -

sin də ISESCO rəh bər li yi nin göstər di yi

hər tə rəf li dəs tək diq qə tə la yıq dir. ISESCO

çər çi və sin də qə bul edil miş qə rar lar da

Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi ilə bağ lı mad -

də lər öz ək si ni tap mış dır. 

2013-cü il ta ri xin də ISESCO- nun mən -

zil qə rar ga hın da Azər bay can xal qı nın

ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin ana dan

ol ma sı nın 90 il li yi nə həsr olun muş tən tə -

nə li mə ra si min ke çi ril mə si, ISESCO- nun

Baş di rek to ru Ə.O .əl- Tu veyc ri Ba kı da ke -

çi ri lən  “Ter ro riz min qar şı sı nın alın ma sı

üçün əmək daş lı ğa da ir Bey nəl xalq Konf -

rans ”da, “İ kin ci Ümumd ünya Mə də niy yət -

lə ra ra sı Di a loq Fo ru mun da və “Üçüncü

Ba kı Bey nəl xalq Hu ma ni tar Fo ru mu”n da

iş ti rak et mə si əla qə lə rin möhkəm ol ma -

sı na də la lət edir. 2013-cü il də Ba kı da

“ISESCO- nun Asi ya re gi o nu ölkə lə ri üzrə

Mil li ko mis si ya la rı baş ka tib lə ri nin re gi o -

nal ic la sı” ke çi ril mə si, hə min il “ISESCO-

 ya üzv ölkə lə rin Uşaq Mə sə lə lə ri üzrə na -

zir lə ri nin IV Konf ran sı” na ev sa hib li yi et -

mə si, 2014-cü il də ISESCO- nun baş

qə rar ga hın da Xo ca lı soy qı rı mı na həsr

edil miş an ma mə ra si mi ke çi ril mə si, Ba kı

şə hə rin də ke çi ril miş  İs lam Dünya sı nın
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Gənc klas sik mu si qi ifa çı la rı nın 3-cü Bey -

nəl xalq fes ti val- müsa bi qə si nin təş ki li,

“İƏT üzv döv lət lə rin in ki şa fın da qa dın la -

rın ro lu” möv zu sun da V bey nəl xalq kon-

f ransın ke çi ril mə si, III Qlo bal Açıq Cə -

miy yət lər Fo ru mu, III Ümumd ünya

Mə də  niy yət lə ra ra sı di a loq Fo ru mu əla -

qə lə rin stra te ji zir və yə çat dı ğı nı göstə rir.  

2017-ci il də Ba kı da ke çi ri lən IV Ümum -

 d ünya Mə də niy yət lə ra ra sı Di a loq Fo  ru -

mun da iş ti rak edən ISESCO baş di rek to ru

Ə.O .əl- Tu veyc ri ilə Azər bay ca nın Bi rin ci

vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va ara sın -

da ke çi ri lən görüş tə rəf lər ara sın da əmək -

daş lı ğın ye ni is ti qa mət lə ri nin müəy yən

edil mə sin də mühüm rol oy na mış dır.  

ISESCO də fə lər lə Er mə nis ta nın Azər -

bay ca na qar şı iş ğal çı lıq si ya sə ti ni kəs kin

pis lə yən bə ya nat lar ver miş dir. 2019-cu il

yan va rın 31-də ISESCO tə rə �in dən Er mə -

nis ta nın iş ğal et di yi Azər bay can əra zi lə -

rin də Sər səng su an ba rın dan ye ni su ka -

na lı çə kil mə si cəhd lə ri ni bey nəl xalq

hüqu qun ko bud şə kil də po zul ma sı ki mi

qiy mət lən di rən bə ya nat ve ril mə si də

stra te ji müna si bət lə rin də rin ol ma sı nı

təs diq lə yir. 
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Xe yir xah lı ğın və mər hə mə tin
Azər  bay can nümu nə si  

“Min mil ölçüsündə olan yol sa də cə bir
ad dım la baş la yır”.

Lao Szı 

Hər kəs bu hə ya ta, Yer kürə si nə bir

mis si ya üçün gə lir. Xe yir xah, işıq lı əməl -

lə rin da şı yı cı la rı, mis si ya çı la rı da Böyük

Ya ra da nın Yer üzünə bir ər mə ğa nı, öz

bən də lə ri nə bir lütfüdür. On lar an caq və

an caq bu əməl lər üçün do ğul muş lar, ya -

ran mış lar, ya ra dıl mış lar – bir sözlə, se çil -

miş lər dir. On lar xe yir xah, işıq lı, nur lu

əməl sa hib lə ri ki mi in san la ra yar dım et -

mək mis si ya sı nı ye ri nə ye tir mək üçün se -

çil miş şəxs lər dir.  

Xey riy yə çi lik fəl sə fə si nin əsa sı, ilk

növbə də, in san la rın yax şı lıq et mə yə ça -

lış ma sı, baş qa sı nın dər di nə şə rik ol maq,

ha lı na yan maq, eh ti ya cı olan la ra kömək

əli uzat maq is tə yi ki mi in sa ni key �iy yət -

lə rin və qa bi liy yət lə rin fun da men tal xa -

rak te ri nin qə bul edil mə si dir. Xey riy yə çi -

li yin, əl tut ma ğın so si al- fəl sə �i an la mı haq -

qın da də rin �i kir yürütmək, hər hal da,

uzun araş dır ma lar tə ləb edir. Bu so si al

akt özlüyündə də rin məz mun əks et dir -

mək lə ya na şı, gə lə cək nə sil lə ri tər bi yə -

lən dir mək və is ti qa mət lən dir mək ba xı -

mın dan çox va cib bir mək təb sa yı lır. Azər -

bay can coğ ra �i və tə bi ə ti eti ba ri lə cəl be -

di ci ol du ğun dan hər za man düşmən ölkə -

lə rin diq qə ti ni çə kib, müxtə lif dövrlər də

dövlə ti miz hücum la ra mə ruz qa lıb. Bu ba -

xım dan, dövlə ti mi zin sa bit əsas lar da in -

ki şaf edə rək in san la rın mad di im kan la rı -

nın ar tma sı na və mad di və ziy yə ti aşa ğı

olan cə miy yət üzvlə ri nə əl tut ma sı na to -

tal tə kan ve ri ci şə ra it ol ma yıb.  

Xey riy yə çi lik ak tla rı yal nız müəy yən

dövrlər də bar maq la sa yı la bi lə cək şəxs -

lər tə rə �in dən apa rı lıb və kütlə vi xa rak -

ter al ma yıb. Bu fə a liy yə tin to tal laş ma ma -

sı isə xey riy yə çi lik in sti tu tu nun zə if in ki -

şa fı na sə bəb olub. Xe yir xah iş, xe yir xah

əməl in sa nı ucal dır, onu ya şa dı ğı cə miy -

yə tin ən lə ya qət li üzvünə çe vi rir.  

Azər bay can da xey riy yə çi li yin böyük

ənə nə lə ri və ta ri xi var dır. Xal qı nı, Və tə ni -

ni ürək dən se vən in san lar: Xur şid ba nu

Na tə van, Hə sən bəy Zər da bi, Ha cı Zey na -

lab din Ta ğı yev, Mu sa Na ğı yev, Mur tu za

Mux ta rov və di gər lə ri xey riy yə çi lik əməl -

lə ri ilə ta ri xi mi zin lə ya qət li və se vim li

övlad la rı ki mi heç vaxt unu dul mur lar.

X.Na tə van Şu şa ya su kə mə ri çək dir miş,

su an bar la rı, mək təb lər tik dir miş və s.

xey riy yə iş lə ri ilə məş ğul ol muş dur. Ba kı

Gim na zi ya sı nın ilk müsəl man müəl li mi

ol muş H.Zər da bi tək cə Azər bay can da de -

yil, bütün müsəl man Şər qin də is lam xey -

riy yə çi lik hə rə ka tı nın ba ni si ("Cə miy yə -

ti- Xey riy yə"), 1873-cü il də öz şa gird lə ri

ilə bir lik də Ba kı da Azər bay can di lin də ilk

te atr ta ma şa sı göstə rən mə də niy yət xa -

di mi, ilk turk dil li qə ze tin – "Ə kin çi" nin

na şi ri, mil li mət bu a tı mı zın ba ni si (1875-ci

il ), Azər bay can da ilk qız lar gim na zi ya sı -
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nın açıl ma sı nın tə şəbb üska rı, təş ki lat çı sı

ki mi ta ri xə düşmüş, Azər bay can müəl lim -

lə ri nin bi rin ci qu rul ta yı nın təş ki lat çı sı və

qu rul ta yın səd ri və zi ə sin də ça lış mış dır. 

H.Z.Ta ğı yev Ba kı ya “Şol lar” su yu şək -

dir miş, müsəl man qız lar üçün gim na zi ya

aç mış, təh si li ni da vam et dir mək üçün tə -

lə bə lə ri xa ri ci ölkə lə rə göndər miş, Ba kı -

da Dram Te at rı nı aç dır mış dı. Azər bay can

mil yon çu la rı ara sın da öz və tən pər vər li -

yi, xe yir xah lı ğı ilə se çi lən Mu sa Na ğı yev

xey riy yə çi lik hə rə ka tın da xüsu si ye ri olan

in san lar dan ol muş dur. Onun Ba kı şə hə ri -

nin me mar lı ğı na ver di yi töhfə mil li- me -

mar lıq mə də niy yə ti miz də si lin məz zən -

gin ta rix ki mi qal maq da dır.  

Xal qı mı zın əs rlər dən süzülüb gə lən

zən gin de yi mi var dır: “Ot kökü üstə bi -

tər”. Pa şa yev lər ai lə sin də baş qa sı na yar -

dım et mək, əl tut maq, qay ğı və nə va ziş

göstər mək gen dən- qan dan gə lən əmə li -

sa leh bir xüsu siy yət olub. Meh ri ban xa -

nım hə lə uşaq lıq yaş la rın dan xe yir xah lı -

ğın nə ol du ğu nu ai lə sin dən görüb-

götürüb. Hə ya tı nın bütün dövrlə rin də

ama lı nı, məq sə di ni, mə ra mı nı xe yir xah -

lıq üstə köklə miş nə cib in san, böyük alim

Ai da İman qu li ye va nın ka mil li yi və zən -

gin li yi yax şı ənə nə ki mi övlad la rı nın hə -

ya tın da kök sa lıb. Ai da xa nım la ey ni

dövrdə ya şa yan müa sir lə ri de yir lər ki, o,

Azər bay can qa dın la rı na xas olan ən nə -

cib key �iy yət lə ri tə cəss üm et di rir di. Zə rif,

kövrək qəlb li alim əha tə sin də olan hər bir

in sa nın prob lem lə ri ilə ma raq la nır, nə va -

ziş və qay ğı sı nı əsir gə mir di. Ai də İman -

qu li ye va nın xe yir xah lı ğı bu ai lə də hər kə -

sə si ra yət et miş dir.  

Da şı yı cı sı ol duq la rı nə cib mis si ya ilə

xal qın mə nə vi -in tel lek tu al po ten si a lı na

çev ri lən in san lar ya şa dıq la rı za ma nın

fövqünə qal xır, mil li özünüdərk pro se si -

nə san bal lı töhfə lər ve rir lər. Hə yat ama lı,

məq səd lə ri ilə çox la rın dan se çi lən bu şəx -

siy yət lə rin ya ra dı cı lıq ru hu həm də on la -

rın özünütəs diq əz mi ni ifa də edir. Ya ra dı -

cı in sa nın is te da dı, in tel lek ti, təd qi qat çı -

lıq əz mi da ha ülvi bir məq səd lə – mil lə tə,

xal qa la yiq li xid mət mə ra mı ilə bir lə şən -

də isə o, əsl zi ya lı ya çev ri lir.  

Azər bay can şərq şünas lıq el mi nə san -

bal lı töhfə lər ver miş, ömür yo lu və el mi

ya ra dı cı lı ğı hər bir azər bay can lı üçün mə -

nə viy yat, ka mil lik, müdrik lik örnə yi olan

Ai da Nə sir qı zı İman qu li ye va da məhz be -

lə nur lu in san lar dan bi ri ki mi mil yon la -

rın qəl bin də ya şa yır, də rin eh ti ram la, rəğ -

bət lə anı lır. Ai da xa nım unu dul maz bir

şəx siy yət olub. Sağ lı ğın da sa hib ol du ğu

yüksək və zi fə lə ri, el mi ti tul la rı, ic ti mai hə -

yat da kı fə al lı ğı onu hə mi şə ucalt mış,

ümdə in sa ni key �iy yət lə ri ilə vəh dət təş -

kil et miş, böyük ali mi çox la rı nın se vim li -

si nə çe vir miş dir. Fi lo lo gi ya el mlə ri dok -

to ru, pro fes sor Ai da İman qu li ye va nın hə -

yat və ta le ki ta bı nı və rəq lə dik cə onun

həm nə cib in san, fə da kar alim, həm də

xal qı nı, eli ni, yur du nu mə həb bət lə se vən

və tən daş ol du ğu nu ay dın görmək müm -

kündür. Xal qı mı za məx sus xe yir xah lıq,
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mər hə mət li lik ki mi ali key �iy yət lə ri, saf

mə nə vi də yər lə ri, əmək se vər li yi şəx siy -

yə tin də cəm lə yən bu Azər bay can qa dı nı -

nın, elm və ic ti mai xa di min, ana nın nur lu

çöhrə si bütöv bir dövrün, za ma nın ob ra -

zı ki mi qar şı mız da du rur. Ai da İman quli -

ye va Şərq �i lo lo gi ya sı nın müxtə lif as pekt -

lə ri üzrə apar dı ğı təd qi qat lar la, ya rat dı ğı

fun da men tal əsər lər lə müa sir elm ta ri xi -

mi zə san bal lı möhürünü vur muş, müa sir

ərəb ədə biy ya tı nın təd qi qin də ye ni sə hi -

fə, uğur lu cı ğır aç mış dır.  

Ai da İman qu li ye va Azər bay can qa dın -

la rı na xas olan ən nə cib key �iy yət lə ri tə -

cəss üm et di rir di. Zə rif, kövrək qəlb li alim

əha tə sin də olan hər bir in sa nın prob lem -

lə ri ilə ma raq la nır, nə va ziş və qay ğı sı nı

əsir gə mir di. Çox şa xə li ya ra dı cı lı ğa ma lik,

ic ti mai hə yat da da ge niş fə a liy yət da i rə -

si nə sa hib olan Ai da xa nım bütün bun la -

rın fövqündə ai lə oca ğı nın müqəd dəs li yi -

ni, Şərq qa dı nı na məx sus ai lə oca ğı nı qo -

ru yan gözəl hə yat yol da şı, övlad sev gi si

ilə ya şa yan meh ri ban ana, qay ğı keş nə nə,

əsl xa nım, zə rif qa dın idi. Yüksək və zi fə -

lər, el mi ti tul lar, ic ti mai hə yat da fə al lıq

onu bu ümdə in sa ni key �iy yət lər dən əs la

məh rum edə bil mə miş di. Şa ha nə gözəl -

lik, qədd -qa mət, zə rif lik, yüksək zə ka,

zəh mət keş lik, qay ğı keş lik, həs sas lıq,

dost can lı lıq, sə mi miy yət, yüksək əx laq –
bütün bun lar Ai da xa nı ma xas olan key -

�iy yət lər dir. 

Ai da İman qu li ye va hə mi şə yax şı lıq et -

mə yə ça lı şar, adam lar da müsbət, işıq lı cə -

hət lər ax ta rar dı. O in cə ruh lu qa dın da po -

lad mə tin li yi də var dı. Ai da xa nım elm

adam la rı üçün ən çə tin, keş mə keş li bir

dövrdə AME A- nın Şərq şünas lıq İn sti tu tu -

na rəh bər lik et miş di. 

Qı sa, la kin mə na lı ömür yo lu ilə örnə -

yə çev ri lən, əcəl şər bə ti ni Şər qin qüdrət li

sə nət- söz adam la rı, �i kir və düşüncə sa -

hib lə ri ki mi eşq ba də sin dən içə rək

ölümsüzlüyə qo vu şan, “Mə həb bət və

gözəl lik, ağıl və ka mal elə mə nə vi işıq dır

ki, qəl bi nur lan dı rır”, de yən el mi əsər lə ri,

da xi li və za hi ri gözəl li yi ilə nümu nə yə

çev ri lən, ömrünün ya rı sın dan ço xu nu

həsr et di yi əsər lə ri ilə də yər lə rin əya rı na

çev ri lən Ai da xa nım Şərq lə Qər bin or taq

də yər lə ri nin ay na sı olan əsər lə rin də ya -

şa yır.  

Ai da İman qu li ye va çox say lı el mi əsər -

lə ri nə əbə di ömür bəxş et miş, bütün var -

lı ğı mil li kökə, xal qa bağ lı şəx siy yət ol -

muş dur. Onun əsər lə rin də xal qın ma a rif -

lən mə si, mil li yad da şın qo run ma sı,

tə rəq qi yə doğ ru irə li lə mə si ki mi nə cib

niy yət lər da im özünü qa ba rıq şə kil də

göstər miş dir. El mi təd qi qat la rı nı əsl alim

tə əss übkeş li yi ilə apa ran, ərəb �i lo lo gi ya -

sı sa hə sin də özünə məx sus mək təb ya ra -

dan Ai da İman qu li ye va ərəb ədə biy ya tı -

nın bir sı ra ko ri fey lə ri nin ya ra dı cı lı ğı nı

ta ma mi lə ye ni ra kurs dan araş dı ra raq on -

la rı Azər bay can ədə bi ic ti ma iy yə ti nə ta -

nıt mış dır. Bu nun la da Ai da xa nım ərəb və

Azər bay can ədə biy yat la rı ara sın da sağ -

lam körpü ya rat ma ğa, ədə bi xə zi nə mi zi
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da ha da zən gin ləş dir mə yə müvəf fəq ol -

muş dur.  

Hər bir in sa nın ta le yo lu, ya ra dı cı lıq

qa bi liy yə ti onu əha tə edən mühi tə, mə -

ka na və za ma na bağ lı dır. Ai da xa nım

İman qu li ye va nın xe yir xah, nə cib, sa vab

əməl lə ri onun övlad la rı nın da la yiq li və -

tən daş, nə cib zi ya lı ki mi ye tiş mə sin də öz

töhfə si ni ver miş dir. Tə bii ki, Ai da xa nım

ki mi nüfuz lu ali min, görkəm li şəx siy yə tin

ai lə sin də böyüyüb ba şa çat ma sı Meh ri -

ban xa nı mın for ma laş ma sın da, el mdə

yüksək pe şə kar lıq zir və si nə ucal ma sın -

da, is te dad, bi lik və ya ra dı cı pro ses lə ya -

na şı, ye tiş di yi mühit, ai lə tər bi yə si də öz

sözünü de miş dir. 

Ai da xa nım İman qu li ye va ki mi gör -

kəm li zi ya lı nın ai lə sin də yet kin lə şən və

hə ya ta sağ lam ba xı şı for ma la şan Meh ri -

ban xa nım Əli ye va nın təh si lə, el mə, ya ra -

dı cı lı ğa böyük ma raq göstər mə si, xe yir -

xah lıq mis si ya sı nı üzə ri nə götürmə si

kökdən, mil li tər bi yə dən qay naq la nır.  

Meh ri ban xa nı mın in sa ni key �iy yət lə -

ri, ai lə də yər lə ri nə sa diq li yi onun gör -

kəm li alim, dövlət mü ka fa tı la u re a tı, �i zi -

ka- ri ya ziy yat el mlə ri dok to ru, aka de mik

Arif Pa şa ye vin və Azər bay can da ərəb ədə -

biy ya tı ü zrə ilk el mlər dok to ru, ilk qa dın-

 pro fes sor Ai da İman qu li ye va nın övla dı,

Azər bay can xal qı nın ümum mil li li de ri

Hey dər Əli yev və tibb el mlə ri dok to ru,

aka de mik Zə ri fə Əli ye va nın gə li ni ol ma -

sın dan da qay naq la nır. Gözəl alim, nə cib

in san ki mi yad da şı mız da qal mış Zə ri fə xa -

nım Əli ye va ülvi lik tə cəss ümü olub. Zə ri -

fə xa nı mın ic ti mai xa dim, görkəm li tibb

iş çi si ki mi ömür yo lu xal qı mız tə rə �in dən

yüksək qiy mət lən di ri lib, in di də xa ti rə si

eh ti ram la yad edi lir. 

Meh ri ban xa nım öz ölkə si nin mə na fe -

yi ni, əda lə ti və dürüstlüyü hər şey dən

üstün tu tan ulu öndər Heydr Əli ye vin,

xey riy yə çi lik fə a liy yə ti, fə da kar lıq mis si -

ya sı ilə se çi lən ana sı və qa yı na na sı – Ai da

İman qu li ye va və Zə ri fə Əli ye va nın mək -

tə bi ni keç miş dir. Bu görkəm li şəx siy yət -

lə rin, nə cib lik və fə da kar lıq nümu nə si

olan in san la rın hə yat yo lu Meh ri ban xa -

nım üçün par laq ma yak ki mi şə fəq sa çır. 

Meh ri ban Əli ye va nın zən gin in sa ni

key �iy yət lə ri, nə cib li yi, xe yir xah lı ğı, kü -

bar  lı ğı, və tən pər vər li yi, fə da kar lı ğı böya-

 ba şa çat dı ğı ai lə nin möhtə şəm ge ne ti ka -

sın dan qay naq la nır. Onun işıq lı gə lə cə yi -

nin şə fəq li yol la rın da Ai da xa nı mın mi  sil siz

xid mət lə ri var dır. Ai da xa nım ona hə yat da

şəx siy yət ki mi ye tiş mək də bütün xa rak te -

rik key �iy yət lə ri ni si ra yət et dir miş dir.  

Meh ri ban xa nı mın zən gin və şə rəf li

ömür yo lu keç mə sin də di gər mühüm bir

amil Azər bay can ic ti mai hə ya tı na güclü

şəx siy yət lər ki mi da xil ol muş Əli yev lər

ailə si nin gə li ni ol ma sı dır. Onun ömür yo -

lu nun mühüm bir his sə si ulu öndər Hey -

dər Əli ye vin ai lə si ilə bağ lı dır, bu isə Meh -

ri ban Əli ye va nın ic ti mai xa dim ki mi ye -

tiş mə sin də həl le di ci rol oy na mış dır.

Xüsu si lə də Zə ri fə Əli ye va ki mi xe yir xah -

lıq və mər hə mət nümu nə si olan qa dı nın
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əha tə sin də ol maq Meh ri ban xa nı mın hə -

ya tın da də rin iz lər bu rax mış, Azər bay can

qa dı nı nın müa sir in san lıq ob ra zı nın for -

ma laş ma sın da mühüm rol oy na mış dır.  

Ülvi in sa ni key �iy yət lə ri ilə mə nə vi

uca lı ğın zir və si nə qalx maq la əbə diy yə tə

qo vuş muş unu dul maz Zə ri fə xa nım Əli -

ye va məhz nur dan ya ra nan, bütün var lı ğı

ilə nur olan tək rar sız bir in san idi. Onun

ömür yo lu ol duq ca zən gin və yal nız par -

laq sə hi fə lər lə do lu ol muş dur. O, Ya ra da -

nın xoş sa a tın da, xoş anın da do ğu lan bir

in san idi. Tə rədd üd et mə dən ona Tan rı -

nın se çil miş bən də si de mək olar. Zə ri fə

xa nım Əli ye va nın hə ya tı nın mə na sı nı təş -

kil edən nə var sa – gözəl ai lə si, el mi, dav -

ra nı şı, bütövlükdə əx la qı ha mı sı onun nu -

ru na qərq ol muş du. 

Zə ri fə xa nım Əziz Əli yev ki mi görkəm li

bir ali min, elm ada mı nın, və tən pər vər bir

zi ya lı nın, SSRİ- də böyük nüfuz qa zan mış

bir dövlət xa di mi nin ai lə sin də dünya ya

göz aç dı, zən gin mə nə vi mühit də tər bi yə

al dı. Və bu tər bi yə onu bütün ömrü bo yu

iz lə di. Zə ri fə xa nım nə sil şə cə rə si nə, ulu -

la rı na, soy- kökünə, ai lə si nə, va li deyn lə ri -
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nə la yiq övlad ol du. Türk dünya sı nın bən -

zər siz li de ri, dünya si ya sə tin də ən uca zir -

və lər dən bi rin də da ya nan Hey dər Əli yev

ki mi bir da hi nin hə yat yol da şı ol ma sı, əsl

mə həb bət, sev gi ad lı im ta han da da sı na -

na raq qəl bən, ru hən bağ lı ol du ğu ömür-

gün yol da şı na bu uca zir və yə çat maq da

yo rul maz si lah da şa, mə nə vi da ya ğa çev -

ril mə si Zə ri fə xa nı mın ikin ci xoş bəxt li yi

idi. Aka de mik Zə ri fə Əli ye va nın alim ki -

mi tibb el min də qa zan dı ğı böyük uğur lar

da heç ki mə sirr de yil və bu uğur lar onun

Azər bay can el min də, ümu mi lik də tibb

alə min də təs diq lən miş, qə bul olun muş

min nət siz, sa bit ye ri nin qa ran tı dır.  

Tan rı ona in sa nın ar zu la ya bi lə cə yi hər

şe yi bəxş et miş di: gözəl lik, ağıl, zə ka, ta -

lant, mər hə mət və şəf qət do lu ürək, in cə

zövq, yüksək sa vad, zən gin mə nə viy yat.

O, yal nız in sa nın ağ lı na de yil, həm də qəl -

bi nə, ürə yi nə si ra yət edən key �iy yət lə rə

ma lik idi. Ən yüksək key �iy yət lər – sə mi -

mi lik, ali cə nab lıq, qay ğı keş lik, ilk növbə -

də özünə, da ha son ra ət raf da kı la ra qar şı

tə ləb kar lıq, sözü ilə işi nin bir li yi, və tən -

pər vər lik, xal qı na, Və tə ni nə və tor pa ğı na

tükən məz mə həb bət Zə ri fə xa nım Əli ye -

va ya xas cə hət lər idi. On da yüksək pe şə -

kar lıq və bi lik lə rin vüsə ti rəf tar, in san pər -

vər lik və xe yir xah lıq mə də niy yə ti ilə üzvi

şə kil də bir ləş miş di. Bütün çə tin lik lə rə

rəğ mən, hə kim lik onun üçün sa də cə iş de -

yil, həm də fa si lə siz il ham mən bə yi idi. O,

tək cə öz var lı ğıy la be lə həm kar la rı və pa -

si yent lə ri ara sın da xüsu si inam və xe yir -

xah lıq at mos fe ri ya ra dır dı. Bu nun la be lə,

heç vaxt se çil mə yə ça lış mır dı, özünü ca -

ma a ta göstər mə yə can at mır dı, çə tin və

şə rəf li ömür yo lu nun hər bir mə qa mın da

cid diy yə ti ni, sə mi miy yə ti ni, tə vazö kar lı -

ğı nı ən qiy mət li zi nət ki mi qo ru yub sax -

la yır dı. O, əsl in san ömrü ya şa dı, qa dın lıq

sim vo lu na döndü, ana adı nı ucalt dı, alim

adı nı doğ rult du, zi ya lı lıq eta lo nu na çev -

ril di. Elə bu na görə də tə sadü �i de yil ki,

onun seç di yi sə nət də, mə na lı ömür yo -

lun da kı yo rul maz fə a liy yə ti də in san la ra

nur bəxş et mək ama lı na xid mət edir di.

Ta rix bi zə bir şəx sin si ma sın da rəh bər lik

və el mi təd qi qat çı lıq is te da dı nın, tükən -

məz əmək se vər lik və ra me di ci nə za kət li -

li yin xoş bəxt vəh də ti ni bir ləş di rən çox az

nümu nə lər ver miş dir. Aka de mik Zə ri fə

xa nım Əli ye va məhz be lə key �iy yət lə rə

ma lik ol muş dur. 

Zə ri fə xa nım Əli ye va xəs tə qar şı sın da

şə fa sı, şəf qə ti ilə nur sa çan hə kim, həm -

kar la rı ara sın da meh ri ban, kömək əli

uzat ma ğa hər an ha zır olan dost, cə miy -

yət də Azər bay can qa dı nı adı nın də yə ri ni,

qa dın fə al lı ğı ənə nə lə ri nin ən gözəl xüsiy -

yət lə ri ni təm sil edən zi ya lı Azər bay can

xa nı mı, ev də, ai lə də isə doğ ma la rın dan

sev gi si ni bir an be lə əsir gə mə yən qay ğı -

keş ana idi. Ulu öndər Hey dər Əli ye və lə -

ya qət li oğul, Azər bay ca na Hey dər Əli yev

si ya si kur su nun la yiq li da vam çı sı, dünya

si ya sə tin də öz nüfu zu olan, ölkə mi zi

dönmə dən möhtə şəm uğur la ra apa ran

İl ham Əli yev ki mi li der bəxş et miş dir.  
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So si o lo ji təd qi qat lar təs diq edir ki, in -

sa nın in tel lek tu al tə fəkk ürlü və tən daş ki -

mi for ma laş ma sın da, tər bi yə sin də ai lə nin

ro lu müstəs na dır. İn san üçün ai lə nin əhə -

miy yə ti nə qə dər böyükdürsə, ai lə üçün

də sev gi və hörmət mühi ti nin əhə miy yə ti

o qə dər önəm li dir. İn tel lek tu al mühi tin

for ma laş ma sın da, yet kin ləş mə sin də ai lə -

nin ro lu əvə zo lun maz dır. Elə ai lə lər var

ki, o, nə in ki ya şa dı ğı cə miy yət üçün

örnək dir, ey ni za man da mil lə tə, xal qa,

dövlə tə əsl nümu nə dir. Be lə ai lə dən tər -

bi yə va si tə si lə götürülmüş bütün müsbət

key �iy yət lər cə miy yə tin in tel lek tu al in ki -

şa fı üçün fay da lı dır. Təcr übə göstə rir ki,

əx la qi özülü düzgün qo yu lan ai lə nə sil lə -

rə örnək dir. Bu ai lə ni Ulu Tan rı san ki mil -

lə ti nin, xal qı nın in ki şa fı, yet kin ləş mə si,

dünya ya ta nı dıl ma sı üçün ya rat mış dır.

Böyük əx la qa söykə nən ki çik bir ai lə nin

dövlət, xalq üçün nə qə dər əhə miy yət li ol -

ma sı bu ai lə nin tim sa lın da da ha ay dın,

da ha gözəl görünür. 

Meh ri ban Əli ye va nın Zə ri fə Əli ye va ki -

mi nə cib və ülvi, xe yir xah bir in san dan

nümu nə götürmə si onun in san pər vər li -
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yi ndə, ic ti mai hə yat da öz la yiq li ye ri ni

tap ma sın da və şəx siy yət ki mi ye tiş mə sin -

də mühüm rol oy na mış dır.  

Meh ri ban Əli ye va əha tə sin də ol du ğu

bu görkəm li şəx siy yət lər dən in sa ni də -

yər lə rə hörmət lə ya naş ma ğı, po e zi ya, mə -

də niy yət və mu si qi ni sev mə yi öyrə nib. İn -

san la ra qar şı qay ğı keş lik, mə də niy yə tə,

in cə sə nə tə, ədə biy ya ta mə həb bət Meh ri -

ban xa nım da er kən yaş la rın dan for ma laş -

mış key �iy yət lər dir. Hu ma niz mi, mə də niy -

yət se vər li yi onu ic ti mai fə a liy yə tə qo şul -

ma ğa sövq edən əsas mə ziy yət lə ri dir.  

Be lə lik lə Meh ri ban xa nım yüksək əx -

la qi, el mi və mə də ni də yər lə rə ma lik

ai lə nin əha tə sin də zən gin və şə rəf li ömür

yo lu ya şa yıb. Bu şəx siy yət lərin onun mil li

və mə də ni ruhlu şəx siy yət ola raq for ma -

laş ma sın da əvəz siz xidmətləri olmuşdur.

Tə vazö kar, sa də və zi ya lı bir ai lə də tər bi -

yə al maq la hə min mühit dən bəh rə lən mə -

si, son ra isə dünyə vi si ya si bir ai lə də –
ulu öndər Hey dər Əli yev ai lə si nin zən gin

mühi ti ni mə nim sə mə si Meh ri ban xa nı -

mın ic ti mai xa dim və si ya sət çi ki mi püxtə -

ləş mə sin də mühüm rol oy na mış dır. Bütün

bu amil lər on da Və tə ni nə, mil lə ti nə olan

sev gi ilə ya na şı, so si al, hu ma ni tar sa hə yə

– mu si qi yə, in cə sə nə tə və mil li adət -ə nə -

nə lə rə böyük ma raq ya rat mış dır.  
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Müa sir dövrümüzdə xey riy yə çi lik an -

la yı şı, özlüyündə da ha ge niş mə na da şı -

maq la, cə miy yə tin so si al ri fa hı na mi nə

bütün tə mən na sız könüllü fə a liy yət

növlə ri ni əha tə et mək də dir. Xey riy yə çi lik

mək tə bi nin ölkə miz də ye ni dən dir çəl dil -

mə si və ya şa dıl ma sın da Azər bay ca nın Bi -

rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın fə a liy -

yə ti müstəs na əhə miy yət kəsb edir.  

Meh ri ban Əli ye va nə cib lik 
və xey riy yə çi lik in sti tu tu nun 

ya ra dı cı sı dır 

“O, hə mi şə in san la ra xoş müna si bə ti,
xoş niy yə ti ilə se çi lib. Bu onun xa siy yə ti 

nin fərq lən di ri ci cə hə ti dir”. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli yev

Meh ri ban Əli ye va xe yir xah fə a liy yə ti

və əməl lə ri ilə Azər bay can qa dı nı nın

müa sir xey riy yə çi ob ra zı na çev ri lib. Onun

işıq lı və nik bin si ma sın da mər hə mət li lik,

nə cib lik, in san pər vər li lik, xe yir xah lıq ciz -

gi lə ri cəm lə şib dir. Dünya da ən iş güzar Bi -

rin ci xa nım ki mi ta nı nan Meh ri ban Əli ye -

va böyük və çox şa xə li fə a liy yə ti dövründə

bir- bi rin dən fərq li la yi hə lə rin müəl li �i ki -

mi say sız- he sab sız in san la rın mə nə vi dos -

tu na çev ril miş dir. Çox şa xə li fə a liy yə tin də

yo rul maq bil mə yən Meh ri ban Əli ye va hər

gördüyü iş dən il ham la nır və dər hal ye ni

bir la yi hə nin ic ra sı qar şı ya qo yu lur: “İn -

san gördüyü işin haq lı, xe yir li və la zım lı

ol du ğu na da xi lən inan dıq da hə vəs lə iş lə -

yir, �i zi ki yor ğun luq isə mə nə vi məm nun -

luq la ödə ni lir”. 

Meh ri ban Əli ye va cə miy yət də mə nə vi

aşın ma ya ra dan, elə cə də saf və ali də yər -

lə ri ucuz laş dı ran mən �i me yil lə rə qar şı

ba rış maz mövqe tu tur, in san lı ğın tən tə -

nə si nə xid mət edən nə cib tə şəbb üslə ri ilə

əda lət li cə miy yət qu ru cu lu ğu na öz töhfə -

si ni ve rir. Xe yir xah lıq və hu ma nizm onun

bütün fə a liy yə ti nin ana xət ti ni təş kil edir.

Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di yi Hey -

dər Əli yev Fon du mad di du ru mu ağır olan

min lər lə xəs tə nin əmə liy yat və müa li cə

olu na raq ye ni dən hə ya ta qa yıt ma sı na yar -

dım edib. O, hə min in san la rın müa li cə

olu na raq sağ lam lıq la rı na qo vuş ma sı na

dəs tək göstər mə sin dən mə nə vi ra  hat lıq

ta pır və öz tim sa lın da bu önəm li ənə nə -

lə rin cə miy yət də da ha da möhkəm lən mə -

sin də böyük rol oy nayr. “Si zə eh ti ya cı olan -

la rın ya nın da ola caq sı nız! Yar dı mı nı za eh -

ti ya cı olan la ra əl uza da caq sı nız!” Bu, bir in -

san lıq və zi fə si dir! Bu dur onun hə yat fəl sə -

fə si və top lu ma aşı la dı ğı müsbət də yər lər! 

İm kan lı in san eh ti ya cı ola na kömək et -

mə li dir. Bu xoş mə ram xey riy yə çi üçün

ra hat lıq, eh ti ya cı ödə ni lən üçün isə əvə -

zo lun maz də yər dir. Xey riy yə, xey riy yə çi -

lik özündə yax şı lıq, xe yir xah lıq mə na sı nı

tə cəss üm et di rir. Bu nə cib və ali me yar -

lar Meh ri ban Əli ye va nın hə yat de viz lə rin -

dən bi ri dir.  
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Er mə nis ta nın Azər bay can əra zi lə ri ni

iş ğal et mə si nə ti cə sin də məc bu ri köçkün

düşmüş ai lə lər dən bi rin ci sin fə ge dən

övlad lar ar tıq ne çə il dir ki, Fond tə rə �in -

dən la zı mi mək təb lə va zi mat la rı ilə tə -

min olu nur lar. Azər bay can tor paq la rı nın

müda �i ə si uğ run da əlil ol muş in san lar

ara sın da mən zi lə eh ti ya cı olan la rın tə mi -

na tı na yar dım edi lir. Şə hid ai lə lə ri, ve te -

ran lar, qaç qın və məc bu ri köçkünlər, on -

la rın prob lem lə ri da im Meh ri ban xa nı -

mın diq qə tin də dir. Son il lər də məhz Onun

tim sa lın da Azər bay can da xey riy yə çi lik

insti tu tu dir çəl mə yə, fə al in ki şaf et mə yə

baş la mış dır. Meh ri ban xa nı mın şəx si tə -

şəbb üskar lı ğı, çox cə hət li və yo rul maz fə -

a liy  yə ti nə ti cə sin də res pub li ka mız da im -

kan sız la ra və eh ti ya ca olan la ra yüksək

qay ğı, dəs tək ənə nə si müa sir mər hə lə də

ye ni im puls qa zan mış, eh ti ya cı olan la ra

könüllü və tə mən na sız kömək et mək ki -

mi key �iy yət lər cə miy yə tin hə ya tın da

mühüm yer tut ma ğa baş la mış dır.  

Məş hur və hər kə sə yax şı ta nış olan

bir kə lam var: “Dünya nı gözəl lik xi las edə -

cək”. Bu kə lam uzun il lər öncə söylə nil -

miş ol sa da, �ik ri miz cə, bu gün ona ki çik

bir də yi şik lik et mə yə eh ti yac ya ra nıb.

Əgər bu məş hur kə lam “Dünya nı qa dın -

lar və gözəl lik xi las edə cək” şək lin də re -

dak tə edi lər sə, bütün qa dın la rın tim sa -

lın da tam an la mıy la məhz Meh ri ban xa -

nı mı xa rak te ri zə et miş ola rıq. Çünki bu

xa nım Mər hə mət, Şəf qət, Xe yir xah lıq, Xi -

las kar lıq tə cəss ümüdür. Uzun il lər dən bə -

ri ye ri nə ye tir di yi, şə rəf lə da şı dı ğı mis si -

ya bu nu qə tiy yət lə və bir mə na lı şə kil də

söylə mək üçün tam əsas ve rir. Elə bir xoş,

işıq lı, nur lu, xe yir xah əməl yox dur ki, ora -

da Meh ri ban xa nı mın adı, im za sı ol ma sın.

Ha ra da xe yir xah, işıq lı əməl lər, fə a liy yət -

lər var sa, ora da Meh ri ban Əli ye va adı və

so ya dı, im za sı da var. 

Xe yir xah lıq və hu ma nizm həm də zi -

ya lı lı ğın əla mə ti dir. Hu ma nizm in san la rın

bir- bir lə ri nə, özlə ri nə, ət raf alə mə və tə -

bi ə tə, cə miy yə tə, dövlə tə olan mər hə mət

hiss lə ri nin kon sep si ya sı dır. Hu ma niz min

xa rak te rik xüsu siy yət lə ri nə in san la rın əli -

a çıq lıq, qəlb yum şaq lı ğı ki mi key �iy yət lər

də aid dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın xey riy yə çi li yi

ümum  dünya xa rak ter li dir. O, tək cə, Azər -

bay can da de yil, dünya nın müxtə lif bölgə -

lə rin də eh ti ya cı olan so si al tə bə qə lə rə şəf -

qət və mər hə mə ti ni, yar dı mı nı göstə rir.  

Meh ri ban xa nım Azər bay can da müa -

sir xey riy yə çi lik mək tə bi nin ba ni si dir.

Onun si ma sın da xey riy yə çi lik da ha ge niş

mə na da şı yır, cə miy yə tin ri fa hı na mi nə

hər cür tə mən na sız könüllü fə a liy yə ti

əha tə edir. Bu fə a liy yət həm konk ret fərd -

lə rə və zə if müda �iə olu nan qrup la ra, həm

də ic ti mai hə ya tın müxtə lif sa hə lə ri nin –
təh si lin, el min, mə də niy yə tin, in cə sə nə -

tin in ki şa fı nın dəs tək lən mə si nə yönəl -

di lir.  

Meh ri ban Əli ye va nın xey riy yə çi lik fə -

a liy yə ti onun in sa ni key �iy yət lə ri nin tə -

zahü rüdür. O, bu iş lə özünü göstər mək və
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ya tə şəkk ür qa zan maq üçün de yil, qəl bi -

nin ça ğı rı şı ilə məş ğul olur. Xey riy yə çi lik

Hey dər Əli yev Fon du nun fə a liy yə ti nin fəl -

sə fə si və ən əsas pri o ri tet lə rin dən bi ri dir.

Ar tıq in san lar Hey dər Əli yev Fon du nu,

onun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nı,

həm çi nin bu təş ki la tın vit se-p re zi den ti

Ley la Əli ye va nı son ümid ye ri he sab edir -

lər. On la rın ümid lə ri doğ ru lur, çünki Fond

hə mi şə, hət ta ilk ba xış da ən çı xıl maz və -

ziy yət lər də də kömək əli uza dır. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı bu həs -

sas mə qa ma xüsu si diq qət ayı rır və cə -

miy yət də xey riy yə çi li yin ger çək ro lu nun

ay dın dər ki nə eh ti yac ol du ğu nu bil di rir.

Söhbət in di ki mər hə lə də iri biz nes struk -

tur la rı nın, yüksək im kan lı iş adam la rı nın

müəy yən so si al la yi hə lə rin ger çək ləş di -

ril mə sin də iş ti ra kın dan ge dir. "Xey riy yə -

çi lik – in san la rın hər han sı di rek tiv lər və

göstə riş lər əsa sın da de yil, öz qəl bi nin və

vic da nı nın sə si ilə öz və sa i ti ni, qüvvə si ni,

vax tı nı və ener ji si ni sərf edə rək gördüyü

xe yir xah iş lər dir. Mə nə be lə gə lir ki, xey -

riy yə çi lik fəl sə fə si nin əsa sı, ilk növbə də,

in san la rın yax şı lıq et mə yə ça lış ma sı, baş -

qa sı nın dər di nə şə rik ol maq, onun ha lı na

yan maq, eh ti ya cı olan la ra kömək əli uzat -

– 132 –

VAQİF ABDULLAYEV



maq is tə yi ki mi in sa ni key �iy yət lə rin və

qa bi liy yət lə rin fun da men tal xa rak te ri nin

qə bul edil mə si dir. Mə nə viy ya tın ali qa -

nun la rı na görə, xey riy yə çi lik fə a liy yə ti nin

əsas mo ti vi şəx sən özün üçün hər han sı

di vi dend lər və ya sə mə rə gözlə mək de -

yil, məhz in san la ra sev gi və tə mən na sız

ola raq xe yir xah iş lər görmək ar zu sun dan

iba rət ol malı dır". 

Xey riy yə çi lik bütün cə miy yət tə rə �in -

dən bə yə ni lir, müxtə lif so si al, si ya si və iq -

ti sa di qrup lar tə rə �in dən mə nə vi dəs tək

ob yek ti nə çev ri lir. Bu ba xım dan Meh ri -

ban Əli ye va nın qlo bal miq yas da ge niş

vüsət alan xe yir xah lı ğı diq qət dən kə nar -

da qal mır. Bey nəl xalq təş ki lat lar da ic ti -

ma i, so si al, el mi- mə də ni, hu ma ni tar, id -

man və di gər sa hə lə rin də mi sil siz uğur -

la ra im za atan Azər bay ca nın xe yir xah və

Meh ri ban xa nı mı nın xid mət lə ri ni yüksək

qiy mət lən dir miş dir. Bir çox ölkə lə rin tə -

sis et di yi ali müka fat və ad la rın təq di min -

də Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın is mi

xüsu si ola raq qeyd edi lir. Onun fə a liy yə ti

tək cə ölkə miz də de yil, bütün dünya da

qiy mət lən di ri lir. Meh ri ban xa nım Əli ye va

si vi li za si ya la ra ra sı di a loq da xil ol maq la,

müxtə lif sa hə lər də ge niş miq yas lı və fə -

da kar fə a liy yə ti nə, qay ğı ya eh ti ya cı olan

uşaq la ra diq qə ti nə, on la rın ya şa yış şə ra i -

ti nin yax şı laş ma sı na, təh si lə, həm çi nin is -

lam alə min də görülən iş lə rə ver di yi

böyük dəs tə yə, xey riy yə çi lik fə a liy yə ti nə,

nə cib və tə rəq qi pər vər tə şəbb üslə ri nə

görə 2004-cü il də UNES CO- nun, 2006-cı

il də isə ISESCO- nun xoş mə ram lı sə �i ri adı na

la yiq görülmüşdür. O, həm də ISESCO- nun

xoş mə ram lı sə �i ri ki mi ölkə miz də, elə cə

də onun hüdud la rın dan kə nar da apar dı -

ğı xey riy yə çi lik iş lə ri nə görə “Əsr lə rin

xey riy yə çi lə ri” Bey nəl xalq Fon du nun “Ya -

qut Xaç” or de ni ni al mış ilk qa dın dır. Bu,

onun xe yir xah lıq, hu ma nizm, və tən se vər -

lik hiss lə ri nə, mil li düşüncə yə söykə nən

fə a liy yə ti nin, dünya nın ta nın mış bir çox

ic ti mai və mə də niy yət xa dim lə ri tə rə �in -

dən də yüksək də yər lən di ri lən xoş niy -

yət, təş ki lat çı lıq və ida rə et mə ba ca rı ğı nın

bəh rə si dir. 

Meh ri ban xa nım 2005-ci il iyu nun 9-da

ic ti ma i, me se nat lıq və xey riy yə çi lik fə a -

liy yə ti nə, təh sil və mə də niy yət müəs si sə -

lə ri nin dəs tək lən mə si nə, Ru si ya və Azər -

bay can xalq la rı ara sın da dost lu ğun

möhkəm lən mə si nə san bal lı töhfə lə ri nə

görə Ru si ya nın "Yüzil li yin me se nat la rı",

Bey  nəl xalq Xey riy yə Fon du nun "Ya qut

Xaç" or de ni nə la yiq görülmüşdür. Dünya

Sə hiy yə Təş ki la tı nın İc ra iy yə Ko mi tə si

2007-ci il yan va rın 29-da Ce nev rə də ke -

çi ri lən 120-ci ses si ya sı nın yek dil qə ra rı

ilə ana, uşaq və ai lə sağ lam lı ğı nın qo run -

ma sı və möhkəm lən mə si işin də müstəs -

na xid mət lə ri nə görə Meh ri ban Əli ye va nı

bu bey nəl xalq təş ki la tın müka fa tı ilə təl tif

et miş dir. Bütün bun lar Hey dər Əli yev Fon -

du nun pre zi den ti ki mi Meh ri ban Əli ye va -

nın öz üzə ri nə götürdüyü şə rəf li mis si ya nı

la yi qin cə ye ri nə ye tir di yi ni dünya ya sübut

et miş, ölkə mi zin adı nı şə rəf lən dir miş dir. 
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Meh ri ban xa nı mın fə a liy yə ti dünya da

ge niş ic ti mai sta tus al mış dır. AB Ş–A zər -

bay can Ti ca rət Pa la ta sı nın 10 il li yi müna -

si bə ti lə Va şinq ton da ke çi ril miş top lan tı -

da Azər bay can–ABŞ par la ment lə ra ra sı

əla qə lər üzrə iş çi qru pun rəh bə ri ki mi

Bir ləş miş Ştat lar ilə Azər bay can ara sın da

əla qə lə rin tə rəq qi si nə, ölkə miz də elm,

təh sil, mə də niy yət və sə hiy yə nin in ki şa fı -

na şəx si dəs tə yi nə görə “2006-cı ilin xoş -

mə ram lı sə �i ri” adı na la yiq görülmə si ve -

ril mə si Meh ri ban xa nı mın ic ti mai xa dim

ob ra zı nın dünya ya təq dim edil mə si de -

mək idi.  

Ge niş miq yas lı xey riy yə çi lik fə a liy yə ti -

nə, bə şə riy yə tin ali ide al la rı na xid mət sa -

hə sin də yüksək na i liy yət lə ri nə görə

2007-ci ilin ma yın da Meh ri ban Əli ye va

"Qı zıl ürək" bey nəl xalq müka fa tı na,

Ümumd ünya Əq li Mülkiy yət Təş ki la tı nın

isə “Qı zıl me dal ”i na la yiq görülmüşdür.

2011-ci il də isə Meh ri ban Əli ye va Fran -

sa nın "Şə rəf Le gi o nu nun Za bi ti" dövlət

or de ni, “Ya qut Xaç” or de ni ilə təl tif olun -

muş dur.  

“Xid mət lə rə görə” Böyük Ko man dor

Xa çı or de ni nə, “Türk dünya sı na xid mət”

müka fa tı na, “2014-cü ilin ən nüfuz lu qa -

dı nı” adı na la yiq görülmə si, MDB iş ti rak -

çı sı olan dövlət lə rin Hu ma ni tar Əmək daş -

lıq Şu ra sı və Dövlət lə ra ra sı Hu ma ni tar

Əmək daş lıq Fon du tə rə �in dən “Bir lik ul -

– 134 –

VAQİF ABDULLAYEV



duz la rı” dövlət lə ra ra sı müka fa tı al ma sı və

on lar la di gər müka fat lar və ad la ra la yiq

görülmə si onun əmə yi nin qiy mə ti dir.  

Bey nəl xalq id man hə rə ka tı na ver di yi

töhfə yə görə Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə si -

nin Ali Or de ni, nə cib lik, mil li hu ma ni tar

əla qə lə rin ge niş lən mə sin də ki mi sil siz

xid mət lə ri nə görə Pol şa nın ali fərq lən mə

or de ni, mə də ni əla qə lə rin in ki şa fın da kı

ge niş fə a liy yə ti nə görə UNES CO- nun
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“Qı zıl Mot sart” me da lı, elm, təh sil, hu ma -

ni tar xid mət lə ri nə görə Küvey tin fəx ri

dip lo mu, xe yir xah lıq və in san pər vər lik

xüsu siy yət lə ri nə görə Pa kis ta nın “Hi lal -e

Pa kis tan” ali or de ni, mə də niy yə tə və hu -

ma ni ta riz mə diq qət və qay ğı nın yüksək

də yə ri he sab edi lən Ser bi ya və Ma ca  rıs -

ta nın dövlət müka fat la rı Meh ri ban Əli ye -

va nın dünya şöhrət li ic ti mai xa dim ki mi

sta tu su nun və güclü nüfu zu nun sim vol -

la rı dır.  

Pa kis ta nın “Şə hid Bə na zir Bhut to Qa -

dın Mükəm məl li yi Müka fa tı – 2013”

müka fa tı na və Al ma ni ya da türk dünya sı -

nın ta nı dıl ma sı na, Azər bay can–Al ma ni ya

əla qə lə ri nin in ki şa fın da kı xid mət lə ri nə

görə Türk-Al man Dost luq Fe de ra si ya sı nın

fəx ri müka fa tı na la yiq görülmə si, Olim pi -

ya də yər lə ri nin təb li ğin də ki xid mət lə ri -

nə görə 2014-cü ilin iyu nun da Bey nəl xalq

Olim pi ya Aka de mi ya sı nın “Oly mpic Ex -

cel len ce” xüsu si fəx ri müka fa tı ilə təl tif
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olun ma sı, Ümumd ünya Əq li Mülkiy yət

Təş ki la tı nın Qı zıl me da lı na la yiq görülmə -

si də mühüm əhə miy yə tə ma lik dir.  

Bun dan baş qa, di gər mötə bət təş ki lat -

lar tə rə �in dən ve ri lən yüksək ad lar, onun

şə rə �i nə və fə a liy yə ti nə söylə ni lən də yər -

li fi kir lər, təq di mat lar Azər bay ca nın Bi -

rin ci xa nı mı nın bey nəl xalq aləm də nüfuz

və şöhrə tə ma lik ol du ğu nun göstə ri ci si dir.  

Bey nəl xalq ic ti ma iy yət onu Cə nu bi

Qaf qa zın ən nüfuz lu xa nı mı ki mi sə ciy yə -

lən di rir. Bu təl tif lə rin hər bi ri nin ar xa sın -

da prin si pi al lıq, xe yir xah lıq, ən əsa sı, xal -

qı na, dövlə ti nə, bə şə riy yə tə sev gi da ya nır. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın gördüyü

iş lə rin sə da sı dünya nın ən nüfuz lu mət -

bu or qan la rı nın sə hi fə lə rin də yer al mış -

dır. Ölkə miz dən kə nar da apar dı ğı xey riy -

yə çi lik iş lə ri Azər bay can qa dı nı nın hu ma -

nizm, mər hə mət ki mi də yər lə rə ma lik

ol du ğu nu, dövlət struk tur la rın da, si ya si

are na da və di gər sa hə lər də Azər bay can

qa dı nı nın is te dad lı mütə xəs sis ki mi fə al -

lıq göstər di yi ni nüma yiş et di rir.  

Azər bay can qa dı nı nın meh ri ban si ma -

sı olan Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi -

den ti, UNES CO və ISESCO- nun xoş mə ram lı

sə �i ri, mil lət və ki li Meh ri ban xa nım Əli -
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ye va dünya miq ya sın da Azər bay can qa -

 dı nı nın sim vo lu na çev ri lib.  

Bu gün Meh ri ban Əli ye va nın gördüyü

iş lə rin sə da sı dünya nın hər ye rin dən eşi -

di lir. Dünya dövlət lə ri nin yüksək tri bu na -

la rın da kı çı xı şı və qal dır dı ğı mə sə lə lər bu

�ik ri təs diq lə yir ki, Meh ri ban Əli ye va gör -

düyü iş lər lə Azər bay can qa dı nı nın xey riy -

yə çi, mər hə mət li, ic ti ma i- si ya si fə a liy yət -

də olan bir var lıq ol du ğu nu dünya ic ti ma -

iy yə ti nə bir da ha sübut et di. O, həm gözəl

ana, həm gözəl ic ti ma i- si ya si xa dim, həm

də lə ya qət li bir Azər bay can qa dı nı dır.  

Onun xe yir xah lı ğı, in san pər vər li yi, hu -

ma niz mi haq qın da dünya nın nüfuz lu

şəxs lə ri, apa rı cı təd qi qat in sti tut la rı, so -

si o lo ji mər kəz lə ri ya zır, ta nın mış me dia

or qan la rı Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın

mər hə mət və sə xa və ti ni xüsu si vur ğu la -

yır. Pa kis ta nın nüfuz lu in gi lis dil li "Pa kis -
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tan Ob ser ver" qə ze ti, "DNA News" in for -

ma si ya agent li yi və "Cent re li ne" jur na lı

Meh ri ban Əli ye va nın xe yir xah mis si ya sı -

nın in san la ra se vinc və xoş hə yat bəxş et -

mə si nə diq qət çə kir. Hə min ya zı lar da

qeyd olu nur ki, Azər bay ca nın Bi rin ci xa -

nı mı, mil lət və ki li, UNES CO və ISESCO-

 nun xoş mə ram lı sə �i ri Meh ri ban xa nım

Əli ye va hə ya tı nı in san la rın �i ra van ya şa -

ma sı na həsr edir. Ge niş miq yas lı xey riy yə -

çi lik fə a liy yə ti göstə rən, bə şə riy yə tin ali

ide al la rı na xid mət edən Meh ri ban xa nım

Əli ye va bütün dünya da müa sir Azər bay -

can qa dı nı nın ob ra zı nı tə cəss üm et di rir.

O, nə in ki ölkə qa dın la rı üçün, elə cə də

dünya qa dın la rı üçün örnək dir. 

Meh ri ban xa nı mın uğur he ka yə si hə -

din dən ar tıq ge niş və əs ra rən giz dir. Ona

fə a liy yə ti nin müxtə lif sa hə lə ri üzrə dip -

lom və müka fat lar ve ri lir, zən gin və çox -

şa xə li fə a liy yə ti da vam lı ola raq dünya nın

ən nüfuz lu təş ki lat la rı, ic ti mai qu rum la rı,

in sti tut la rı tə rə �in dən ali təl tif lər lə qiy -

mət lən dir li ri. Meh ri ban Əli ye va ya Ve li ko
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Tır no vo şə hə rin də fəx ri və tən daş və fəx ri

dok tor dip lom la rı təq dim edil mə si də bu -

nun nümu nə lə rin dən bi ri dir. 2016-cı il

sent yab rın 22-də Bol qa rıs tan da Hey dər

Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban

Əli ye va ya Ve li ko Tır no vo şə hə ri nin fəx ri

və tən da şı və Müqəd dəs Ki ril və Me fo diy

adı na Ve li ko Tır no vo Uni ver si te ti nin fəx -

ri dok to ru dip lom la rı nın təq dim olun ma -

sı mə ra sim lə rin də dünya ic ti ma iy yə ti

növbə ti də fə Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı -

mı nın bey nəl xalq nüfu zu na şa hid lik et di.  

Meh ri ban Əli ye va nın fəx ri və tən daş

se çil mə si ba rə də onun tək li �i me ri ya nın

2016-cı il av qus tun 25-də ke çi ri lən tən -

tə nə li ic la sın da yek dil lik lə qə bul edi lib. 

Ve li ko Tır no vo şə hə ri nin mə də ni ir si -

nin qo run ma sın da kı xid mət lə ri nə görə,

təl tif edi lən Meh ri ban Əli ye va Av ro pa nın

qə dim və zən gin ölkə lə rin dən bi ri olan

Bol qa rıs ta nın mə də ni in ti ba hı na də rin

töhfə ver mək lə, dünya da hüdud suz olan

xe yir xah lıq mis si ya sı nı uğur la da vam et -

dir di yi ni nüma yiş et dir miş ol du.  

Bu ad hə min şə hə rin ən ali müka fa tı -

dır. Bol qa rıs ta nın Baş na zi ri Boy ko Bo ri -

so vun qeyd et di yi ki mi, müsəl man ölkə si

olan Azər bay ca nın xris ti an ölkə si Bol qa -

rıs tan da di ni- mə də ni abi də ni bər pa et -

mə si bu ölkə də çox böyük rəğ bət lə qar şı -

la nıb. Hey dər Əli yev Fon du bu abi də ni

bər pa et mək lə bol qar xal qı nın 132 il lik

ar zu su nu re al laş dı rıb. 

Hə min mə ra sim də, həm çi nin, Meh ri -

ban Əli ye va ya Müqəd dəs Ki ril və Me fo -

diy adı na Ve li ko Tır no vo Uni ver si te ti nin
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fəx ri dok to ru dip lo mu nun təq dim edil -

mə si mə ra si mi olub. Meh ri ban xa nım fəx -

ri dok tor adı na Bol qa rıs ta nın mə də ni ir -

si nin qo run ma sı na və təş vi qi nə böyük

töhfə si nə, bu iş də fə al iş ti ra kı na görə la -

yiq görülüb. Uni ver si te tin rek to ru Xris to

Bond jo lov qeyd et di yi ki mi, UNES CO və

ISESCO ki mi nüfuz lu bey nəl xalq təş ki lat -

la rın xoş mə ram lı sə �i ri olan Meh ri ban Əli -

ye va dünya nın, o cümlə dən Av ro pa nın

mə də ni ir si nin qo run ma sı na, mə də niy -

yət lər və din lə ra ra sı di a lo qun in ki şa fı na

böyük töhfə lər ve rib.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı onun xid -

mət lə ri ni yüksək qiy mət lən di ril mə si nin

və ve ri lən bu yüksək müka fat la rın Av ro -

pa da və dünya da hu ma ni tar və ic ti mai la -

yi hə lə rin da ha da ge niş lən di ril mə si üçün

güclü sti mul ya rat dı ğı nı vur ğu la mış dır.

Rəh bər lik et di yi Hey dər Əli yev Fon du nun

dünya da sər həd ta nı ma yan elm və təh sil,

mə də niy yət proq ram la rı nın ger çək ləş mə -

si nə də yər li töhfə ver mək lə öz hu ma ni -

tar mə nə vi bor cu nu ye ri nə ye ti rir. Fond

dünya da in san la rın sa vad lı və yüksək el -

mi bi lik lə rə yi yə lən mə si ni əsas məqs də

və mə ram la rın dan he sab edə rək bu sa -

hə yə da vam lı dəs tə yi ni göstə rir. “Bu gün

heç kəs üçün sirr de yil ki, hər han sı dövlə -

tin uğu ru onun gənc nəs li nin nə də rə cə -
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də sa vad lı, bi lik li ol ma sı ilə müəy yən edi -

lir. Məhz in san po ten si a lı, el mi po ten si al,

məhz in ki şaf et miş, sa vad lı gənc nə sil

ölkə nin gə lə cək də öz la yiq li ye ri ni tut ma -

sı na zə ma nət ve rir. Bu bi li yi, bu nu ru siz

müəl lim lər, pro fes sor lar ve rir si niz. Gənc

nəs lə bi lik lər ve rən, ona hə yat və si qə si

ve rən siz si niz. Mə nə bu yüksək adı ver -

mə yi qə ra ra al ma ğı nız mə ni də rindən tə -

sir lən di rib və bu adı müəy yən də rə cə də

avans ki mi qə bul edi rəm”.  

Meh ri ban xa nı mın Bol qa rıs tan da hə -

ya ta ke çir di yi la yi hə lər sı ra sın da “Tra pe -

zit sa” Me mar lıq Mu ze yi Qo ru ğu nu da

qeyd et mək olar. Qo ruq Av ro pa mə də niy -

yə ti nin na dir in ci lə rin dən he sab olu na bi -

lər. Qo ruq bol qar xal qı nın zən gin mə də ni

də yər lə ri ni əks et di rir. Ve li ko Tır no vo və

“Tra pe zit sa” bol qar xal qı nın mad di- mə -

nə vi var lı ğı he sab edi lir. Bu ra da apa rı lan

ar xe o lo ji təd qi qat lar təs diq lə yir ki, Tır -

nov şə hə ri İkin ci Bol qar dövlə ti nin məş -

hur pay tax tı, XII əs rin so nun dan XIV əs -

rin so nu na dək Av ro pa nın dövlət çi lik, mə -

nə vi və mə də ni mər kə zi olub.  Bu ra da XI II

və XIV əs rlə rə aid kil sə lər nə in ki qo ru -

ğun, elə cə də Bol qa rıs ta nın ta ri xi di ni abi -

də lə rin dən he sab edi lir.  Bol qa rıs tan və

Şər qi Av ro pa da ta ri xi tu rizm mər kəz lə -

rin dən bi ri olan “Tra pe zit sa” Me mar lıq

Mu ze yi Qo ru ğun da kon ser va si ya və bər -

pa iş lə ri 10 ay da vam edib.  
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Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə

bər pa olu nan in şa qo ruq  dünya mə də -

niy yə ti nin can lı nümu nə si ki mi öz keç miş

şöhrə ti ni  bər pa edib. 2016-cı il sent yab -

rın 22-də Bol qa rıs ta nın Ve li ko Tır no vo şə -

hə rin də açı lı şı olan “Tra pe zit sa” Me mar -

lıq Mu ze yi Qo ru ğu dünya di ni ic ma sı tə -

rə �in dən də yüksək qiy mət lən di ri lib dir.

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Meh ri ban

Əli ye va və Fon dun vit se-p re zi den ti Ley la

Əli ye va nın iş ti rak et di yi mə ra sim də bə -

yan edi lib ki, bu qə dim abi də nin bər pa

edil mə si bol qar xal qı tə rə �inf dən heç vaxt

unu dul ma ya caq. Bu nə cib mis si ya nın hə -

ya ta ke çi ril mə si nə görə, Av ro pa xal qı,

xüsu si lə də bol qar lar Azər bay can Pre zi -

den ti İl ham Əli ye və və Hey dər Əli yev Fon -

du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va ya

min nət dar dır lar.   

Meh ri ban Əli ye va bol qar xal qı nın bu

se vin ci nə şə rik ol du ğu nu vur ğu la ya raq

Azər bay can ilə Bol qa rıs tan ara sın da əla -

qə lə rin uzun il lər dir dost luq şə ra i tin də

in ki şaf et di yi ni bil di rib. Bu ha di sə ölkə lə -

ri miz ara sın da möhkəm dost luq kör-

püsünün yax şı bir nümu nə si dir. 

Ümu miy yət lə, Meh ri ban Əli ye va nın

Bol qa rıs ta nın dövlət və höku mət baş çı la -

rı, nüfuz lu ic ti mai xa dim lə ri ilə ke çir di yi

görüşlər iki ölkə ara sın da əla qə lə ri nin da -

ha da in ki şa fı na tə kan ver miş dir. Azər -

bay can–Bol qa rıs tan əla qə lə rin də el mi-
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mə də ni, iq ti sa di əmək daş lıq son il lər də

da ha ge niş xa rak ter ala raq si ya si xətt üzrə

irə li lə miş dir. 2016-cı il mar tın 9-da Bol -

qa rıs ta nın ölkə miz də ki sə �i ri xa nım Ma -

ya Xris to va ilə görüşən Azər bay ca nın Bi -

rin ci xa nı mı Azər bay can– Bol qa rıs tan

əmək daş lı ğı nın ha zır kı sə viy yə sin dən

məm nun lu ğu nu ifa də et miş, bu əmək daş -

lıq çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən la yi hə -

lə rin miq ya sı nın ar tdı ğı nı vur ğu la mış dır.  

Görüşdə ölkə lə ri mi zin və xalq la rı mı -

zın ta ri xən bir- bi ri nə ya xın ol du ğu qeyd

edil miş, müna si bət lə ri mi zin həm dövlət

baş çı la rı, həm höku mət lər, həm də xalq -

lar ara sın da yüksək sə viy yə də ol du ğu

vur ğu lan mış dır. Bu əmək daş lıq da Hey dər

Əli yev Fon  du nun rəh bə ri nin əmə yi xüsu -

si qeyd edil miş dir. Azər bay can və Bol qa -

rıs tan ara sın da əla qə lər da vam lı xa rak ter

da şı mış, mə də niy yət, tu rizm və təh sil sa -

hə lə rin də iki tə rəf li əmək daş lıq hər il da -

ha da in ki şaf et miş dir.  

2016-cı il sent yab rın 29-da Azər bay -

ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon -

du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın

ölkə miz də sə fər də olan Bol qa rıs ta nın
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vit se-p re zi den ti Mar qa ri ta Po po va ilə

görüşündə iki ölkə ara sın da ənə nə vi dost -

luq əla qə lə ri nin və ziy yə ti müsbət də yər -

lən di ril miş, gə lə cək də nə zər də tu tu lan

mühüm proq ram lar ba rə də ge niş �i kir

müba di lə si apa rıl mış dır.   

Meh ri ban Əli ye va rəh bər lik et di yi

Fond tə rə �in dən hə ya ta ke çi ri lən la yi hə -

lər dən da nı şıb, bu la yi hə lə rin ölkə lə ra ra -

sı əla qə lə rin möhkəm lən di ril mə si üçün

ən gözəl va si tə ol du ğu nu bil dir miş dir.

Təh sil, mə də niy yət və di gər sa hə lər də iki -

tə rəf li əla qə lə rin önə mi ni qeyd edə rək

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti ki mi

bu is ti qa mət də la yi hə lə rin re al laş dı rıl ma -

sı na dəs tək ver mə yə ha zır ol du ğu nu vur -

ğu la mış dır. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın düşüncə -

sin də hə ya tın, və tən pər vər ya şa mın mə -

na sı, ma hiy yə ti, in sa nın çağ daş dünya da

ro lu və mə ra mı ba rə də qə na ət lər böyük

sə mi miy yət və hu ma nizm an la mın da dır.

Meh ri ban xa nım Əli ye va müsa hi bə lə ri nin

bi rin də qeyd edib ki, müa sir Azər bay can -

da xey riy yə çi lik in sti tu tu nun in ki şaf pers -

pek tiv lə ri, ilk növbə də, ölkə mi zin gə lə cək

iq ti sa di in ki şa fı, so si o mə də ni mo dern ləş -

mə si, və tən daş cə miy yə ti nin möhkəm lən -

mə si və cə miy yə ti mi zin mə nə vi tə rəq qi si

ilə bağ lı dır: “Çünki bu amil lər bir- bi ri lə
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sıx bağ lı dır və bütövlükdə xey riy yə çi lik

sa hə sin də də yi şik lik lər tə ləb edən, ey ni

za man da bu nun üçün zə ru ri im kan lar ya -

ra dan prin sip cə ye ni mühit for ma laş dı rır.

Şübhə siz, iq ti sa diy yat in ki şaf et dik cə, və -

tən daş la rı mı zın mad di ri fa hı yüksəl dik -

cə, əha li nin so si al müda �i ə si və dəs tək -

lən mə si təd bir lə ri güclən dik cə xey riy yə -

çi li yin struk tu run da əha li nin im kan sız

tə bə qə si nə bir ba şa mad di yar dı mın xüsu -

si çə ki si nin azal ma sı labü ddür”. Onun

məq sədy önlü fə a liy yə ti nə söykə nən bu

ömür ama lı nın ger çə yin də əmə li iş, xal qa

məhəb bət da ya nıb. İn san lıq mə su liy yə ti,

Azər bay ca nın, ümu mən çağ daş dünya nın

ri fa hı na he sab lan mış xe yir xah əməl lə ri ilə

bu gün o, hə qi qə tən xe yir xah lıq nümu nə -

si, rəm zi dir. 

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti,

UNES CO- nun və ISESCO- nun xoş mə ram lı

sə  �i ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı Meh ri ban

xa nım Əli ye va res pub li ka da xey riy yə çi lik

fə a liy yə ti nin ge niş lən mə si üçün ar dı cıl və

sis tem li iş apa rır, iş adam la rı nı bu yöndə

fə al lıq göstər mə yə ça ğı rır. Meh ri ban xa -

nım Əli ye va haq lı ola raq vur ğu la yır ki,

ölkə miz də xey riy yə çi lik üçün fə a liy yət

mey da nı qey ri- məh dud dur. Ən mühüm

is ti qa mət ye nə də so si al im kan la rı məh -

dud olan əha li qrup la rı na, yə ni az tə mi -

nat lı və tən daş la ra, əlil lə rə, kim sə siz lə rə,

qaç qın la ra və məc bu ri köçkünlə rə, tə bii

fə la kət lər dən və tex no gen qə za lar dan zə -

rər çək miş in san la ra müxtə lif şə kil də

kömək et mək dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va, ey ni za man -

da zən gin mə də ni ənə nə lə ri mi zin qo ru -

nub sax lan ma sı, na dir ta ri xi və me mar lıq

abi də lə ri nin müha �i zə si, tə bii mühi tin qo -

run ma sı, is te dad lı gənc lə rə dəs tək, bə dən

tər bi yə si və id ma nın in ki şa fı na kömək

mə sə lə lə ri ni də xey riy yə çi lik fə a liy yə ti -

nin üstün is ti qa mət lə ri nə aid edir. Onun

qə na ə tin cə, xey riy yə çi öz fə a liy yət is ti qa -

mə ti ni se çər kən bu nu ic ti mai tə lə ba ta uy -

ğun laş dır ma lı və öz qüvvə si ni ən kəs kin,

ümdə prob lem lə rin həl li üzə rin də cəm -

ləş dir mə yi ba car ma lı dır.  

Nə cib və mər hə mət li ad dım la rı ilə cə -

miy yət də böyük nüfuz sa hi bi nə çev ril miş

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı cə miy yət də

mə nə vi har mo ni ya nın qo run ma sı na xid -

mət edən xey riy yə çi li yi yüksək mə nə viy -

yat dan irə li gə lən könüllü fə a liy yət ki mi

sə ciy yə lən di rir: “Xey riy yə çi lik – in san la -

rın hər han sı di rek tiv lər və göstə riş lər

əsa sın da de yil, öz qəl bi nin və vic da nı nın

sə si ilə və sa i ti ni, qüvvə si ni, vax tı nı və

ener ji si ni sərf edə rək gördüyü xe yir xah

iş lər dir. Mə nə be lə gə lir ki, xey riy yə çi lik

fəl sə fə si nin əsa sı, ilk növbə də, in san la rın

yax şı lıq et mə yə ça lış ma sı, baş qa sı nın dər -

di nə şə rik ol maq, ha lı na yan maq, eh ti ya -

cı olan la ra kömək əli uzat maq is tə yi ki mi

in sa ni key �iy yət lə rin və qa bi liy yət lə rin

fun da men tal xa rak te ri nin qə bul edil mə -

si dir. Mə nə viy ya tın ali qa nun la rı na görə,

xey riy yə çi lik fə a liy yə ti nin əsas mo ti vi

şəx sən özün üçün hər han sı di vi dend lər

və ya sə mə rə gözlə mək de yil, məhz in -
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san la ra sev gi və tə mən na sız ola raq xe yir -

xah iş lər görmək ar zu sun dan iba rət ol -

ma lı dır”. 

Meh ri ban xa nı mın ge niş, Azər bay can

na mi nə fə da kar və yo rul maz fə a liy yə ti

tək cə bu nun la və bun lar la məh dud laş mır,

ki fa yət lən mir. O, da im Azər bay can hə qi -

qət lə ri nin dünya ya çat dı rıl ma sı ax ta rı şın -

da dır, bu işin də də əsl fə da kar lıq, və tən -

daş lıq nümu nə si sər gi lə yir. O, heç ki mi

ümid siz qoy mur. Məhz bu ülvi key �iy yət lə -

ri nə görə, o, in san la rın sev gi si ni qa za nıb.  

Meh ri ban xa nım qeyd edir ki, öhdə si -

nə götürdüyü hər bir işə böyük mə su liy -

yət lə ya na şır: “Ça lış mı şam ki, hər za man

öz fə a liy yə tim də bir ne çə ama la əsas la -

nım. Bun lar və tən pər vər lik, in san se vər -

lik və mər hə mət li lik dir". Onun bu müdrik

və sə mi miy yət lə do lu �i kir lə ri hər bir

azər bay can lı xa nı mı üçün fə a liy yət de vi -

zi nə çev ril mə li dir. On lar Azər bay ca nın Bi -

rin ci xa nı mın dan zə rif li yin, in san se vər li -

yin, və tən pər vər li yin və mər hə mə tin

ciz gi lə ri ni əxz edib, öz hə yat la rın da ya -

şat ma ğa ça lış  ma lı dır lar.  

Meh ri ban xa nım Azər bay ca nın bütün

bölgə lə rin də ya şa yan in san la rın ta le yi ni

düşünür, on la rın hə ya tı nı ye rin də cə

öyrən mə yə ça lı şır. Məhz bu nun ən əya ni

nümu nə si dir ki, dövlət baş çı sı ilə re gi on -

la ra sə fər edər kən Meh ri ban Əli ye va

onun la bir gə dir. Bi rin ci xa nımın hər ra -

yo na sə fəri za ma nı dövlət baş çı sı və

onun la görüşə top la şan in san lar la çox

meh ri ban dav ran ma ğı, müra ci ət edən hər

kə sə diq qət göstər mə si, bə zən hət ta kə -

nar da da yan mış yaş lı bir in sa na ya xın la -

şa raq hal -əh val tut ma sı bu nun əya ni

sübu tu dur. 

Meh ri ban xa nı mın ona üz tu tan in san -

la ra bi ga nə ya naş mır, on dan kömək uman

hər bir kə sin prob lem lə ri ni din lə yə rək

həl li nə ça lı şır. Get di yi hər bir ünvan da

onu sə bir siz lik lə gözlə yən in san lar, uşaq -

dan tut muş ağ saq qal la ra ki mi, hər kə sin

hüdud suz se vin ci hiss olu nur. Sə mi miy -

yət, təm kin lə qar şı sın da kı nı din lə mək və

şəf qət əli ni uzat maq Meh ri ban xa nı mın

xa rak te rin də ki xü su siy yət lər dən dir. O

qeyd edir ki, bütün in san la ra kömək

göstər mək is tə yi rəm. On la rın qay ğı la rı nı

çək mək dən yo rul mu ram, mə nə vi təs kin -

lik ta pı ram: “Konk ret prob lem lə ri həll et -

mək, yar dım edə bil dik də se vinc his si ke -

çir mək və sən dən ası lı ol ma yan sə bəb lər

üzündən nə sə edə bil mə dik də tə əss ü�lən -

mək, qə zavü -qə dər, sa ğal maz xəs tə lik

qar şı sın da bütün gücsüzlüyünü dərk

edər kən əziy yət çək mək, xi las edil miş bir

uşa ğın tə bəss ümünü gördükdə isə bir da -

ha se vin mək is tə yi rəm. Bu, mə nim se çi -

mim dir”. 

Meh ri ban xa nı mın �i kir lə ri də özü ki -

mi ay dın və sa də dir. O qeyd edir ki, mə -

nim həm ya şıd la rım hə yat la rın da kı Hey -

dər Əli yev mər hə lə si nin bu gününü ya şa -

yır, ye nə də hə yat dər si ke çir: “Bu dərs

onun tim sa lın da ru hun, ira də nin gücünə,

in sa nın məğ lu be dil məz li yi nə inam dər -

si dir”. 
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Meh ri ban Əli ye va nın dünya mə də niy -

yə ti ni zən gin ləş di rən tə şəbb üslə ri də qlo -

bal mis si ya ki mi müa sir ic ti mai hə ya tı mı -

zın mühüm ha di sə si nə çev ril miş dir. Onun

fə al iş ti rak et di yi müxtə lif mə də niy yət lə -

rin və qi tə lə rin qov şa ğın da yer lə şən Azər -

bay ca nın həm ge o si ya si və ziy yə ti, həm də

mə də ni zən gin li yi "Ba kı pro se si" çər çi və -

sin də mə də niy yət lə ra ra sı di a loq tə şəb-

büslə ri ni Av ro pa və ona qon şu re gi on la -

rın hüdud la rı çər çi və sin dən çı xa rıb, da ha

qlo bal sə viy yə yə yüksəlt mə yə im kan ve -

rir. Bu mə na da "Mə də niy yət lə ra ra sı di a -

lo qa da ir Ba kı pro se si" nin da va mı ola raq,

Ba kı da "Ümumd ünya mə də niy yət lə ra ra -

sı di a loq Fo ru mu" nun ke çi ril mə si İs lam

və Av ro pa mə də niy yə ti ni özündə eh ti va

edən Azər bay can mə də niy yə ti nin bey nəl -

xalq sə viy yə də təb liğ olun ma sı, ölkə mi -

zin nüfu zu nun yüksəl dil mə si və bey nəl -

xalq pro ses lər də əhə miy yə ti nin ar tı rıl ma -

sı na, elə cə də Azər bay ca nın qi tə lə ra ra sı

və si vi li za si ya la ra ra sı əmək daş lıq mə sə -

lə lə rin də çox mühüm dövlət ki mi qə bul

olun ma sı na, ölkə mi zin dünya mə də niy -

yə ti nə in teq ra si ya sı na xid mət edir.  
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IV FƏSİL
Heydər Əliyev Fondu 

Azərbaycanın zəngin milli-maddi sərvətidir 





Mehriban xanım Əliyevanın
titanik fəaliyyəti Azər bay -
ca nın beynəlxalq imi cinin

artmasına dərin töhfə verən ictimai
institutun yaranmasına səbəb olmuşdur.
Azər baycanın Birinci xanımı yeni əsrin
ilk illərində həddindən artıq böyük ictimai
funksiyaları üzərinə götürərək hədəf
seçdiyi hər bir sahənin layiqli və key fiy -
yətli icracısı kimi nüfuzlu şəxsiyyətə çevril -
mişdir. Onun ictimai nüfuzu və statusu
artıq daha geniş proqramların həyata
keçirilməsinə dərin zəmin yarat mışdır. 

Mehriban xanımın mədəniyyət dip lo -
ma tiyamıza 10 ilə yaxın müddətdə ver -
diyi əvəzsiz töhfələr, yenilikçi ideyalar
ictimai-siyasi həyatımızda çoxşaxəli və
ictimai hüdudları həddindən artıq geniş
olan prosesin əsasının qoyulmasını zəruri
edirdi. Onun zəngin və yaddaqalan fəaliy -
yət proqramı və müəyyənləşdirdiyi
strateji hədəflər yeni ictimai hərəkatın

başlanmasının anonsunu verirdi. Meh -
riban Əliyevanın artıq ölkə və dünya-
miqyaslı ictimai xadim kimi fəaliyyətə
başlaması tarixi bir zərurət, ictimai sifariş
idi. Müasir tarixi gerçəklik onun ən şərəfli
və məsuliyyətli yola çıxmasını labüd
etmişdi. 

2004-cü ildə Azərbaycan tarixinə
müstəqil dövlət qurucusu kimi daxil
olmuş ümummilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinə xalqımızın ehtiramını ifadə
etmək arzusundan, onun zəngin mənəvi
irsini əks etdirmək, azərbaycançılıq
fəlsəfəsinin ölkəmiz üçün əhəmiyyətini
vurğulamaq, milli dövlətçilik ideyalarını
yeni nəsillərə aşılamaq məqsədilə onun
adını daşıyan Fondun yaradılması və bu
təşkilatın idarə edilməsi Mehriban
xanımın ictimai statusuna tam uyğun idi.
Mehriban Əliyevanın xalqımızın öz dahi
oğluna böyük tarixi xidmətləri qarşısında
qədirbilənlik və minnətdarlığının təcəs -
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sü mü olan Fondun rəhbəri təyin edilməsi
təsadüfi deyildi. Bu funksiyanı yalnız o
yerinə yetirə bilərdi. O nəhəng şəx siyyəti
yaxından tanıyan, onun əqi dəsini duyaraq
gerçəyə çevirən və həm də qəlbində xalq,
insan sevgisi, mərhəmət duyğusu olan,
heç bir acıya biganə qalmayacaq qədər
böyük ürəyə malik bir insan bu vəzifəni
yerinə yetirə bilərdi. Məhz Heydər Əliyev
ocağının nüma yən dəsi – Mehriban xanım
Əliyeva belə böyük bir məsuliyyəti öz
üzərinə götürdü... 

Tam əminliklə demək olar ki, Heydər
Əliyev Fondu öz fəaliyyəti ilə dövlət
siyasətinin mühüm problemlərinin həya -
ta keçirilməsində müstəsna rol oyna maq -
dadır. Mehriban xanım Əliyevanın əzmkar
fəaliyyətində bunun canlı şahidiyik.

Mehriban Əliyevanın bugünkü ictimai
fəaliyyəti İlham Əliyevin uğurla həyata
keçirdiyi ümummilli siyasətin ayrılmaz
hissəsidir. Milli missiyanın beynəlxalq
siyasi əhəmiyyəti də məhz bundadır.
Mübaliğəsiz demək olar ki, Heydər Əliyev
Fondunun fəaliyyəti xalq dip lomatiya sı -
nın bariz nümunəsidir. 

Fondun tərəfdaşları arasında 32
səfirlik, Dünya İşləri üzrə Amerika Şurası,
UNICEF və başqaları var. Fond dini və mə -
dəni tolerantlığın təşviq edilməsi isti -
qamətin də fəaliyyət göstərir, Azər bay -
canda və onun hüdudlarından kənarda
yaşayan insanlar üçün ümid və mərhəmət
məbədinə çevrilmişdir. 

Fəaliyyətini humanizm prinsipləri
əsasında quran Fond yarandığı gündən
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ictimai-siyasi həyatın bütün sahələrinə
dərindən nüfuz etdi, çoxşaxəli layihələri
ilə dövlət və vətəndaş həmrəyliyinin bariz
nümunəsinə, əsl mərhəmət ünvanına
çevrildi, xeyriyyəçilik hərəkatına can lan -
ma gətirdi. Məqsədlər o qədər aydın və
ali idi ki, Fond qısa vaxtda hər bir kəsin
ümid və inam yerinə çevrildi. Fond təhsil,
səhiyyə, mədəniyyət, idman, elm və
texnologiya, ekologiya, sosial və digər
sahələrdə müxtəlif layihələr həyata ke -
çirərək yeni cəmiyyət quruculuğunda fəal
iştirak etmiş, ölkənin sosial-iqtisadi in -
kişafına öz töhfəsini vermişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva çoxşaxəli
fəaliyyətinə Ümummilli Liderin zəngin
döv lətçilik və idarəçilik fəlsəfəsinə əsas -
lana raq milli-mənəvi və intellektual yük -

səlişə xidmət edən idealların cəmiy yət də
daha da möhkəmlənməsinə çalış maq la
başladı. Azərbaycanın Birinci xanımı nın
istər milli-mənəvi irsin qorun ması və
dünya miqyasında təbliği, istər elm və
təhsilin səviyyəsinin yük səl dil mə si, istər -
sə də səhiyyənin inkişafı, insan ların fiziki-
mə nəvi sağlamlığının təminatı yönü -
mündə həyata keçirdiyi strateji layihələr
onun fəal vətəndaşlıq mövqeyində dayan -
masının, yüksək mənəvi mə suliyyətinin
təzahürüdür.

Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti
humanizm meyarına söykənir. Şərqlə
Qərbi özündə birləşdirən Azərbaycan
milli-mənəvi dəyərləri ilə sivilləşir, dün -
ya ya inteqrasiya prosesi sürətlənir.
Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliği,
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sağlam mənəvi dəyərlərin qorunması ilə
bağlı aparılan işlər əsas xətt olaraq davam
etdirilir. Azərbaycanın imicinin yüksəl dil -
məsində, onun dünyaya təqdimində gö -
rülən bu və ya digər işlər dövlətin maraq -
larını ifadə edir. 

Heydər Əliyev Fondunun loqosundakı
göy və qızılı rənglər bu qurumun fəlsə -
fəsini, qayəsini, məram və fəaliyyətindəki
bütün məqamları zəngin şəkildə əks
etdirir. Səmanı, demokratiyanı, düzlüyü,
təmizliyi, günahsızlığı, dincliyi, etibarlılığı,
səmimiliyi, əminliyi ifadə edən göy rəng
həm də milliliyin göstəricisidir. Qızılı rəng
isə Günəş, sülh, inkişaf, işıqlı gələcək
simvolu deməkdir. Hər iki rəng ümum -
milli lider Heydər Əliyevin istək və
arzularını, ideyalarını əks etdirir ki, Fond
da fəaliyyətə başladığı zamandan bu ali
dəyərləri, məfhumları gerçəkləşdirmək
yolundadır.

Heydər Əliyev Fondu ilk gündən Azər -
bay canın mədəniyyət diplomati yasında
qazandığı nailiyyətlərə yeni uğur he -
kayəsi yazmaqla diqqəti cəlb etdi. Qeyri-
maddi mədəni irsimizi tanıtmağa yönələn
tədbirlər uğurla həyata keçirildi. Fondun
dəstəyi ilə keçirilən Qəbələ Bey nəlxalq
Musiqi Festivalı bu isti qamətdə dünya
musiqi mədəniyyətində yeni bir layihə
kimi şöhrət qa zan mağa başladı. Şərq və
Qərb mu siqisini, eləcə də məşhur ifaçıları,
bəstə karları bir araya gətirən festivala
gələn çoxsaylı xarici qonaqlar dünya
musi qisinin ən möhtəşəm nümu nələrini

din ləməklə ya na şı, Azərbaycan musi qi si -
nin gözəl inciləri ilə də tanış oldular, xal -
qımı zın musiqi mədəniyyəti barədə aydın
təsəv  vür əldə etdilər. Bu, dünya mə də niy -
yə ti sivilizasiyasında fərqli və möh təşəm
bir Azərbaycan layihəsi kimi tarixə yazıldı. 

Mehriban xanım həddindən artıq
bacarıqlı və zövqlü təşkilatçıdır. Onun təş -
kil etdiyi bütün tədbirlər öz bən zərsizliyi
ilə diqqəti cəlb edir. Mehriban xanım
Əliyevanın valehedici zövqü, me mar lıq
sənətinin incəliklərinə profes sional lıqla
nüfuz etməsi qədim Bakını dünyanın ən
gözəl şəhərlərindən birinə çevirmişdir.
Şəhərimizin memarlıq sima sının gündən-
günə yaxşılaşması bu vətən pərvər xanı -
mın siyasi mahiyyət kəsb edən misil siz
ictimai fəaliyyətinin uğurla həyata keçiril -
məsinin bariz göstəricisidir.

Onun özünəməxsus fərqli və zövqlü
yanaşması, təkrarolunmaz mədəni key -
fiy yətləri məhz elm, təhsil, mədəniyyət,
sosial proqramların təşkili və icrasında
estetikanı, səliqəli nizam-intizamı ecazkar
bir harmoniya yaradır. 

Meh ri ban Əliyeva dünyamiqyaslı
fəaliyyəti, milli təəssübkeşliyi ilə Azər -
baycan xalqının çox qədimlərə bağlı olan
sənət xəzinəsinə, milli irsimizə, muğam -
larımıza böyük vətəndaş mə su liy yəti ilə
sahib çıxaraq, beynəlxalq səviy yədə ta -
nıtdı və sevdirdi. O, dünyanın möhtəşəm
tribunalarında çıxışı zamanı cəsarəti,
haqsevərliyi ilə dünya icti maiyyətinin
böyük sayğısını qazanıb. 
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Mehriban xanım Əliyevanın milli-
mənəvi, mədəni dəyərlərimizin himayə -
darı kimi ali görəvi Vətən, xalq və vətən -
daş ehtiyacına bağlıdır. O, dini dəyər lə -
rimizə, insanların inanclarına dərin
ehtiram nümayiş etdirir, ölkəmizdə və
ondan kənarda dini abidələrin qorunması
və bərpasına yardım göstərir. Fondun
dəstəyi ilə paytaxtımızdakı pravoslav
kilsələrinin və digər dini məbədlərin
təmir-bərpası, Bakıda və regionlarda dini
ziyarətgahların, ibadət yerlərinin tikintisi
və mövcud olanların yenidən qurulması
prosesi uğurla davam etdirilmişdir. 

Azərbaycanda dini-mənəvi dəyər lə -
rin qorunmasına hər zaman yüksək diq -
qət göstərilib. Həm ümummilli lider
Heydər Əliyevin hakimiyyəti illərində,
həm də Prezident İlham Əliyevin rəh bər -
liyi ilə xalqımızın dini-mənəvi dəyər ləri -
nin qorunması və inkişafı diqqət mər -
kəzində saxlanılıb.

Heydər Əliyev Fondu ulularımızdan
bizlərə yadigar qalmış mədəniyyət inci -
ləri mizin qorunması, bu sərvətin heç bir
itkiyə məruz qalmadan gələcək nəsillərə
əmanət edilməsi üçün məqsədyönlü və
konkret fəaliyyət planına malikdir. Milli-
mənəvi dəyərlərin qorunması və dini
ziyarətgahların yenidən qurulması pro se -
sinə fəal surətdə qoşulan Fond ölkəmizdə
bir neçə dini ocağın təmiri və yenidən
qurulmasına dəstək göstərib. Mər də -
kanda 16-cı əsrə aid “Pir Həsən” ziyarət -
gahı, Binədə “Möhsün Səlim” məscidi,

Buzovnada “Cümə” məscidi, Bakıda “Mü -
qəddəs Məryəmin miladı” kilsəsi əsaslı
təmir olunmuşdur.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
UNESCO VƏ ISESCO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban xanım Əliyevanın müx -
təlif ölkələrin din xadimləri ilə görüşü də
beynəlxalq dini ictimaiyyətin diqqət mər -
kə zində olmuş, bu cür tədbirlərin din -
lərarası dialoqa geniş töhfə verdiyi xü susi
olaraq vurğulanmışdır. 2009-cu il iyulun
6-da Azərbaycanda səfərdə olan müxtəlif
ölkələrin din xadimlərinin Heydər Əliyev
Fondunda olması milli-mənəvi, dini
dəyər  lərə olan yüksək hörmətin ifadəsi
kimi dəyər ləndirilə bilər.

Milli-mənəvi dəyərlər həm də milli
ruhun, milli şüurun simvolu olaraq tarixi
yaddaşın fundamental prinsiplər əsa sında
formalaşması deməkdir. Xalqımız keçmişin
bütün buxovlarından azad ol duqdan sonra
əlindən zorla alınmış milli-mənəvi dəyər -
lərin, milli özünü dərkin formalaşmasına
yeni zəmin yarandı. Müasir tariximizin
səhifələrində yer almış milli oyanış
dövründə millətin həmin dəyərlər uğrunda
canından belə keçməyə hazır olması
xalqımızın milli dəyərlərə sadiqliyinin
nümunəsidir. Hər bir xalqın mənəvi-əxlaqi
dəyərlərini qoruyaraq gələcək nəsillərə
ötürməsi fenomen şəx siyyətlərin üzərinə
düşür. Yalnız böyük şəxsiyyətlər yetişdirən
xalqlar minilliklər boyu möhkəm mənəvi
təməl üzərində inamla irəliləyirlər. Azər -
baycanda bu ağır və taleyüklü mis siyanı
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ulu öndərimiz Heydər Əliyev öz üzərinə
götürmüşdür. Heydər Əliyevin müəy yən -
ləşdirdiyi azər bay cançılıq məf kurəsinin
özündə mul ti kulturalizm və tolerantlıq
ideyası mühüm yer tutmuşdur. Ulu öndər
tolerantlığı və mul tikultu ra lizmi cəmiyyətin
monolitliyini, möh kəm liyini şərtləndirən
ən vacib amil kimi görürdü. Onun müəyyən
etdiyi siya sətə uyğun olaraq, müxtəlif
dinlərin və mədəniyyətlərin nümayən də -
lərinin ölkə mizdə dinc və qarşılıqlı anlaşma
şəraitin də yaşamış, Azərbaycanda xristian,
yəhudi və digər icmaları üçün əlverişli
şərait yaradılmışdır. Azərbaycanda dövlət
siyasətinə çevrilən multikulturalizm Pre -
zi dent İlham Əliyev tərəfindən də uğurla
davam və inkişaf etdirilir. Məhz Azər bay -

canda multikulturalizm tarixən həyat tərzi
olub və bu ənənələr bu gün də yaşa maq -
dadır. Multikulturalizm, eyni za man da
Azərbaycan cəmiyyətinin dün yaya özünü
tanıtdırmaq rəmzidir.

Mehriban xanım Əliyeva Azər bay -
canda həmişə dini dözümlüyün olduğunu
qeyd edərək qonaqların diqqətinə şatdır -
mış dır ki, Heydər Əliyev Fondu yarandığı
gündən tolerantlığın qorunmasına isti -
qamətlənən layihələrə böyük önəm verir.
Fondun təşəbbüsü ilə ölkədə məscidlər
tikilir. Fond pravoslav və katolik kilsələrə
də lazımi yardımı göstərir.

2017-ci il iyunun 21-də Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən UNESCO-da iftar mə -
rasiminin təşkil edilməsi bir daha dini
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dəyər lərə olan dərin ehtiramın,  tolerant -
lığa verilən yüksək qiymətin nümunəsidir.
Azərbaycan Respublikasının UNESCO
yanında daimi nümayəndəliyi tərəfindən
təşkil edilən bu tədbirdə müqəddəs Ra -
ma zan ayının məziyyətlərindən da nışılıb,
onun sülh, tolerantlıq, həmrəylik ayı
olduğu diqqətə çatdırılıb. Azər bay canın
Birinci vitse-prezidenti, UNESCO-nun xoş -
mə ramlı səfiri Mehriban Əliye vanın rəh -
bər lik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun
dünyanın bir çox ölkələrində dini və tarixi
abidələrin restavrasiyası sahəsində hə -
yata keçirdiyi layihələrdən söhbət açılıb.

İftar mərasimində bildirilıb ki, Rama -
zan ayı dialoq və həmrəylik ayıdır, iftar
süfrəsi isə Ramazan ayının mühüm
dəyərlərindəndir. O, bütün dinlərin tole -
rant lığa və dialoqa xidmət etdiyini, Azər -
baycanın müxtəlif dinlərin, etnik qrup -

ların və mədəniyyətlərin nüma yəndə -
lərinin mehriban, bir ailə kimi yaşadığı
ölkədir.  

İftar mərasimində vurğulanıb ki, öl -
kəmizdə multikulturalizm tarixi ənənə və
dövlət siyasətinin ayrılmaz tərkib
hissəsidir. Səfir vur ğulayıb ki, Şərq və
Qərb arasında körpü rolunu oynayan
Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qo -
vuş duğu məkandır. Azərbaycan mədəniy -
 yət lərarası və dinlə rarası dialoq sahəsin -
dəki zəngin təcrü bəsini müxtəlif təşəb -
büsləri ilə beynəl xalq ictimaiyyətlə bölü -
şür. Bu gün dünya mızın hərbi münaqişə-
lər, ekstremizm, terrorizm və separatizm
ilə, sülh və tərəq qiyə nail olmaq üçün
böyük problemlərlə üzləşdiyi bir za -
manda dialoq və yüksək səviyyəli təhsil
vacib şərtdir. Təhsil, elm, mədəniy yət -
lərarası dialoq və mədəni irsin qorunması
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sahəsində UNESCO-nun əvəzolunmaz
rolu var. UNESCO sülh və tərəqqini təşviq
etmək üçün bütün va sitələrə və zəngin
təcrübəyə yiyələnib. Bu nəcib təşkilata
dəstək vermək lazımdır.

Heydər Əliyev Fondunun həyata
keçirdiyi hər bir layihə yüksək təş kilat -
çılığı, kütləviliyi, zəngin mədəniyyətimizə
istinad olunub seçilməklə maariflənməni,
sülhü, bəşəri dəyərlərə hörməti təbliğ
edir. Tiflisdə Azərbaycan aydınları Mirzə
Şəfi Vazehin, Mirzə Fətəli Axundzadənin,
Həsən bəy Ağayevin və Fətəli xan Xoyski -
nin qəbirüstü abidələrinin yenidən düzəl -
dilməsi, Paris və Strasburqda Niza mi

Gəncəvinin 870 illik yubileyi ilə bağlı
konsert və sərgilərin keçirilməsi, dahi
mütəfəkkirin Romada abidəsinin ucal dıl -
ması mədəniyyətimizin zən gin ləş məsinə
daha bir çalar qatdı. Fond tərəfindən
2018-ci ildə Azərbaycanda ilk dəfə təşkil
olunan Nəsimi – şeir, incəsənət və mə -
nəviy yat Festivalı da özündə məhz bu
dəyər ləri ehtiva edirdi. Fond tərə fin dən
təşkil edilən çoxsaylı mədəni layihə lər,
keçirilən tədbirlər, o cümlədən sim -
pozium lar, sərgilər, konsertlər, tama şalar
cəmiyyətimiz tərəfindən böyük rəğbət və
məhəbbətlə qarşılanır, özünə böyük audi -
toriya toplayır. 

– 158 –

VAQİF ABDULLAYEV



Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan
vətən daşları üçün çox dəyərli və zəngin
mill- maddi sərvətdir. Fond, həmçinin, bir
çox dövlətlər üçün bəşəri ideyaları ger çə -
yə çevirən humanizm məbədidir. Meh -
riban Əliyevanın təşkilatçılığı ilə Azər -
baycan ədəbiyyatının, incəsənətinin gör -
kəmli xadimlərinin Avropa ölkə lə rin də
dərindən tanıdılmasına xidmət edən
layihələr çərçivəsində bir çox dövlətlərdə
korifeylərimizin yubileyləri keçirilir, on -
ların şərəfinə abidələr ucaldılır. Fran sa -
nın Yuxarı Alzas Universitetində Məhsəti
Gəncəvinin 900 illiyinə həsr olun muş
konfransın keçirilməsi, elə hə min ölkədə
Məhsəti Gəncəvinin, Xurşid banu Natə -
vanın heykəllərinin açılış mə rasimləri,
Moskva Dövlət Beynəlxalq Müna sibətlər
İnstitutunda böyük Azər bay can şairi və
mütəfəkkiri İmadəddin Nəsi minin büs tü -
nün qoyulması, Moskva da Mirzə Fətəli
Axundzadənin abidəsinin açılışı, Parisdə
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin isti -
fa dəyə verilməsi bu siyasətin ən mühüm
uğurlarından biri kimi qeyd olunmalıdır.
Mehriban xanımın bilavasitə əməyinin
məhsulu olan bu tədbirlər Azərbaycan
elm və incəsənəti, ədəbiyyatı haqqında
Avropa ölkələrində yeni bir sosiomədəni
prosesin başlanmasını təs diqləyir.

Heydər Əliyev Fondunun ən möh -
təşəm və dünya miqyaslı layihələrindən
biri Parisdə “Azərbaycan şəhərciyi”nin
yaradılmasıdır. 

Mehriban Əliyevanın müəllifi olduğu
bu unikal layihə Azərbaycanın Avro pa -
dakı simvollarından birinə çevrilmişdir.
Eyfel qülləsinin yanındakı Jofr mey da -
nında fəaliyyət göstərən “Azərbaycan şə -
hər ciyi”ndə nümayiş etdirilən xalq sənət -
kar lığı nümunələri, xalçaçılıq, misgərlik
və şəbəkə, taxta üzərində oyma, dulus çu -
luq, kəlağayı və digər sənət nümunələri
avropalılarda ölkəmizin zəngin mə də niy -
yəti, incəsənəti və nadir maddi-mənəvi
sənət abidələri haqqında dərin təsəvvür
yaratmaqda mühüm rol oynamış, Qaf qa -
zın mirvarisi Azər bay canın mədəni dəyər -
lərini Fransa ictimaiy yətinin kəşf et mə -
sinə səbəb olmuşdur. 

Məhz bu görülən işlərin nəticəsidir
ki, bu gün Azərbaycan cəmiyyəti Meh -
riban xanım Əliyevanı həm də mədəniy -
yə  ti mi zin hamisi kimi qəbul edir.
Azər   baycanın bənzərsiz mədəniyyətinin
dünyada təbliği missiyasını Heydər Əliyev
Fondu müvəffəqiyyətlə icra edir. Fondun
təşkilatçılığı ilə mötəbər beynəlxalq
qurumlarda, dünyanın möhtəşəm şəhər -
lərində ölkəmizlə bağlı sərgilər, mədəniyyət
gecələri və digər tədbirlər keçirilir. Avropa
Parlamentinin mənzil-iqamətgahında,
Afinada, Kannda, dün ya nın bir sıra digər
ölkələrində Azərbaycan mədəniyyəti
günlərinin keçirilməsini, Qərbin
mədəniyyət beşiyi hesab olunan Fransanın
paytaxtında Azərbaycan Mə dəniyyət
Mərkəzinin açılmasını, dün yanın müxtəlif
şəhərlərində görkəmli şəxsiy yətlərimizin
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abidələrinin ucaldılmasını göstərmək olar.
Londonda, Parisdə, Berlində təşkil olunan
“Bakıya uçuş. Müasir Azərbaycan
incəsənəti” sərgiləri, həmçinin dünyanın
müxtəlif şəhərlərində təşkil olunan
“Azərbaycan – tolerantlıq məkanı” adlı
fotosərgilər, Venesiya Biennalesində təşkil
olunan Azərbaycan pavilyon ların dakı
sərgilər ölkəmizin dünyada daha yaxından
tanıdılması istiqamətindəki xüsusi
əhəmiyyəti ilə yanaşı, beynəlxalq
ictimaiyyətin də respublikamıza mara -
ğının daha da artmasına xidmət etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyeva milli ideya
daşıyıcısıdır, milli ənənələrimizin, dəyər -
lərimizin qorunması və yaşadılması, geniş
təbliği üçün gücünü və əməyini da -
yanmadan sərf edən milli iftixarımızdır.

Onun tə şəbb üsü ilə hə ya ta ke çi ri lən çox -
şa xə li la yi hə lə ri bir ləş di rən ümu mi or taq
xətt mil li ge ne fon du mu zun qo run ma sı,
mil li də yər və duy ğu la rın ic ti mai şüur da
in ti şar tap ma sı dır. Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nı mı in for ma si ya tex no lo gi ya la rı nın
sürət lə in ki şaf et di yi müa sir dövrdə in sa -
ni və mə nə vi -əx la qi də yər lə rin yad tə sir -
lər dən qo run ma sı na da ha çox eh ti yac ol -
du ğu nu bil di rir. Onun rəh bər li yi ilə hə ya ta
ke çi ri lən təd bir lər sı ra sın da mil li- mə nə vi
ir sə qay ğı nın xüsu si yer tut ma sı tə sadü fi
de yil dir, bütün bun lar xal qı mı zın mil li
kim li yi nin qo run ma sı na xid mət edir. 

Ulu la rı mız dan biz lə rə ya di gar qal mış
mə də niy yət in ci lə ri mi zin qo run ma sı, bu
sər və tin heç bir it ki yə mə ruz qal ma dan
gə lə cək nə sil lə rə əma nət edil mə si, on  la -
rın baş qa ölkə lər də ta nı dıl ma sı ki mi la yi -
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hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si Meh ri ban xa -
nım Əli ye va üçün hər za man pri o ri tet
ol muş dur. O, Azər bay ca nın adət -ə nə nə -
 lə  ri nin qo ru yu cu su ki mi ölkə da xi lin də və
xa ric də hə ya ta ke çir di yi böyük la yi hə lər -
lə də rin bi li yə, ge niş in tel lek tə ma lik ol -
du ğu nu hər də fə nüma yiş et dir mək lə
böyük nüfuz qa zan mış dır.  

Bu, bütün bə şə riy yət üçün təs diq edil -
miş bir hə qi qət dir ki, Azər bay can əra zi -
sin də zən gin ta ri xi keç mi şi mi zi əks et di -
rən mad di- mə də niy yət abi də lə ri gü nümüzə
qə dər gə lib çat mış və dünya si vi li za si ya -
sı nın zən gin də yər lə ri sı ra    sın da dır. On la -
rın öyrə nil mə si nə ti cə sin də Azər bay ca -
nın yüksək mə də ni ir sə ma lik qə dim mər -
kəz lər dən bi ri ol ma sı sübu ta ye ti ril miş -
dir. Meh ri ban Əli ye va nın vur ğu  la dı ğı ki -
mi, Azər bay ca nın mə də ni- ta ri xi ir si nin in -
ki şa fı və qo run ma sı bi zim bi rin ci də rə cə li
mə sə lə lə ri miz dən dir: “Biz ölkə nin bu ma -
raq da i rə sin də baş ve rən ha di sə lə ri diq -
qət lə iz lə yi rik və ya ra nan prob lem lə rin
həl li üçün bütün səy lə ri göstə ri rik. Mən
Azər bay ca nın ta nın mış oğul və qız la rı nın
adı ilə bağ lı ta ri xi abi də lə rin bər pa sı nı
yal nız keç mi şə hörmət və ta ri xi hə qi qə -
tin bər pa sı ki mi de yil, ey ni za man da gənc
nəs li mil li və tən pər vər lik ru hun da tər bi -
yə et mə yin əsas ele men ti, Hey dər Əli ye -
vin azər bay  can çı lıq ide o lo gi ya sı nın in ki -
şa fı ki mi qiy mət  lən di ri rəm”.  

Ölkə və dünya əhə miy yət li ta ri xi abi -
 də lə rin bər pa sı, mə də niy yə tin ge niş təb -
li ği, sağ lam mə nə vi də yər lə rin qo run  ma -

 sı, ye ni mə də niy yət ocaq la rı nın ya ra  dıl -
ma sı is ti qa mə tin də apa rı lan ge niş   miq yas lı
iş lər məhz bu ba xım dan Hey dər Əli yev
Fon du nun hə ya ta ke çir di yi la yi  hə lər sı ra -
sın da xüsu si yer tut muş dur. Qə dim Gən -
cə mi zin ta ri xi nə da ir iki abi də nin, Çar Ru -
si ya sı na qar şı Azər  bay  ca nın müstə qil li yi
uğ run da müba ri zə də şə hid ol muş Ca vad
xa nın mə za rı nın, Gən cə qa pı la rı nın, VII
əs rə aid Co mərd Qəs sa bın türbə si nin, “Qu
quş la rı” fəv va rə komp lek si nin və di gər ta -
ri xi abi  də lə  ri mi  zin bər pa sı, Müa sir İn cə -
sə nət, “Tul  lan tı  dan sə nə tə”, “XX–XXI əsr
Azər bay can rəng kar lı ğı”, xal ça, daş sal na -
mə, də mir çi ar xe o lo gi ya və mu zey lə ri nin
açıl ma sı, ye ni- ye ni mə də niy yət sa ray la rı -
nın, mu  ğam mər kəz lə ri nin, mu si qi mək -
təb lə ri nin is ti fa də yə ve ril mə si Hey dər Əli -
yev Fon  du nun bu sa hə də gördüyü iri miq -
yas lı iş lə rin mühüm tər kib his sə si dir.
Fon dun dəs tə yi ilə 2008-ci il də Ab şe ro -
nun ən qə dim in san məs kən lə rin dən olan
Qa la qə sə bə sin də Dövlət Tarix -Et noq ra fi -
ya Qo ru ğu nun əra zi sin də Ar xe o lo ji -Et no -
q ra  fik Mu zey Komp lek si nin ya ra dıl ma sı
ta  ri xi keç mi şi mi zi qo ru yub sax la maq la
ya na şı, ölkə mi zi re gi o nun tu rizm mər  kəz -
lə rin dən bi ri nə çev ir mə k is ti qa  mə tin də
atı lan ad dım dır.  

Meh ri ban Əli ye va nın ta ri xi mi zə bu
cür həs sas müna si bə ti ni mil li keç mi şi  mi -
zə də rin bə ləd olan və tən pər vər və mil li
yad daş sa hi bi ol ma sı ilə də əla  qə lən dir -
mək mümkündür. Bütün bu sa da la nan lar
Hey dər Əli ye vin ya rat dı ğı mil li ide o lo gi -
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ya nı də rin dən mə nim sə yən, əxz edən və
ya şa dan Meh ri ban xa nım Əli ye va nın də -
yər lə ri mi zin ge niş təş vi  qat çı sı ol du ğu nun
ba riz təs di qi dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər li yi ilə
ger çək ləş di ri lən bu cür la yi hə lər mil li-
 mə nə vi ide al la ra, hu ma nist, in san pər vər
də yər lə rə sa diq gənc nəs lin for ma  laş  dı -
rıl ma sı na, gen der bə ra bər li yi nin tə mi ni,
si vi li za si ya la ra ra sı di a lo qun ge niş  lən di -
ril  mə si, nüfuz lu bey nəl xalq qu rum lar la
əmək daş lı ğın də rin ləş di ril mə si, Azər bay -
can hə qi qət lə ri nin dünya ic ti ma iy yə ti nə

çat dı rıl ma sı na is ti qa mət lən miş dir. Fon -
dun Ba kı da “Qaf qaz xalq ənə nə lə ri evi” -
nin ya ra dıl ma sı ilə bağ lı UNES CO qar şı -
sın da irə li sürdüyü tə şəbb üs bu pla nın
tər kib his sə si ki mi nə zər dən ke çi ri lə bi -
lər. Be lə bir qu ru mun təş ki li Qaf qaz xalq -
la rı na məx sus mə də ni ir sin qo run ma sı,
təb li ği ba xı mın dan böyük fay da lar vəd
edir. Bu tə şəbb üs, ey ni za man da böyük
si ya si əhə miy yə tə ma lik dir. “Qaf qaz xalq
ənə nə lə ri evi” nin ya ra dıl ma sı Av ro pa Bir -
li yi nin tə şəbb üsü ilə Qaf qaz re gi o nun da
hə ya ta ke çi ri lən “Ye ni Qon şu luq Si ya sə -
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ti” nin ic ra sı na müəy yən töhfə ver mək lə
bə ra bər, həm də za man- za man Azər bay -
ca nın mə də niy yət in ci lə ri ni oğur la yıb öz
ad la rı na çı xa ran er mə ni lə rin bu hə rə kət -
lə ri nin qar şı sı nı al maq da mühüm plat for -
ma dır. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın təşkilatçılıq
bacarığı sayəsində nüfuzlu “Eurovision-
2012” mahnı müsabiqəsi paytaxtımızda
ən yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir.
Bakıda keçirilən bu tədbir müasir musiqi
mədəniyyətimizin və müsabiqənin tari -
xinə parlaq səhifə kimi daxil olmuşdur. 

Elm, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə, id -
man, ekoloji sahələrə aid proqram və
layihələr ha zır la yıb hə ya ta ke çir mək, res -
pub li ka mı zın və xa ri ci ölkə lə rin fond la rı,
ic ti mai təş ki lat la rı ilə əmək  daş lı ğı ge niş -
lən dir mək, yer li əhə miy yət li so si al prob -
lem lə rin həl li nə yar dım çı ol maq, xüsu si
qay ğı ya eh ti ya cı olan in san la ra kömək
göstər mək, in san la rın ya ra dı cı po ten si a -
lı nın, bi lik və ba ca  rıq la rı nın aş ka ra çı xa -
rıl ma sı na, qa bi liy  yət  lə ri ni göstər mə si nə,
in ki şaf et dir  mə si nə yar dım et mək, Azər -
bay can mə də niy  yə ti nin ge niş təb li ği, sağ -
lam mə nə vi də yər lə rin qo run ma sı ilə bağ -
lı apa rı lan iş lə rə kömək lik gösər mək Hey -
dər Əli yev Fon du nun fə a liy yə tin də baş lı ca
pri o ri tet lər ol muş dur. Ey ni za man da uşaq
və gənc lə rin hər tə rəf li bi lik lə rə ma lik və -
tən daş ki mi ye tiş di ril mə si işi nə xid mət
et mək, Azər bay can Res pub li ka sı nın bey -
nəl xalq nüfu zu nun ar tı rıl ma sı ilə bağ lı

təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nə yar dım
göstər mək, Azər bay can hə qi qət lə ri ni
dünya ic ti ma iy yə ti nə çat dır maq, res pub -
li ka mı zın və xa ri ci ölkə lə rin təh sil müəs -
si sə lə ri ilə sə mə rə li əmək daş lıq, el mi təd -
qi qat la rın apa rıl ma sı na yar dım göstər -
mək, xa ri ci ölkə lə rin ta nınmış el mi-
 təd qi qat mər kəz lə ri ilə alim lə rin müba -
di lə si ni təş kil et mək, ölkə nin ya ra dı cı və
el mi po ten si a lı nın ar tı rıl ma sı na yar dım
et mək, di ni to le rant lı ğın bər qə rar ol ma -
sı na, və tən daş cə miy yə ti qu ru cu lu ğu na,
qlo bal la şan dünya ya in teq ra si ya pro se -
sin də mil li- mə nə vi də yər lə rin qo ru nub
sax la nıl ma sı na dəs tək ver mək Fond tə rə -
fin dən əsas prin sip lər ki mi müəy yən ləş -
di ril miş dir. 

De mok ra tik ləş mə və in san hüquq la -
rı nın eti bar lı tə mi na tı ba xı mın dan özü -
nün yüksək in ki şaf mər hə lə si nə çat mış
ölkə lə rin na i liy yət lə ri məhz el mə, təh si lə
yüksək diq qət və qay ğı sa yə sin də əl də
edi lir. Xüsu si lə də rə qa bət qa bi liy yət li iq -
ti sa diy yat qu ru cu lu ğu nun əsas fəl sə fə si
yüksəl el mi na i liy yət lə rə ma lik kadr ba -
za sı nın ol ma sı dır. El mtu tum lu iq ti sa diy -
yat in ki şa fın əsas for mul la rın dan bi ri dir.
El mi -in tel lek tu al po ten si al hər bir xal qın
mütə rəq qi in ki şa fı nın mühüm ami li nə
çev ril mək lə ro lu nu il dən -i lə ar tı rır.  

Azər bay can da elm və təh si li da im
diq qət mər kə zin də sax la yan Ulu Öndə rin
müəy yən ləş dir di yi stra te gi ya ya əsa sən,
təh sil sek to ru nun in ki şa fı üçün son il lər -
də sis tem li və da vam lı is la hat lar hə ya ta
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ke çi ri lir. Təh sil lə bağ lı müəy yən olun muş
pri o ri tet lə rin va ris li yi tə min edi lir, Pre zi -
dent İl ham Əli ye vin yürütdüyü si ya sət nə -
ti cə sin də elm və təh si lin da vam lı in ki şa -
fı na xüsu si diq qət göstə ri lir. Təh si lə dəs -
tək la yi hə lə rin də Hey dər Əli yev Fon du  -
nun fə a liy yə ti xüsu si ola raq nə zə rə çarp -
maq da dır. Fon dun mil li ma a rif çi lik xət ti -
nin hə ya ta ke çi ril mə si sa hə sin də gördüyü
iş lər konk ret çər çi və ilə məh dud laş mır –
mək təb ti kin ti sin dən tut muş UNES CO ilə
konk ret təh sil proq ram la rı nın hə ya ta ke -
çi ril mə si nə dək – ge niş spekt ri əha tə edir.  

Uşaqların Mehriban dünyası

“Vətəni qorumaq uşaqları
qorumaqla başlayar”.

Mustafa Kamal Atatürk

İşıqlı gələcəyimiz, xoş sabahlarımız
olan uşaqlara yüksək qayğı və diqqət
dövlətimizin həyata keçirdiyi siyasətin
ana hədəflərindəndir. Əsas məqsəd uşaq -
la rın sağlam, firavan böyüməsi, gələcək -
lə rinin tam təmin olunmasına xüsusi
diqqət və qayğı göstərilməsidir. Son illər
həyata keçirilən tədbirlər içərisində
böyüməkdə olan nəslə – körpə və kim -
səsiz uşaqlara göstərilən yüksək səviyyəli
qayğı böyük rəğbətlə qarşılanır. Azər -
baycan Prezidenti İlham Əliyevin sərən -
camı ilə 2009-cu ilin respub lika mızda
“Uşaq ili” elan edilməsi bu baxımdan təq -

dirəlayiq bir addım idi. Həmin sərəncama
əsasən, ölkəmizdə bu istiqamətdə dövlət
səviyyəsində proq ramlar, layihələr hazır -
lanaraq həyata ke çirilmişdir. 

Həyata keçirilən bu tədbirlər öl kəmiz -
də ana və uşaqların sağlamlığının qo run -
masına, uşaq müəssisələrinin fəaliy  yətinin,
eləcə də səhiyyə sisteminin maddi-texniki
bazasının yaxşılaş dırıl masına, bilikli, savad -
lı, geniş dünyagörüşə malik peşəkar kadr -
ların hazırlanmasına yönəldilib. Dövlət
səviyyəsində həyata keçirilən belə
tədbirlərin nəticəsidir ki, son dövrdə uşaq
müəssisələri əsaslı şəkildə yenidən
qurulmuş, regionlarda müasir tələblərə
cavab verən uşaq bağ çaları, məktəblər,
səhiyyə müəssisələri tikilmiş, nəticədə
ana və yeni doğulmuş uşaqlar arasında
ölüm halları xeyli azalmışdır.

Azərbaycanın fidan balalarına qayğı
və onların sağlam böyüməsi Heydər Əliyev
Fondunun da fəaliyyətində ən başlıca
prinsiplərdən biridir. Uşaqlara, xüsusilə
xəstə və kimsəsizlərə diqqət və qayğıdan
söhbət açanda Heydər Əliyev Fondunun
və onun prezidenti Mehriban xanım
Əliyevanın bu sahədəki yorulmaz fəaliyyəti
xüsusi vurğulanmalıdır. Xəstə uşaqlarla
bağlı Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
təkcə Azərbaycanda deyil, dünyanın
müxtəlif ölkələrində həyata keçirilən
layihələr əsl mərhəmət və humanistlik
nümunəsidir. Təhsil ocaq larının və uşaq
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının
təkmilləşdirilməsi, uşaq evlərində böyüyən

– 164 –

VAQİF ABDULLAYEV



körpələrin gələcəyi, sağlamlıq imkanları
məhdud və köməksiz uşaqların sağlam -
lıq larının qorunması ilə bağlı Fond tərəfin -
dən həyata keçirilən tədbirlərin müstəsna
əhəmiyyəti vardır. Bu, ilk növbədə,
Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı, sosial
problemlərin həlli və ölkəmizin dünya
birliyindəki möv qelərinin möh kəm lən -
diril məsi baxımın dan etibarlı zəmin yaradır.

Mehriban Əliyevanın Azərbaycan təh -
silinin inkişafı, yeni nəslin təlim-tər bi -
yəsinin düzgün qurulması, layiqli peşəkar
kadrların hazırlanması yönündə təşəb -
büsləri onun əsl vətəndaş möv qe yinin,
nümunəvi vətən pərvərliyinin ifa dəsidir.
Mehriban xanımın uşaqlara olan sonsuz

məhəbbət, diqqət və qayğısı tükənməzdir.
Onun xoş gələcəyimizin əmanəti olan
uşaqlara dərin məhəbbətlə qayğısı və hər
zaman onlarla bir yerdə olması ənənə
halını alıb. Azərbaycanın Birinci xa nımı -
nın bu istiqamətdə həyata keçirdiyi nəcib
missiya onu fidan ba lalarımızın ən yaxın
dostuna və böyük himayədarına çevirib.
Onun gündəlik fəaliyyətini bu prinsiplər
təşkil edir: Vətənə bağlılıq, millətinə,
xalqına sonsuz məhəbbət, xəstə və kim -
sə siz uşaqlara qayğı, zəngin mə dəniy yə -
timizə dərin hörmət, bir sözlə, insanlıq və
bəşəri duyğular naminə fədakarlıq.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
“Uşaqlara yaxşılıq nə qədər çox olsa, yenə
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azdır” devizini rəhbər tutaraq, çox sadə
bir mərama söykənib: Azərbaycan uşaq -
larını bəxtəvər görmək! Təsadüfi deyil ki,
Fond yarandıqdan sonra ilk ən böyük
tədbir uşaqlarla bağlı oldu. 2004-cü ilin
sentyabrında 30-a yaxın uşaq evi və in -
ternat məktəbində tərbiyə alan kimsəsiz
və istedadlı uşaqlar Fond tərəfindən
sevindirildi, Səttar Bəhlulzadə adına sərgi
salonunda onların “Mən Azər baycanı
sevirəm” adlı sərgisi təşkil edildi. Elə
həmin tədbirlə də uşaq evi və internat
məktəblərinə qayğının təməli qoyuldu.
“Uşaq evləri və internat məktəblərinin
inkişafı proqramı” çərçivəsində aparılan
əsaslı təmir və yenidənqurma işləri
cəmiyyətdə böyük rezonans doğurdu.
Uşaq müəssisələri əsaslı təmir edildi,
əlavə yardımçı binalar inşa olundu, pay -
taxtın bütün rayonlarındakı uşaq evləri
və internatların hər birində yaşayış üçün
rahat şərait yarandı. “Ən gözəl təmir
olunan uşaq evi, ən müasir internat mək -
təbi heç vaxt ailəni, ailə mühitini əvəz edə
bilməz”, – deyən Mehriban Əliyevanın
təşəbbüsü ilə uşaq evləri və internat
məktəblərində yaşayan uşaqların dövlət
müəssisələrindən kənarda onlara alter -
nativ qayğı proqramı hazırlandı, 2005-ci
il iyunun 1-də həmin layihənin – “Azər -
bay canda dövlət uşaq müəssisə lə rindən
uşaqların kənar edilməsi və alternativ
qayğı” layihəsinin müzakirəsi keçirildi.

Fondun həyata keçirdiyi “Yeniləşən
Azərbaycana – yeni məktəb”, “Təhsilə

dəstək”, “Diabetli uşaqlara ən yüksək
qayğı”, “Talassemiyasız həyat naminə”,
“Kor və zəif görən insanların İKT-yə çıxışı -
nın təmin edilməsi”, Bakıda Talassemiya
Diaqnostika Mərkəzinin, tələbatı ödəyə -
cək qədər ehtiyata malik Qan Bankının
yaradılması xeyirxahlıq, vətənpərvərlik
hisslərini birləşdirən humanist addım -
lardır. 

Mehriban xanımın uşaqlara gös tər -
diyi əhatəli qayğı Azərbaycanda bu sahə
ilə bağlı dövlət siyasətinə də keyfiyyət
dəyişiklikləri gətirmiş, uşaq hüquqlarının
qorun ması istiqamətində mühüm addım -
lar atılmışdır. Birinci xanımın başlatdığı
zəngin siyasət uşaqlarla bağlı müxtəlif
dövlət tədbirlərinin, layihələrin həyata
keçirilməsinə səbəb olmuşdur. Uşaqlarla
bağlı konfrans və forumlar təşkil edilmiş,
bu tədbirlər cəmiyyətə uşaq hüquqlarının
qorunmasına ictimai marağın və konkret
əməli tədbirlərin həyata keçirilməsinə
güclü zəmin yaratmışdır. Azərbaycan
Uşaqlarının IV Ümumrespublika Forumu
təkcə Azərbaycan deyil, region üçün
mühüm ictimai əhəmiyyət kəsb edən
hadisəyə çevrilmişdir. 2017-ci il noyabrın
20-də keçirilən bu tədbirə BMT-nin Uşaq
Fondunun dəstək verməsi bir daha
Mehriban xanımın nüfuzu və uşaqların
hüquqlarının etibarlı müdafəsi sahəsində
göstərdiyi qətiyyətə beynəlxalq birliyin
etimadının göstəricisi idi. Həmin Forum -
da BMT-nin nüfuzlu ictimai xa dimləri
tərəfindən bəyan olunmuşdur ki, Azər -
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bay can dövlətinin və onun Birinci xanımı -
nın uşaq hüquqlarının qorunması, uşaq -
ların sağlam böyüməsi üçün nümayiş
etdirdiyi iradə, həyata keçirdiyi uğurlu
siyasət və konkret nəticələr verən
səmərəli fəaliyyət bir çox region ölkələri
üçün nümunə hesab edilməlidir. Qeyd
olunmuşdur ki, Mehriban Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu
uşaqlara və onların hüquqlarının təmin
olunması məsələlərinə çox həssaslıqla
yanaşır. UNICEF-in Avropa və Mərkəzi
Asiya üzrə regional direktoru Əfşan Xan
uşaqlara, xüsusilə ən həssas vəziyyətdə
olan, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan kör -
pələrə dünyanın hər yerində həssaslıqla
yanaşmanın vacib amil olduğunu diqqətə

çat dırmış, bir çox ölkələri Mehriban xa -
nımın gördüyü işlərdən yaxşı bir nü munə
kimi yararlanmağa dəvət etmişdir. 

Mehriban xanımın fidan balalarımız
olan uşaqlara sonsuz sevgisinin daha bir
nümunəsi Xətai rayonunda akademik
Zərifə Əliyeva adına uşaq bağçası üçün
tikilmiş yeni binanın açılışıdır. 2013-cü il
oktyabrın 1-də istifadəyə verilən bu uşaq
müəssisəsi Azərbaycanın Birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Meh -
riban Əliyevanın təşəbbüsü və təş -
kilatçılığı sayəsində ərsəyə gəlibdir. Yük -
sək standartlara uyğun inşa olunmuş
bağçanın həyətində uşaqların istirahəti
üçün yüksək şərait yaradılıb, köşklər, yay
amfiteatrı, yelləncəklər, batut və digər
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əyləncə vasitələri qurulub. Bağça mərkəz -
ləş dirilmiş nəzarət kameraları ilə təchiz
olunub. Binanın foyesində akademik
Zərifə Əliyevanın həyat və fəaliyyətini,
həmçinin Heydər Əliyev Fondunun həyata
keçirdiyi layihələri əks etdirən xüsusi
guşə yaradılıb.

Müxtəlif yaşlı 8 qrup üçün nəzərdə
tutulan bağçada yataq, yemək, dərs,
musiqi, rəsm, əl işləri, kompüter, tibb və
müəllimlər otaqları mövcuddur. Otaq lar -
dakı ekoloji cəhətdən təmiz material lar -
dan hazırlanan yataq dəstləri, oyuncaqlar
və dərs ləvazimatları bütün sanitar-
gigiyenik norma və standartlara cavab
verir. Bağçada uşaqların asudə vaxtlarının

təşkili, eyni zamanda əylənmələri üçün
hovuz, idman, oyun və müxtəlif təd bir -
lərin keçirilməsi üçün zallar da var.

Mehriban Əliyevanın uşaqlara olan
məhəbbəti o qədər hüdudsuzdur ki, O,
həyatının ən əziz günlərində də uşaqların
yanında olur.  Öz doğum gününü uşaqlarla
birlikdə qeyd etməsi Onun üçün ən böyük
sevinc, ən dəyərli hədiyyədir. 2019-cu il
avqustun 26-da “Jumeirah Bilgah Beach
Hotel”də Heydər Əliyev Fondunun təş -
kilat çılığı ilə uşaqlar üçün şənliyin
keçirilməsi hər iki tərəf üçün ikiqat
bayram olmuşdur. Uşaq evləri və internat
məktəblərindən, Daun Sindromlu Şəxs -
lərin Assosiasiyasından gəlmiş 400-ə
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yaxın uşağın iştirak etdiyi bu mərasimdə
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva Azər -
baycanın Birinci xanımı ilə birgə uşaq -
ların sevincini bölüşüb, onlarla səmimi
söhbət ediblər. 

Balacalar üçün qurulan, əsl bayram
ab-havası yaradan dekorasiyalar uşaq -
ların əhvali-ruhiyyəsini daha da yüksəl -
dib. Uşaqlar müxtəlif rəqslərə qatılıb,
mah nılar ifa edib, məharətlərini gös tə -
riblər. Balacaların sevimli cizgi film lə rinin
qəhrəmanlarını canlandıran per sonajlar,
səhnəciklər, oynaq, şux mahnılar, rəqslər
tədbiri daha da rəngarəng edib.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əli -
yeva bu xoş ənənəni davam etdirərək 55

yaşını da körpələr evi-uşaq bağçalarının
açılışlarında və balacaların şənliyində
iştirak etməklə qeyd etməsi cəmiyyətin
dərin rəğbət və məhəbbətini qazanıb.
2019-cu il avqustun 26-da paytaxtın Sa -
bun çu rayo nunda 260 saylı, Binəqədi
rayonunda 141 saylı körpələr evi-uşaq
bağçalarının açılış larında, həmçinin va -
lideyn hima yə sindən məhrum və xüsusi
qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün Heydər
Əliyev Fondunun “Dalğa Beach” istirahət
mərkəzində təşkil etdiyi növbəti əyləncə
və istirahət proqramında iştirak edən
Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
və qızı Leyla Əliyevanın bu təd birlərə
qatılması uşaqların əsl bayramına çev -
rilib. 
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Qeyd edək ki, Sabunçu rayonunda
260 saylı körpələr evi-uşaq bağçası 1937-
ci ildən fəaliyyət göstərir. Bağçanın köhnə
binası ötən ilin noyabrında sökülüb,
yerində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
yeni bina inşa olunub. Yeni bina 140
yerlik olmaqla, 7 qrupdan, musiqi-idman
zalından, mətbəx, tibb otağı, camaşırxana
və digər köməkçi otaqlardan ibarətdir.
Bağça zəruri inventarla, mebel dəstləri ilə
təchiz edilib. Ümumi sahəsi 2000 kvad -
ratmetrdən çox olan bina havalandırma
və yanğından mühafizə sistemləri ilə
təchiz edilib.

Gələcəyimiz olan uşaqların xoşbəxt
böyümələri, onların həm fiziki, həm də
mənəvi cəhətdən sağlam olmaları işinə

Azərbaycan dövləti xüsusi diqqət göstərir.
Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə icra
olunan layihələrə Heydər Əliyev Fon du -
nun töhfələri də böyük əhəmiyyətə ma -
likdir. Fondun təşəbbüsü və dəstəyi ilə
indiyədək paytaxtla yanaşı, bölgə lərimiz -
də də çoxsaylı körpələr evi-uşaq bağçası
inşa edilib, təmirə ehtiyacı olanlar isə
müasir səviyyədə yenidən qurulub.

260 saylı körpələr evi-uşaq bağça sı -
nın ərazisində geniş abadlıq-quruculuq
işləri aparılıb, uşaqların asudə vaxtının
sə mərəli təşkili üçün müvafiq şərait
yaradılıb.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliye -
va və qızı Leyla Əliyeva paytaxtın Binəqədi
rayonundakı 141 saylı körpələr evi-uşaq
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bağçasının açılışında iştirakı da xüsusi
sevinc və məhəbbətlə, uşaq larımı zın
coşqusu ilə qarşılanıbdır. 

Körpə lər evi -u şaq bağ ça sı üçün bi na
Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəbb üsü ilə
əsas  lı tə mir edi lib. Bi na bağ ça ki mi 1980-
ci il də ilk də fə fə a liy yə tə baş la yıb və in di -
 yə dək tə mir edil mə miş di. Beş min kvad -
rat metr dən çox əra zi si olan 3 kor pus dan
iba rət körpə lər evi -u şaq bağ ça sı tə mir -
dən əv vəl 8 qrup da 150 uşa ğa xid mət
göstə rir di. Körpələr evi-uşaq bağçasının
ye ni bi nası isə 210 yer likdir. Bu ra da
komp lekt ləş di ril miş qrup otaq la rı, mət -
bəx və ye mək xa na, id man və mu si qi zal -
la rı və di gər otaq lar var. İki mər tə bə li
mək tə bə qə dər təh sil müəs si sə si nin otaq -

la rı və dəh liz lə ri uşaq la rın se vim li na ğıl
qəh rə man la rı nın şə kil lə ri ilə bə zə di lib,
qrup otaq la rı zə ru ri in ven tar lar la, me bel
dəst lə ri ilə təc hiz edi lib. Mək tə bə qə dər
təh sil müəs si sə sin də yed di sı Azər bay can,
dördü isə rus dil li bölmə ol maq la, ümu mi -
lik də, 11 qrup fə a liy yət göstə rə cək.
Körpə lər evi -u şaq bağ ça sın da 2 yaş dan 6
ya şa dək uşaq la rın tə lim- tər bi yə si ilə 42
nə fər dən iba rət pe şə kar he yət məş ğul
ola caq. Bağ ça nın əra zi sin də abad lıq iş lə ri
görülüb, ya şıl lıq lar salı nıb, işıq lan dır ma
sis te mi qu raş dı rı lıb. Bu ra da ba la ca la rın
is ti ra hə ti üçün oyun və id man ava dan lıq -
la rı da var. Bir sözlə, bu müəs si sə də uşaq -
la rın ra hat lı ğı nı, is ti ra hə ti ni və il kin bi lik -
lə rə yi yə lən mə lə ri ni tə min et mək, həm -
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çi nin onların bacarıq və istedadlarını
aşkara çıxarmaq üçün hərtərəfli lazımi
şərait yaradılıb.

Mehriban xanımın “Dalğa Beach”
istirahət mərkəzinə baş çəkməsi və uşaq -
larla səmimi söhbəti də olduqca maraqlı
səhnələrlə yadda qalıbdır. Mərkəzdə
Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə
təşkil olunan tədbirə xüsusi avtobuslarla
gətirilən uşaqları nağıl qəhrəmanları
qarşılayıblar. Nizami, Suraxanı, Xətai
rayon  larının uşaq ev lə rinin, Daun
Sindromlu Uşaqların Reabili tasiya Mər -
kəzinin və 11 saylı inteqrasiya təlimli
internat məktəbinin sakinləri bu məkan -
da unudulmaz anlar yaşayıblar. 

Şənliyə Birinci vitse-prezident
Mehriban Əliyeva və qızı Leyla Əliyevanın
qoşulması uşaqların ikiqat bayramına
çevrilib, şənliyə xoş ovqat, əhvali-ruhiyyə
gətirib. Balacalara xas olan hədsiz
səmimiyyət və sevinclə əylənən uşaq
evlərinin sakinləri və xüsusi qayğıya
ehtiyacı olan uşaqlar müxtəlif oyunlarda,
attraksionlarda iştirak etdilər, isti yay
günündə hovuzda üzdülər, onlar üçün
hazırlanmış müxtəlif əyləncəli proq ram -
larla maraqlı vaxt keçirdilər, ətrafdakılarla
sevinclərini bölüşdülər. 

Xeyriyyəçiliyi, böyüməkdə olan nəslin
hərtərəfli qayğı ilə əhatə olunmasını
fəaliyyətinin prioritet istiqamətləri kimi
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müəyyən edən Hey dər Əli yev Fon du
növbə ti də fə ba la ca la ra unu dul maz an lar
ya şa dır. Bu təd bir də də hə min unu dul maz
sə hə lə ri görmək mümkün idi. Hər bir uşa -
ğa Hey dər Əli yev Fon du nun hə diy  yə lə ri -
nin təq dim olun ma sı şən lik də iş ti rak edən
200-dən çox uşa ğın se vin ci nə xüsu si pay
qa tıb dır. 

Hey dər Əli yev Fon du uşaq la rın sağ -
lam lı ğı nın qo run ma sı sa hə sin də ye ni sə -
hiy yə hə rə ka tı nı baş lat mış dır. Fon dun hə -
ya ta ke çir di yi “Ta las se mi ya sız hə yat na -
mi nə” la yi hə si hə min xəs tə lik dən əziy yət
çə kən lər və on la rın doğ ma la rı üçün
böyük mə nə vi dəs tək ol du. Proq ram çər -
çi və sin də Ba kı da ti ki lən Ta las se mi ya Mər -
kə zi isə he mo fi li ya lı in san la rın ümid ye -
ri nə çev ril di.  

Hey dər Əli yev Fon du nun uşaq la  rı mı -
 zın sağ lam lı ğı üçün at dı ğı mühüm ad dım -
lar dan bi ri də “Di a bet li uşaq la ra ən
yüksək qay ğı” la yi hə si dir. Bu la yi hə, ilk
növbə də, xal qı mı zın ge ne fon du nun qo -
run ma sı ki mi mühüm və son də rə cə ali
məq sə də xid mət edir. 2004-cü il dən da -
vam lı ola raq hə ya ta ke çi ri lən “Di a bet li
uşaq la ra ən yüksək qay ğı” proq ra mı çər -
çi və sin də bu xəs tə li yə tu tu lan 14 ya şı na -
dək uşaq la rın in su lin lə tə mi na tın da
mövcud prob lem lər ara dan qal dı rıl dı.
Dünya da yüksək key fiy yət li in su lin is teh -
sal çı sı ki mi ta nı nan Da ni mar ka nın “No -
vo- Nor disk” şir kə ti 2004-cü il dən Hey dər
Əli yev Fon du nun “Di a bet li uşaq la ra ən
yüksək qay ğı” la yi hə sin də tə rəf daş ki mi

çı xış edir. Bu fə al tə rəf daş lıq ölkə miz də
qey diy yat da olan xəs tə uşaq və ye ni yet -
mə lə rin in su lin prob le mi nin həl li nə
kömək edir. 

Hey dər Əli yev Fon du BMT-nin tə -
şəbb üsü ilə 2007-ci il dən baş la ya raq
“Dünya di a bet kam pa ni ya sı” na qo şu lub.
Ümumd ünya Di a bet Günündə Hey dər Əli -
yev Fon du nun bi na sı BMT-nin rəm zi olan
ma vi rəng lə işıq lan dı rı lır. Ma vi rəng
bütün mil lət lə ri bir ləş di rən sə ma nı əks
et di rir. Məq səd dünya ic ti ma iy yə ti nin diq -
qə ti ni in san la rın sağ lam lı ğı na cid di təh-
lükə mən bə yi olan di a be tə yönəlt mək və
onun qar şı sı nı al maq səy lə ri ni ar tır maq -
dır. 2010-cu ilin sent yab rın dan Hey dər
Əli yev Fon du nun dəs tə yi ilə di a bet li uşaq -
lar la bağ lı növbə ti la yi hə hə ya ta ke çi ril -
miş dir. Fon dun “Sa no fi -A ven sis” şir kə ti ilə
bir gə hə ya ta ke çir di yi bu la yi hə dən məq -
səd az tə mi nat lı ai lə lər dən olan 1-ci tip şə -
kər li di a be ti olan 18 ya şa qə dər pa si yent -
lə rin “A pid ra” in su lin pe re pa ra tı ilə tə min
edil mə si dir. Hey dər Əli yev Fon du ölkə -
miz də şə kər li di a bet dən əziy yət çə kən lə -
rə dövlət qay ğı sı na əsas lı dəs tək ver mək -
lə, həm də sag lam lı ğı mı zın və ge no fon du -
mu zun qo run ma sın da ya xın dan iş ti rak
edir. 

Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəbb üsü
ilə ger çək lə şən xey riy yə çi lik təd bir lə ri,
cər ra hiy yə əmə liy yat la rı, pey  vənd  ləş  dir -
 mə ak si ya la rı əsl şəf qət və mər hə mət, xe -
yir xah lıq nümu nə si nə çev ri lib. “Hər bir
uşa ğın ai lə yə eh ti ya cı var” – kam  pa ni  ya -
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sı nı irə li sürmək lə uşaq la rın ai lə lə rə ve -
ril mə si ki mi önəm li la yi hə nin həl li is ti qa -
mə tin də mil li- mə nə vi də yər lə ri mi zi əks
et di rən təd bir lə rin ke çi ril mə si nə na il olan
Meh ri ban xa nı mın təş ki lat çı lı ğı ilə re al -
laş dı rı lan tə şəbb üslə rin əsa sın da bir və -
zi fə da ya nır: Və tən üçün sağ lam düşüncə -
li, la yiq li, ba ca rıq lı övlad lar ye tiş dir mək! 

Meh ri ban Əli ye va gə lə cə yi miz olan
ba la ca la rın ən ülvi ar zu la rı nı ger çək  ləş -
 di rir, se vinc lə ri nə se vinc pa yı qa tır, ana
nə va zi şi göstə rir. Fond hər il Ye ni il və
Nov ruz bay ram la rın da uşaq ev lə ri və in -
ter nat mək təb lə ri, şə hid, məc bu ri köçkün

ai lə lə rin dən olan uşaq lar üçün möhtə şəm
bay ram şən lik lə ri, xüsu si təd bir lər təş kil
edir.  

Meh ri ban xa nım nə cib və xe yir xah
əməl lə rin sa hi bi, böyük ürək sa hi bi, in -
san pər vər və qay ğı keş xa nım ki mi so si al
ba xım dan ən həs sas uşaq la ra bu cür eh ti -
ram və eh ti şa mı ilə bütün uşaq və ye ni -
yet mə lə rin qəl bin də son suz mə həb bət
oca ğı ya ra dıb. Uşaq la rın bu meh ri ban qa -
dı na olan mə həb bə ti də son suz dur.  

Hey dər Əli yev Fon du nun qay ğı sı ilə
əha tə olun muş Azə bay can uşaq la rı öz is -
te dad la rı ilə ar tıq Av ro pa ya, dünya ya səs
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sa lıb lar. “A zər bay ca nın xoş mə ram lı mə -
lək lə ri” Av ro pa nın mə də niy yət mər  kəz lə -
rin də ha mı nı hey ran qo yur.  

Ölkə mi zin gə lə cə yi ni sağ lam ruh lu,
təh sil li, sa vad lı uşaq lar da görən Meh ri -
ban xa nım Əli ye va uşaq lar la görüşündə
bil dir miş dir ki, bi zim ən böyük ar zu muz,
əl bət tə, uşaq la rı mı zı, gənc lə ri mi zi sa vad -
lı, təh sil li və sağ lam görmək dir. Əl bət tə,
bu nun üçün bi zim uşaq lar bu gün gə rək
çox yax şı oxu sun lar. Çünki hər bir gən cin,
hər bir uşa ğın gə lə cə yi onun təh si lin dən,
sa va dın dan, bi li yin dən ası lı dır: “Ölkə mi -
zin gə lə cə yi ni, sa ba hı nı siz – bugü nkü
gənc lər, bugü nkü uşaq lar tə min edə cək -
si niz. Ona görə də bu gün si zin ən va cib
bor cu nuz yax şı təh sil al maq dır. Müa sir
dünya nın ça ğı rış la rı na ca vab ver mək

üçün siz gə rək hər tə rəf li sa va da və bi li yə
ma lik ola sı nız.  

Siz gərək öz Vətəninizi sevəsiniz,
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə oluna -
sınız, eyni zamanda bütün dünyaya açıq
olasınız”.

2004-cü ildə Azərbaycanda və Türki -
yədə keçirilmiş rəy sorğularına görə,
Mehriban Əliyevanın “İlin xanımı” adına
layiq görülməsində onun uşaq dün yasına
göstərdiyi diqqət və qayğının əsas gö -
türül məsi də əbəs deyil. O, bütün uşaq -
ların şirin və xoş dünyasıdır.

Bütün ölkədə böyük rəğbətlə qarşı -
lanan “Yeniləşən Azərbaycana yeni mək -
təb” proqramı, “İnternat məktəblərinin
inkişaf proqramı”, “Təhsilə dəstək”, ümu -
miy yətlə, dövlət maraqları baxımın dan
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müstəsna əhəmiyyətə malik bir sıra
layihələr Fondun fəaliyyətində mühüm
tədbirlər kimi dəyərləndirilməlidir. Qısa
müddət ərzində uğurla gerçəkləşdirilən
bu layihələr cəmiyyətdə geniş rezonansa
səbəb olmuş, böyük rəğbət və etimadla
qarşılanmışdır. 

Azərbaycanın zəruri ehtiyaclarını
nəzə rə alan Heydər Əliyev Fondunun yeni
məktəb tikintisi, mövcud orta ümum -
təhsil müəssisələrinin əsaslı təmiri və
bərpası istiqamətində həyata keçirdiyi
tədbirlər son dərəcə təqdirəlayiqdir. Bu
nüfuzlu qurumun ümummilli mənafelərə
hesablanmış tədbirlərin həyata keçiril -
məsində cəmiyyətdən ciddi mənəvi-
maddi dəstək alması görülən işlərin

miqyasını, dinamikliyini və səmərəliliyini
daha da artırmışdır.

“Yeniləşən Azərbaycana yeni mək təb”,
“Təhsilə dəstək” layihələri hətta ən ucqar
dağ kəndlərində, çadır şəhər ciklərində də
gerçəkləşdirilib. Qax, Zaqatala və Balakən
bölgələrində yaşayan gürcü dilli inqiloylar
üçün “Təhsilə dəstək” proqramı çərçi -
vəsində tikilən yeni məktəblər tədris
ləvazimatları və dərsliklərlə təmin olunub.
Bakıda yəhudi uşaqları üçün Xabad-Or-
Avner təhsil mərkəzinin təməli qoyulub.
Təhsil mərkəzi “Tolerantlığın ünvanı –
Azər baycan” layihəsi çərçivəsində Heydər
Əliyev Fondu və “Or-Avner” Beynəlxalq
Fondu tərəfindən inşa edilib. Təhsil
Mərkəzinin tikintisi 2010-cu ildə başa
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çatıb. 2010-cu il oktyabrın 4-də Azər -
baycan Prezidenti İlham Əliyev, xanımı
Mehriban Əliyeva və MDB Yəhudi İc maları
Federasiyasının və “Or-Avner” Beynəlxalq
Fondunun prezidenti Lev Levayev Təhsil
Mərkəzinin açılışında iştirak ediblər.

Ba kı nın Xə tai ra yo nun da yer lə şən
üçmər tə bə li mər kə zin is ti fa də yə ve ril mə -
si bir da ha təs diq lə di ki, Azər bay can da di -
lin dən, di nin dən, et nik mən su biy yə tin dən
ası lı ol ma ya raq, bütün xalq lar ta ri xən
meh ri ban ai lə ki mi ya şa mış lar. “Xa bad-
Or -Av ner” təh sil mər kə zi ölkə miz də çox
böyük ta ri xə, ənə nə lə rə ma lik olan yə hu -
di ic ma sı nın da özünün bən zər siz mə də -
niy yə ti ni, mil li adət -ə nə nə lə ri ni qo ru yub
sax la ma sı üçün in şa edil miş dir. Mər kə zin

di gər təh sil müəs sis lə rin dən fər qi bu ra -
da yə hu di mə də niy yə ti əsas la rı nın təd ris
olun ma sı dır. Be lə ki, mər kəz et no- mə də -
ni kom po nent li dir. Təh sil oca ğın da şa -
gird lə rə iv rit di li də öyrə di lir.  

Hey dər Əli yev Fon du nun təh sil lə bağ -
lı qar şı ya qoy du ğu stra te ji məq səd Azər -
bay can da bu sa hə ni qlo bal la şan dünya -
nın tə ləb lə ri sə viy yə sin də qur maq, mil li
təh sil mo de li nin ger çək  ləş di ril  mə si nə
mad di- tex ni ki və in tel lek tu al zə min for -
ma laş dır maq dır. Şübhə siz, təh sil in fra-
struk tu ru nu ye ni ləş dir mə dən, müa sir tip -
li ye ni mək təb lər in şa et mə dən, tə lim- təd -
ris pro se si nə la zı mi şə ra it ya rat ma dan,
dünya ölkə lə ri nin mütə rəq qi təh sil ənə -
nə lə ri ni nə zə rə al ma dan bu məq səd lə rə

– 177 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



na il ol maq qey ri-m ümkündür. Mə lum dur
ki, qlo bal la şan dünya si ya si və iq ti sa di
sek tor lar la ya na şı, elm və təh si lə də rin
nüfuz edir, təh sil dövlət lə rin in ki şa fın da
öz ro lu nu da ha da ar tı rır. Bu ba xım dan,
Hey dər Əli yev Fon du nun “Ye ni lə şən Azər -
bay ca na ye ni mək təb” la yi hə si təh sil sa -
hə sin də ye ni bir ya naş ma nın, ye ni ba xı -
şın bir nümu nə si nə çev ril miş dir. Bu la yi -
hə nin ana hə də fi təh sil də müa sir li yi,
kre a tiv li yi ge niş tət biq et mək lə, kej fiy yət li
təh si lin qu rul ma sı na na il ol maq dır. “Ye -
ni lə şən Azər bay ca na ye ni mək təb” la yi -
hə si hə ya ta ke çi ri lən dən son ra hət ta res -
publi ka mı zın ən uc qar re gi on la rın da da
hər cür lə va zi mat la təc hiz olun muş, müa -
sir tə ləb lə rə ca vab ve rən mək təb lər ti ki -
lib is ti fa də yə ve ril di. Müa sir tip li mək təb -
lə rin in şa sı, təd ris pro se sin də nor mal şə -
ra i tin ya ra dıl ma sı nın zə ru ri li yi və di gər
sa hə lər də çox lu say da uğur lar əl də olun -
du. Ye ni ti ki lən və in frast ruk tu ru yer li tə -
lə ba ta və im ka na uy ğun laş dı rı lan bu mək -
təb lər ən müa sir ava dan lıq, is ti lik sis te -
mi, zən gin ki tab xa na, əya ni və sa it və
kom p üter lər lə təc hiz edil di.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı çı xış la -
rı nın bi rin də bu la yi hə nin ge niş ək s-sə da
do ğur ma sı na müna si bət bil di rər kən qeyd
et miş dir ki, ölkə miz də “Ye ni lə şən Azər -
bay ca na ye ni mək təb” proq ra mı çox
böyük ək s-sə da do ğur muş dur: “Biz ilk də -
fə bu proq ra mı təq dim edən də “də yir mi
ma sa” ke çir miş dik. Çox adam inan mır dı,
şübhə ilə ya na şır dı ki, bu ne cə ola bi lər,

üç-dörd ay ər zin də 132 mək təb ti ki lə cək,
özü də ək sə riy yə ti uc qar ra yon lar da, ölkə -
mi zin dağ lıq ra yon la rın da in şa olu na caq -
dır. Am ma biz sübut et dik ki, əgər inam
var sa, ira də var sa, əgər iş lə ri düzgün qur -
maq ba ca rı ğı var sa, hər bir prob lem çox
qı sa bir za man da öz həl li ni ta pa bi lər”.  

Proq ra mın ic ra sı təh sil sa hə sin də
mövcud olan prob lem lə rin həl li nə kömək
et mək, ölkə miq ya sın da müa sir stan dart -
la ra ca vab ve rən təh sil komp leks lə ri ya -
rat maq, təd ri sin sə viy yə si nə bi la va si tə tə -
sir edən prob lem lə ri ara dan qal dır maq,
cə miy yə tin müxtə lif tə bə qə lə ri nin, yer li
və xa ri ci şir kət lə rin, bey nəl xalq təş ki lat -
la rın bu sa hə də bir gə əmək daş lı ğın qu rul -
ma sı ba xı mın dan mühüm rol oy na mış dır. 

Azər bay can da təh si lin in ki şa fı nı bey -
nəl xalq sə viy yə yə yüksəlt mək üçün bütün
im kan lar dan ye tə rin cə is ti fa də edən Hey -
dər Əli yev Fon du nüfuz lu bey nəl xalq qu -
rum lar la əmək daş lı ğın möhkəm lən di ril -
mə si is ti qa mə tin də bütün va si tə lər dən sə -
mə rə li is ti fa də et miş dir. Təh sil də müa sir
in for ma si ya tex no lo gi ya la rı nın tət bi qi sa -
hə sin də BMT-nin İn ki şaf Proq ra mı ilə
Fond arasında imzalanmış saziş də
təhsilin inkişafına böyük töhfə vermişdir. 

Bu sazişin nəticəsi olaraq, Azər bay -
canda kor və görmə qabiliyyəti zəif
olanların informasiya və kommunikasiya
texnologiyalarına çıxışını təmin edən
layihənin həyata keçirilməsinə baş lanıl -
mışdır. Azərbaycanda yaşayan 320 min
əlilin 40 mini kor və görmə qabiliyyəti
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zəif olan şəxslərdir. Bu həssas insanların
cəmiyyətə qovuşması, onların infor -
masiya kommunikasiyaları vasitəsilə bilik
və məlumat almaları üçün imkanlar xeyli
genişləndirilmişdir. Hey dər Əli yev Fon du -
nun təh si lin in ki şa fı na göstər di yi diq qət
və qay ğı dan söz düşən də, in ter nat mək -
təb lə ri nin və uşaq ev lə ri nin mad di- tex ni -
ki ba za sı nın güclən di ril mə si ni, kim sə siz
uşaq la ra mə nə vi da yaq ol ma sı nı qeyd et -
mə mək mümkün de yil. “U şaq ev lə ri və in -
ter nat mək təb lə ri nin in ki şa fı” proq ra mı
çər çi və sin də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər
uşaq evi və in ter nat mək təb lə rin də
mövcud olan prob lem lə ri ara dan qal dır -
mış, uşaq müəs si sə lə ri əsas lı şə kil də tə -

mir edil miş, tex ni ki va si tə lər lə tə min
olun muş dur.  

2006-cı il də “Ye ni lə şən Azər bay ca na
ye ni mək təb” proq ra mı nın 2-ci mər hə lə -
si nə start ve ril dik dən son ra bu mər hə lə -
yə Ba kı ət ra fı qə sə bə lər də yer lə şən mək -
təb lər də da xil edil di. Təh si lin in ki şa fı na
xüsu si diq qət ye ti rən Hey dər Əli yev Fon -
du bir da ha müa sir dünya da hər bir ölkə -
nin in ki şa fı nın, onun dünya bir li yi nə in -
teq ra si ya sı nın əsa sın da yal nız mükəm məl
təh si lin da yan dı ğı nı bil di rir di. Məhz bu -
nun nə ti cə si ola raq, 2008–2009-cu təd -
ris ilin də Fon dun tə şəbb üsü və dəs tə yi ilə
ölkə də ti ki lən ye ni mək təb bi na la rı nın sa -
yı 237-yə çat dı rıl dı. Bir sı ra mək təb lə rin
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açı lı şın da Meh ri ban xa nı mın özü şəx sən
iş ti rak et miş dir. Zövq ox şa yan, müa sir
ava dan lıq lar la təc hiz olun muş mək təb lər
həm təh si lin key fiy yə ti nin ar tma sın da,
həm də şa gird lə rin dər sə ma ra ğı nın
yüksəl mə sin də mühüm rol oy na mış dır.
Təh si lə be lə yüksək qay ğı müəl lim lə rin
də böyük hə vəs lə iş lə mə si nə sti mul ver -
miş, gənc nəs lin tə lim- tər bi yə si işin də on -
la rın fə al lı ğı nı ar tır mış dır.  

Hey dər Əli yev Fon du nun təh sil lə bağ -
lı hə ya ta ke çir di yi iri miq yas lı la yi hə lər sı -
ra sın da “Təh si lə dəs tək” la yi hə si də
mühüm yer tu tur. Bir ba şa təd ri sin key fiy -
yə ti nin yax şı laş dı rıl ma sı na is ti qa mət lən -
miş bu proq ram mək təb lə rin əya ni və sa -
it lə və şa gird lə rin dərs lə va zi ma tı ilə tə -
min olun ma sı na yönəl di lib. Hər il
ke  çi ri lən sil si lə ak si ya lar təh sil sa hə sin -
də qar şı ya çı xan bə zi prob lem lə rin ara -
dan qal dı rıl ma sın da öz müsbət tə si ri ni
göstə rib. 2004-cü il dən baş la ya raq hər il
qaç qın və məc bu ri köçkün ai lə lə ri nin ilk
də fə mək tə bə qə dəm qo yan uşaq la rı na
mək təb li çan ta la rı və dərs lə va zi ma tı Fon -
dun dəs tə yi ilə hə diy yə olu nub. 2008-
2009-cu təd ris ilin də isə Hey dər Əli yev
Fon du tə rə fin dən ölkə də 130 min bi rin ci
si nif şa gir di nə 16 ad da mək təb li lə va zi -
ma tı ilə tə min olun muş çan ta pay la nıl -
mış dır. Bu uşaq lar ilk də fə si nif otaq la rı -
na da xil olan da par ta la rın üzə rin də tə zə
çan ta və dərs lə va zi mat la rı görmüşlər. Bu,
fon dun körpə ba la la ra – bi rin ci si nif şa -
gird lə ri nə hə diy yə si idi.  

“Təh si lə dəs tək” la yi hə sin də mil li az -
lıq la rın təh si li nin in ki şa fı na da diq qət nə -
zər də tu tu lub. Bu la yi hə çər çi və sin də Qax
ra yo nu nun Qax -İn gi loy kənd or ta mək tə -
bi nin bi rin ci və ikin ci si nif şa gird lə ri nə
gürcü di lin də nəşr olun muş ye ni dərs lik -
lər və mək təb lə va zi ma tı təq dim edi lib.
Uşaq tər bi yə müəs si sə lə ri nin müa sir
tələb lər səviyyəsində yenidən qurulması
da “Təhsilə dəstək” layihəsində öz əksini
tapıb.

Heydər Əliyev Fondunun təhsilin in -
ki şa fı na qay ğı sı nın coğ ra fi ya sı da ha da ge -
niş lə nə rək ölkə hüdud la rı nı da aş mış, bir
çox dövlət lə ri əha tə et miş dir. Gürcüstan -
da ya şa yan azər bay can lı la rın təh sil lə bağ -
lı prob lem lə ri nin ara dan qal dı rıl ma sı
üçün hər il Fond tə rə fin dən böyük yar -
dım edil mə si, Mosk va da fə a liy yət göstə -
rən Azər bay can mək təb lə ri nə göstə ri lən
da vam lı qay ğı tə rəq qi pər vər bir mis si ya
ki mi mil yon lar la in sa nın rəğ bət his si ilə
qar şı lan mış dır. Fon dun Ru si ya Fe de ra si -
ya sın da kı nüma yən də li yi nin rəh bə ri Ley -
la xa nım Əli ye va nın fə a liy yə ti qon şu ölkə
ilə hu ma ni tar və təh sil si ya sə ti nin ye ni
mər hə lə yə qə dəm qoy ma sın da xüsu si rol
oy na mış dır. Fon dun dəs tə yi ilə 2007-ci il -
də Am ster dam da fə a liy yə tə baş la yan
Azər bay can mək tə bi Av ro pa da ge niş ək s-
sə da do ğur muş, dünya azər bay can lı la rı -
nın se vin ci nə sə bəb ol muş dur. 2008-ci ilin
fev ra lın da Pa kis ta nın Müzəf fə ra bad şə hə -
rin də da ğı dı cı zəl zə lə nə ti cə sin də ya rar sız
və ziy yə tə düşən mək təb Hey dər Əli yev
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Fon du nun kömək li yi ilə ye ni dən ti ki lə rək
şa gird lə rin ix ti ya rı na ve ril miş dir. 

Be lə ge niş miq yas lı fə a liy yə tin nə ti cə -
si dir ki, Hey dər Əli yev Fon du mil li mə na -
fe lə rə əsas la nan ma a rif çi lik xət ti ni uğur la
da vam et di rən təş ki lat ki mi özünü təs diq -
lə miş, çox şa xə li fə a liy yə ti ilə cə  miy yət də
böyük nüfuz və eti mad qa zan mış dır. Fond
əs rin əv vəl lə rin də ya şa mış və tən pər vər
zi ya lı la rı mı zın ye rit di yi fə al ma a rif çi lik tə -
mayü lünü inam la re al laş dı rır. Bu xoş mə -
ram lı mis si ya isə Azər bay ca na gə lə cək
üçün yüksək sə viy yə li, in tel lek tu al kadr -
la rın ye tiş di ril mə si nə, mil lə tin nur lu sa -
ba hı na tə mi nat ve rən oca ğa çev ril miş dir.
Meh ri ban xa nı mın tə şəbb üsü ilə dünya

miq ya sın da yax şı bir hu ma nizm plat for -
ma sı na çev ri lən təh sil stra te gi ya sı Azər -
bay can təh si li nin in ki şa fı nın bey nəl xalq
sə viy yə yə çat dı rıl ma sı na yönəl miş dir.  

Fon dun təh sil lə bağ lı hə ya ta ke çir di -
yi bü müdrik mis si ya Pre zi dent İl ham Əli -
ye vin təh sil sa hə sin də görülən iş lə rin mən -
ti qi nə ti cə si ki mi ümu mi təh sil si ya sə ti -
nin zən gin ləş mə si nə də rin töhfə ver mək -
də dir. Meh ri ban Əli ye va nın diq qə tin də
hə mi şə öndə da ya nan və uğur la hə ya ta
ke çi ri lən təh sil is la hat la rı ölkə miz də de -
mok ra tik pro ses lə rin in ki şa fı na xüsu si
önəm göstə ril mə sin dən, el min, təh si lin
də yər lə ri nin dünya sə viy yə si nə qal dı rıl -
ma sı is ti qa mə tin də görülən iş lə rin uğur -
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la rı nı təs diq lə yir. Onun təh sil lə bağ lı hə -
ya ta ke çir di yi iri miq yas lı la yi hə lər və nə -
zər də tu tu lan proq ram la rın za man- za man
re al laş ma sı böyük müəl lim lər or du su olan
Azər bay ca nı qlo bal la şan dünya nın də yər -
lə ri nə təh sil və elm sa yə si nə qo vuş du rur.  

Hey dər Əli yev Fon du qay ğı ya eh ti ya -
cı olan la ra kömək göstər mək, mil li -əx la qi
də yər lə ri qo ru maq, həm çi nin dünya ic ti -
ma iy yə ti nin diq qə ti ni Azər bay can hə qi -
qət lə ri nə cəlb et mək is ti qa mə tin də çox
qə tiy yət li və is rar lı si ya sət yürüdür. Müsa -
hi bə lə ri nin bi rin də Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nı mı be lə de yir: “İs tər UNES CO- nun
xoş mə ram lı sə fi ri ki mi, is tər sə də Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti ki mi mə nə
eh ti yac ol du ğu nu hiss edi rəm. Mə nim adı -

ma hər gün 200-dən çox mək tub gə lir. On -
la rın heç bi ri diq qət siz qal mır. Mən kon-
k ret iş görmək, konk ret in san la ra kömək
et mək is tə yi rəm. Bi rin ci xa nım da ha son -
ra de yir: “Mən si ya sət lə məş ğul ol mu ram,
sa də cə in san la ra kömək edi rəm. Əgər bu -
nu si ya sət ad lan dır maq olar sa, bu yu run,
elə də he sab edin”.  

Onun gördüyü bu iş lər Azər bay ca nı
ya şat maq, ta nıt maq, ölkə mi zi ol du ğu ki -
mi dünya pa no ra ma sı na təq dim et mək si -
ya sə ti dir. Bu elə bir və tən pər vər lik si ya -
sə ti dir ki, si vil yol la, mə də ni körpülər va -
si tə si lə hə ya ta ke çi ri lir. 

Meh ri ban Əli ye va nın diq qət və qay -
ğı sı sa yə sin də Da un sind rom lu şəxs lə rin
re a bi li ta si ya Mər kə zi, Xüsu si qay ğı ya eh -
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ti ya cı olan uşaq lar üçün re a bi li ta si ya Mər -
kə zi, “Neft çi lər” xəs tə xa na sın da Cər ra hiy -
yə və or qan trans plan to lo gi ya Mər kə zi,
Psi xo- nev ro lo ji uşaq Mər kə zi və di gər sə -
hiy yə ocaqları inşa olunub və ya əsaslı
şəkildə yenidən qurularaq istifadəyə
verilib. 

Heydər Əliyev Fondu uşaqlarla ya -
naşı, gənclərin problemlərinə də həssas
yanaşır, gənclər si ya sə ti nə güclü dəs tək
ve rir, on la rın el mi -in tel lek tu al in ki şa fı və
kar ye ra irə li lə yiş lə ri is ti qa mə tin də ge niş
la yi hə lər hə ya ta ke çi rir. Meh ri ban xa nım
Əli ye va həm özünün ic ti ma i- si ya si fə a liy -
yə tin də, həm də rəh bər lik et di yi qu ru mun
hə ya ta ke çir di yi bütün təd bir lər də ye tiş -
mək də olan nəs lin sağ lam lı ğı nı, in tel lek -
tu al və fi zi ki in ki şa fı nı da im diq qət mər -

kə zin də sax la yır. “Gənc nəs lə qay ğı gös -
tər mək, on la rın prob lem lə ri ni həll et mək,
is te dad və qa bi liy yət lə ri ni üzə çı xa ra raq
in ki şaf et dir mək tək dövlə tin və ya han sı -
sa qu ru mun və zi fə si de yil dir. Bu, bi zim
hər bi ri mi zi hər gün na ra hat et mə li olan
mə sə lə yə, gündə lik fə a liy yə ti mi zin bir
his sə si nə çev ril mə li dir” – de yən xa nım
Əli ye va adı çə ki lən is ti qa mət də hə ya ta ke -
çir di yi təd bir lər lə sa də cə bütün in san la -
ra nümu nə göstə rir. Da vam lı ola raq gənc -
lər lə bağ lı fo rum və konf rans lar təş kil
edən Fond bu si ya sə ti ilə Azər bay can
gənc li yi nin ha mi si nə çev ril miş dir.  

Gənc lər onun hi ma yə si ilə say sız- he -
sab sız na liy yət lər əl də et miş dir. Azər bay -
ca nın in ki şa fı nın tə kan ve ri ci qüvvə si olan
gənc lər Meh ri ban Əli ye va nın dəs tə yi ilə
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bey nəl xalq sə viy yə də la yi hə lə rə qo şu lur,
uğur lar qa za nır lar. Ölkə mi zin tə kan ve ri ci
qüvvə si olan gənc lər çə tin mə qam lar da
onun kömə yi ilə ən mühüm proq ram la rı
uğur la ger çək ləş di rir lər. Di ni və ir qi ay rı-
 seç ki li yin qar şı sı nın alın ma sı üçün məq -
sədy önlü təd bir lə rin hə ya ta ke çi ril mə si -
nə Azər bay can gənc lə ri nin də töhfə ver -
mə sin də Meh ri ban xa nı mın xid mət lə ri
böyükdür. O, ISESCO- nun xoş mə ram lı sə -
fi ri ki mi, Azər bay can gənc lə ri nin si vi li za -
si ya la ra ra sı di a lo qun möhkəm lən di ril mə -
si işin də fə al iş ti ra kı na ge niş im kan lar ya -
rat mış dır. Av ro pa Şu ra sı nın gənc lər lə
bağ lı xüsu si qu ru mu Azər bay can gənc lə -
ri nin ic ti mai fə al lı ğı na mühüm önəm ve -
rir, əmək daş lıq üçün im kan lar ya ra dır,
“Gənc lər si vi li za  si ya la rın al yan sı na mi nə”

tə şəbb üsündə ölkə mi zin gənc lə ri nin oy -
na dı ğı ro lu hər za man dəs tək lə yir. 2007-
ci ilin no yabr ayı nın 1-2-də Ba kı da ke çi ri -
lən “Gənclər sivilizasiyaların alyansı na mi -
nə” bey nəlxalq konfrans da məhz bu uğurlu
və məqsədyönlü siyasətin nəticəsi idi. 

Bu gün Azərbaycan gənclər hərə -
katının bütün üzvləri Mehriban Əliyevanı
özünə yaxın dost, arxa-dayaq hesab edir.
Mehriban xanım Azərbaycan gəncliyinin,
istedadlı gənc nəslin elmi axtarışlarına,
nailiyyətlərinə xüsusi diqqətlə yanaşır,
onlara elmi yaradıcılıq işlərində, ixtirala -
rında qayğısını əsirgəmir. Azərbaycan
elminin gələcəyi olan bu nəslə hərətərəfli
dəstək göstərilməsi üçün lazım olan
bütün tədbirləri görür. 2018-ci il aprelin
13-də Azərbaycanın Birinci vitse-prezi -
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denti Mehriban Əliyeva gənc azərbaycanlı
ixtiraçılar – dünyada şöhrət qazanmış
Reynerci (Rainergy) startapının təsisçiləri
Reyhan Camalova və Zəhra Qasımzadə ilə
görüşü də məhz Azər bay can elminə
verilən yüksək dəyər, elmimizin dünyada
təbliğində əvəzciz xid mətlər göstərən
fəxrlərimizə olan dərin ehtiramın nümu -
nəsi sayıla bilər. 

Qeyd edək ki, onlar tərəfindən birgə
ixtira edilmiş Reynerci qurğusu “Qlobal
Sahibkarlıq Sammiti 2017”də geniş marağa
səbəb olub, ABŞ Prezidentinin müşaviri
İvanka Tramp tərəfindən xüsusi olaraq
qiymətləndirilib. Gənc ixtiraçılarla görüşdə
Mehriban Əliyeva Azərbaycanın adını

dünyada ucaldan, şöhrətini artıran “İstək”
Liseyinin 9-cu sinif şagirdləri Reyhan və
Zəhranın uğurlarından qürur duyduğunu
bildirib. Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva bildirdi ki, Azərbaycanda bu cür
gənc istedadların olması onu hədsiz
dərəcədə ruhlandırır və sevindirir. O,
ölkəmizdə bu cür gənc nəslin formalaşması
ilə fəxr etdiyini vurğulayaraq, dövlət
tərəfindən onların layihəsinə lazımi
dəstəyin göstəriləcəyini, ümumiyyətlə,
gənc istedadlara və kiçik startaplara daim
diqqət yetiriləcəyini qeyd edib.

2019-cu il fevralın 2-də Prezident
İlham Əliyev və Birinci xanım Mehriban
Əliyevanın Gənclər Gününə həsr olunmuş
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respublika toplantısında iştirak etməsi
elmimizin qan damarı olan gənc nəslə
olan yüksək diqqətin nəticəsidir. Həmin
tədbirdə ölkəmizdə gənclərlə bağlı dövlət
proqramlarının qəbul olunduğu, bölgə -
lərdə gənclər mərkəzlərinin, olimpiya
idman komplekslərinin açıldığı qeyd
edilmiş, ölkəmizdə gənclərlə bağlı müx -
təlif mötəbər beynəlxalq tədbirlərin keçiril -
diyi bildirilmişdir. Prezident İlham Əliyev
ölkəmizin hərtərəfli inkişafında gənclərin
roluna toxunaraq onların cəmiyyətin fəal
üzvləri olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Mehriban Əliyeva gənclərin elm və
təhsillə yanaşı, ictimai proseslərdə fəal
rolunu hər zaman təqdir edir, onlara

dəstək olur. 2019-cu il avqustun 5-də
Bakıda keçirilən XXXI Beynəlxalq infor -
matika olimpiadasının iştirakçılarına
ünvanladığı məktubda dünyanın müxtəlif
guşələrindən Bakıya toplaşmış olimpiada
iştirakçılarının elm dünyasına verə
biləcək xidmətlərini xüsusi vurğulamışdır.
Qeyd etmişdir ki, biliklərə əsaslanan
cəmiyyətin formalaşdığı və rəqəmsal
bacarıqların son dərəcə zəruri olduğu
indiki dövrdə informasiya-kom muni -
kasiya texnologiyaları elmi potensialın
vacib göstəricilərindən birinə çevril -
mişdir. İnformatika iqtisadiyyatda, elmdə
və cəmiyyət həyatında böyük əhəmiyyətə
malikdir. Dünya informasiya şəbəkəsinin
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yaradılması isə kompüter biliklərinin
rolunu xeyli artırmışdır. Beynəlxalq
informatika olimpiadası bu baxımdan
qarşınızda yeni üfüqlər açır. Kompüter
elmləri üzrə ən mötəbər müsabiqələr
arasında özünəməxsus yer tutan bu bilik
yarışı arzularınızın gerçəkləşməsi və
həyat yolunuzun müəyyənləşməsinə,
əlbəttə, ciddi təsir göstərəcəkdir. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va xüsu si lə
qeyd et miş dir ki, ha zır kı olim pi a da nın
Azər bay can da təş ki li tə sadü fi de yil dir.
“İn for ma si ya cə miy yə ti nin qu rul ma sı is -
ti qa mə tin də mühüm ad dım lar atan ölkə -
miz də mək təb li lər ara sın da olim pi a da hə -
rə ka tı il dən -i lə ge niş vüsət al maq da dır.
Mək təb li lə ri miz bey nəl xalq olim pi a da lar -
da öz müvəf fə qiy yət lə ri nin da vam lı in ki -
şa fı na na il ola raq, son il lər ər zin də ümu -
mi lik də yüz al tmış me dal qa zan mış lar. Bu
olim pi a da günlə rin də siz, ey ni za man da
Azər bay ca nın keç mi şi, bu günü və zən gin
ta ri xi- mə də ni də yər lə ri ilə ya xın dan ta -
nış ol maq, elə cə də ye ni- ye ni dost lar tap -
maq im ka nı əl də edə cək si niz”. 

Bi rin ci vit se-p re zi dent bil dir miş dir
ki, olim pi a da in for ma ti ka sa hə sin də ye ni
is te dad la rın üzə çı xa rıl ma sı, gənc lə rin in -
for ma ti ka ya ma ra ğı nın da ha da güclən -
mə si və təm sil çi ölkə lə rin sı ra la rı nın ge -
niş lən mə si işi nə öz töhfə si ni ve rə cək dir. 

Meh ri ban xa nım üçün doğ ma və hə -
ya tın da xüsu si ye ri olan təh sil müəs si sə -
lə rin dən bi ri də İ. M. Se çe nov adı na Bi rin -
ci Mosk va Dövlət Tibb Uni ver si te ti dir. Ru -

si ya nın ən nüfuz lu bu təh sil oca ğı Meh ri -
ban xa nım Əli ye va nın hə yat yo lun da işıq
sa çıb, onun el mi bi lik lə ri nin ar tma sın da,
tibb el mi nin in cə lik lə ri nə yi yə lən mə sin -
də ay dın yo la çev ri lib. Hə min Tibb İn sti -
tu tun da yüksək sə viy yə də ali tib bi təh sil
alan Meh ri ban xa nım be lə bir təh sil oca -
ğı nın ənə nə lə ri nin Azər bay can da ya şa dıl -
ma sı üçün tə şəbb üskar lıq gös tə rib, böyük
əmək sərf edib. Onun bu fə da kar əmə yi
əvəzs siz qal ma yıb, Ru si ya höku mə ti M.
Se çe nov adı na Bi rin ci Mosk va Dövlət Tibb
Uni ver si te ti nin Ba kı da fi li a lı nın açıl ma sı
tək li fi nə müsbət ya na şıb. 2015-ci il sent -
yab rın 15-də İ. M. Se çe nov adı na Bi rin ci
Mosk va Dövlət Tibb Uni ver si te ti nin Ba kı
fi li a lı nın açı lış mə ra si mi nin ke çi ril mə si
Rusiya–Azərbaycan dostluğu və əmək -
daşlığının sarsılmaz nümunəsi ol maqla
yanaşı, ölkəmizin elm, təhsil və tibb
sahəsində mühüm hadisə kimi yadda
qalmışdır. 

Seçenov adına BMDTU öz tarixi və
ənənələri, məsuliyyət və həssaslıq ab-ha -
vası, sağlam mühafizəkarlığı yenilik axta -
rış  ları ilə əlaqələndirmək bacarığı ilə
məş hurdur. Rusiyanın ictimai, mənəvi və
el mi həyatında Seçenov Universitetinin
ro lu sırf təbabətin hüdudlarını aşıb. Bu
uni versitetin məzunları görkəmli alim-
həkimlər, istedadlı həkim-praktiklər, çox
məşhur ədəbiyyatçılar, jurnalistlər, ic ti -
mai xadimlərdir. Bu gün Azərbaycanda
ne çə-neçə gənc oğlanlar və qızlar bu
təhsil müəs sisəsinin kandarından keçir,
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öz gə lə cək peşəsinə doğru ilk addımlar
atırlar.

Bu təhsil müəssisəsinin Azərbay canda
filialının yaradılmasında məqsəd Azər -
baycanda tibb təhsilinin təkmil ləşdirilməsi
və bu sahədə dünyanın nüfuzlu ali təhsil
mərkəzləri ilə əlaqələrin genişlən diril -
məsindən, həmçinin ölkə vətəndaşlarının
Rusiyanın tibb təhsili müəssisələrində
oxumaq arzusunun təmin olunmasından
ibarətdir.

Mərasimdə iştirak edən Azərbaycanın
Birinci xanımı, Seçenov adına Birinci Mos -
kva Dövlət Tibb Universitetinin məzunu
və fəxri professoru Mehriban Əliyeva
bildirib ki, bu hadisə – Seçenov Univer -

sitetinin filialının açılması xüsusi məna
kəsb edir. “Mən bu universitetdə oxumu -
şam, bu universitetin fəxri professoruyam
və məhz bu ali məktəbin divarları arasında
yüksək mədəniyyət, mənəviyyat, mükəm -
məl peşəkarlıq ruhunda keçirdiyim
tələbəlik illərinə, tələbə gəncliyimə görə
taleyimdən razıyam. Mən bizə həm
fundamental biliklər və peşə vərdişləri,
həm də etika, mənəviyyat, humanizm
ideyaları aşılamış müəllimlərimə dərin
minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.

Deyirlər, universitetlər elm məbə didir.
Lakin mənə belə gəlir ki, tibb universiteti
həm də şəfqət məbədidir. Təbabət xüsusi
peşədir və öz həyatını təbabətə həsr edən
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insan fundamental biliklər, praktiki
vərdişlərlə yanaşı, həssas qəlbə malik
olmalı, başqasının halına acımağı, onun
dərdinə şərik olmağı, ağrısını eşitməyi
bacarmalıdır”.

Ölkəmizin Birinci xanımı qeyd edib
ki, Azərbaycan pay taxtında nəinki
Rusiyanın, hətta dünyanın ən qocaman
və ən nüfuzlu tibb univer sitet lərindən
birinin – Seçenov adına Birinci Moskva
Dövlət Tibb Universitetinin filialının açıl -
masını genişmiqyaslı və əlamətdar
hadisədir: “Seçenov adına BMDTU öz tarixi
və ənənələri, məsuliyyət və həs saslıq ab-
havası, sağlam müha fizə kar lığı yenilik
axtarışları ilə əlaqələndirmək bacarığı ilə
məşhurdur. Rusiyanın ictimai, mənəvi və
elmi həyatında Seçenov Universitetinin

rolu sırf təbabətin hüdud larını aşıb. Bu
universitetin məzunları görkəmli alim-
həkimlər, istedadlı həkim-praktiklər, çox
məşhur ədəbiyyat çılar, jurnalistlər, ictimai
xadimlərdir. Bu gün Azərbaycanda neçə-
neçə gənc oğlanlar və qızlar bu təhsil
müəs sisəsinin kandarından keçir, öz
gələcək peşəsinə doğru ilk addımlar atırlar.
Onlar yüksək səviyyəli müəllim lərdən dərs
alacaq, alimlərin mühazirələrini dinlə yə -
cəklər. Onlara dünya şöhrətli alimlər
mühazirə oxuyacaqlar. Əminəm ki, burada
yüksək səviyyəli təhsil, savadlı həkim-
praktiklər və alim-təbiblər pleyadasının
forma laş ması üçün hər cür şərait yaradılıb”.

Mehriban Əliyeva bildirib ki, paytaxtı -
mızda yeni ali məktəbin, xüsusən dünya
şöhrətli ali məktəbin filialının açılması
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dövlətimizin təhsil və elm sahələrində
siyasətini yaxşı əks etdirir. “Tamamilə
mübahisəsiz faktdır ki, hər bir dövlətin
gələcəyi onun intellektual, elmi, təhsil
potensialından asılıdır. Biz gənclərimizi
savadlı, bilikli, ölkəmizin uzunmüddətli
inkişafını təmin edə bilən gənclər kimi
görmək istəyirik. Buna görə də təhsil və
elm sahələrinə investisiyalar bizim
dövlətimizin siyasətində prioritet
istiqamətlərdən biridir. Müstəqillik illərində
bu sahədə çox iş görülüb. Təhsil və elm
sahələrinin dəstəklənməsi, bu sahələrdə
islahatlar üçün müxtəlif dövlət proqramları
həyata keçirilir. Əlbəttə, bütün bunlar
təbabət kimi mühüm sahəyə də aiddir.
Son bir ildə ölkəmizdə, özü də təkcə
paytaxtda deyil, regionlarda da klinikaların,
tibb mərkəzlərinin, diaqnostika mərkəz -
lərinin, demək olar ki, hamısı yenidən
qurulub və ya yenidən tikilib. Onlar
bugünkü bütün tələblərə cavab verən
müasir avadanlıqla təchiz edilib. Lakin
bunlarla bərabər, biz çox yaxşı başa
düşürük ki, tibb xidmətinin keyfiyyəti, ilk
növbədə, həkimdən asılıdır. Buna görə də
bu gün burada, bizim iştirakımızla baş
verən hadisə – bu filialın, ən müasir təhsil
proqramlarının, praktiki təbabətdə zəruri
innovasiyaların tətbiq edildiyi universitetin
filialının açılması, mən əminəm ki, ölkəmiz -
də təbabətin səviyyəsinə çox yaxşı təsir
göstərəcək”.

Azərbaycan ilə Rusiya arasında ta -
rixən formalaşmış səmimi və mehriban

əlaqələrdən danışan Mehriban Əliyeva bu
gün bu təməl üzərində qurulan döv lət -
lərarası münasibətlərdən, mədəniyyət,
elm, təhsil sahələrində əlaqələrdən söz
açıb. “Bakıda artıq bir neçə ildir Lomo no -
sov adına Moskva Dövlət Universitetinin
filialının fəaliyyət göstərdiyini xatırladan,
onun qısa müddətdə çox prestijli ali mək -
tə bə çevrildiyini deyən natiq ümidvar ol -
duğunu bildirib ki, yaxın gələcəkdə Seçe -
nov Universitetinin filialı da öz mə zun -
larının parlaq pleyadası ilə fəxr edəcək”.

Mehriban Əliyeva Azərbaycanın gələ -
cəyi olan, elmimizin qürur və fəxri hesab
edilən tələbələrin sevincini də onlarla
bölüşür, onların təşkil etdiyi tədbir və
mərasimlərə qatılır, gənclərin elmə olan
marağının artmasına səbəb olur. Azər bay -
canın Birinci xanımının ali məktəbi
bitirən məzunlarla görüşləri də ənənə
halını alıb, bu cür mərasimlərdə iştirak
etməklə həyata yeni addımlarını atan
gənclərə xüsusi diqqət göstərdiyini
nümayiş etdirir. 2018-ci il mayın 26-da
ADA Universitetində keçirilən məzun
günündə Prezident İlham Əliyev, birinci
xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla
Əliyevanın iştirakı bu ali təhsil ocağını
başa vuran məzunların ikiqat sevincinə
səbəb olub.

ADA Universitetində tələbə, müəllim
və işçi heyətini 46 müxtəlif ölkədən olan
insanların təşkil etməsi burada beynəl -
miləl mühitin yaradılmasına böyük töhfə
verir. Tə lə bə lər bu təh sil oca ğın da müa -
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sir tə lə bə şə hər ci yi mühi tin dən, fə al və
ma raq lı tə lə bə hə ya tın dan, yük sək aka -
de mik gös tə ri ci lər lə oxu yan tə lə bə lə rə
təh sil haq qın da güzəş tlər dən və dün ya -
nın 60 apa rı cı uni ver si te ti ilə təh sil müba -
di lə si im kan la rın dan ya rar la nır lar. Bu ra -
da 41 ölkə dən 2200 tə lə bə təh sil alır ki,
on lar dan da 85 fa i zi ba ka lavr, 15 fa i zi isə
ma gistr pil lə sin də dir. Təh sil müəs si sə sin -
də ic ti mai və bey nəl xalq müna si bət lər,
biz nes, in for ma si ya tex no lo gi ya la rı və
mühən dis lik fakü ltə lə ri fə a liy yət göstə rir.
ADA- da tə lə bə lər ba ka lavr pil lə si üzrə
bey nəl xalq müna si bət lər, döv lət və ic ti -
mai mü na si bət lər, hüquqş ünas lıq, biz ne -
sin ida rə edil mə si, iq ti sa diy yat, kom pü -

ter mühən dis li yi, kom püter el mlə ri, in for -
ma si ya tex no lo gi ya la rı, ma gistr pil lə si
üzrə isə dip lo ma ti ya və bey nəl xalq müna -
si bət lər, döv lət ida rə et mə si, biz ne sin ida -
rə olun ma sı, MBA, təh sil me nec men ti ix -
ti sas la rı üzrə təh sil alır lar. 

Azər bay can da ye ni tex no lo gi ya la rın
tət bi qi müa sir iq ti sa di in ki şa fın, dövlət
qu ru cu lu ğu nun əsas is ti qa mət lə rin  dən -
 dir. Bu gün ölkə miz fə in no va tiv la yi hə lə -
rin tət bi qi ge niş lə nir, müa sir İKT va si tə -
lə ri bütün sa hə lər də tət biq olu nur. Bi rin -
ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əliyeva döv  -
lət sektoruna ən müasir qabaqcıl texnolo-
giyaların gətirilməsi üçün fəal təşəbbüs -
karlığını davam etdirir. 
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Bakıda keçirilən “Müasir texnolo -
giyaların qlobal biznes mühitinə təsiri”
mövzusunda tədbirdə bu məsələlərə
geniş yer verilmişdir. Qeyd olunmuşdur
ki, bu gün Azərbaycanda dünyanın ən
güclü IT şirkətləri fəaliyyət göstərir.
“Uber”, “Airbnb” kimi nəhəng qlobal
şirkətlərə çevrilən “startup” təşəbbüsləri
artır, bu cür layihələr uğurlu biznes ideya -
larının tapılmasında öz müsbət təsirlərini
göstərir.

Azərbaycanda vaxtilə kitaba böyük
maraq göstərilib, mütaliə sevənlərin sayı
isə digər ölkələrlə müqayisədə dəfələrlə
çox olub. Mehriban Əliyevanın elmə və
təhsilə olan diqqətinin daha bir nümunəsi

müasir tipli kitabxanaların yaradıl ma -
sıdır.  Mehriban Əliyevanın rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü
ilə yaradılan yeni və müasir kitab evləri
intellektual səviyyəni yüksəltmək, bilik və
savad almaq üçün ən mühüm şərt olan
mütaliə etmək kimi ənənəni yaşatmaq və
gələcək nəsillərə ötürmək kimi vacib
məsələyə böyük töhfə verir. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü
ilə yaradılan bu cür kitab mərkəzləri həm
müasir dizayn elementləri, həm də maddi-
texniki bazası ilə fərqlənir. Onların sırasında
2018-ci il avqustun 28-də istifadəyə verilən
Bakı Kitab Mərkəzini xüsusi qeyd etmək
olar. Prezident İlham Əliyevin və Birinci
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xanım Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə
açılışı keçirilən 2500 kvadratmetrlik Kitab
Mərkəzində Azərbaycan və digər dillərdə
dünya ədəbiyyatı bestsellerləri, incəsənətə
dair nadir albomlar, turistlər üçün bələdçi
kitablar, musiqi kitabları və notlar da
satılacaq. Burada müxtəlif dillərdə və janr -
larda 10 mindən çox adda kitab təqdim
olunmaqdadır. Mərkəzdə ümu milik  də,
oxucular Azərbaycan dili ilə yanaşı, rus,
ingilis, alman, fransız, ispan və ərəb
dillərində nəşrlər də əldə edə bilirlər.  

Mərkəzin layihəsi üzərində işləni -
lərkən kitabsevərlərin müxtəlif nəşrlər
əldə etməsi ilə yanaşı, burada asudə
vaxtlarını xoş keçirmələri üçün hər bir
məqama xüsusi diqqət yetirilib. Kitab

satışı ilə bərabər, burada “Coffeemood”
adlı kafe də fəaliyyət göstərir. Qonaqlar
kafedə istirahət edərkən Mərkəzdə təq -
dim olunan kitab və jurnallarla tanış ola
biləcəklər. Beləliklə, şəhər mən zərəsinə
açılan pəncərələrin önündə çay süfrəsi
arxasında mütaliə kitabsevərlərə xüsusi
zövq verir. 

Kitab Mərkəzinin qonaqları burada
müxtəlif nəşrlərlə yanaşı, “I love Baku”
milli brendinin Azərbaycana dair suvenir -
ləri və “Azərmarka”nın məhsullarını da
əldə edə bilirlər. Mərkəzdə quraşdırılan
monitorlarda yeni kitablar haqqında mə -
lumat lar veriləcək. Eyni zamanda kitab -
sevərlər sensor ekranlarda mər kəzdə
satılan kitablar haqqında da məlumat
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almaq mümkündür. Burada ən mühüm
yeniliklərdən biri görmə qabiliyyəti
məhdud şəxslər, uşaqlar üçün guşələr,
müxtəlif ədəbi və mədəni xarakterli
təqdimat tədbirlərinin keçiril məsi üçün
xüsusi yerlərin təşkilidir. 

Bakı Kitab Mərkəzində mütəmadi
olaraq müxtəlif kitab təqdimatları, məş -
hur yazıçılar, şairlər, həmçinin sevilən
mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə
görüşlər, ustad dərsləri üçün də şərait
yaradılıb. Həmçinin, mərkəzdə uşaq və
yeniyetmələrdə mütaliəyə marağı artır -
maq üçün tanınmış şəxslərin iştirakı ilə
oxu günləri, dil kursları və digər təd -
birlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bakı

Kitab Mərkəzinin 3 dildə fəaliyyət gös -
tərən saytı isə oxucuların internet resurs -
ların köməyilə kitabları sifariş etməsinə
imkan yaradır.

Azərbaycanın səhiyyə sisteminin
müasir dünya standartları səviyyəsində
yenidən qurulmasında, dövlət proqram -
larının uğurla həyata keçirilməsində
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın xidmətləri
danılmazdır. Mehriban xanımın bütün
sahələridə olduğu kimi, səhiyyə sekto -
runa da xüsusi diqqət və qayğısı bu
sahədə mühüm keyfiyyət dəyişik liklərinin
baş verməsinə səbəb olmuşdur. Onun
xüsusi diqqət və qayğısı nəticəsində tibb
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müəssisələrinin maddi-texniki bazası
möhkəmləndirilmiş, onlarla tibb müəs -
sisəsi tikilmiş və ya əsaslı təmir olunmuş,
müasir avadanlıqlarla təchiz edilmişdir.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata
keçirilən müxtəlif proqramlar çərçi -
vəsində xəstəliyə dücar olmuş insanların
tamamilə pulsuz müalicəsinə kömək
göstərməsi minlərlə insanın şəfa tap ma -
sına səbəb olmuşdur. Bu gün ölkəmizdə
yenidən qurulan səhiyyə müəssisələri
regionda ilk dəfə açıq ürək əməliyyatı,
qaraciyərin köçürülməsi və digər bu kimi
mühüm nailiyyətlərə imza atmışdır.
Həmin tibb ocaqlarında yüzlərlə xəstə
məhz Birinci xanımın yardımı nəticəsində
öz sağlamlığına qovuş muşdur. 

Mehriban Əliyevanın səhiyyə sahə -
sində ən uğurlu addımlarından biri he -
mofiliya və talassemiya irsi qan xəs təlik -
lərinə düçar olmuş şəxslərə hərtərəfli
qayğısıdır. Onun birbaşa təşəbbüsü ilə bu
xəstəliyin müalicəsi üçün səhiyyə müəs -
sisələrinə lazım olan ən vacib tibb
avadanlıqları, o cümlədən VIII/IX faktor
pre paratları ölkəmizə gətirilmiş, xəs tələ -
rin müalicəsində geniş istifadə olunmuş -
dur. Bu gün dünyada hemofiliyalı xəs -
tələrin lazımi dərman preparatları ilə
təmin edilməsi səviyyəsi 20%-ə bəra -
bərdir. Azərbaycan da bu göstəriciyə çatıb
və inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi,
ölkəmizdə də tibbi göstərişlər əsasında
hemofiliyalı xəstələr müxtəlif növ müalicə
alırlar.

Heydər Əliyev Fondu dünya
sivilizasiyasının şah əsəridir 

“Həyatda uğur və məsuliyyət
yanaşıdır”.

Mehriban Əliyeva

Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif
ölkələrdə həyata keçirdiyi sosial və
humanitar layihələr onun fəaliyyətində
mühüm yer tutur. Bu layihələrin iki əsas
hədəfi var. Birinci hədəf məktəb və
xəstəxanala rın tikintisi, dərmanların və
zəruri yardımların çatdırılması vasitəsilə
köməyə ehtiyacı olan insanlara yar dım -
dırsa, ikinci hədəf Azərbaycanla tərəfdaş
münasibət lərdə olan ölkələrə dost əli
uzatmaq və bu yolla ikitərəfli əlaqələri
daha da üst səviyyəyə qaldırmaqdır.

Heydər Əliyev Fondunun bu sahədə
həyata keçirdiyi layihələr Azərbaycanın
bütün regionları ilə yanaşı, ölkəmizin
hüdudlarından kənarda da uğurla həyata
keçirilib. Cibutidə, Bosniya və Herse -
qovinada, Rusiyada, Gürcüstanda icra
edilən layihələr bütün dünyaya Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevanın simasında Azərbaycan xalqı -
nın insanpərvərliyini, nəcibliyini nümayiş
etdirir.

Mehriban xanım öz sosial qayğısını,
himayəçiliyini, humanizmini Azərbay -
candan kənarda, dünyanın hüdudsuz
bölgələrində gerçəkləşdirir, bəşər siviliza -
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siyasının tərəqqisinə köməyini əsirgəmir.
Onun bir amalı var: bəşər övladı arasında
ayrı-seçkilik qoyulmadan birgə huma -
nizmə nail olmaq, multi kultural dəyərlərə
hörmət etmək. Azər baycandan kənarda
yaşayan soydaş larımız daim onun diqqət
mərkəzindədir. Gürcüstanda, öz tarixi ata-
baba torpaqlarında yaşayan 500 min
Azər baycan türkünün təhsili, öz mədəniy -
yətini qoruyub saxlaması istiqamətində
çoxsaylı layihələr həyata keçirilir. Neçə
illərdir, Gürcüstan azərbaycanlılarının
birinci sinfə gedən uşaqları davamlı
olaraq məktəb ləvazimatları ilə təmin
edilirlər. Azərbaycan türklərinin gürcü
dilini, kompüter texnologiyalarını yaxşı

bilməsi üçün çoxlu kurslar açılıb, Fondun
dəstəyi ilə bu ölkədə azərbaycanlıların bir
sıra musiqi, rəqs qrupları yaradılıb ki, indi
onlar millətimizi təkcə Gürcüstan səviy -
yəsində deyil, beynəlxalq səviyyəli mü -
sabiqə lərdə də təmsil edirlər. Soydaş -
larımızın yaşadığı bir sıra kəndlərdə
məktəblərin, məscidlərin bərpa olun -
masına, su xətlərinin çəkilməsinə kömək
göstərilir.

Mehriban Əliyeva eyni zamanda
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi
böyük və xeyirxah əməllər sahibi kimi
sevilir. Fondun bir çox ölkələrdə (ABŞ,
Rusiya, Türkiyə, Rumıniya, Gürcüstan və s.)
nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və
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qurum çoxsaylı layihələri ilə artıq təkcə
Azərbaycanda deyil, onun hüdudlarından
kənarda da böyük işlər görür. Fond
Azərbaycanın strateji tərəfdaşı, dostu və
qardaşı Pakistanda uşaqların təhsili üçün
himayəsini əsirgəmir. Pakistanda icra
edilmiş layihələr qardaş ölkənin və -
təndaşlarının həyatında silinməz izlər
buraxmışdır. Pakistan xalqı neçə illərdir
ki, Azərbaycanın Birinci xanımının qayğısı
ilə əhatə olunmuşdur. 2007-ci ildə
Pakistanda baş vermiş zəlzələ nəticəsində
Müzəffərabad şəhərində məktəb tama -
milə dağılmışdı. Uşaqlar çadırlarda ağır
şəraitdə təhsil alırdılar. Məhz Mehriban
xanımın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev
Fondu Pakistan qızlarının yüksək səviy -

yədə təhsil alması üçün dünya standart -
larına cavab verən, ən çağdaş texnologiya -
larla təmin olunmuş böyük məktəb
tikərək istifadəyə verdi. Yüzlərlə gənc
müsəlman qızın yaxşı təhsil almasına
səbəb olan bu layihənin ger çəkləşdiril -
məsi humanizmin bariz tən tənəsi idi.
Pakistanlılar bu yaxşlığı heç vaxt unut -
mayacaqlarını bildirmişlər, bunu bu gün
də həmin məktəbdə təhsil alanların min -
nət darlıq duyğularından görmək olar.
Məktəbdə 2012-ci ildə əsaslı yenidənqur -
ma və təmir işləri aparıl dıqdan sonra bu
təhsil müəssisəsinə Mehriban Əliyevanın
adının verilməsi də təsadüfi deyil. Çünki
pakistanlılar üçün Mehriban xanım nəcib
əməllər sahibi olan xeyirxah bir simadır. 
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2012–2013-cü illərdə Azərbaycanın
Birinci xanımının təşəbbüsü ilə Pakis -
tanda səhiyyə, təhsil və humanitar sa -
hələrdə bir sıra layihələrin icra edilməsi,
“Edhi Home” kimsəsizlər evləri, “Akbar
Care” İnstitutu, “Serebral” iflic klinikası
və “Lakki Marvat” uşaq və qadın xəs tə -
xanasında hepatit B virusuna qarşı
peyvəndləşdirmə və müayinələrin apa rıl -
ması, “Saif” Fonduna maddi yardımların
göstərilməsi bu ölkəyə qayğının bariz
ifadəsidir. Mehriban Əliyevanın Peşəvər
şəhərində Dünya Donarlar Gününə həsr
edilmiş mərasimdə qan xəstəliklərinin
müayinəsi ilə məşğul olan “Həmzə”
Xeyriyyə Fonduna xüsusi qanköçürmə
laboratoriyası ilə təchiz olunmuş “Suzuki”
markalı təcili tibbi yardım avtomobili və
minlərlə qanköçürmə paketi hədiyyə
etməklə yerli əhalinin qəlbində ən doğma
insana çevrildi. Onun bu nəcib key -
fiyyətlərini digər layihələrdə də görmək
olar. Heydər Əliyev Fondunun Xayber
Paxtunxva əyalətində həyata keçir diyi
humanitar layihələr proqramı çər çivə -
sində Xayber Göz Fondunun nəzdində
fəaliyyət göstərən Göz klinikasının yeni
blokunun və gözləmə otaqlarının inşası
üçün maddi yardım göstərməsi dünyada
xeyirxahlığın və mərhəmətin Azərbaycan
modelini nümayiş etdirdi. Pakistanda
onun dəstəyi ilə həyata keçirilən işlər
bununla bitməyib, çoxlu sayda hu -
manitar layihələr, dəstəklər bu gün də
davam edir.

Azərbaycanın Birinci xanımının
huma nistliyinə digər xarici ölkələrə
göstərdiyi yardımlar da dəlalət edir. ABŞ,
Türkiyə, Rumıniya, Rusiya və başqa
ölkələrdə Heydər Əliyev Fondu öz filialları
vasitəsilə təbii fəlakətlərdən (zəlzələdən,
torpaq sürüşmələrindən, yanğınlardan)
ziyan çəkən insanlara yardımlar et -
məkdədir. Təbii fəlakətlərdən əziyyət
çəkmiş Rumıniyaya və Haitiyə Mehriban
xanımın təşəbbüsü ilə yardımlar gös -
tərilib. Azərbaycanın terrordan əziyyət
çəkdiyini nəzərə alaraq, Heydər Əliyev
Fondu 2011-ci ilin sentyabr ayında
Fransa Terror Qurbanları Assosiasiyasına
maliyyə yardımı etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun möhtəşəm
fəaliyyəti dünya ölkələrinin müxtəlif elmi-
mədəni, ictimai dairələri ilə yanaşı, mü -
hüm dövlət strukturları, nüfuzlu beynəl -
xalq təşkilatların rəhbərlərinin diqqət
mərkəzindədir. Fondun yaradıldığı gün -
dən başlayaraq dünyanın ictimai-humani -
tar sektorlarında həyata keçirdiyi xoşmə -
ram lı layihələr beynəlxalq icti maiyyətin
xüsusi hörmətini və etimadını qazanmış -
dır. Həmin təşkilatlar Heydər Əliyev Fon -
dunun fəlsəfəsi, sosial iqtisadi sahə lərə
verdiyi töhfənin əhəmiyyətini nəzərə
alaraq faydalı əməkdaşlığa üstünlük verir.
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin Fon -
da olan marağı da bu baxımdan mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Komitə Fondun gör -
düyü işləri izləyərək qarşılıqlı əmək daş -
lıqda maraqlı olduğunu ifadə etmişdir.
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Dövlətlərarası Aviasiya Komitə si nin sədri
Tatyana Anodina 2006-cı ilin iyunun 2-
də Heydər Əliyev Fondunda olarkən
bildirmişdir ki, belə nüfuzlu təş kilatla
yaxından əməkdaşlıq onlar üçün xüsusi
maraq kəsb edir. 

Heydər Əliyev Fondunun sərgi və
ekspozisiyası ilə tanış olan T.Anodina
Azərbaycanda gedən nəhəng quruculuq
işlərinin miqyasına heyran qaldığını,
Heydər Əliyev Fondunun onda zəngin
təəssürat doğurduğunu söyləyən qonaq
hələ 1991-ci ildə Dövlətlərarası Aviasiya
Komitəsinin yaradılmasında Heydər
Əliyevin xüsusi rolunu vurğulayıbdır.
Fondun prezidenti, UNESCO-nun xoş -
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı

Mehriban Əliyevanın gördüyü işlərə
heyranlığını ifadə edib, Azərbaycanın
Birinci xanımının bu fədakar fəaliyyətinin
bir çox ictimai təşkilatların rəhbərləri
üçün örnək olduğunu nəzərə çatdırıb.
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri
Tatyana Anodina Heydər Əliyev Fon -
dunun müxtəlif yöniimlü proqramlarını
təqdir edərək qayğıya və köməyə ehtiyacı
olanların problemlərinin həlli, uşaq evləri
və internat məktəblərində tərbiyə alan
uşaqlara, qaçqın və məcburi köçkünlərə
yardım, elm. təhsil, səhiyyə və mədə -
niyyət sahəsində görülmüş işlərin dün -
yada xeyriyyəçlik missiyasının ən yaxşı
nümunəsi kimi qiymətləndirib.

– 199 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



Milli ideologiyanın və 
azər baycançılıq fəlsəfəsinin

təbliğatçısı

“Haqq ədalətdən, ədalət
mərhəmətdən yüksəkdir”.

Əbu Turxan

Bün gün beynəlxalq birlik respub li -
kamızı regionda sülhü, inkişafı, tərəqqini,
səmərəli əməkdaşlıq təşəbbüslərini dəs -
təkləyən dövlət kimi tanıyır. Azər baycan
yü rütdüyü uğurlu diplo matiya sayəsində
bəd nam erməni lobbisinin məkr və iftira
üzərində qurulmuş qərəzli təbliğat siya -
sə  tini darmadağın edir. Ölkə rəh bərliyi-
nin “hücum diplomatiyası” sayə sində er -
mə ni lərin münaqişə ilə bağlı gerçək lik ləri
təh rif etmək, dünyanı çaş dırmaq cəhd  ləri
pu ça çıxır. Ermənistan bu gün dün yada
iş ğal çılıq siyasəti yürü dərək özü nü qlobal
iqtisadi layi hələrdən təcrid edən, bütöv -
lük də Cənubi Qafqaz regio nu nun iqtisadi
inkişafını ləngidən dövlət kimi tanınır. Tə -
cavüzkar bədnam qonşu muz regionda
baş qa dövlətin “for-postu” kimi çıxış edir
və sülh danışıqlarını süni şəkildə uzat -
maq la vaxt udma ğa çalışır. Azərbaycanın
xaricdəki dias poru, səfirlik ləri ilə yanaşı,
ayrı-ayrı ictimai qurumların – dərnək lər -
in, qeyri-hökumət təşkilatlarının, cəmiy -
yətl ərin də bu prosesdə iştirakının
intensiv xarakter alması isə çox sevin -
diricidir. İctimai statusda fəaliyyət göstər -

mə sinə bax ma yaraq, milli mənafelərə
xidmət edən strateji əhəmiyyətli layihə -
ləri uğurla reallaşdıran, cəmiyyətin ciddi
rəğbətini və dəstəyini qazanan Heydər
Əliyev Fondunun Azərbaycan həqiqətləri -
nin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
ölkə mizin milli-mənəvi irsinin dünya
miq yasında tanıdılması istiqamətindəki
ardıcıl və sistemli fəaliyyəti bu baxımdan
xüsusi vurğulanmalıdır. 

Mehriban xanım Əliyevanın üzərinə
götürdüyü məsuliyyətli missiya çoxşaxəli
olması ilə diqqəti çəkir. Onun milli
həqiqətlərin, ilk növbədə, Xocalı soy qı -
rımı nın dünyada tanıdılması istiqa mətin -
də həyata keçirdiyi məqsəd yönlü fəaliy -
yəti bütün ictimai təşkilatlar və cəmiyyət
üçün örnək sayıla bilər. 

Mehriban xanım Əliyeva, demək olar
ki, bütün xarici səfərlərində, keçirdiyi
görüşlərdə işğalçı Ermənistanın Azər -
baycanın qədim mədəniyyət mərkəzi
Qarabağda mədəni irsimizə ciddi ziyan
vurmasından, tarixi yerlərimizi bərbad
hala salmasından dönə-dönə, faktlarla
danışır və dünya ictimaiyyətini erməni
terrorçuların vəhşiliklərinə son qoymaq
üçün təsirli tədbirlər görməyə çağırır.
Mehriban xanım Əliyeva Ermənistan
tərəfindən işğal olunmuş torpaqlarımızda
tarixi, mədəniyyət abidələrimizin məhv
edildiyini dəfələrlə yüksək tribunalardan
bəyan etmişdir: “Tarixi və mədəniyyət
abidələrinin qorunması ölkəmiz üçün bir
də ona görə vacibdir ki, Azərbaycan əra -
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zi sinin 20 faizi Ermənistanın işğalı
altındadır. Həmin ərazilərdə minlərlə ta -
rixi, mədəniyyət abidələri məhv edil -
mişdir. Ölkəmizdə bir milyon qaçqın və
məcburi köçkün var və onların müəy yən
hissəsi hələ də çadırlarda yaşayır. Biz bu
faktları beynəlxalq ictimaiyyətə çat -
dırmaqda davam edəcəyik”.

Mehriban xanım beynəlxalq tribuna -
lardan Ermənistanın elmi-mədəni soy -
qırımı siyasətinə də xüsusi diqqət yetirir,
işğalçı ölkənin Azərbaycanın təhsil sek -
toruna vurduğu ağır zərərlərdən bəhs
edir. Onun UNESCO-nun təşkilatçılığı ilə
keçirilən bir çox konfranslarda elm,

mədəniyyət, təhsil sahəsində Azər bay -
canın inkişafına mane olan amillərdən
biri kimi Ermənistanın işğalçı siyasətini
qabartması dünya ictimaiyyətində erməni
vandalizmi barəsində yetkin fikir
formalaşdırır. Mehriban Əliyeva dəfələrlə
bəyan etmişdir ki, Ermənistanın işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərinə vurduğu
ziyan təxminən 60 milyard ABŞ dolları
həcmində hesablanır. Təhsil sahəsinə çox
ciddi zərbə dəymişdir. 1000-dən çox
təhsil müəssisəsi işğal zonasında qalmış
və dağıdılmışdır. Bu gün əraziləri işğal
olunmuş rayonlar üzrə 687 məktəb, 61
məktəbəqədər və 31 məktəbdənkənar
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tərbiyə müəssisəsi fəaliyyət göstərir.
Lakin şəraitin dözülməzliyinə bax ma -
yaraq, məcburi köçkün şagirdlərin təhsilə
həvəsi yüksək olaraq qalır. Məhz bunun
nəticəsidir ki, məcburi köçkün məktəb -
lərinin məzunları arasında ali və orta
ixtisas təhsili ocaqlarına qəbul olunan -
ların sayı digər məktəblərlə müqayisədə
heç də aşağı səviyyədə deyildir. Azər -
baycan hökuməti məcburi köçkünlərin
təhsilinə yüksək qayğı göstərir, onlar
üçün yeni məktəblər inşa edir. Məcburi
köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə
tikilmiş orta məktəblərdə minlərlə şagir -
din təhsili üçün bütün imkanlar yara -
dılmışdır.

Azərbaycan torpaqlarının işğalının və
Xocalı soyqırımının dünyada tanı dıl ması
Heydər Əliyev Fondunun əsas fəaliyyət
istiqamətlərindən biri olmuş və bu siyasət
uğurla davam etdirilməkdədir. Kampani -
ya ayrı-ayrı insanların, ölkədəki vətəndaş
cəmiyyətinin və xaricdəki diaspor təş -
kilatlarının ermənilər tərə fin dən Azər -
baycanın Xocalı şəhərində törədilmiş
soyqırımı, Ermənistan rəhbər liyi tərə -
findən yürüdülən siyasətin faşist mahiy -
yəti barədə beynəlxalq ictimaiy yətin mə -
lu matının artırılmasına yönəlmiş sistemli
maarifçilik və təbliğat işi aparılması üçün
pərakəndə səylərini birləşdirmişdir. Məq -
sədi həm də Xocalı soyqırımının dünyada
tanınmasına, bir gecədə yüzlərlə insanı
yalnız azərbaycanlı olduqlarına görə
məhv etmiş ermənilərin əməllərinə siyasi

və hüquqi qiymət verilməsinə nail olmaq,
insanlığa qarşı bu cür cinayətlər
barəsində susmağın, başqalarının ağrı-
acısına laqeydliyin planetin başqa
guşələrində də oxşar faciələrə gətirib
çıxarmasını göstərmək olan bu kampa -
niya Azərbaycan milli ideyasının güclən -
mə sinə də misilsiz töhfə verməkdədir.
Canlı şahidlərə malik və qətliam görüntü -
lərini özündə əks etdirən Xocalı soyqırı -
mının müxtəlif ölkələrin parlamentlərin -
də tanıtdırılması və “Xocalıya ədalət”
aksiyalarının keçirilməsi erməni lobbi -
sinin fəaliyyətinə ciddi zərbədir və dünya
görür ki, özünü “məz lum millət” kimi
göstərmək istəyənlər Azərbaycanda əsl
soyqırımı törədiblər. İndiyə qədər bu
məqsədlə xaricdə müxtəlif tədbirlər,
sərgilər təşkil olun muşdur. Bu gün onlarla
ölkədə uğurla həyata keçirilən bu
kampaniyaya 120 mindən çox insan və
115 təşkilat qoşulmuşdur. Bu əzmkar
fəaliyyətin nəticəsidir ki, son illərdə
ondan artıq ölkənin parlamentində Xocalı
soyqırımı haqqında qətnamələr qəbul
edilmiş, ABŞ-ın 20-dən çox ştatının
qanunvericilik orqanı Xocalı faciəsini
soyqırımı kimi tanımışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyeva ən mötəbər beynəlxalq
təşkilatların nüfuzlu şəxslərinin diqqətinə
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin dayan -
dırılmasını çatdırır, Azərbaycanın mövcud
status-kvonun davam etməsi ilə barış -
mayacağını bəyan edir. Onun NATO-nun
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baş katibinin birinci müavini Rouz
Gettemüllerin başçılıq etdiyi rəsmi nü -
mayəndə heyətini qəbul edərkən diqqətə
çatdırdığı bəyanat olduqca cəsarətli və
qətiyyətliliyi ilə yadda qalmışdır: “Azər -
baycan dövləti öz suverenliyini və ərazi
bütövlüyünü qoru yaraq beynəlxalq hü -
quq çərçivəsində fəaliyyət göstərir,
beynəlxalq-hüquqi tə cavüz ilə əlaqədar
zəruri normaları implementasiya edir və
əks tədbirlər görür”. Bu sözlər beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə Azərbaycanın öz
torpaqlarını işğaldan azad etmək üçün
təsirli addımlar atmaq qətiyyətinin bir
ifadəsi idi. Bu, Azərbaycan dövlətinin öz

milli maraq la rını müdafiə etmək, bey -
nəlxalq hü ququn prinsip və normalarını
dəs tək ləmək baxımından qətiyyətli möv -
qe olmaq la yanaşı, Azərbaycanın öz ərazi
bütöv lüyünü bərpa etmək üçün digər
vasitələrdən istifadə etmək məc buriy -
yətində qalacağının xəbərdarlığı idi. 

Mehriban xanım Əliyeva milli lə ya -
qətin təcəssümüdür, o, həmişə ölkə nin
şərəfini qətiyyətlə qoruyur. Onun rəhbəri
olduğu Fond Dağlıq Qarabağ müna -
qişəsində xalqın üzləşdiyi faciələri əyani
şəkildə göstərən filmlərin, foto sənədlərin,
kitabların, digər kütləvi nəşr lərin çapını
və bütün dünyada yayılmasını təmin edir.
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Bu məqsədlə müxtəlif internet saytları
yaradılır, bir sıra xarici kütləvi infor -
masiya vasitələrinin imkanlarından geniş
istifadə olunur. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva Müs -
təqil Dövlətlər Birliyinin (MDB) iştirakçısı
olan ölkələrin Daxili İşlər Nazirləri
Şurasının Bakıda keçirilən iclasının işti -
rak çılarını qəbul edərkən erməni vəh -
şiliyinin davam etməsinə kəskin etirazını
bəyan edibdir. “Diqqətinizi Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ bölgəsində bir sıra xarici
şirkətlərin qanunsuz iqtisadi fəaliyyəti

faktlarına yönəltmək istərdim. Hazırda
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində
qanunsuz iqtisadi fəaliyyət həyata keçirən
177 xarici hüquqi şəxs aşkar edilib. Bu -
nun la yanaşı, 710 xarici vətəndaş işğal
olun muş ərazilərə gəlib” deyərək, Meh -
riban xanım MDB dövlətlərinin diqqətini
Ermənistanın işğal siyasətinin acı nə -
ticələrinə yönəldib. 

Azərbaycanın Birinci xanımı qətiy -
yətlə bildirmişdir ki, beynəlxalq təşkilat -
lar və xarici ölkələr birmənalı şəkildə
Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın ayrılmaz
hissəsi olduğunu anlamalıdır. “Ölkəmizin
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ərazi bütövlüyünü bütün dünya tanıyıb.
Buna görə də bu cür pozuntular, bu cür
hərəkətlər Azərbaycan qanunvericiliyinin
kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bu -
nunla yanaşı, son illərdə bu ərazilərdən
narkotiklərin becə rilməsi və sonradan
trafiki üçün istifadə olunması faktları
möv cuddur. Bu da sözsüz ki, böyük
narahatlıq doğurur. İstər xarici şirkətlər
tərəfindən, istərsə də ayrı-ayrı şəxslər
tərəfindən bu cür hərəkətlər Azərbaycan
qanunvericiliyinin kobud şəkildə pozul -
ma sıdır və bizim dövlətimiz həmin hərə -
kət lərin dayandırılması və qarşısının
alınması üçün bütün qanuni tədbirləri

görür və gələcəkdə də görəcək. Əlbəttə,
bu cəhətdən biz İnterpolun dəstəyinə çox
bel bağlayırıq. Mən bir daha təcrübənizi
bölüşdüyünüzə, bizim birgə işimizə görə
təşəkkür etmək istəyirəm və əminəm ki,
gələcəkdə uğurlu əmək daşlığımızı davam
etdirəcəyik”.

Xalqımızın milli faciəsi olmaqla ya -
naşı, həm də tariximizin qürur səhifə sinə
çevrilən 20 Yanvar hadisələrinin il dö -
nümü ilə əlaqədar da Heydər Əliyev
Fondu xarici ölkələrdə davamlı şəkildə
müxtəlif təd birlər, konfranslar keçirir. Bu
konfrans larda 20 Yanvar faciəsi haqqında
mə lumatlar verilir, sovet imperiyasının
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Azər baycan xalqının azadlıq və müstəqil -
lik ruhunu sındırmaq üçün bu ağır
qətliamı törətdiyi beynəlxalq ictimaiyyətə
təqdim edilir. Azərbaycan xalqının ümum -
milli lideri Heydər Əliyevin 1990-cı il
yanvarın 21-də Azərbaycanın Moskva
şəhərindəki nümayəndəliyinə gələrək
sovet rəh bərliyinə açıq etiraz etməsi, Ulu
Öndərin ölkəmizin müstəqilliyinin qorun -
masında fədakar xidmətləri və 20 Yanvar
hadi sələrinə ilk dəfə siyasi-hüquqi qiymət
verdiyi barədə dünya ictimaiy yətinə geniş
bilgi verilir.

Dünyanın ən nüfuzlu ictimai-siyasi
xadimlərinin, elmi-mədəni cəmiyyət lə -
rinin tanınmış nümayəndələrinin iştirak
etdiyi bu cür tədbirlərdə Mehriban Əliye -
vanın dəyərli fikirləri olduqca maraq
doğurur. Azərbaycanın paytaxtında “İn -
klü ziv cəmiyyətlərin qurulması üçün
fərqliliklərin aradan qaldırılması” möv zu -
sun da keçirilən VI Qlobal Bakı Forumun -
da çıxış edən Mehriban Əliyeva ali ümum -
bəşəri dəyərləri, bəşəri ideya ları, qar şı -
lıqlı anlaşmanı və sülhü təşviq edən
siyasətin faydalarından danışıb. 

Mehriban Əliyeva bildirib ki, uzun
əsrlər boyu Azərbaycan müxtəlif dinlərin
və xalqların nümayəndələrinin birlikdə
sülh şəraitində yaşadığı diyar olub.
Multikulturalizm və etnik zənginlik ən -
ənə ləri bizim ən böyük sərvətimizdir. Biz
adət-ənənələrimizi qoruyub sax layırıq və
dünyaya açığıq. 

Qadınların himayədarı, 
idma nımızın şöhrət tacı

“Xoşbəxt olmaq qabiliyyəti elə
özümüzdən asılıdır”. 

Şarlotta Bronte

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətində
insan hüquq və azadlıqlarının qorun -
masını, gender bərabərliyini əsas prinsip -
lərdən birinə çevirmişdir. Qadın və
uşaqların məişət zorakılığından müdafiə
olunması, zərərli vərdişlərin aradan
qaldırılması, erkən nikahların qarşısının
alınması və ailədə baş verən zorakılığın
uşaqlara təsirinə yol verilməməsi, əhali
arasında insan hüquqları və gender
bərabərliyi ilə bağlı genişmiqyaslı mə -
lumatlandırma kampaniyasının təşkili
Fond tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər
sırasında mühüm yer tutur. Bu istiqamətdə
icra edilmiş layihələr gender bərabərliyinin
təmin olunmasında mü hüm rol oynamışdır. 
Meh ri ban Əliyeva gender problemlərinin,
qadınlara qarşı bütün zorakılıqların,
ənənəvi Azərbaycan ailəsinə zidd olan
stereotiplərin aradan qaldırılmasına xüsusi
diqqət yetirir. Qadınlara qarşı şiddət,
psixoloji zorakılıq göstərən və onu
cəmiyyətdən kənarlaşdıran cəhdlər onun
qətiyyəti sayəsində aradan qaldırılır. 

Azərbaycan qadını Mehriban xanımın
timsalında öz hamisini, yardımçısını tap -
mışdır. Birinci xanımın Azərbaycan qadın -
larının III qurultayındakı dərin məzmunlu
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çıxışı isə ümumilikdə ölkədə qadın
hərəkatının dünəni, bu günü və gələcəyi
ilə bağlı ən dəyərli fikirləri, tövsiyələri
özündə ehtiva etmişdir. Mehriban xanım
Əliyeva milli dəyərlərimizin qorunub
saxlanmasında qadınların misilsiz xidmə -
tinə diqqət çəkərək qeyd etmişdir ki,
Azərbaycanda qadın, ana hər zaman uca,
müqəddəs sayılmış, qadın övladlarını
vətən pərvərlik, xeyirxahlıq, mərdlik,
qonaq pərvərlik, tolerantlıq ruhunda
tərbiyə edərək, xalqımıza xas olan bu gö -
zəl xüsusiyyətləri qoruyub saxlamışdır.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
qadınların üzləşdiyi problemlərə həs -
saslıq nümayiş etdirir, onların cəmiyyətdə

fəal və savadlı olmasının əsas yolunu elm
və təhsilə yiyələnmələrində görür. Azər -
baycan dövlətinin təhsil, elm sahəsində
apardığı siyasətin uğurlarına və təhsil
sahəsində əldə edilmiş inkişafa baxma -
yaraq, qadınların öz təhsil hüququnu
reallaşdırmasında meydana çıxan müəy -
yən problemlərdən narahatlığını ifadə
edir: “Uğurlarla yanaşı, cəmiyyəti mizdə
hələ həllini tapmayan problemlər, məsələ -
lər də var. Hesab edirəm ki, biz qurultayda
bu məsələləri birgə müzakirə etməli və
problemlərin həlli yolunu axtarmalıyıq.
Mən bu gün sizin diqqətinizi məni
narahat edən iki məsələyə cəlb etmək
istərdim. Bunun birincisi təhsilə aiddir.
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Azərbaycanda təhsil sahəsində son illər
çox böyük işlər görülüb, ölkəmizdə 1300-
dən çox yeni məktəb tikilibdir. Bütün
məktəblər ən müasir avadanlıqla, kom -
pü terlə təmin olunub, internet şəbəkəsinə
qoşulub, ali məktəblərin maddi-texniki
bazası yenidən qurulur. Bizim yüzlərlə
tələbəmiz dövlətin dəstəyi ilə dünyanın
ən qabaqcıl universitet lərində təhsil alır.
Bunlar hamısı bizi çox sevindirir. Çünki
hər bir ölkənin ən böyük sərvəti onun
intel lektual potensialından ibarətdir”.

Fondun gender bərabərliyinin təmin
edilməsində beynəlxalq təşkilatlarla birgə

əməkdaşlığı da müstəsna əhəmiyyət kəsb
etmişdir. 2008-ci il yanvarın 16-da Heydər
Əliyev Fondu, BMT-nin Əhali Fondu və
Azərbaycanın Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi arasında
XXI əsrdə qadınlara qarşı zorakılıq əleyhinə
birgə layihəyə dair sənədlərin imzalanması
da bunun bariz nümunəsidir. Mehriban
xanım Əliyevanın təşəbbüsü, UNESCO-
nun və ISESCO-nun dəstəyi ilə keçirilən
“Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların
rolunun geniş ləndirilməsi” mövzusunda
Beynəlxalq Bakı Forumu da ümumbəşəri
konsolidasiya prosesində qadınların
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rolunun araşdırılması, bu yöndə konkret
fəaliyyət istiqamətlərinin müəy yən ləş -
dirilməsi baxımından vacib əhəmiyyət
kəsb etmişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı, Meh -
riban Əliyeva tədbirdə çıxış edərkən bil -
dirmişdir ki, qadınlar cəmiyyətin inki -
şafında xüsusi rola malikdir. “Bizim
seçimimiz dialoqdur. Bizim seçimimiz
dözümlülük və hörmətdir. Bizim seçi -
mimiz müxtəliflikdir və qəlblərin, insan -
ların, dinlərin müxtəlifliyidir. Biz ona
çalışmalı deyilik ki, hamıya dünyada bir
gözlə baxaq. Biz müxtəlifliyi yüksək
qiymətləndiririk və çalışırıq onu zəngin -
ləşdirək. Bu iki gün ərzində biz bir-
birimizi dinlədik, bir-birimizi daha yaxşı
tanıdıq, biz öz fikirlərimizi hörmət və
anlaşma ilə bölüşdük. Bu, birgəyaşamanın
kiçik bir nümunəsidir və biz istəyirik ki,
bu nümunə bütün dünyanın digər yer -
lərində təşəkkül tapsın”.

Mehriban Əliyeva Azərbaycan Qadın -
larının V Forumunun iştirakçılarına ün -
vanladığı müraciətdə bildirmişdir ki, bu
gün ölkə rəhbərliyi üçün prioritet vəzifə
ictimai həyatın bütün sahələrində qadın -
ların fəal iştirakının təmin edilməsidir.
Hələ 2000-ci ilin mart ayında Ümummilli
lider Heydər Əliyev qadınlara müna -
sibətdə yeni dövlət siyasəti haqqında
sərəncam imzaladı. Onun məqsədi qa -
dınların hakimiyyət strukturlarında,
biznes və iqtisadiyyatda proporsional
təmsil edilməsinə nail olmaq idi. Bu gün

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
qadınların sosial müdafiəsinin təkmil -
ləşdirilməsi, onların sosial-iqtisadi vəziy -
yətinin yaxşılaşdırılması üzrə böyük iş
aparılır. Regionlar da daxil olmaqla, bu
gün Azərbaycan qadınları bütün sahə -
lərdə – siyasi, iqtisadi, ictimai sahələrdə
fəal lıq nümyiş etdirir.

Mehriban Əliyevanın qadın hüquq -
larının etibarlı şəkildə qorunmasındakı
xidmətləri hədsiz dərəcədə böyükdür.
Onun beynəlxalq tədbirlərdə gender
bərabərliyi barədə səmərəli təklifləri hər
zaman aktual və məzmunlu olmuşdur.
2012-ci il iyunun 29-da Bakıda keçirilən
Krans Montana Forumu çərçivəsində
“Qadın hüquqları insan hüquqlarıdır,
insan hüquqları isə qadınların hüqu -
qudur” mövzusunda plenar iclasda
Mehriban Əliyevanın qadın hüqu qlarının
qorunması sahəsində fəaliyyəti yük sək
qiymətləndirilmişdir. Forumda çıxış edən
Jan Pol Karteron bildirmişdir ki, Heydər
Əliyev Fondunun əsas fəaliyyət istiqamət -
lərindən biri olan qadın hüquq larına
hörmət prinsipi regional və qlobal
miqyasda xüsusi diqqətə layiq hal kimi
müsbət dəyərləndirilməkdədir. Fondun
rəhbəri Mehriban Əliyevanın qadın
hüquqlarının qorunması sahəsində geniş
fəaliyyəti rəğbət doğurmaya bilməz. Onun
birbaşa təşəbbüsü sayəsində qadınlar
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman sahə -
lərində müxtəlif layihələrə cəlb olunur ki,
bu da yaxşı bir nümunədir. “Mehriban

– 209 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



Əliyeva dünyada humanitar fəaliyyəti ilə
diqqət çəkir, zərurət mövcud olan yerləri
nəzərdən qaçırmır”. ISESCO-nun baş
direktoru Əbdüləziz Osman əl-Tuveycri
də Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın gördüyü işlərin yüksək
səviyyədə qəbul edildiyini bildir mişdir. 

Həmin tədbirdə Krans Montana Fo -
rumunun ən ali mükafatı – “Prix de la
Fondation”nun Mehriban Əliyevaya təq -
dim edilməsi bir daha Azərbaycanın bi -
rin ci xanımının fədakar fəaliyyətinə veri -
lən ən yüksək dəyər olmuşdur. Xatırladaq
ki, “Prix de la Fondation” mükafatı bey -
nəl xalq səviyyədə fəaliyyəti ilə seçilən və
rəğbət qazanan insanlara verilir. Bu sıra -

da qadınlar olanda isə mükafat daha bö -
yük məna və mahiyyət kəsb edir. 

Mərasimdə çıxış edən Mehriban
Əliyeva Krans Montana Forumundan belə
yüksək mükafatı almağın onun üçün
böyük şərəf olduğunu və bu mükafatı
Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif sahə -
lərdə qazandığı nailiyyətlərin tanın ma sı -
nın bir rəmzi kimi qəbul etdiyini xatır -
ladıb. Penar iclasda çıxış edən Mehriban
Əliyeva ölkəmizdə qadınların hüquq la -
rının reallaşdırılması üçün geniş imkan -
ların açıldığını, gender bərabərliyinin
təmin olunması, məişət zorakılığının ara -
dan qaldırılması haqqında qanunların
qəbul edildiyini diqqətə çatdırmışdır.
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Onun “qadın hüquqları insan hüquq -
larıdır, insan hüquqları isə qadınların
hüququdur, qadınlar kişilərlə bərabər
hüquqludur” fikri ilə iştirakçılarda maraq
doğur muşdur. Qeyd olunmuşdur ki, cə -
miy yətin müxtəlif sahələrində qadınların
rolunun gücləndirilməsi, onların öz
fəaliyyətləri ilə bu prosesdə iştirakının
təmin olunması indi qarşıda duran ən
vacib məsələlərdəndir. Bütün bu amillərin
həyata keçməsi üçün qadınlara daha çox
səlahiyyətlərin verilməsi vacibdir və ən
əsası da qadın hüquqlarının qorunması
sahəsində beynəlxalq və yerli qanun veri -
ciliyin möhkəmləndirilməsi əsas məq səd -
lərdən biri kimi qəbul edilməlidir. Bundan

əlavə, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərinə nail
olunmasında qadınların rolu güc lən diril -
məli, bu sahədə prioritetlər müəy yən ləş -
dirilərkən onların da təcrübəsindən isti -
fadə edilməlidir

Mehriban xanım ad gününü qadın -
larla birgə keçirməklə, onların sevincini
bölüşməklə fəxarət duyduğunu qeyd edir.
2019-cu ildə 55 yaşını ən həssas sosial
qruplardan olan ahıllarla qeyd olunması
Birinci xanımın nəcibliyini, ülvi key -
fiyyətlərini təsdiq etməklə, bu məsə -
lələrdə də Birinci olduğunu göstərdi.
Avqus tun 26-da Azərbaycan Respub lika -
sının Birinci vitse-prezidenti Mehriban
Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva Bilgəhdəki
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Pensiya yaşına çatmış şəxslər üçün sosial
xidmət müəssisəsinə baş şəkərək onların
vəziyyəti ilə tanış olublar. 

Dövlətimiz bu insanlara arxa-dayaq
durur, onların ən böyük himayəçisi kimi
sosial yaşayışını hərtərəfli şəkildə təmin
edir. Ahılların sosial müdafiəsinin güclən -
dirilməsi, sağlamlıqlarının qorunması
məq sədilə ölkəmizdə davamlı tədbirlər
həyata keçirilir.

Birinci vitse-prezident Mehriban Əli -
yeva burada sağlamlığı məhdud insan la -
rın yaşayışı ilə maraqlanıb, onlarla söhbət
edib. Müəssisə sakinləri ilə görüşdə ahıl
insanlar dövlətin onlara diqqət və
qayğısından razılıqlarını bildiriblər, rahat
yaşamaları üçün hər cür şəraitin yara -
dıldığını vurğulayıblar. Qeyd olunub ki,

müəssisənin sakinləri arasında yaradıcı
insanlar, müxtəlif sənət sahibləri var.
Burada yaşayan ahıllar müxtəlif səhiyyə
ocaqlarında müayinə edilir, onlar üçün
mü təmadi olaraq konsertlər, bayram
şənlikləri təşkil olunur.

Bu sosial xidmət müəssisəsində pen -
siya yaşına çatmış şəxslərə də xüsusi
diqqət və qayğı göstərilir, onlara ən
yüksək səviyyədə dövlətin sosial dəstəyi
davam etdirilir. 235 nəfər pensiyaçının
yaşadığı bu dövlət müəssisəsində Azər -
baycan dövlətinin təmin etdiyi hərtərəfli
sosial qayğı yaşlı nəslə xüsusi ehtiramın
nümunəsinə çevrilibdir.

Mehriban xanım Əliyeva Ermənistan–

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində doğma yurdlarından didərgin
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düşmüş məcburi köçkün uşaqları ilə ya -
naşı, internatda təlim-tərbiyə alan uşaq -
ların da problemlərinə biganə qalmır.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti qeyd
edir ki, bizim bu sahədə xüsusi proq -
ramımız var və bu proqram çərçi vəsində
ölkəmizdə 30-dan çox uşaq evi və
internat məktəbi yenidən qurulub, ən
müasir avadanlıqla təmin olunub: “Bu
məktəblərdə, bu evlərdə yaşayan uşaqlar
daim bizim diqqət mərkəzimizdədir. Mən
özüm ölkəmizdə, demək olar, bütün
internat məktəblərində və uşaq evlərində
olmu şam və bu uşaqların bütün problem -
ləri ilə çox yaxından tanışam. Bu gün məni
narahat edən odur ki, son illər internat
məktəblərində, uşaq evlərində uşaqların
sayı artır. Araşdırmalar göstərir ki, bu
uşaqların əksəriyyətinin vali deynləri və
ya heç olmasa, bir valideyni var. Hətta o
qədər də ağır maddi vəziyyətdə olmayan
bəzi ailələr də uşaqlarının ailədən
kənarda, internatda tərbiyə olunmasını
istəyirlər. Fikrimcə, bu, çox həyəcanlı bir
faktdır. Çünki heç bir, hətta ən müasir,
bütün tələblərə cavab verən internat,
uşaq evi heç vaxt ailə mühitini, ailə
tərbiyəsini əvəz edə bilməz. Axı, biz
azərbaycanlılar üçün əsrlər boyu ailə,
uşaqlar müqəddəs olubdur. Ona görə bu
faktlar məni çox narahat edir”.

Fondun diqqət mərkəzində olan
mühüm sahələrdən biri də idmana xüsusi
diqqətin göstərilməsidir. Ölkəmizin müs -
təqillik qazanmasından elə böyük vaxt

ötməsə də, tarixi baxımdan bu qısa
müddət ərzində Azərbaycan özünü dünya
xəritəsində inkişafda olan, dinamik,
müasir ölkə kimi təsdiq edə bilmişdir.
Dövlətimizin göstərdiyi qayğı sayəsində
Azərbaycan idmanı da yüksək inkişaf
səviyyəsinə çatmışdır. Azərbaycanın
dövlət başçısı, Milli Olimpiya Komitəsinin
prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında bu sahədə aparılan düşünülmüş,
məqsədyönlü dövlət siyasəti sayəsində
respublikamız Avropanın və dünyanın
tanınmış idman ölkələrindən birinə
çevrilmişdir. 

Son illər ölkəmizdə, bütün sahələrdə
olduğu kimi, müasir idman infra struk tu -
runun yaradılması istiqamətində də
genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirilmiş,
yeni idman obyektləri tikilib istifadəyə
verilmişdir. Dünyanın qabaqcıl idman
ölkələrindən biri olan Azərbaycan hazırda
Beynəlxalq Olimpiya Hərəkatının fəal
üzvlərindən biridir. İdmanın bütün sahə -
lərinin inkişaf etdirilməsi Azərbaycan
Prezidentinin daim diqqət mərkəzindədir.
Paytaxt Bakıda və regionlarda inşa
edilmiş, ən müasir avadanlıqlarla təchiz
olunmuş Olimpiya idman kom pleks -
lərinin sayı artıq 40-ı ötmüşdür. Mövcud
idman komplekslərinin əsaslı şəkildə
yenidən qurulması isə beynəlxalq yarış -
ların keçirilməsi üçün ölkəmizin imkan -
larını daha da artırır. Azərbaycanda müx -
təlif səviyyəli beynəlxalq yarışların
keçirilməsi və idmançılarımızın ən mötə -
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bər yarışlarda əldə etdiyi böyük uğurlar
bunun əyani sübutudur. Heydər Əliyev
Fondunun idmanımızın inkişafına dəstək
göstərməsi, idman siyasətinə dərin töhfə
verməsi sağlam gəncliyin yetişməsində
mühüm rol oynamaqdadır. 

“İdman sağlamlıq rəmzidir, idman
gözəllik rəmzidir, idman milli qürur və
milli həmrəylik rəmzidir”, – deyən Meh -
riban xanım Əliyeva idmanın cəmiy yətin
həyatında oynadığı rolu yüksək qiy -
mətləndirərək, onun həm də birləşdirici
gücünün olduğunu vurğulayır. Azər bay -
canın birinci xanımı elm, təhsil, səhiyyə
sahələrində fəal olan bir şəxs kimi, id -
mana qayğı ilə yanaşması baxımından da
çoxsaylı uğurların müəllifi olaraq tanınır.
Mehriban xanım Əliyevanın 2002-ci ildə

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının
prezidenti seçilməsi ilə bu idman növü -
nün uğurlu inkişafının əsası qoyuldu.
Meh riban xanımın əzmkar rəhbərliyi sa -
yəsində Azərbaycan gimnastikasına olan
münasibət istər ölkə daxilində, istərsə də
dünyada əsaslı şəkildə dəyişdi. Federa -
siya nın yeni seçilmiş rəhbərliyi ilk
növbədə ölkə gimnastikasının imkan la -
rını öyrəndi. 

2002-ci ilin sonunda Azərbaycan
Gim nastika Federasiyası öz gələcək
fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirdi.
Bu istiqamətlər respublikada gimnastika
bölmələrinin fəaliyyətini gücləndirmək,
məşqlər üçün yaxşı şərait yaratmaq, yeni
klub və bölmələrin yaradılması, Azər -
baycan çempionatının yüksək səviyyədə
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təşkili və keçirilməsi, beynəlxalq əla qə -
lərin qurulması, dünya və qitə federa -
siyaları ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi,
ölkəmizdə bədii gimnastika üzrə bey -
nəlxalq yarışların keçirilməsi, Olim piya
Oyunlarına lisenziya qazanılması, respub -
likada gimnastika üzrə mütəxəssislərin,
məşqçi və hakimlərin yetişdirilməsi,
onların öz bilik və bacarıqlarının təkmil -
ləşdirilməsi, regionlarda gimnastika böl -
mələrinin yaradılması, yalnız bədii
gimnastikanın deyil, digər növlərin də
inkişaf etdirilməsi, Azərbaycan gim -
nastlarının beynəlxalq yarışlarda daha
çox iştirakının təmin edilməsi, gim -
nastikanın maddi-texniki bazasının güc -

ləndirilməsi, gimnastikanın təbliğ olun -
ması idi.

Qarşıya qoyulmuş hədəflərin dəqiqlik
və ustalıqla yerinə yetirilməsi nəticəsində
tezliklə gimnastika sahəsində mühüm
canlanma hiss olunmağa başladı. Res pub -
lika çempionatlarının və birinciliklərinin
təşkili və keçirilməsindəki çatışmazlıqlar
tezliklə aradan qaldırıldı. İdmançıların
beynəlxalq səviyyəli yarışlara qatılması
üçün şərait yaradıldı. Məqsədyönlü və
səmərəli fəaliyyət nəticəsində ölkə
gimnastikası özünün yeni inkişaf mərhə -
ləsinə qədəm qoydu. 

Mehriban Əliyevanın fədakar əməyi
və idmana qayğısı sayəsində bu gün
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paytaxt Bakı gimnastika üzrə dünya
cempionatlarının ünvanına çevrilmişdir.
Məq sədyönlü və səmərəli fəaliyyət nəti -
cəsində ölkə gimnastikası özünün yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoy muşdur.
Gimnastikaya gətirilən yeni key fiyyət
dəyişiklikləri bu sahənin köklü şəkildə
inki şafına imkan yaratmışdır.

2004-cü il dekabrın 28-də Mehriban
Əliyevanın Azərbaycan Respublikası Milli
Olimpiya Komitəsinin IV Baş Məclisində
MOK-un İcraiyyə Komitəsinə üzv seçil -
məsi ölkəmizin daha bir möhtəşəm uğura
imza atması kimi yadda qaldı. Bu gün
Azərbaycanın ən böyük və ən gözəl idman
məkanlarından biri – Milli Gimnastika
Arenası qapılarını bir daha bədii gim -
nastika peşəkarları və bu idman növünün
pərəstişkarlarının üzünə açmışdır. Res -

pub likamızda gimnastikanın bütün növ -
ləri üzrə beynəlxalq yarışların keçirilməsi
ənənə halını almışdır. Bədii gimnastika
üzrə dünya və Avropa çempionatlarının
ölkəmizdə uğurla keçirilməsi Azərbaycan
Gimnastika Federasiyasının prezidenti
kimi Mehriban xanım Əliyevanın bu id -
man növünün inkişafı ilə yanaşı, Azər -
baycan idmanının təbliği istiqamətində
əldə etdiyi çoxsaylı nailliyyətlərdəndir. O,
Azərbaycanı həm də dünyada gimnastika
ölkəsi kimi təqdim etməklə, tanıtmaqla
qarşısına qoyduğu istənilən məqsədə qısa
zamanda ən yüksək səviyyədə çata bil -
diyini təsdiqləmişdir. 

Mehriban Əliyevanın Xəzər rayo nun -
da ən uğurlu layihələrindən biri də Zirə
İd man Kompleksinin yaradılmasıdır.
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2011-
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ci ilin oktyabrında tikintisinə başlanılan
və 2012-ci il mayın 9-da istifadəyə verilən
bu kompleksin Azərbaycanın idman
obyektləri sırasında özünəməxsus xüsusi
yeri vardır. FİFA-nın tələblərinə cavab
verən beynəlxalq idman yarışlarının keçi -
ril məsi üçün ən zəruri infra struk tur larla
təmin edilən kompleks idman zalları,
tədris otaqları, məşq avadanlığı, mey -
dança FİFA-nın standartlarına uyğundur.

İkimərtəbəli binanın birinci mər tə -
bəsində şahmat, dama, boks, güləş,
trenajor zalları, məşqçi, paltardəyişmə,
həkim otaqları və sanitar qovşaqları,
həmçinin ingilis və fransız dillərinin
tədrisi üçün linqofon kabinetləri vardır.
Burada məşqçi otaqları, trenajor, güləş və
boks zalları beynəlxalq çempionatların

təşkili üçün əlverişli imkanlar yaradır. 3
min metr məsafədə fiber-optik kabellə
internetə qoşulacaq, data şəbəkəsindən,
ADSL modem sistemindən ibarət bu
idman obyekti beynəlxalq yarışların
fasiləsiz canlı yayımına da imkan verir.

Azərbaycanın Birinci xanımının yüksək
təşkilatçılıq qabiliyyəti digər mötə bər
beynəlxalq tədbirlərin keçiril məsində ona
həvalə edilmiş işlərin öhdəsindən ən
yüksək səviyyədə gəlməsi, dünya
mədəniyyət və idman icti maiy yətinə
göstərdiyi nümunəvi addımlarda da
görmək mümkündür. Azərbaycanın
“Eurovision” mahnı müsabiqəsində iş -
tirakının təşəbbüskarı kimi çıxış etmiş
Mehriban xanım Əliyeva bu musiqi yarış -
ması vasitəsilə Azər bay canın və onun
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musiqisinin dünyada tanıdılmasına xüsu -
si səy göstərmişdir. Azərbaycan Res pub -
likasının Prezidenti İlham Əliyevin 2012-ci
il “Eurovision” mahnı müsabi qəsinin təşkili
və keçirilməsi haqqında müvafiq sərəncamı
ilə yaradılmış Təşkilat Komitəsinə rəh -
bərlik edən Mehriban xanım Əliyeva bu
musiqi yarışmasının Azərbaycanda ən
yüksək səviyyədə keçirilməsinə nail olmuş
və ölkəmizin müxtəlif məzmunlu bey -
nəlxalq təd bir lərin təşkilində qabaqcıl
dövlətlərdən birinə çevrildiyini bir daha
sübut etmişdir.

Mehriban Əliyevanın mədəniyyət və
idman sahəsində xüsusi təşkilatçılıq
istedadı dünya ictimaiyyəti tərəfindən
müsbət qarşılanmış və ona bir çox mühüm

beynəlxalq yarışların keçirilməsi etibar
edilmişdir. Mehriban xanım hər dəfə bu
etimadı yüksək səviyyədə yerinə yetirmiş
və dünya idman təşkilatlarının nüfuzlu
şəxsləri onunla əməkdaşlığın verdiyi
mühüm töhfələri xüsusi qeyd etmişlər. 

Birinci xanımın idmanın inkişafı və
populyarlaşdırılması, eləcə də dünya
ölkələrinin idman əlaqələrində yeni
səhifənin açılmasında böyük rol oynayan
ilk Avropa Oyunlarının Təşkilat Komi -
təsinin sədri kimi uğurlu fəaliyyəti xüsusi
əhəmiyyət kəsb etmişdir. 2012-ci il
dekabrın 8-də Avropa Olimpiya Komitəsi
Baş Assambleyasının 2015-ci ildə I Avropa
Oyunlarının Bakıda keçirilməsi haqqında
qərar qəbul etməsi də Azərbaycana olan
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dərin inam və etibarın nümunəsi idi. İlk
Avropa Oyunlarını yüksək səviyyədə
keçirmək məqsədilə 2013-cü il yanvarın
17-də Təşkilat Komitəsi yaradılması və
Mehriban Əliyevanın sədr təyin edilməsi
də təsadüfi deyildi. Mehriban xanım bu
işlərin əsl peşəkar təşkilatçısı olduğuna
üçün bu ağır və məsuliyyətli iş məhz ona
həvalə edildi. 

Ölkəmiz 2 ildən çox davam etdirilən
yüksəksəviyyəli hazırlıq işlərindən sonra
Avropanın 50 ölkəsindən 6 mindən çox
idmançının mübarizə apardığı bu idman
yarışını layiqincə təşkil etməklə tək özünün
deyil, “köhnə qitə”nin idman tarixinə
möhürünü vurdu. Çünki indi yədək yalnız
Avropa ölkələrinin təmsil olunduğu bu
cür möhtəşəm idman yarışması keçiril -
mə mişdi. Bu tipli oyun ların keçirilməsinin
təşkilinə 7-8 il vaxt verilsə də, Azərbaycanın
Avropa Oyun larına hazırlıq üçün cəmi iki
il yarım vaxtı vardı. Olimpiadanın keçiril -
məsində artıq böyük təcrübə mövcuddur
və Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi, demək
olar ki, hər bir sahə üzrə öz göstərişlərini
verir. Mövcud təlimatlarda hər bir istiqamət
üzrə müəyyən edilmiş metodiki qaydalar
var. I Avropa Oyunları üçün isə heç bir
təlimat və təcrübə yox idi. Belə olan halda,
bütün məsuliyyət, təşkilati məsələlərin
yoluna qoyulması Azər baycanın üzərinə
düşür dü. 

Bu müddət ər zin də Ba kı da ye ni in -
fra s truk tu run ya ra dıl ma sı və Oyun la rın
təş ki li üzrə di gər iş lə rin sürət lə hə ya ta

ke çi ril mə si göstər di ki, Meh ri ban xa nım
Əli ye va nın rəh bər lik et di yi Təş ki lat Ko -
mi  tə si ha zır lıq iş lə ri ni müəy yən edil miş
vaxt da yüksək sə viy yə də ba şa çat dır dı.
Meh ri ban Əli ye va nın baş çı lıq et di yi Təş -
ki lat Ko mi tə si nin apar dı ğı gər gin və məq -
sədy önlü işin sə mə rə si göz önündə idi.
Av ro pa Oyun la rı nın ke çi ri lə cə yi id  man
qur ğu la rı nın ti kin ti si və tək mil ləş di ril mə -
si işi dünya stan dart la rı na uy ğun və yüksək
key fiy yət lə apa rıl mış dı.  Cə mi iki il ya rım -
dan da az vaxt da 5 ye ni id man komp lek si
ti ki lə rək is ti fa də yə ve ril di. Bun lar Ba kı
Olim pi ya Sta di o nu, Mil li Gim nas ti ka Are -
na sı, Ba kı Atı cı lıq Mər kə zi, Ba kı Su İd ma -
nı Sa ra yı və Ve lo park dır. Ya rış la rın ke çi -
ril di yi di gər id man qur ğu la rı isə ta ma mi -
lə ye ni dən qu rul du, ən müa sir stan dart -
la ra uy ğun laş dı rıl dı. Qı sa müd dət də bu
qə dər işin görülmə si, hə qi qə tən, gər gin
və fə da kar zəh mət tə ləb edir di. La kin ölkə -
miz ən yüksək for ma da bu nun öhdə sin -
dən gəl mə yi ba car dı. 

Ba kı da ye ni in frast ruk tu run ya ra dıl -
ma sı və Oyun la rın təş ki li üzrə di gər iş lə -
rin sürət lə hə ya ta ke çi ril mə si göstər di ki,
Təş ki lat Ko mi tə si ha zır lıq iş lə ri ni yüksək
sə viy yə də ba şa çat dır maq la mis li görün -
mə miş bir uğu ra im za ata bil miş dir.  Bütün
bu və ya di gər mə sə lə lər Av ro pa Olim pi -
ya Ko mi tə si nin Əla qə lən dir mə Ko mis si -
ya sı nın Ba kı da ke çi ri lən ic las la rın da da
ge niş müza ki rə olun muş du. Ümu mi lik də
bu top lan tı la rın əsas məq sə di görülən iş -
lə rin he sa ba tı, təd bir də iş ti rak edən pe -
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şə kar in san lar la təcr übə müba di lə si nin
apa rıl ma sı, ye ni ide ya la rın, məs lə hət ləş -
mə lə rin əl də olun ma sı idi. 

Bu uğur la rın qa za nıl ma sın da, sözsüz
ki, Av ro pa Oyun la rı Təş ki lat Ko mi tə si nin
rəh bə ri Meh ri ban xa nım Əli ye va nın xüsu -
si ro lu var dı. Pre zi dent İl ham Əli ye vin de -
di yi ki mi, Təş ki lat Ko mi tə si tə rə fin dən
hər bir xır da mə sə lə ilə bağ lı iş lər yüksək
sə viy yə də görülmüş, Meh ri ban Əli ye va isə
bu Oyun la rın ke çi ril mə si nə çox böyük
töhfə ver miş dir. 

Bi rin ci xa nı mın əz mkar fə al lı ğı və
nüfu zu sa yə sin də Ba kı da möhtə şəm şə -
kil də təş kil olun muş və ke çi ril miş ilk Av -
ro pa Oyun la rı Av ra si ya mə ka nın da Av ro -
pa id ma nı na ye ni Azər bay can im pul su
ver miş, ölkə mi zin Av ro pa də yər lə ri
ölçüsündə nə yə qa dir ol du ğu nu ba riz şə -
kil də göstər miş və bey nəl xalq rey tin qi ni
da ha da ar tır mış dır. 

Bütün bu uğur la rı nə zə rə alan dövlə -
ti mi zin baş çı sı Azər bay can da mə də niy yə -
tin, təh si lin, sə hiy yə nin və id ma nın in ki -
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şa fın da sə mə rə li fə a liy yə ti nə, Azər bay can
xal qı nın mə də ni ir si nin bey nəl xalq miq -
yas da ge niş təb li ği nə və I Av ro pa Oyun la -
rı nın təş ki lin də böyük xidmətlərinə görə
Mehriban xanım Əliyevanı “Heydər
Əliyev” ordeni ilə təltif etdi. 

2016-cı il yanvarın 21-də “Bakı-2015”
birinci Avropa Oyunları Təşkilat Komi -
təsinin sədri Mehriban Əliyevaya Avro -
pada idmanın inkişafında göstərdiyi
xüsusi xidmətlərə görə Avropa Olimpiya
Komitələrinin İcraiyyə Komitəsinin qərarı
ilə qurumun ən yüksək mükafatı olan Ali
Orden təqdim edilməsi ona gösrərilən
böyük etimad nümunəsi idi. Bu, həm də
Azərbaycanın dünyada nümunəvi idman
ölkəsi olmasının əyani təcəssümü idi.

Mehriban xanım Əliyevanın “Bakı-
2015”də başlatdığı uğur estafeti “Bakı-
2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarında
da davam etdi. Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərlik etdiyi Təşkilat Komitəsi qarşıya
qoyulan vəzifələri uğurla həyata keçirdi.
Ölkə rəhbərliyinin diqqət və qayğısı,
Təşkilat Komitəsinin yüksək profes sio -
nallığı sayəsində İslam Həmrəyliyi
Oyunlarının yüksək səviyyədə keçiril mə -
sinə lazımi şərait yaradıldı. Təş  kilat
Komitəsinin 2 il ərzində məqsədyönlü
fəaliyyəti nəticəsində Bakının 16 idman
arenasının hər biri yarışlara yüksək
səviyyədə hazırlandı və digər zəruri
təşkilati tədbirlər həyata keçirildi.
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ISESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz
Osman əl-Tuveycri Bakıda IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının keçirilməsini və
tədbirin Təşkilat Komitəsinə Mehriban
Əliyevanın başçılıq etməsini təqdirəlayiq
hadisə kimi qiymətləndirərək qeyd
etmişdir ki, “bu Oyunların yüksək təşkili
sayəsində İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının
üzv ölkələrinin gənc iştirakçılarını bu
idman tədbirləri çərçivəsində birləş dir -
mək və sağlam rəqabətini təmin etmək
mümkün olmuşdur”. Müsəlman ölkə lə -
rinin federasiya nümayəndələri, ən yaxşı
idmançıları, şəhərimizin qonaqları Bakı -
da aparılan hazırlıq işlərindən, onlar üçün
yaradılan ideal şəraitdən, insanlarımızın

qonaqpərvərliyindən, bir-birindən mo -
dern idman arenalarından, xüsusən də
təntənəli açılış və bağlanış mərasim -
lərindən heyrətə gəlmişdilər.

IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının açı -
lış mərasimi ərəfəsində isə Azərbaycan
gimnastikası adına daha bir xoş xəbər
gəldi. Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti, Azərbaycan Gimnastika
Fede rasiyasının prezidenti xanım Meh -
riban Əliyeva Beynəlxalq Gimnastika
Federasiyasının (FIG) yüksək mükafatı ilə
təltif olundu. 

Mehriban xanımın idman sahəsində
göstərdiyi xidmətləri nüfuzlu idman
xadimləri, beynəlxalq idman ictimaiyyəti
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yüksək dəyərləndirir, onun təkcə, Azər -
baycan idmanı və çempionatlarında deyil,
beynəlxalq idman yarışlarının təş -
kilindəki nümunəvi təşkilatçılıq qabiliy -
yəti xüsusi vurğulanır. 2017-ci il sen t-
yabrın 29-da Prezident İlham Əliyev və
Birinci xanım Mehriban Əliyevanın iş -
tirakı zamanı səslənən fikirlər Azər bay -
canın Birinci xanımının idmana verdiyi
töhfə xüsusi vurğulandı. 

Avropa Olimpiya Komitəsinin icraçı
prezidenti Janez Koçijançiç çıxışı zamanı
Bakıda Birinci Avropa Oyunlarının keçiril -
məsi zamanı göstərilən yüksək təş -
kilatçılıq yüksək dəyərləndirildi. Avropa
idman hərəkatına, Avropada Olimpiya
Hərəkatına Azərbaycanın Birinci xanı mı -
nın verdiyi böyük töhfə xüsusi vurğulandı.
Eyni zamanda Beynəlxalq Cüdo Fede ra -
siyasının prezidenti Marius Vizer də
Avropa və dünya çempionatlarını, müx -
təlif  idman tədbirlərini bu cür yüksək
səviyyədə təşkil etdiyinə görə Prezident
İlham Əliyevə və Mehriban xanıma dərin
minnətdarlığını ifadə etmişdir. 

Həmin mərasimdə Janez Koçijançiç
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə,
Birinci xanım Mehriban Əliyevaya MOK-
un yaranmasının 25 illik yubileyi mü -
nasibətilə Avropa Olimpiya Komitələrinin
xüsusi mükafatlarını təqdim etmişdir.

2019-cu il iyulun 21-də Azərbaycanın
paytaxtında keçirilən “Bakı 2019” XV
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı
növbəti dəfə Azərbaycanın dünyada

idman şöhrətini nümayiş etdirdi və
Bakını dünyanın idman ictimaiyyətinin
diqqət və rəğbətinin qazanmasına səbəb
olmuşdur. 

Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı
Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin hima -
yəsi altında keçirilir və 25 ildən artıq
ənənəsi olan Avropa Olimpiya Komitə -
lərinin (AOK) qürur mənbəyidir. Bu
festival 14–18 yaş arası gənc idmançılar
üçün ilk çoxprofilli Avropa tədbiridir. Tək
illərdə, iki ildə bir dəfə keçirilən qış və
yay festivalları da var. Tədbir Olimpiya
bayrağı altında keçirilir və Olimpiya ənə -
nələri ilə zəngindir: alovlanan məşəldən
başlayaraq idmançı və rəsmilərin and
içməsinə qədər. Avropanın bir çox yük -
sələn idman ulduzları beynəlxalq arenada
ilk addımlarını məhz Avropa Gənclər Yay
Olimpiya Festivalı zamanı atırlar. Bütün
iştirakçılar burada qazandıqları dostluq
və təcrübəni özləri ilə həmişəlik evlərinə
aparacaqlar, bəziləri üçün isə bu festival
Olimpiya zirvəsinə bir yüksəliş olacaq.
Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı Av -
ropa gənclərini Atletlər kəndində sim -
volik olaraq birləşdirir. Bu festival id  man -
çı la rın Olim pi ya ha di sə lə ri nin ru  hu nu
hiss et mə yə və ye ni qə lə bə lə rə il ham  lan -
ma ğa yol aça caq Olim pi ya Oyun la rı na bir
qa pı dır. 

Azərbaycan Avropa Gənclərinin
Olimpiya fes ti val la rın da 1993-cü il dən
təm sil olun ma ğa baş la yıb. Hə min il Hol -
lan di ya nın Val kens vard şə hə rin də ki fes -
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ti val da 43 ölkə nin id man çı la rı mü ba ri zə
apa rıb lar. Fes ti val da Azər bay can ko man -
da sı 1 qı zıl və 2 gümüş me dal la ümu mi
he sab da 17-ci olub. 1995-ci il də Böyük
Bri ta ni ya nın Bat şə hə rin də ke çi ril miş
növbə ti fes ti val da cə mi 1 gümüş me dal
qa za nı lıb. 1997-ci il də İl ham Əli yev Azər -
bay can Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin pre zi -
den ti se çil dik dən son ra gənc id man çı la -
rı mız bu fes ti val lar da da ha böyük uğur -
lar qa zan ma ğa baş la yıb lar. 1999-cu il də
Da ni mar ka nın Es byerq şə hə rin də ke çi ril -
miş fes ti val da üç bürünc me dal qa za nan
ko man da mız 2001-ci il də İs pa ni ya nın
Mur si ya şə hə rin də 2 gümüş və 2 bürünc,
iki il son ra Pa ris də 2 gümüş və 1 bürünc,
2005-ci il də İta li ya nın Lin ya no şə hə rin də
2 qı zıl və 4 bürünc me da la sa hib olub.

Azər bay can ən yüksək na i liy yə ti nə 2007-ci
il də Ser bi ya nın pay tax tı Belq rad da təş kil
olun muş fes ti val da 7 qı zıl me dal qa zan -
maq la im za atıb. Hə min ya rış da ölkə miz
ümu mi ko man da he sa bın da 6-cı ye ri tu -
tub.  

2009-cu il də Fin lan di ya nın Tam pe re
şə hə rin də 3 qı zıl, 1 gümüş, 1 bürünc,
2011-ci il də Türki yə nin Trab zon şə hə  rin -
 də 1 qı zıl, 2 gümüş, 2013-cü il də Hol  lan -
 di ya nın Ut rext şə hə rin də 2 qı zıl, 1 bürünc,
2015-ci il də Tbi li si də 2 qı zıl, 1 gümüş, 2
bürünc, 2017-ci il də Ma ca rıs ta nın Györ
şə hə rin də ke çi ri lən fes ti val da isə 1 gümüş
və 1 bürünc me dal qa za nı lıb. 

Nüfuz lu id man xa dim lə ri, ek spert lər
Azər bay can pay tax tın da ke çi ri lən Av ro pa
Gənc lər Olim pi ya Fes ti va lı nın yüksək sə -
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viy yə də təş kil olun du ğu nu qeyd edir lər.
Av ro pa Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin pre  zi  den -
ti Ya nes Kosyan çiç Ba kı nın əv vəl ki tur nir -
lər də ol du ğu ki mi, bu fes ti va la da uğur la
ev sa hib li yi edə cə yi ni vur ğu  la  ya raq de -
yib: “Ba kı fes ti va lın təş ki li nə tam ha zır -
 dır. Şə hər yal nız iri miq yas lı təd  bir  lə rin
ke çi ril mə si üçün la zım olan in fra s truk tu -
ra ma lik de yil. Ba kı özündə di gər əsas
kom po nent lə ri – yüksək təş ki lat çı lıq, hə -
vəs və sə mi mi li yi bir ləş di rir. İna nı ram ki,
XV Av ro pa Gənc lər Yay Olim pi ya Fes ti va lı
böyük müvəf fə qiy yət lə ke çə cək”. 

“Ba ku Crystal Hall ”da ke çi ri lən XV Av -
ro pa Gənc lər Yay Olim pi ya Fes ti va lı nın
tən tə nə li açı lış mə ra si min də Av ro pa
Olim pi ya Ko mi tə lə ri nin pre zi den ti cə nab
Ya nes Kosyan çiç tə rə fin dən bil di ri lib ki,
Azər bay can yüksək id man na i liy yət lə ri -
nə ma lik bir ölkə dir. Azər bay can ən mötə -
bər bey nəl xalq id man təd bir lə ri nin, id -
ma nın müxtə lif növlə ri üzrə dünya və Av -
ro pa çem pi o nat la rı nın, dünya ku bo ku və
Qran- Pri ya rış la rı nın ke çi ril mə sin də ki fa -
yət qə dər böyük təcr übə yə ma lik bir ölkə -
dir. Xüsu si lə qeyd et mək is tə yi rəm ki, bu
sil si lə dən Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi -
rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban xa nım
Əli ye va nın səd ri ol du ğu Təş ki lat Ko mi  tə -
si nin rəh bər li yi ilə Ba kı şə hə rin də ke çi -
ril miş ilk Av ro pa Oyun la rı və IV İs lam
Həm rəy li yi Oyun la rı ki mi bey nəl xalq miq -
yas lı id man təd bir lə ri yüksək pe şə kar lı ğı
ilə bütün dünya da ək s-sə da ya sə bəb ol -
muş dur. Ya nes Kosyan çiç qeyd edib ki,

Azər bay ca nın təş ki lat çı lıq ba  ca rı ğı dünya -
ya nümu nə dir. “Av ro pa Gənc lər Olim pi ya
Fes ti va lı gə lə cək çem pi on lar və Olim pi ya
me dal çı la rı üçün əsl sı naq mey da nı dır.  

Bu, si zin üçün çox az say da is tis na -
lar la çox id man növlü ilk Olim pi ya təcr -
übə si dir. Bu, siz də id ma nın in ki şa fın da ye -
ni sə hi fə nin açıl ma sı de mək dir. Bu ra da si -
zin ba ca rı ğı nı zı nüma yiş et dir mək üçün
na dir şans var. Bu şans göstə rir ki, siz ya -
rış lar da qə lə bə yə qa dir si niz və ola bil sin
ki, di gər Av ro pa ölkə lə rin də si zin lə həm -
ya şıd olan qız və oğ lan lar dan da ha yax şı -
sı nız. Bu, həm çi nin Av ro pa da id man çı la -
rın ye ni nəs li nin Olim pi ya ide al la rı, bütün
xalq lar ara sın da sülh, dost luq və əmək -
daş lıq amal la rı, bütövlük, in klüziv lik,
həm rəy lik, düzgünlük və əda lət li oyun
ide ya la rı ilə for ma laş dı rıl ma sı nı sübu ta
ye tir mək fürsə ti dir”. 

“Tolerantlıq Azərbaycanın
həyat tərzidir” 

Mehriban Əliyeva

Azərbaycanın Birinci xanımı nəcib,
humanist və insanpərvər xarakterlə cə -
miy yətdə mənəvi aşınma yaradan, eləcə
də saf və ali dəyərləri ucuzlaşdıran mənfi
meyillərə qarşı barışmaz mövqe tutur,
insanlığın təntənəsinə xidmət edən nəcib
təşəbbüsləri ilə həm də siviliza siya -
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lararası dialoq prosesinə öz töhfəsini
verir. Son illərdə məhz Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü, UNESCO-nun
iştirakı ilə Bakıda təşkil olunmuş yüksək
səviyyəli beynəlxalq tədbirlərdə dünyada
sülh və sabitliyin möh kəmləndirilməsi,
mədəniyyətlərarası dialoqun geniş lən -
dirilməsi, qadın hüquqlarının qorunması,
savadsızlığın, dini, irqi ayrı-seçkiliyin
aradan qaldırılması kimi nəcib ideyalar
üstünlük təşkil etmişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı sülh və
tolerantlığın yayılması, bütün dünyada
humanist dəyərlərin bərqərar olması
üçün müntəzəm tədbirlər həyata keçirir.
Hələ 2005-ci ildə Parisdə UNESCO-nun 60
illiyinə həsr edilmiş “Siviliza siya la ra rası
dialoq” həftəsi çərçivəsində çıxış edən
Mehriban xanım Azərbaycanın qlobal
mədəni dialoqa töhfəsini verməyə hazır
olduğunu ayrıca ifadə etmiş, respub li ka -
mızın Şərqlə Qərbin qovşa ğın da yerləşən
ölkə kimi bunun üçün geniş imkanlara
malik olduğunu vurğulamışdır. 2008-ci il
iyunun 10-11-də Bakıda “Mə də niyyət lər -
ara sı dialoqda qadınların ro lunun
genişləndirilməsi” mövzusunda keçiril -
miş mötəbər tədbirin təşkili, 2009-cu ildə
isə Bakının “İslam mədəniyyətinin
paytaxtı” elan edilməsi, 2011-ci il aprelin
7-8-də paytaxtımızda Ümumdünya Mə -
dəniy yətlərarası Dialoq Forumunun yük -
sək səviyyədə təşkili və mə dəniy yət -
lərarası dialoqa həsr olunmuş bir neçə
möhtəşəm beynəlxalq tədbirə Bakının ev

sahibliyi etməsi Azərbaycan Prezidenti ilə
yanaşı, Mehriban xanımın da yorulmaz və
əzmkar fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Mehriban xanım dünya səviyyəli ic -
timai xadim, qlobal miqyaslı xeyirxah
təşəbbüslərin müəllifidir. Onun dünya
mədəni irsinə olan böyük ehtiramının
nəticəsidir ki, Heydər Əliyev Fondu dün -
yada sivilizasiyanın ən nadir in cilərinə,
zəngin dünya tarixi abidələrinə dəstəyin
və yardımın ünvanı hesab edilir. Bu gün
dünya ictimaiyyəti Mehriban Əliyevanı
bəşəriyyət tarixinin maddi-mədəni sər -
vətlərinə həssaslığını, qayğıkeşliyini, son -
suz ehtiramını öz real əməli və əməyi ilə
təsdiqləyən xanım lider kimi qəbul
 et mək dədir. Onun müxtəlif mədəniy yət -
lərə aid olan abidələrin təmirinə və bər -
pa sına yaxından dəstəyi dünya icti mai-
mədəni həyatında nümunəvi addım kimi
təqdir olunur. Bakıdakı Müqəddəs Məryəm
kilsəsinin yenidən qurulması, Strasburq
kafedral kilsəsinin, Luvr muzeyinin, Versal
sarayının, II Dünya mü haribəsi zamanı
yanmış və dağıdılmış Berlin qəsrinin,
Vatikan arxivlərində qo runan orta əsr
əlyazmalarının, Vatikanda Roma katakom -
bala rının bərpası və Romanın Kapitolini
Muzeyinin “Filosoflar zalı”nın təmiri məhz
Azərbaycanın Birinci xanımının əməyi
sayəsində mümkün olmuşdur. 

Dünya tarixinin bu xəzinələrinin öz
keçmiş möhtəşəliyinin bərpa olun ma -
sında məhz Mehriban xanımın əl izləri
vardır. Onun bu qədirbilənliyi, xeyir xah -
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lığı, dünya irsinə dərin hörməti sülpərvər
dünya ictimaiyyəti tərəfindən rəğbətlə,
hörmətlə, yüksək minnətdarlıqla qarşı -
lanır. Onun dünya tarixi və mədəniyyətinə
verdiyi töhfələr beynəlxalq təşkilatların
ali mükafatları ilə dəyərləndirilir. Mehri -
ban xanım Əliyevanın sülhpərvər təşəb -
büsləri, dünya xalqlarının dəyərlərinə
ehti ramının yüksək həqiqi ifadəsi, mə də -
niy yətlərarası dialoqun möhkəm lən diri l -
məsində ki xid mət lə ri yüksək qiy mət  lən -
di ri lə rək UNES CO- nun “Qı zıl Mot sart”
me da lı na la yiq görülmə si bir da ha dünya -
nın hu ma nizm və mər hə mət car çı sı olan
Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı na say ğı nın
böyük tə zahü rü he sab edi lə bi lər.  

Bi rin ci xa nı mın çox şa xə li fə a liy yə ti -
nin ölkə miz dən kə nar da rəğ bət lə qar şı -
lan ma sı nın sə bəb lə ri ki fa yət qə dər dir. O,
əz mkar fə a liy yə ti ilə mil li- mə nə vi də yər -
lə rin, qey ri- mad di ir sin dünya miq ya sın -
da təb li ği ilə ya na şı, həm də si vil dünya da
sülhü, sa bit li yi, si vi li za si ya la ra ra sı di a lo -
qu, bir sözlə, in san lı ğın tə rəq qi si nə yönə -
lən ali ide ya la rın re al laş dı rıl ma sı nı, bu sa -
hə lər də səy lə rin bir ləş di ril mə si ni hə də fə
al mış dır. Meh ri ban xa nım Əli ye va fərq li
mil li mə də niy yət lə ri, də yər lə ri bir ara ya
gə ti rə rək, ümu mi lik də, dünya nın xi la sı
uğ run da mə ta nət lə fə a liy yət göstə rən lə -
rin ön cər gə sin də da yan mış dır. O, bu sı -
ra da üzə ri nə düşən ali mis si ya nı uğur la,
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ürək dən, həm də da ha tə sir li va si tə lər lə
hə ya ta ke çir mək də dir. 

Meh ri ban xa nım to le rant lı ğın car çı -
sı dır, sülh və əmin -a man lı ğın mis si ya çı sı -
dır. Onun fə a liy yət kre do sun da in san la -
rın sülh və bə ra bər lik şə ra i tin də ya şa ma -
sı nı təş viq edən si ya sət qır mı zı xətt ki mi
ke çir. Azər bay can da əs rlər bo yu müxtə lif
din lə rin, mə də niy yət lə rin, mil lət lə rin
nüma  yən də lə ri nin sülh və qar şı lıq lı hör -
mət şə ra i tin də ya şa dıq la rı nı diq qə tə çat -
dı ran Meh ri ban Əli ye va xal qı mı zın bu to -
le rant lı ğı, dözümlülük ab -ha va sı nı, əmin -
a man lı ğı çox yüksək qiy mət lən di rir. Ha -
zır da dünya da qlo bal laş ma nın ye ni tə -
zahü rlə ri dövlət lə rin sıx hu ma ni tar bir li -
yin də özünü göstə rir. Məhz bu ba xım dan,
si vi li za si ya la ra ra sı di a loq, mul ti kul tu ra -
lizm me yil lə ri hər il də rin lə şir, hu ma ni tar
fo rum la rın ke çi ril mə si böyük əhə miy yət
kəsb edir. Mul ti kul tu ra lizm ölkə lə rin qar -
şı lıq lı hörmət və sıx əmək daş lıq mühi ti -
nin ya ran ma sın da va cib bir ami lə çev ri -
lib. Azər bay can mul ti kul tu ra liz mə böyük
önəm ve rir və son iyir mi il ər zin də müstə -
qil ölkə ki mi hə ya ta ke çi ri lən si ya sə tin
əsas tə məl lə rin dən bi ri də məhz dünya
ölkə lə ri ilə hu ma ni tar əmək daş lığı güc -
lən  dir mək dən iba rət olub. Re gi on da sa -
bit li yin və qar şı lıq lı həm rəy li yin, əmək -
daş lıq şə bə kə si nin gə lə cə yi mul ti kul tu ra -
lizm dən çox ası lı dır. Çünki mul ti  kul tu ra -
liz min al ter na ti vi özünütəc rid dir. Özünütəc -
rid isə mən fi fə sad la ra yol açan me yil lər
sa yı la bi lər. Mul ti kul tu ra lizm baş qa xal -

qın nüma yən də si nə hör mət, baş qa di nə
hörmət dir. Öz di ni nə hörmət baş qa di nə
hörmət dən baş la yır. Mul ti kul tu ra lizm ay -
rı- seç ki li yə yol ver mir, ək si nə, bütün xalq -
la rı bir ləş di rir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın izi,
şək siz ki, dip lo ma ti ya dünya sın da da
özünə yer qa za nıb. O, si vi li za si ya la rın qlo -
bal di a lo qu na hə qi qə tən də müstəs na
töhfə ve rib. Meh ri ban xa nım Qərb də Şər -
qin qey ri- rəs mi el çi si dir və klas sik Qərb
də yər lə ri nin “və tə ni” olan Av ro pa nı Asi -
ya da və öz və tə nin də təm sil edir. Bi rin ci
xa nı mın rəh bər li yi ilə Hey dər Əli yev Fon -
du Av ro pa da is lam- xris ti an di a lo qun da
böyük rol oy na ma ğa baş la yıb. Va ti ka nın
ta ri xin də ilk də fə dir ki, müqəd dəs xris ti -
an abi də lə ri nin bər pa sı na müsəl man
ölkə sin də fə a liy yət göstə rən bir təş ki lat
kömək edir. Azər bay ca nın özündə Fon -
dun tə şəbb üsü ilə ka to lik və pra vos lav kil -
sə lə ri, si na qoq tə mir edi lir. 

Dövlə ti mi zin öz üzə ri nə götürdüyü si -
vi li za si ya la ra ra sı körpü ro lu o qə dər də
sa də mə sə lə de yil. Ba xın, ta ri xən mə də -
niy yət lə rin və si vi li za si ya la rın “qo vuş du -
ğu yer” ki mi in ki şaf edən bir re gi on da –
Ya xın Şərq də in di nə lər baş ve rir. Prak ti ki
ola raq Ya xın Şər qin heç bir ye rin də
uzunm üddət li sülh ya rat maq mümkün ol -
mur. Azər bay can ta ma mi lə baş qa nümu -
nə dir. O göstə rir ki, müxtə lif si vi li za si ya -
la rın və mə də niy yət lə rin plat for ma la rı
ara sın da kı sər həd də əmin -a man lıq hökm
sürə bi lər. 
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Son il lər də Ba kı da ke çi ri lən Bey nəl -
xalq hu man ti ar fo rum lar da məhz dünya
ölkə lə ri nin əsas müza ki rə mövzu su olan
mul ti kul tu ra liz mi əha tə edib. Hər bir ölkə
bu for mu lu gə lə cək üçün mühüm bir si -
ya si -i de o lo ji xətt sa yır, mul ti kul tu ra lizm -
lə bağ lı ye ni ça ğı rış la rı or ta ya çı xa rır. Bu
gün Azər bay ca nın bütün qi tə ölkə lə ri ilə
möhkəm dost luq və əmək daş lıq müna si -
bət lə ri var. Res pub li ka mız müxtə lif et nos -
la rın və mil lət lə rin, fərq li din lə rə si ta yiş
edən in san la rın ta ri xən sar sıl maz dost luq
və qar daş lıq şə ra i tin də ya şa dı ğı to le rant
bir ölkə ki mi for ma la şıb. Müxtə lif qi tə  lə -
rin kə siş mə sin də yer lə şən Azər bay can
həm də müxtə lif mə də niy yət lə rin möv -
cud ol du ğu və qo vuş du ğu müqəd dəs bir
tor paq dır. Həm ge o si ya si və ziy yə ti, həm
də mə də ni zən gin li yi, üstə lik for ma laş mış
və əs rlə rin sı na ğın dan çıx mış ənə nə lə ri
ba xı mın dan res pub li ka mız dünya mə də -
niy yət lə ri ni bir ara ya top la maq haq qı nı
qa za nıb. 

Meh ri ban Əli ye va bir dost luq at mos -
fe ra sı ya rat maq la ha mı nı Azər bay ca na
də vət edir, Ba kı nın ən qlo bal mə sə lə lə rin
həll olun du ğu, to le rant lı ğın ünva nı na çev -
ril di yi ni dünya ic ti ma iy yə ti nə bə yan edir.
Bil di rir ki, to le rant lıq həm Azər bay can
dövlə ti nin si ya sə ti, həm də Azər bay can
cə miy yə ti nin hə yat tər zi dir. Bu, Azər bay -
ca nın ən böyük sər vət lə rin dən bi ri dir və
ey ni za man da heç də sa bit ol ma yan
dünya ya va cib bir me saj dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı din lə r -
a ra sı di a loq mövzu sun da ke çi ri lən bey -
nəl xalq konf rans la rın tə şəbb üska rı və təş -
ki lat çı sı dır. Bu uğur lu si ya sə tin nə ti cə si -
dir ki, mə də niy yət lər və si vi li za si ya   la r-
  a ra sı di a loq sa hə sin də ke çi ril miş bey nəl -
xalq sə viy yə li təd bir lə rin sta tis ti ka sı na və
coğ ra fi ya sı na diq qət ye tir dik də, bu sa hə -
də tə şəbb üslə rin böyük ək sə riy yə ti nin
Azər bay can da re al laş dı rıl dı ğı nın tə sadü fi
ol ma dı ğı nı görə rik. Meh ri ban Əli ye va nın
tə şəbb üsü ilə “A zər bay can to le rant lı ğın
evi dir” proq ra mı bu nun ən yax şı nümu -
 nə lə rin dən dir.  

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı -
ğı ilə 2015-ci il sent yab rın 8-də “A zər bay -
can Pa ri sin ürə yin də” ad lı la yi hə si çər çi -
və sin də Fran sa nın pay tax tın da “Di ni to -
le rant lıq: Azər bay can da bir gə ya şa maq
mə də niy yə ti” mövzu sun da ke çi ri lən konf -
rans növbə ti də fə ölkə mi zin mul ti kul tu -
ral zən gin li yi ni və sülhpər vər ob ra zı nı
düna ya ya təq dim et miş dir. Bu təd bir
dünya bir li yi nə və Fran sa cə miy yə ti nə to -
le rant lı ğın nə qə dər ak tu al ol du ğu nu bir
da ha nüma yiş et dir di. Hey dər Əli yev Fon -
du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın iş -
ti rak et di yi hə min təd bir də dünyə vi mə -
sə lə lə rə Azər bay ca nın göstər di yi xüsu si
maraq nümunəvi xarakter daşıyan mü -
kəmməl yanaşma kimi dəyərləndirildi.

Mehriban Əliyevanın konfransda ver -
diyi mesajlar isə birgə yaşamaq mədəniy -
yətinin müa sir trend lə ri nin dünya ya ta -
nı dıl ma sı ba xı mın dan xüsu si əhə miy yət
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kəsb edir di. Azə rbay ca nın Bi rin ci xa nı mı
res pub li ka mı zın mi nil lik lər lə for ma la şan
to le rant lıq və dözümlülük ənə nə lə ri ni
müstə qil li yi mi zi bər pa et dik dən son ra da
qo ru yub sax la ma sı, da ha da möhkəm lən -
dir mə si sa hə sin də nüma yiş et dir di yi qə -
tiy yə ti, si ya si ira də ni dünya ya çat dı ra raq
re gi on da zən gin to le rant lıq və təhl ükə siz -
lik mə ka nı ol ma sı haq qın da əsl hə qi qət -

lə ri or ta ya qoy du. “A zər bay can ta rix bo yu
si vi li za si ya la rın, mə də niy yət lə rin, din lə -
rin qo vu şu ğun da yer lə şib. Ölkə miz Asi ya
ilə Av ro pa ara sın da tə bii bir körpüdür. Əl -
bət tə, bu coğ ra fi yer ləş mə ölkə miz də ki mə -
də ni müxtə lif lik də də öz ro lu nu oy na mış -
dır. Əs rlər bo yu bu qə dim di yar da müxtə lif
din lə rin, mə də niy yət lə rin, mil lət lə rin, et -
nik qrup la rın nüma yən də lə ri sülh və əmin -
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a man lıq şə ra i tin də bir ai lə ki mi ya şa mış -
lar”, – de yən Meh ri ban xa nım Azər bay ca -
nın dünya da na dir ölkə key fiy yət lə ri ni bi
da ha hər kə sin nə zə ri nə çat dır mış dır.  

Azər bay can İs lam Əmək daş lıq Təş ki -
la tı nın və Av ro pa Şu ra sı nın üzvü ol maq la
bütün din lə rin nüma yən də lə ri nə də rin
eh ti ra mı nı öz yürütdüyü si ya sət lə təs diq -
lə miş dir. Res pub li ka mız dünya nın ən qə -
dim məs cid lə ri, kil sə lə ri, di ni abi də lə ri nə
ma lik ol maq la ço xəsr lik zən gin mə də ni
ir sin qo ru nub sax lan ma sı na na il ol muş -
dur. Bu, bir da ha göstə rir ki, Azər bay can
çox mil lət li, çox kon fes si ya lı ölkə dir, bu ra -
da bütün xalq la rın, din lə rin, et nik qrup -
la rın nüma yən də lə ri bir gə qar şı lıq lı an -
laş ma şə ra i tin də ya şa yır, ey ni hüquq la ra
ma lik dir lər. Bu nun əsas sə bə bi isə Azər -
bay can xal qın da olan dözümlülük, əs rlər
bo yu for ma la şan sülhpər vər lik və in san -
se vər lik dir.  

Dövlət– din müna si bət lə ri Azər bay -
can da xüsu si yer tu tur. İc ti ma i- si ya si qu -
ru luş dan ası lı ol ma ya raq, bütün dövrlər -
də və bu gün müa sir lə şən Azər bay can da
xalq lar qar şı lıq lı hörmət və an la yış şə ra i -
tin də ya şa yır lar. Ölkə miz də bütün din lər
bə ra bərh üquq lu dur. Dövlət in sti tut la rı,
biz nes, təh sil, sə hiy yə sa hə lə rin də bütün
mil lət lə rin və din lə rin nüma yən də lə ri
təm sil olu nur. Azər bay can men ta li te ti nin
da ha bir mühüm cəhəti hər kəsin dini
hisslərinə olan dərin hörmətdir.

Mehriban xanım Əliyeva digər re -
gionlarda və ölkələrdə də bütün xalqların,

dinlərin, etnik qrupların nümayən dələ -
rinin birgə yaşamasını, eyni hüquqlara
malik olmasını tövsiyə edir. Bu gün
dünyanın müxtə lif bölgə lə rin də di ni və ir -
qi ay rı- seç ki li yin ar tma sın dan na ra hat  lı -
ğı nı ifa də edir, bu me yil lə rin də rin  ləş mə -
sin dən tə əss üflə nir. Ek stre mizm və ter -
ror çu luq dan ne çə il lər dir ki, əziy yət çə kən
Azər bay can da da xil ol maq la bir sı ra re -
gi on lar da ay rı- seç ki lik, kse no  fo bi ya, is la -
mo fo bi ya, an ti se mi tizm ki mi təhl ükə li
amil lə rin bə şə riy yət ta ri xin də si vi li za si -
ya la rın və xalq la rın fə la kə ti nə sə bəb ol -
du ğu nu vur ğu la yır. Azər bay ca nın qon şu
Er mə nis tan tə rə fin dən tə cavü zə mə ruz
qal ma sı nı, tor paq la rı mı zın 20 fa i zi nin iş -
ğal al tın da ol ma sı nı, bir mil yon soy da şı -
mı zın qaç qın və məc bu ri köçkün və ziy yə -
ti nə düşdüyünü diq qə tə çat dır maq la Er -
mə nis ta nın mil lət lə ra ra sı müna si bət lə rə,
din lə ra ra sı di a lo qa ma ne ol du ğu nu göstə -
rir. Di gər bölgə lər də də bu tip li ha di sə lə -
rin ya şan ma sın dan də rin na ra hat lı ğı nı
ifa də edən Meh ri ban xa nım dünya nın
nüfuz lu ic ti mai qüvvə lə ri ni be lə hal la rın
qar şı sı nın alın ma sın da fə al ol ma ğa, qə tiy -
yət göstər mə yə ça ğı rır: “Əf sus lar ol sun
ki, bir çox hal lar da Ya xın Şərq də, Av ro pa -
da, di gər yer lər də di ni amil əsa sın da
müha ri bə lər, müna qi şə lər, qan lı toq quş -
ma lar baş ve rir. Bə zi hal lar da görürük ki,
di ni nif rət süni şə kil də ya ra dı lır. Dünya -
nın müxtə lif yer lə rin də et nik və di ni zə -
min də zo ra kı lı ğın şa hi di olu ruq. Əl bət tə,
bu me yil lər, dünya da ge dən pro ses lər bi -
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zim ha mı mı zı na ra hat edir. La kin bu gün
yal nız na ra hat ol maq ki fa yət de yil. Fik -
rim cə, si ya sət çi lə rin, ic ti mai xa dim lə rin,
bey nəl xalq təş ki lat la rın və xüsu sən də
me di a nın bu mə sə lə lər də mə su liy yə ti art 
ma lı dır”. 

2012-ci il də Pa ris də dünya nın ən
böyük mu ze yi olan Luvr mu ze yin də “İs -
lam mə də niy yə ti” bölmə si açılmışdır.
Azərbaycan bu bölmənin yaradılmasına
öz töhfəsini verməklə bütün İslam mədə -
niyyətinə töhfə vermişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun Fransada
bir neçə iri layihə həyata keçirməsi, 2005-
ci ildə Strasburq Kafedral Kil sə si nin bər -

pa sı na ma liy yə yar dı mı göstər mə si, Fran -
sa nın müxtə lif re gi on la rın da qə dim kil sə -
lə rin bər pa sın da iş ti rak et mə si, Aşa ğı
Nor man di ya re gi o nun da 20-yə ya xın ka -
to lik kil sə si nin bər pa sı na dəs tə yi ni
göstər mə si bir da ha sübut edir ki, Azər -
bay can sülh, dözümlülük, hu ma nizm də -
yər lə ri nin təb li ği və təş vi qi nə, xalq la r ara   -
sı və din lə ra ra sı əla qə lə rin möhkəm lən -
mə si nə böyük töhfə ve rir. 

Dünya nın nüfuz lu ic ti mai və si ya si xa -
dim lə ri Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın
də rin məz mun lu və cə sa rət li çı xı şı nı al -
qış la yır, onun tim sa lın da Azər bay ca nın
mul ti kul tu ral, to le rant imi ci nin güclən di -
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yi ni eti raf edir lər. Di ni müxtə lif li yi çox ori -
ji nal və müdrik for ma da is ti qa mət lən dir -
di yi nə görə, Meh ri ban Əli ye va nın mis si -
ya sı nı örnək ki mi qə bul edir lər.  

Meh ri ban xa nım hə mi şə qeyd edir ki,
mə də niy yət lə ra ra sı və si vi li za si ya la ra ra -
sı di a lo qa qa dın gözü ilə bax maq la zım -
dır. Qa dın olan yer də mə həb bət, hörmət,
sə mi mi lik var dır, nif rə tə və konf lik tə yer
ola bil məz. Qa dın po ten si a lı di a lo qun
möhkəm lən di ril mə sin də böyük rol oy na -
ya bi lər. 2019-cu il mar tın 29-da Ba kı da
dip lo ma tik mis si ya rəh bər lə ri nin hə yat
yol daş la rı ilə görüşdə Azər bay ca nın Bi -
rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va
bil di rib ki, bu gün Azər bay can da 65 dip -
lo ma tik nüma yən də lik, 13 bey nəl xalq təş -
ki lat və 4 baş kon sul luq fə a liy yət göstə rir.
Təm sil et di yi niz ölkə lər lə Azər bay can
qar şı lıq lı ma raq və hörmət əsa sın da

əmək daş lıq qu rub və bu əla qə lər in ki şaf
et di ri lir. Bu gün Azər bay can bey nəl xalq
aləm də eti bar lı tə rəf daş ki mi ta nı nır. 

Mə də niy yət lə ra ra sı və din lə ra ra sı
dia  lo qun təş vi qi üçün əsl qlo bal plat for -
ma ya çev ril miş və Azər bay ca nın baş la dı -
ğı “Ba kı pro se si” ni xa tır la dan Bi rin ci vit -
se-p re zi dent qeyd edib ki, 2008-ci il də Ba -
kı da ilk də fə baş lan mış bey nəl xalq
konf rans Av ro pa Şu ra sı nın üzv dövlət lə -
ri nin mə də niy yət na zir lə ri ni ümu mi na -
ra hat lıq do ğu ran mə sə lə lər ət ra fın da di -
a lo qa baş la maq üçün İs lam Əmək daş lıq
Təş ki la tı nın üzv dövlət lə rin dən olan həm -
kar la rı ilə bir ma sa ar xa sın da top la dı: “Biz
“Ba kı pro se si” çər çi və sin də V Dünya Mə -
də niy yət lə ra ra sı Di a loq Fo ru mu na ev sa -
hib li yi et dik. Məm nu nuq ki, UNES CO hə -
min mühüm tə şəbb üsdə bi zim əsas tə rəf -
da şı mız dır”. 
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Onun adı Azər bay ca nın hüdud la rın -
dan kə nar da da da im tə bəss ümlə, məm -
nun luq la xa tır la nır. Av ro pa, Asi ya, Ame ri -
ka, Af ri ka qi tə si nin müxtə lif ünvan la rın -
da bu ad onu ta nı yan in san lar da bir
meh ri ban lıq ya ra nır. Meh ri ban xa nı mın
nə cib əməl lə ri onu ta nı ma yan la rı da ta -
nı ma ğa, hu ma ni tar qay ğı sın dan pay al -
ma ğa fürsət ve rir. Bu gün bir çox ölkə də
onun adı nı da şı yan təh sil və so si al müəs -
si sə lər də Meh ri ban xa nı mın xe yir xah ob -
ra zı nı təs vir edən min lər lə in san var dır.
Mi si rin Əl -O bur şə hə rin də yer lə şən mək -
təb də ha mı Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı
haq qın da yax şı mə lu ma ta ma lik dir. Meh -
ri ban Əli ye va nın adı nı da şı yan bu ek spe -
ri men tal mək təb 10 il dir ki, Af ri ka bölgə -
sin də ən yax şı təh sil ve rən ünva na çev ri -
lib. 2009-cu il də Hey dər Əli yev Fon du nun
dəs tə yi ilə in şa olun muş mək təb qı sa
vaxt da bölgə nin apa rı cı təh sil oca ğı na
çev ril mə yi ba ca rıb. 1600 şa gir din təh sil
al dı ğı bu təh sil müəs si sə sin də Meh ri ban
xa nı mın hi ma yə si heç vaxt unu dul mur,
müəl lim dən şa gir də ki mi hər kəs onun
ya rat dı ğı bu oca ğı işıq lı mə kan he sab edir.
Min lər lə şa gird bura da yüksək təh sil ala -
raq el mə qo vu şur. Mək təb də xa ri ci dil lə -
rin təd ri si yüksək sə viy yə də hə ya ta ke çi -
ril di yin dən, Mi si rin di gər bölgə lə rin dən
də şa gird lər bu ünva na üz tu tur lar. Azər -
bay can mək tə bin tex ni ki ava dan lıq və
dərs və sa it lə ri ilə təc hi za tı nı son il lər də
da ha da ar tı rı ıb və bu nun nə ti cə si dir ki,
mək təb də təh si lin key fiy yə ti di gər mək -

təb lə ri ge ri də qoy ma ğa baş la yıb. Tə bii ki,
bu uğur, na i liy yət həm də Meh ri ban xa nı -
mın əmə yi nin nə ti cə si dir. 

Azər bay ca nın iq ti sa di in ki şa fın da və
ölkə də so si al yüksə li şin tə min olun ma -
sın da fə al iş ti rak edən, mil li so si al in ti ba -
ha öz la yiq li töhfə si ni ve rən sa hib kar la ra
dövlə tin dəs tə yi hər za man güclü olub,
on la rın ge niş və azad fə a liy yə ti üçün
bütün zə ru ri təd bir lər görülüb, ey ni za -
man da sa hib kar lıq sub yekt lə ri nin da ha
əl ve riş li fə a liy yə ti və cə miy yə tin apa rı cı
qüvvə si ki mi mövqe yi nin möhkəm lən mə -
si üçün da vam lı iş lər hə ya ta ke çi ri lir.
Dövlə tin ya rat dı ğı bu im kan lar dan is ti fa -
də edən ölkə sa hib kar la rı bu nun müqa bi -
lin də mil li iq ti sa di in ki şa fın sürət lən mə si
üçün bütün səy lə ri ni or ta ya qo ya raq ən
iri la yi hə lə rin re al laş ma sı na na il olur lar.
Nə ti cə də dövlət- sa hib kar qar şı lıq lı müna -
si bət lə ri nin də rin ləş mə si iq ti sa diy ya tı mı -
zın yüksə li şi nə güclü zə min ya ra dır. Azər -
bay can dövlə ti ölkə də da vam edən nə -
həng so si al in frast ruk tur qu ru cu lu ğun da
sa hib kar la rın da iş ti ra kı nı zə ru ri he sab
edir, so si al sek tor la bağ lı in ves ti si ya la yi -
hə lə ri nə mil li sa hib kar lı ğın da qo şu la raq
tə şəbb üskar lı ğı nı ar tır ma sı nı is tə yir. Hey -
dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri -
ban Əli ye va ölkə miz də ge niş vüsət alan
so si al in frast ruk tur la yi hə lə rin də iş ti rak
edən özəl şir kət lə rin, mil li sa hib kar la rın
bu tə şəbb üslə rə da ha ak tiv qo şul ma sı nı
tövsi yə edir: “Ha zır da böyük in frast ruk -
tur la yi hə lə ri nin ic ra sı na cəlb olun muş
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Azər bay can şir kət lə ri nin və sa hib kar lıq
sub yekt lə ri nin so si al mə su liy yə ti ar tma -
lı, iş güzar da i rə lər so si al la yi hə lər də fə al
iş ti rak et mə li dir lər”. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va ha zır da uşaq
ev lə ri nin, in ter nat mək təb lə ri nin ye ni dən
qu rul ma sı və bər pa sı sa hə sin də çox miq -
yas lı iş lə rin apa rıl dı ğı nı xa tır la da raq,
“Uşaq ev lə ri və in ter nat mək təb lə ri nə
dəs tək” la yi hə sin də özəl sek to run ro lu -
nun ar ta ca ğı na ümid et di yi ni bil dir miş -
dir. Qeyd et miş dir ki, dövlət re gi o nal in -
ki şaf proq ra mı çər çi və sin də tə mi rə eh ti -
ya cı olan bütün mək təb lə ri ye ni dən
qur ma ğı, ölkə də ki bütün təh sil müəs sis -
lə ri nin, uşaq ev lə ri nin tə mi ri ni ba şa çat -
dır ma ğı hə dəf se çib. Bu iş lər də dövlə tin

ayır dı ğı ma liy yə və sa it lə ri, in ves ti si ya la -
yi hə lə ri nin həc mi ço xa la caq, am ma bu -
nun la ya na şı, bu so si al təd bir lər də özəl
şir kət lə rin də fə al lı ğı nın ar tma sı məq sə -
də uy ğun dur. Bu məq səd lə özəl sek tor və
dövlət arasında gözəl işbirliyinin ya ra -
dılması daha müsbət nəticələr verə bilər. 

Ehtiyacı olanlara əl tutmaq, maddi
kömək göstərmək xeyriyyəçilik kimi
sosial kateqoriya sis te mi nə aid dir. İc ti mai
is teh sa lın və iq ti sa di sis te min so si al for -
ma sın dan ası lı ol ma ya raq, dünya nın ma -
liy yə cə hət dən is tər qüdrət li, is tər sə də
zə if ölkə lə rin də so si al əda lət ümu mi əda -
lə tin tər kib his sə si ki mi ba şa düşülmə li,
tət biq edil mə li, hə ya ta ke çi ril mə li dir. Bu
mühüm və xe yir xah fə a liy yə tə, in san pər -
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vər ad dı ma ma raq və me yil da im ar tı rıl -
ma lı və sözüge dən mə sə lə mütə ma di xa -
rak ter al ma lı dır. Bu nun la da xey riy yə çi -
lər ölkə nin, cə miy yət üzvlə ri nin mad di ri -
fa hı nın yax şı laş dı rıl ma sın da, dövlət lə
bir lik də kor po ra tiv (bir ləş miş) so si al və -
zi fə nin həl lin də öz iş ti rak çı la rı nı tə min
et miş olur lar. Uşaq ev lə ri ni tə mir et dir -
mək sa hib ka rın ən böyük xey riy yə çi lik
əmə li he sab olu na bi lər. 

Hə qi qə tən də be lə sa hib kar la rın sa yı
ki fa yət qə dər dir. Xüsu si lə də ra yon lar da
xey riy yə çi lik edən, in san la rın so si al hə -
ya tı na müsbət tə sir göstə rən la yi hə lə rin

ma liy yə ləş di ril mə sin də öz kömə yi ni əsir -
gə mə yən sa hib kar lar çox dur. Hə min sa -
hib kar lar öz və sa it lə ri ni sərf et mək lə
mək təb lə rin si nif otaq la rı nı tə mir et di rir,
ava dan lıq lar la tə min edir, di gər eh ti yac -
la rı na yar dım çı olur lar. Ey ni za man da ya -
şa yış yer lə ri nin qaz laş dı rıl ma sı, mə həl lə -
a ra sı yol la rın tə mir edil mə si, yol kə na rın -
da elekt rik lam pa la rı nın asıl ma sı, on lar la
im kan sı za, kim sə si zə yar dım bu cür sa -
hib kar la rın xey riy yə çi lik əməl lə ri nin
göstə ri ci si dir. Meh ri ban xa nım Əli ye va nın
baş lat dı ğı bu mis si ya nın ge niş vüsət al -
ma sı, xüsu si lə də uşaq ev lə ri nin, in ter nat
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mək təb lə ri nin ye ni dən qu rul ma sı və bər -
pa sı sahəsində aparılan işlərə milli
sahibkarların dəstək verməsi ən yaxşı
əməl sayılmalıdır. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə
infrastruktur layihələrinin həyata keçiril -
məsi də ölkəmizin həyatında mühüm yer
tu tur. Azər bay ca nın bütün re gi on la rın da
hə ya ta ke çi ri lən in frast ruk tur la yi hə lə ri
bölgə nin so si al -iq ti sa di, mə də ni hə ya tın -
da böyük də yi şik lik lə rə, in san la rın hə yat
sə viy yə si nin da ha da yax şı laş ma sı na sə -
bəb ol muş dur. Bu la yi hə lər həm də “Re gi -
on la rın so si al -iq ti sa di in ki şa fı Dövlət
Proq ra mı” çər çi və sin də ger çək lə şən
ümumd övlət si ya sə ti nə dəs tək dir. Fon dun
mühüm in frast ruk tur la yi hə lə ri sı ra sın da
Qa ra dağ ra yo nu Lökba tan qə sə bə sin də
20 min sa ki nin su tə mi na tı nın yax şı laş dı -
rıl ma sı na im kan ve rən su kə mə ri nin çə -
kil mə si, Xə zər ra yo nu nun Zi rə, Bi nə,
Türkan, Qa la və di gər qə sə bə lə ri nə yol la -
rın in şa olun ma sı, Bi nə qə sə bə sin də yar -
dım çı stan si ya nın ye ni dən qu rul ma sı, qə -
sə bə lə rin su təc hi za tı nın yax şı laş dı rıl ma -
sı, park la rın sa lın ma sı nı qeyd et mək
mümkündür. Xə zər ra yo nu əra zi sin də ya -
şıl lıq la rın sa lın ma sı, mə i şət tul lan tı la rı -
nın yı ğıl ma sı, abad lıq iş lə ri nin apa rıl ma -
sı məq sə di lə alın mış su ma şın la rı, yükünü
özübo şal dan və mə i şət tul lan tı la rı da şı -
yan ma şın lar, elə cə də qrey der, yükvu ran,
trak tor, çox funk si ya lı ek ska va tor ra yo nun
müva fiq ic ra struk tur la rı na təh vil ve ril -
mə si bu əra zi də ya şa yan on min lər lə in -

sa nın se vin ci nə sə bəb ol muş dur. Bu cür
la yi hə lər Ba kı və re gi on lar da da vam lı ola -
raq hə ya ta ke çi ril mək də dir. Fond tə rə fin -
dən ölkə mi zin bir çox re gi on la rın da di ni
və ta ri xi mə də niy yət ob yekt lə ri nin ət raf
əra zi lə ri abad laş dı rıl mış, ya şıl lıq lar sa lın -
mış, in san la rın asu də vaxt la rı nın sə mə rə li
ke çi ril mə si üçün park lar da la zı mi şə ra it
ya ra dıl mış dır. 

Hey dər Əli yev Fon du nun im za sı olan
uğur lu la yi hə lər dən bi ri də Dövlət Bay ra -
ğı Mey da nı əra zi sin də ya ra dı lan Daş sal -
na mə mu ze yi dir. 1921-ci il də in şa olun -
muş və vax ti lə neft mə dən lə ri nin ener ji
tə mi na tı üçün nə zər də tu tul muş elekt rik
stan si ya sı nın bi na sın da yer lə şən mu zey
Azər bay ca nın neft ta ri xi nin can lı sal na -
mə lə rin dən bi ri ki mi mühüm əhə miy yət
kəsb edir. Mu zey də daş plas ti ka nın bir çox
növlə ri sər gi lə nir. Ek spo zi si ya ya “Qo bus -
tan” və “Qa la” qo ruq la rın dan gə ti ril miş
ek spo nat lar la ya na şı, hey kəl tə raş Hüseyn
Haq ver di nin əsər lə ri də da xil dir.  

Heykəltəraş bu sərgidə “Arteriya”
adlandırdığı səpkidə bir tarixi təqdim
edir.

Azərbaycanın müxtə lif gu şə lə rin də
aş kar edil miş çox lu say da daş plas ti ka sı -
nın nümu nə lə ri ilə ya na şı, qə dim ek spo -
nat la rın əhə miy yət li his sə si ni funk si o nal
mə na da şı yan və heç bir bə zə yi ol ma yan
müxtə lif mə i şət əş ya la rı təş kil edir. Ek -
spo zi si ya da müxtə lif məz mun lu epiq ra fik
ya zı lar qo ru nub sax la nı lır, xa ti rə plas ti -
ka sı nın qiy mət li ek spo nat la rı təq dim edi -
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lir. Bütövlükdə, sən du qə lər və baş da şı la -
rın da or ta əsr dövrünün müxtə lif ic ti ma i-
 si ya si, so si al, mə də ni, ide o lo ji ha di sə lə ri
haq qın da ori ji nal in for ma si ya ve ri lir.
2015-ci il iyu nun 8-də mu zeyin açılışı
zamanı Pre zi dent İl ham Əli yev, xa nı mı,
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh -
ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-p re zi den ti
Ley la Əli ye va bu ta rix və mə də niy yət ob -
yek ti nin fə a liy yə ti ilə ta nış olub lar. 

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı -
ğı ilə bir çox ölkə lər də Azər bay can Xalq
Cümhu riy yə ti nin 100-cü il dönümünə
həsr edil miş sil si lə təd bir lər mil li ta ri xi -
mi zin şan lı və şə rəf li ta ri xi nə olan böyük
eh ti ra mın nümu nə si ki mi yad da qal mış -
dır. Şəx sən Meh ri ban xa nı mın tə şəb -
büska rı ol du ğu bu təd bir lər Av ro pa nın

ək sər dövlət lə rin də ge niş şə kil də tən tə nə
ilə qeyd edil miş dir. Al ma ni ya da “Şərq də
ilk dünyə vi par la ment res pub li ka sı: də -
yər lər və irs” mövzu sun da ke çi ri lən konf -
rans Xalq Cümhu riy yə ti nin ta ri xi yo lu na
ge niş nə zər sa lın ma sı ba xı mın dan xüsu -
si lə əla mət dar və yad da qa lan ol muş dur.
Şərq də özünü ilk de mok ra tik res pub li ka
elan edən Azər bay ca nın dünyə vi dövlət
qu ru cu lu ğu yo lun da at dı ğı inad lı ad dım -
lar, Av ro pa ilə in teq ra si ya ya yönəl miş si -
ya si ira də və dövlət qu ru cu lu ğu yo lun da
hə ya ta ke çi ril miş tətd bir lər haq qın da ve -
ri lən zən gin mə lu mat lar av ro pa lı ic ti mai
xa dim lə rin böyük ma ra ğı na sə bəb ol muş -
dur. Azər bay can hə lə 100 il əv vəl di nin
dövlət dən ay rıl ma sı nı tə min edən, qa dın -
la ra ge niş hüquq lar ve rən, mil li az lıq la rı
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ölkə nin tamh üquq lu və tən daş la rı na çev -
ril mə si üçün hüqu qi sis tem ya ra dan, de -
mok ra tik is la hat la rın hə ya ta ke çi ril mə si
yönündə prin si pi al ad dım lar atan res pub -
li ka ya rat maq la, dünya da bir çox ölkə lər
üçün nümu nə yə çev ril miş di. Şərq də ilk
uni ver si tet, ope ra və ba let ya ra dan Azər -
bay can De mok ra tik Res pub li ka sı dünya
mə də niy yə ti nə xal qı mı zın zən gin mə də ni
ir si ni təq dim et mək is ti qa mə tin də böyük
təş vi qat iş lə ri hə ya ta ke çir miş dir. Cümhu -
riy yə tin tə min et di yi de mok ra tik cə miy -
yət də Azər bay can da ya şa yan av ro pa lı lar,
o cümlə dən al man ic ma sı na da böyük
hüquq lar ve ril miş dir.  

Azər bay can Xalq Cümhu riy yə ti nin
100 il li yi ilə bağ lı yu bi ley təd bir lə ri di gər
ölkə lər də də ic ti ma iy yət tə rə fin dən böyük
ma raq la qar şı lan mış dır. 2018-ci il də Ro -
ma da 100 il lik yu bi ley müna si bə ti lə rəs -
mi zi ya fət də iş ti rak edən Hey dər Əli yev
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va
diq qə tə çat dı rıb ki, hə min dövrdə ölkə -
miz üçün çox va cib ad dım lar atıl mış dır.
Azər bay can da de mok ra ti ya in sti tut la rı
for ma laş ma ğa baş la mış, azad seç ki lər nə -
ti cə sin də çox mil li və çox par ti ya lı par la -
ment ya ra dıl mış, mil li or du muz for ma laş -
dı rıl mış dır. “Biz ölkə miz də Azər bay can
Xalq Cümhu riy yə ti nin qu ru cu la rı nın xa -
ti rə si nə böyük hörmət lə ya na şı rıq”, – de -
yə ta ri xi mi zin qürur və şə rəf sə hi fə si haq -
qın da da nı şan Meh ri ban xa nım bu gün
Azər bay ca nın zən gin, qə dim ta ri xə və mə -
də niy yə tə ma lik ol du ğu nu, Şərq lə Qərb

ara sın da – qə dim İpək Yo lu üzə rin də yer -
ləş di yi ni, ölkə miz də bütün xalq la rın, mə -
də niy yət lə rin, din lə rin, mil lət lə rin nüma -
yən də lə ri nin sülh, qar şı lıq lı hörmət şə ra -
i tin də ya şa dıq la rı nı vur ğu la mış dır: “Biz
fəxr edi rik ki, bu ənə nə lər in di də qo ru -
nub sax la nı lır. Azər bay can da  multi -
kulturalizm, dözümlülük, qarşılıqlı hör -
mət artıq həyat tərzidir”.

Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı
ilə İtaliya, Gürcüstan, Fran sa, Va ti kan,
Böyük Bri ta ni ya, Pol şa və di gər Av ro pa
dövlət lə rin də təş kil edil miş yu bi ley təd -
bir lə ri ilə bağ lı konf rans lar mil li if ti xa rı -
mız olan Xalq Cümhu riy yə ti nin ta ri xi nə
da ir zən gin ir sin dünya ya təq dim edil mə -
sin də mühüm va si tə lər dən bi ri ol muş dur.
Meh ri ban xa nı mın böyük və tən pər vər li -
yi, mil li ta ri xi mi zin şə rəf li sal na mə lə ri nin
dünya ya təq dim edil mə sin də göstər di yi
fə da kar lı ğı onun Xalq Cümhu riy yə ti nin si -
ya si ob ra zı nın dünya ya ta nı dıl ma sın da
əvəz siz xid mət lə ri təs diq et miş dir. Dünya
bir li yi, ey ni za man da bugü nkü müstə qil
Azər bay ca nın de mok ra tik cümhu riy yə tin
va ri si ki mi yüksək in ki şaf yo lu haq qın da
ge niş mə lu mat lar əl də et miş dir. Bu gün
müstə qil dövlə ti miz Azər bay can Xalq
Cümhu riy yə ti ba ni lə ri nin ar zu la rı nı hə -
ya ta ke çi rə rək, dünya da öz la yiq li ye ri ni
tut muş dur. 

Son 15 il də qar şı ya qoy du ğu bütün
la yi hə lə ri uğur la ger çək ləş di rən Hey dər
Əli yev Fon du in san la ra qay ğı və tə mən -
na sız xid mə ti ilə cə miy yət də böyük rəğ -
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bət qa za nıb. Fon dun və tən daş la rın hər bir
müra ci ə ti nə həs sas müna si bə ti, mil li- mə -
nə vi də yər lə ri mi zin qo run ma sı is ti qa mə -
tin də əz mkar fə a liy yə ti, təh sil, sə hiy yə, id -
ma nın in ki şa fı sa hə sin də dövlə tin yürüt -
düyü si ya sə tə dəs tək ver mə si bu
qu ru mun ən ali ide al la ra xid mət et di yi ni
təs diq lə yir. Fon dun pre zi den ti Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın xoş mə ram lı fə a liy yə ti
xal qı mız tə rə fin dən yüksək qiy mət lən di -
ri lir və görülən bütün iş lər Hey dər Əli -
yev ir si nə ve ri lən də yər li töhfə ki mi qə -
bul edi lir.  

Meh  ri  ban xa nım Əli ye va üzə ri nə
götürdüyü şə rəf li mis si ya nı be lə də yər -
lən di rir. Pe şə kar si ya sət çi qa bi liy yə ti, li -

der lik key fiy yət lə ri, xal qın son suz rəğ bə -
ti ona si ya si hə yat da da böyük uğur lar qa -
zan dır mış dır. Meh ri ban Əli ye va xa ri ci
ölkə lə rə sə fər lə ri, dünya nın ünlü si ma la -
rı ilə ke çir di yi görüşlə ri, müxtə lif tri bu -
na lar da çı xış la rı ilə si ya si xa dim, dünya -
da qa dın li der li yi nin ən fə al təm sil çi lə rin -
dən bi ri ki mi da im mər kəz də ol sa da, o,
öz dər ra kə si ni, zə ka sı nı, ic ti mai nüfu zu -
nu hə yat yol da şı nın böyüklüyü na mi nə
əsir gə mə yən əsl Azər bay can qa dı nı dır.  

2019-cu il ma yın 10-da, ümum mil li
li der Hey dər Əli ye vin ana dan ol ma sı nın
96-cı il dönümünə və Hey dər Əli yev Fon -
du nun ya ra dıl ma sı nın 15 il li yi nə həsr
olun muş tən tə nə li mə ra sim də çı xış edən
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Pre zi dent İl ham Əli yev bil di rib ki, Hey -
dər Əli yev Fon du bu il lər ər zin də bir çox
sa hə lər də – mə də niy yət, in cə sə nət, təh sil
və di gər sa hə lər də çox böyük iş lər
görübdür. Fon dun çox şa xə li fə a liy yə ti
Azər bay ca nı dünya da ta nı dır və onun
dünya miqyasında çox böyük hörməti var.

Cəmiyyət Heydər Əliyev Fondunu
mərhəmət və nicat rəmzi olmaqla yanaşı,
ona rəhbərlik edən Mehriban Əliyevanın
ide yalarını yaşadan möhtəşəm irs məbədi
kimi qəbul edir. Qurumun fəaliyyətinin
prioritet istiqamətləri xalqın rifahının
yüksəldilməsinə yönəlmiş faydalı təşəb -
büsləri dəstəkləmək, elm, təhsil, mədə -
niyyət, incəsənət, səhiyyə və idmanın
inkişafını təmin edən layihələrə yardımçı
olmaq, milli-mənəvi dəyərlərə sadiq
gənclərin yetişdirilməsinə çalışmaq, icti -
mai həyatın ən müxtəlif sahələrində
fundamental layihələr həyata keçirmək,
hər bir vətəndaşın zəruri istək və ar zu -
larının gerçəkləşməsinə, prob lem lərinin
həllinə maddi-mənəvi dəstək vermək
istiqamətində inamla, inadla öz xeyirxah
yolunda davam etməkdədir. 

Mehriban xanımın mərhəmətinin
əhatə dairəsi çox genişdir: böyükdən
kiçiyə – hər kəsə onun qəlbində geniş yer
vardır. Azərbaycanda xoş bir ənənəyə
çevrilmiş kasıblara yardım etmək mis -
siyası Mehriban xanımın mərhəmətinin
hədsiz-hüdudsuz olduğunu göstərir. Hər
il Novruz bayramı günlərində minlərlə
insanı sevindirən Azərbaycanın Birinci

xanı mı aztəminatlı ailələrin qəlbində
xeyirxahlıq heykəli kimi ucalıb, insan -
pərvər nəcib insan kimi doğma şəxsə
çevrilibdir. Hər kəs Mehriban xanımı
böyük ürək sahibi kimi qəbul edir,
məhəbbət bəsləyir. 

Beynəlxalq Siyasət və İctimaiyyət
İnstitutunun direktoru K.Plevenin “Qadın
liderliyi qadınların gücüdür. Dünyanın ən
uğurlu qadınlarından öyrənməli” adlı
kitabında Mehriban Əliyevanın fəaliy yə -
tinə də geniş yer vermişdir. Həmin nəşrdə
Azərbaycanın Birinci xanımının fəaliyyəti -
nin çox mühüm istiqamətlərinə nəzər
salınır və ölkəmizdə qadınların fəallığı
ənənələrinin varisliyi qeyd edilir. Kitabda
Heydər Əiyev Fondunun mühüm layihə -
ləri, ölkənin mədəni və sosial inkişafı,
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli məsələləri
barədə məqamlar zəngin faktlarla pub -
lisistik kaloritlə oxuculara təqdim olunur. 

Amerikanın nüfuzlu “CNN World
News International” telekanalının “Azər -
baycan xalqının sevimlisi” adlandırdığı
Mehriban Əliyevanın bütün dünyada tanış
obrazı bütövlükdə ölkəyə proyeksiya
edilir. Amerikalı jurnalistlər qeyd edirlər
ki, Azərbaycanın Birinci xanımı alim,
ictimai xadim, deputat, ana, dəyişkən
dəyərləri müsbət məcraya yönəldən
insandır. Daim ictimaiyyət arasında olan
Azərbaycanın Birinci xanımı insanlara
kömək göstərir, qadınlara qarşı zo -
rakılıqla mübarizə kampaniyasına rəh -
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bərlik edir, idmanı və sağlam həyat tərzini
təbliğ edir. 

Mehriban xanımın məqsədi, məramı,
məsləki, idealı ona etibar edilmiş və -
zifəsini alnıaçıq və şərəflə yerinə yetir -
məkdir. O, öz işinin ustasıdır. Bu baxım -
dan, Mehriban Əliyeva qürur və fəxr edilə
biləcək rəhbər, ictimai və siyasi xadimdir.
Onun rəhbəri olduğu Heydər Əliyev
Fondu beynəlxalq aləmdə tanınmış
institut nüfuzunu formalaşdırmaqla
qlobal humanitar və sosial xarakterli
layihələrin müəllifinə çevrilmişdir. Bu
Fondun başlıca strateji xətti hüdudsuz
huma nitar proqramların sərhəd tanı -
madan reallaşdırılmasıdır. Bu isə qlobal
təşəbbüskarlığın, təşkilatçılığın Azər bay -

can modelinin dünyaya təqdim edilməsi
deməkdir. Bu ictmai hərəkat həm də
fundamental diplomatik qələbələrin əldə
olunmasının mühüm bir vasitəsidir. 

Heç şübhəsiz, dövlətlər arasında
münasibətlər yalnız hakimiyyət dəh liz -
lərində qurulmur, hökumətlərarası əla qə -
lər konkret yaradıcı əsasa malik olub
ictimai, sosial və mədəni səviy yələrdə
yaradılır.

Fondun fəaliyyətində bu istiqamət
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə artan
nüfuzunun möhkəmləndirilməsinin mü -
hüm tərkib hissəsi olmaqla, 15 il əvvəl
olduğu kimi, bu gün də aktualdır. Gələ -
cəyə hesablanmış proqramlar, beynəlxalq
xeyriyyəçilik missiyası, bütövlükdə insan -

– 243 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



lara və insanlığa təmənnasız xidmətin
təcəssümüdür. Bu gün də Azərbaycan
diplomatiyasının resurs potensialının
keyfiyyətinin artmasında, yeniləşməsində
Heydər Əliyef Fondunun strategiyası və
onun rəhbərinin siyasi iradəsi olduqca
faydalı və nümunəyə çevrilmiş bir elmi-
mədəni-siyasi istinaddır.

Ötən illərin zəngin tariximizə həkk
olunmuş bir cox mühüm hadisələri gös -
tərdi ki, Mehriban Əliyevanın rəh bərliyi
ilə həyata keçirilən çoxsaylı layihələr
nadirliyi, orijinallığı, yetkinliyi və fəlsəfi
bitkinliyi ilə seçilir, kompleks xarakter
daşıyır. Ən başlıcası, Mehriban xanımın
qısa zaman kəsiyində bu qədər işin öh də -
sin dən bacarıqla və yaradıcı şəkildə gəl -
məsi insanlarda dərin ehtiram hissi
doğurur. Təbii ki, Azərbaycanın Birinci
xanımının üzərinə düşən vəzi fələrin öh də -
sindən layiqincə gəlməsində Hey dər Əliyev
ucalığının təcəssümü olan ailəsi onun üçün
tükənməz güc mənbəyidir. 

Ölkəmizin Birinci xanımının ictimai-
siyasi-mədəni sahələrdə çoxsaylı təşəb -
büslərin müəllifi kimi önə çıxması Azər -
bay ca nın in ki şa fı üçün ye ni üfüqlər aç -
mış dır. Dünya nın bir çox ölkə sin də, o
cümlə dən Ru si ya Fe de ra si ya sın da nüma -
 yən də li yi olan Hey dər Əli yev Fon du yüksək
bey nəl xalq nüfu za ma lik dir. Ona bey nəl -
xalq aləm də ta nın mış in sti tut nüfu zu nu
gə ti rən baş lı ca fak tor hu ma ni tar və so si -

al xa rak ter li la yi hə lə rin re al laş dı rıl ma sı
va si tə si lə kons truk tiv xa ri ci si ya sə tin ye -
ni mo de li ni təq dim et mə si dir. Bu cə hət
dip lo ma ti ya nın re surs po ten si a lı nın key -
fiy yə tin dən, ye ni ləş di ril mə sin dən xə bər
ve rir. Baş qa sözlə, bu, o de mək dir ki, qon -
şu dövlət lər ara sın da müna si bət lər yal -
nız ha ki miy yət dəh liz lə rin də qu rul mur,
həm çi nin höku mət lə ra ra sı əla qə lər konk -
ret ya ra dı cı əsa sa ma lik olub, ic ti ma i, so -
si al və mə də ni sə viy yə lər də ya ra dı lır. Fon -
dun fə a liy yə tin də bu is ti qa mət Azər bay -
ca nın bey nəl xalq aləm də ar tan nüfu  zu -
nun möhkəm lən di ril mə si nin mühüm tər -
kib his sə si dir. Be lə bir düşünülmüş fə a -
liy yət pers pek tiv də hər tə rəf li in ki şaf üçün
zə ru ri olan qar şı lıq lı fay da lı tə rəf daş lıq
əla qə lə ri nin miq ya sı nın for ma laş dı rıl ma -
sın da və ge niş lən di ril mə sin də mühüm rol
oy na yır. 

Bu ənə nə nin da va mı ola raq, Hey dər
Əli yev Fon du nun vit se-p re zi den ti və Ru -
si ya Nüma yən də li yi nin rəh bə ri, İs lam
Əmək daş lıq Təş ki la tı Gənc lər Fo ru mu nun
Mə də niy yət lə ra ra sı Di a loq üzrə baş əla -
qə lən di ri ci si, Ru si ya Azər bay can lı Gənc -
lər Təş ki la tı nın səd ri, Ət raf Mühi tin Müha -
fi zə si üzrə Bey nəl xalq Di a loq tə şəbb -
üsünün (İ DE A) tə sis çi si Ley la Əli ye va nın
tə şəbb üsü ilə hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər
ar tıq gənc Azər bay can xa nı mı nın cə  miy -
yət üçün ak tu al olan mə sə lə lə rin həl -
 lin də söz sa hi bi nə çev ril di yi ni göstə rir. 
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V FƏSİL
Mehriban Əliyevanın 

ictimai-siyasi portretinin əsas cizgiləri





Hər bir müstə qil dövlət xa ri ci
si ya sə tin də mil li ma raq la rı nı
ön plan da tu tur. Azər bay ca -

nın xa ri ci si ya sə tin də bir sı ra mühüm va -
si tə lər rol oy na yır. Xa ri ci ölkə lər lə el mi,
mə də ni, hu ma ni tar əla qə lər qur maq və
bey nəl xalq təş ki lat lar da fə al iş ti rak et mək
bu va si tə lər dən bi ri dir. Müstə qil Azər bay -
can dövlə ti nin xa ri ci si ya sə ti nin ən mü -
hüm stra te ji is ti qa mət lə rin dən bi ri də
Qər bin və Şər qin apa rı cı ölkə lə ri ilə
müna si bət lə rin tən zim lən mə si və bu
ölkə lər lə əmək daş lıq və tə rəf daş lıq prin -
sip lə ri nə əsas la nan qar şı lıq lı əla qə lə rin
ya ra dıl ma sı dır. Bir çox ölkə lər lə el mi, mə -
də ni, hu ma ni tar əla qə lər qur maq xa ri ci
si ya sə ti mi zin ən mühüm is ti qa mət lə rin -
dən ol maq la Azər bay can Res pub li ka sı nın
nüfu zu nun ar tma sı na, bey nəl xalq are na -
da uğur lar əl də et mə si nə xid mət edir. 

Azər bay ca nın xa ri ci əla qə lə ri nin coğ -
ra fi ya sı nın əhə miy yət li də rə cə də ge niş -
lən di ril mə si, bey nəl xalq aləm də nə zə rə -

çar pan və hörmət edi lən ölkə yə çev ril mə -
si, elə cə də xa ri ci si ya sət məq səd lə ri nin
da ha da tək mil ləş di ril mə si Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın mühüm fə a liy yət is ti qa -
mət lə rin dən dir. Bütün bu xüsu siy yət lər
isə onu dünya və tən da şı na çe vir miş dir.
Aqil lə rin “mil li prob lem hə min mil lə tə aid
olan fər din şəx si prob le mi nə çev ril dik də,
o, mil lət lə ey ni lə şir. Elə o vaxt dan da
dünya və tən da şı olur” ki mi ifa də et di yi fi -
kir məhz Meh ri ban xa nım Əli ye va nın si -
ma sın da öz mə na sı nı eh ti va edir. 

Meh ri ban Əli ye va nın dip lo ma tik fə a -
liy yə ti zən gin və çox şa xə lə dir. Onun Pol -
şa, Xor va ti ya və di gər ölkə lə rə sə fər lə ri
tə rəf lər ara sın da əmək daş lıq üçün ye ni
üfüqlər aç mış, bir sı ra sa hə lər də əla qə lə -
rin da ha da ge niş lən di ril mə si üçün də rin
zə min ya rat mış dır. Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın xa ri ci ölkə -
lə rin sə fir lə ri ilə görüşü də di po ma tik sa -
hə də mühüm uğur la rı mı za işıq sa çan
mühüm ha di sə lər dən dir. Meh ri ban Əli ye -
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va sə fir xa nim lar la görüşlər də res pub li -
ka nın bütün re gi on la rın da apa rı lan iş lər -
dən ge niş bəhs edir, bu is ti qa mət də Hey -
dər Əli yev Fon du nun sə hiy yə, elm və mə -
də niy yə tin in ki şa fı na, in for ma si ya tex no -
 lo gi ya la rı nın tət bi qi nə da ir bir ne çə la yi -
hə hə ya ta ke çir mə si nə diq qət çə kir. Fon -
dun bey nəl xalq təş ki lat lar la sıx əmək daş -
lıq qur ma sı nın dünya ic ti ma iy yə ti üçün
fay da la rı nı təq dim edir.  

Meh ri ban xa nı mın dip lo ma tik fə a liy -
yə ti azər bay can çı lıq ide o lo gi ya sı na xid -
mə tin ba riz nümu nə si dir. O, ötən il lər ər -
zin də bir çox ölkə lə rə sə fər lə ri çər çi və -
sin də çox ma raq lı və yad da qa lan görüşlər
ke çir miş, dövlət lə ra ra sı müna si bət lə rin
hə ra rə ti ni ar tır mış, iki tə rəf li və çox tə rəf li
əmək daş lı ğa im puls ver miş dir. Meh ri ban
Əli ye va dünya nın ən nüfuz lu si ya si, ic tmai
xa dim lə ri ilə fay da lı və əmək daş lı ğa ye ni
sə hi fə açan görüşlər ke çi rə rək Azər bay ca -
nın dip lo ma ti ya pa lit ra sı na rən ga rəng lik
gə tir miş, si ya si müna si bət lə rin stra te ji zir -
 və yə çat ma sın da mühüm rol oy na mış dır.  

Ey ni ta ri xə, mə də niy yə tə, soy- kökə,
dil və di nə ma lik olan, ey ni adət -ə nə ni,
ox şar hə yat tər zi ni ya şa yan, ya şa dan, ge -
ne tik- mə nə vi bağ lar la bir- bi ri nə sıx bağ -
la nan Türki yə və Azər bay can ta ri xin
bütün mər hə lə lə rin də ya xın qar daş lıq və
dost luq nümu nə si nüma yiş et di rir. Ta ri -
xən yer ləş di yi coğ ra fi əra zi lər də or taq
ide ya lar dan çı xış edə rək mil li bir li yin tən -
tə nə si nə çev ri lən iki qar daş ölkə bə şə riy -
yət üçün zən gin mad di- mə nə vi, ta ri xi ir -

sin sa hi bi ol maq la, həm də güclü dövlət -
çi lik ənə nə lə ri ni dünya ya təq dim et miş -
dir. Bu gün hər iki türk dövlə ti in zi ba ti
ba xım dan ta ri xi coğ ra fi ya sı nın böyük bir
his sə si ni itir sə də, türkün şə rəf li dövlət -
çi lik ənə nə si ni qo ru yub sax la mış, mil li
gücünü və böyüklüyünü eh ti şam la bu
günə da şı ya raq da ha da qüdrət lən dir miş,
mad di ir si ni və mə nə viy yat xə zi nə si ni
zən gin ləş dir miş dir.  

Türki yə ta ri xin bütün dövrlə rin də hə -
mi şə Azər bay ca nın ya nın da ol muş, çə tin
sı naq lar da kömə yi ni əsir gə mə miş dir. Qa -
zi Mus ta fa Ka mal Pa şa Atatü rk de yir di ki,
Azər bay can bi zim qar da şı mız dır. Heç nə -
yə bax ma ya raq, ona yar dım et mək bor -
cu  muz dur”. Hə qi qə tən də Türki yə bir qar -
daş ki mi hə mi şə Azər bay ca nın ya nın da ol -
muş, or taq düşmən lə ri mi zin, er mə ni
ter ror çu la rı nın hücum la rı nın qar şı sı nın
alın ma sın da fə da kar lı ğı nı əsir gə mə -
miş dir. 

Ümum mil li li der 1993-cü il də ye ni -
dən ha ki miy yə tə qa yıt dıq dan son ra qar -
daş ölkə lər ara sın da əla qə lə rin in ki şa fı nı
tə min edən mühüm sə nəd lər im za la mış -
dır. “A zər bay can Res pub li ka sı və Türki yə
Res pub li ka sı ara sın da stra te ji tə rəf daş lıq
və qar şı lıq lı yar dım haq qın da” müqa vi lə
iki ölkə ara sın da si ya si, hər bi, iq ti sa di, ti -
ca ri, mə də ni, el mi sa hə də əla qə lə rə hüqu -
qi ba za ya rat mış, iki dövlə tin rəh bər lə ri -
nin müntə zəm xa rak ter li qar şı lıq lı sə fər -
lə ri ölkə lə ri miz ara sın da kı mü na si bət lə -
rin da ha da in ki şaf et di ril mə si nə sə bəb
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ol muş dur. Pre zi dent İl ham Əli ye vin Türki -
yə yə da vam lı rəs mi və iş güzar sə fər lə ri,
elə cə də Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın Azər -
bay ca na sə fər lə ri müna si bət lə rin da ha da
zir və yə qalx ma sın da önəm li rol oy na mış -
dır. Rə cəb Tay yib Ər do ğa nın 2005-ci il
iyu nun 30-da Hey dər Əli yev Fon dun da
ol ma sı gə lə cək hu ma ni tar la yi hə lə rə sti -
mul ver miş dir.   

Mil li Məc lis də Azər bay can– Türki yə
par la ment lə ra ra sı əla qə lər üzrə iş çi qru -
pun və Türki yə Böyük Mil lət Məc li sin də
ye ni Türki yə -A zər bay can par la ment lə ra -
ra sı dost luq qru pu nun tə sis edil mə si hər
iki ölkə nin mil li mə na fe lə ri nin ifa də çi si

və mil li mə sə lə lər də bir gə fə a liy yə tin əla -
qə lən di ril mə sin də mühüm rol oy na mış dır. 

Qar daş ölkə ilə ic ti ma i- si ya si əla qə lə -
rin da ha da möhkəm lən mə sin də Meh ri -
ban xa nım Əli ye va nın xid mət lə ri əvəz siz -
dir, onun hu ma ni tar ak si ya la rı türk xal qı -
nın diq qə ti ni da im cəlb et miş dir. Meh ri -
ban xa nım Hey dər Əli yev Fon du nun qar -
daş ölkə nin ic ti mai təş ki lat la rı ilə əla qə -
lə ri nin ge niş lən mə sin də fə al rol oy na mış -
dır. Türk dünya sı mə də ni ir si nin zən gin
par ça sı olan Azər bay can türklə ri nin mad -
di və qey ri- mad di mə də niy yət abi də lə ri -
nin qo run ma sı və təb li ği sa hə sin də böyük
xid mət lə ri nə görə Azər bay ca nın Bi rin ci
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xa nım Türk Dünya sı Ya zar lar və Sə nət çi -
lər Vəq fi nin “Türk dünya sı na xid mət”
müka fa tı na la yiq gö   rül  müşdür.  

Türki yə nin dövlət baş çı sı nın xa nı mı
Əmi nə Ər do ğan la görüşlər ənə nə ha lı nı
al mış, qar şı lıq lı sə fər lər za ma nı hu ma niz -
mə xid mət edən la yi hə lər haq qın da bir gə
müza ki rə lər apa rıl mış dır. Əmi nə Ər do ğan
Hey dər Əli yev Fon du nun bey nəl xalq la -
yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə sin də gördüyü
iş lə ri yüksək qiy mət lən dir miş dir.  

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti,
UNESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban
Əli ye va 2005-ci ilin av qus tun 31-də
Türki yə nin Mər mə rə Qru pu Stra te ji və
So si al Araş dır ma lar Vəq fı nin səd ri Ak kan
Su ve rin baş çı lıq et di yi nüma yən də he yə -
ti ilə görüşü də ma raq lı və fay da lı he sab
edi lə bi lər. Ak kan Su ver və nüma yən də

he yə ti nin üzvlə ri fe no men şəx siy yət Hey -
dər Əli ye vin hə ya tı nın ən müxtə lif mə -
qam la rı nı əks et di rən və Azər bay can ta -
ri xi nin bütöv bir dövrü ba rə də ge niş tə -
səvv ür ya ra dan çox say lı fo to şə kil lə rə,
dünya nın ta nın mış si ya si xa dim lə ri nin
ona bəxş et dik lə ri hə diy yə lə rə, ulu öndə -
ri miz haq qın da ki tab la ra, onun müxtə lif
ölkə lə rin li der lə ri, elm, mə də niy yət və in -
cə sə nət xa dim lə ri ilə çə kil miş şə kil lə ri nə
böyük ma raq la bax ma sı bu təş ki lat haq -
qın da zən gin mə lu ma tın əl də edil mə si ba -
xı mın dan əhə miy yət kəsb et miş dir.  

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti,
UNESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban
Əli ye va ilə nüma yən də he yə ti nin üzvlə ri
ara sın da görüş Azər bay can ilə Türki yə
ara sın da kı sıx əmək daş lı ğın ar tma sı na öz
töhfə si ni ver miş dir. Ey ni za man da Mər -
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mə rə Qru pu Vəq fı nin ölkə lə ri  miz ara sın -
da əla qə lə rin in ki şa fı sa hə sin də sə mə rə li
iş lə ri nə sti mul ya rat   mış dır. 

Türk xalq la rı nın zən gin ta ri xi, mad -
di- mə də niy yət abi də lə ri dünya si vi li za si -
ya sı nın zən gin xə zi nə lə rin dən dir. Dünya
xalq la rı içə ri sin də ən qə dim mə də niy yət
ça lar la rı nı özündə ya şa dan, bə şə riy yə tə
dövrünün ən mükəm məl ix ti ra la rı nı,
döyüş sə nə ti ni, cən ga vər li yi, mərd li yi
bəxş edən məhz türklər olub. Av ro pa ilə
Asi ya nın kə siş mə sin də yer lə şən Türki yə
Cümhu riy yə ti nin əra zi si is tər an tik, is tər -
sə də or ta əs rlər dövrü, xüsu si lə də Bi -
zans və Os man lı im pe ra tor lu ğu dövrünə
aid ta ri xi mə də ni abi də lər lə zən gin dir.
Odur ki, UNES CO- nun Mad di Mə də ni İrs
Si ya hı sın da Türki yə nin mə də ni abi də lə ri
xüsu si yer tu tur. Türk xalq la rı nın ta ri xi -

nin, mə də niy yə ti nin, in cə sə nə ti nin öyrə -
nil mə sin də, təb li ğin də böyük xid mət lə ri
olan Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat çı -
lı ğı və dəs tə yi ilə bir çox ta ri xi abi də lə rin
bər pa sı böyük önəm da şı yır.  

Hey dər Əli yev Fon du nun Pre zi den ti,
UNESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri, Mil li Məc -
 li sin de pu ta tı Meh ri ban Əli ye va nın Türki -
yə nin An tal ya şə hə rin də yer lə şən Si de qə -
dim ya şa yış mən tə qə si ilə ta nış lı ğı bu
ba xım dan böyük ma raq do ğur muş dur.
2006-cı il lər no yab rın 17-də ger çək lə şən
sə fər za ma nı Meh ri ban xa nım Əli ye va ya
An tal ya şə hə rin dən təx mi nən 100 ki lo -
metr mə sa fə də yer lə şən Sidc ya şa yış mən -
tə qə sin də ki qə dim dövrə aid mad di mə -
də niy yət abi də lə ri ba rə də ge niş mə lu mat
ve ri lib. Bil di ri lib ki, üç sər gi sa lo nun dan
iba rət mu zey Türki yə nin ən böyük və
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möhtə şəm mu zey lə rin dən bi ri dir. Bu ra -
da kı qə dim ha mam na dir ti ki li lər dən bi ri
ki mi ilk ba xış dan diq qə ti cəlb edir. Azı
1400 il lik ta ri xi olan ha ma ma su 38 ki lo -
metr mə sa fə dən gə ti ri lir. Bə şər ta ri xi nə
böyük hörmət lə ya na şan Türki yə höku -
mə ti bu mu ze yin zən gin ləş mə si nə və an -
tik mad di mə də niy yət abi də lə ri nin ol du -
ğu ki mi qo ru nub sax la nıl ma sı na xüsu si
diq qət ye ti rir. Bir- bi rin dən gözəl əsər lər
Ana do lu nun an tik mə də niy yə ti ni hər tə -
rəf li eh ti va edir, o dövr ba rə də re al tə səvv -
ürlə rin for ma laşdı rıl ma sı na və el mi araş -
dır ma la rın apa rıl ma sı na ge niş im kan lar
açır. Meh ri ban xa nım Əli ye va əf sa nə vi He -
rak lın nə fis şə kil də iş lən miş hey kə li nə də
ta ma şa edib. 

Ara lıq də ni zi bo yun ca sı ra la nan qə -
dim ti ki li lər, an tik dövrün qa la la rı bu ra ya
gə lən lər də gözəl hiss lər do ğu rur, bə şər
ta ri xi nə də rin mə həb bət oya dır. Azər bay -
ca nın mə də ni ir si nin qo run ma sı, bey nəl -
xalq miq yas da təb li ği sa hə sin də ar dı cıl və
məq sədy önlü təd bir lər görən UNESCO-
 nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban xa nım
Əli ye va Türki yə dövlə ti nin mad di mə də -
niy yət abi də lə ri nə be lə yüksək sə viy yə də
qay ğı ilə ya naş ma sın dan ra zı lı ğı nı bil di -
rib. Meh ri ban Əli ye va era mız dan əv vəl II–
I əs rlə rə aid edi lən “Asp endos” te at rı na
da ba xıb. Bil di ri lib ki, tək ra ro lun maz me -
mar lıq üslu bu ilə se çi lən bu ti ki li dünya
me mar lı ğı nın na dir in ci lə rin dən sa yı lır,
fərq lə nir. Əs rlə rin şa hi di olan bu te atr dan
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in di də is ti fa də edi lir. Bu ra da mütə ma di
ola raq kon sert lər, fes ti val lar təş kil edi lir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın ic ti -
mai və dip lo ma tik fə a liy yə ti nə Türki yə -
nin ən məş hur və nüfuz lu jur nal la rın dan
olan “First Bu si ness ”in say la rın dan bi rin -
də ge niş yer ve ril miş, onun bən sər siz xid -
mət lə ri di gər Şərq qa dın la rı üçün örnək
he sab edil miş dir. Jur nal Meh ri ban xa nı -
mın dünya da kı ye ri və ro lu nu çox əha tə li
və dol ğun şə kil də təq dim edir. Qeyd olu -
nur ki, Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın
hə ya tı, fə a liy yə ti, dünya ya ba xı şı gənc qız -
lar və qa dın lar üçün gözəl bir örnək dir. O,
türk və müsəl man qa dı nı nın bütün
dünya da yüksək sə viy yə də ta nın ma sı və
qə bul edil mə si üçün yo rul maz bir fə da -
kar dır. O, ar tıq gözəl li yi və ağ lı, hə yat tər -

zi və fə a liy yə ti ilə nə in ki ölkə sin də, elə cə
də Av ro pa da, Qərb də və Şərq də kifayət
qədər tanınır və sevilir. 

2015-ci il no yab rın 14-də Azər bay -
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli -
yev və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va “Böyük
İyir mi li yin” (G20) An tal ya şə hə rin də ke -
çi ri lən Sam mi tin də iş ti rak et mək üçün
Türki yə Res pub li ka sı na iş güzar sə fə ri də
mühüm ic ti ma i- si ya si əhə miy yət kəsb et -
miş dir. Hə min sə fər za ma nı Meh ri ban Əli -
ye va nın Türki yə nin An tal ya şə hə rin də
Əlil lə rin Bər pa Mər kə zi ilə ta nış ol ma sı
qar daş ölkə nin ic ti ma iy yə tin də də rin rəğ -
bət do ğur muş dur.  

Meh ri ban Əli ye va nı və Fon dun vit -
se-p re zi den ti Ley la Əli ye va nı Əlil lə rin
Bər pa Mər kə zin də Türki yə nin Bi rin ci xa -
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nı mı Əmi nə Ər do ğa nın iş ti ra kı ilə Cə nu bi
Af ri ka Res pub li ka sı nın Bi rin ci xa nı mı To -
be ka Ma di ba Zu ma, Zim bab ve nin Bi rin ci
xa nı mı Qreys Mu qa be, Ma lay zi ya Baş na -
zi ri nin xa nı mı Ros ma Man sor və di gər qo -
naq lar la bir gə mər kə zin fə a liy yə ti ilə ta -
nış ol muş dur.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va və Hey dər
Əli yev Fon du nun vit se-p re zi den ti Ley la
Əli ye va Türki yə yə sə fər za ma nı ənə nə vi
türk əl sə nət lə ri olan eb ru və şüşə iş lə -
mə lə rin dən nümu nə lə ri ilə də ta nış ol -
muş lar. Meh ri ban Əli ye va eb ru lar dan bi -
ri nin ha zır lan ma sı pro se sin də iş ti rak et -
miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va “Böyük İyir mi li yin”
An tal ya da ke çi ri lən Sam mi ti çər çi və sin -
də “Biz nes- 20”/“Qa dın lar- 20” (“Bu si ness -
20”/“Wo men- 20”) bir gə ses si ya sın da da
iş ti rak et miş dir.  

Təd bir də çı xış edən na tiq lər mil liy -
yə ti və sər hə di ol ma yan ter ro run ya rat -
dı ğı təhl ükə lə rin ara dan qal dı rıl ma sın da
dünya xalq la rı nın bir gə fə a liy yət lə ri nin
zə ru ri li yin dən da nı şıb lar. 

Meh ri ban Əli ye va Türki yə də qlo bal
ic ti mai əhə miy yət kəsb edən sam mit və
fo rum lar da iş ti rak edə rək Azər bay ca nın
hu ma nist ide ya la rı nı təş viq edir. 2016-cı
il ap re lin 14-də İs tan bul da ke çi ri lən İs -
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lam Əmək daş lıq Təş ki la tı nın XI II Sam mi -
ti çər çi və sin də “Xər çəng xəs tə li yi ilə
müba ri zə də bi rin ci xa nım la rın li der li yi”
mövzu sun da ses si ya da çı xış edən Meh ri -
ban Əli ye va bu cid di prob le mə bey nəl xalq
ic ti ma iy yə tin diq qə ti ni yönəlt miş dir.  

Dünya nın ən böyük si ya si və iq ti sa di
gücü olan Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı ilə
müna si bət lə rin möhkəm lən di ril mə si bu
ba xım dan res pub li ka mız üçün pri o ri tet
ol muş, rəs mi Ba kı xa ri ci si ya sə tin də AB Ş-
la müna si bət lə rə xüsu si yer ver miş dir.
1993-cü il də ümum mil li li der Hey dər Əli -
ye vin xal qın tə kid li tə lə bi ilə ha ki miy yə tə
qa yı dı şın dan son ra Azər bay can da bütün
sa hə lər də mühüm köklü də yi şik lik lər ol -

du ğu ki mi, AB Ş-la uğur lu xa ri ci si ya sə tin
əsa sı qo yul muş, rəs mi Va şinq to nun ölkə -
mi zin mil li ma raq la rı na ca vab ver mə yən
re gi o nal si ya sə ti nin qar şı sı alın mış və bu
is ti qa mət də müsbə tə doğ ru zə ru ri ad dım -
lar atıl mış dır. 

2000-ci il dən son ra Azər bay can– ABŞ
müna si bət lə ri da ha ge niş şa xə al ma ğa
baş la mış dır. Ge o si ya si amil lər – re gi o nal
və bey nəl xalq təhl ükə siz lik mə sə lə lə ri,
hər bi əmək daş lıq, si ya si və iq ti sa di müna -
si bət lə rin di na mi ka sı na mühüm tə sir et -
miş dir. Pre zi dent İl ham Əli ye vin yürüt-
düyü xa ri ci si ya sət kur sun da AB Ş-la stra -
 te ji əla qə lə rin möhkəm lən mə si xüsu si yer
tut muş, iki ölkə ara sın da iq ti sa di əla qə -
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lər möhkəm lə nə rək ener ji, lo gis ti ka, nəq -
liy yat, ti ca rət, in frast ruk tur və di gər sa -
hə lər də uğur la da vam et di ril miş dir.  

Ölkə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin ge -
niş lən mə si nə par la ment lə ra ra sı müna si -
bət lə rin də mühüm tə si ri ol muş dur. Azər -
bay can –ABŞ par la ment lə ra ra sı əla qə lər
üzrə iş çi qru pun rəh bə ri, Hey dər Əli yev
Fon du nun pre zi den ti, UNES CO- nun xoş -
mə ram lı sə fi ri Meh ri ban Əli ye va tə rəf lər
ara sın da əla qə lə rin in ki şa fı na əla və sti -
mul ver miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın AB Ş–A zər bay -
can Ti ca rət Pa la ta sı üzvlə ri ilə ke çi ri lən
sə  mə rə li və fay da lı görüşlə ri Azər bay can -
da  kı biz nes və sər ma yə mühi ti haq qın da
dol  ğun in for ma si ya nın ve ril mə si ba xı mın -
dan mühüm əhə miy yət kəsb et miş dir.

AB Ş–A zər bay can Ti ca rət Pa la ta sı nın stra -
te ji müna si bət lər lə bə ra bər, iq ti sa di tə -
mas la rın ar tma sın da, Xə zər hövzə si nin
ener ji eh ti yat la rı nın iş lə nil mə si və neft
sə na ye si, ti ca rət, xid mət sek tor la rın da
göstər di yi səy lə ri yüksək qiy mət lən di rən
Meh ri ban xa nım Pa la ta nın ABŞ iş adam -
la rı nın Azər bay ca nın qey ri- neft sek to ru -
na cəlb olun ma sın da təş viq e di ci si ya sət
apa ra ca ğı na əmin li yi ni ifa də et miş dir.
Vur ğu lan mış dır ki, AB Ş–A zər bay can Ti -
ca rət Pa la ta sı iki tə rəf li müna si bət lə rin in -
ki şa fı is ti qa mə tin də da ha da sə mə rə li iş apa -
 ra caq dır.  

Meh ri ban Əli ye va Bir ləş miş Ştat la ra
sə fə ri çər çi və sin də Azər bay can dip lo ma -
ti ya sı ta ri xin də ak tu al lı ğı ilə se çi lən mə -
sə lə lə rin müza ki rə olun du ğu bir sı ra
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görüşlər də ke çir miş dir. Bu görüşlər də Er -
mə nis ta nın iş ğal çı lıq əməl lə ri ba rə də ət -
raf lı mə lu mat ve rən Meh ri ban xa nım Dağ -
lıq Qa ra bağ müna qi şə si nin həl li, “A zad lı -
ğa dəs tək ak tı” na 907-ci düzə li şin ara dan
qal dı rıl ma sı ba rə də qə tiy yət li mövqe
nüma yiş et dir miş dir.  

ABŞ Se na tı nın Xa ri ci Əla qə lər Ko mi -
tə si nin səd ri Ri çard Lu qar hə min görüşdə
bil dir miş dir ki, Azər bay can de mok ra tik
tə si sat la rın in ki şaf et di ril mə si is ti qa mə -
tin də güclü səy lər göstə rir, ölkə də de mok -
ra tik si ya si is la hat lar apa rı lır.  

Meh ri ban Əli ye va nın hə min sə fə ri
Azər bay can la AB Ş-ın uzunm üddət li stra -
te ji əmək daş lı ğa im kan ve rən baş lı ca fak -
tor lar dan bi ri ki mi qiy mət lən di ril miş dir.

Hə min sə fər za ma nı Meh ri ban xa nı ma
AB Ş–A zər bay can Ti ca rət Pa la ta sı nın
"2006-cı ilin xoş mə ram lı sə fi ri" müka fa tı
təq dim edil miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın dip lo ma tik
uğur la rı sa yə sin də ötən il lər də Ame ri ka
Bir ləş miş Ştat la rı nın nüfuz lu ic ti ma i- si -
ya si xa dim lə ri ilə əla qə lər da ha da in ten -
siv xa rak ter al mış dır. 2006-cı il fev ra lın
13-də ölkə mi zə sə fər edən AB Ş-ın apa rı cı
yə hu di təş ki lat la rı nın rəh bər lə ri nin qa tıl -
dı ğı konf ran sın nüma yən də he yə ti nin
məhz Hey dər Əli yev Fon dun da ke çi ril mə -
si xüsu si əhə miy yət kəsb et miş dir. Meh ri -
ban xa nım Əli ye va Ame ri ka da ya şa yan
yə hu di lə ri bir ləş di rən təş ki lat la rın təm -
sil çi lə ri ni ölkə miz də və ulu öndər Hey dər
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Əli ye vin adı nı da şı yan Fond da görmək -
dən çox böyük qürur his si ke çir di yi ni
söylə yə rək, Fon dun nüfuz lu bey nəl xalq
təş ki lat lar la, dünya nın müxtə lif ölkə lə ri -
nin ic ti ma i, qey ri-h öku mət təş ki lat la rı ilə
əmək daş lı ğa da çox böyük əhə miy yət ver -
di yi ni və AB Ş-ın yə hu di təş ki lat la rı ilə də
əla qə lər ya rat ma ğa ha zır ol du ğu nu diq -
qə tə çat dır mış dır. Ame ri ka lı qo naq lar
ölkə miz də bütün din lər dən, mil lət lər dən
olan in san la rın azad, dinc, bir gə ya şa yı şı
üçün hər cür hüqu qi- mə nə vi şə ra i tin
mövcud ol du ğu nu yə qin et dik lə ri ni, er -
mə ni tə cavü zünün xal qı mı za böyük əzab -
lar ver di yi ni öyrən dik lə ri ni, Azər bay can
hə qi qət lə ri nin AB Ş-da ya yıl ma sı na yar -
dım çı ola caq la rı nı söylə miş lər. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban Əli ye va nın 2006-cı il de kab rın 4–7-

də Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı na növbə ti
sə fə ri də zən gin ol muş dur. De kab rın 4-də
Meh ri ban Əli ye va ABŞ Konq re sin də Azər -
bay can üzrə iş çi qru pu nun həm sədr lə ri,
konq res men lər de mok rat So lo mon Or tis,
res pub li ka çı Bil Şus ter və qru pun üzvlə ri
Ed Uil fild, Vi sen te Foks ilə görüşmüş,
görüşdə Azər bay can ilə ABŞ ara sın da
müna si bət lə rin yüksək sə viy yə də ol du ğu
və uğur la in ki şaf et di yi vur ğu la nıb, bir ne -
çə ak tu al mə sə lə, o cümlə dən Er mə nis -
tan –A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ müna -
qi şə si nin həl li, Azad lı ğa Dəs tək Ak tı na
907-ci düzə li şin ara dan qal dı rıl ma sı,
Azər bay ca nın ge ost ra te ji mövqe yi, ölkə -
mi zin müa sir du ru mu ət ra fın da müza ki -
rə lər apa rıl mış dır. 

Meh ri ban Əli ye va nın ABŞ Konq re si nin
Av ro pa və ye ni təhl ükə lər üzrə altko mi  tə si -
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nin səd ri və zi fə si nin ic ra sı na ya xın günlər -
də baş la ya caq konq res men Ro bert Ueks ler
ilə də görüşü də xüsu si ma raq do ğur muş dur.  

Meh ri ban Əli ye va sə fər za ma nı, həm -
çi nin, Corc Buş Pre zi dent Ki tab xa na sı
Fon du nun pre zi den ti, AB Ş-ın Mil li təh -
lükə siz lik mə sə lə lə ri üzrə sa biq müşa vi ri
ge ne ral Brent Sko uk roft la olub. Söhbət
za ma nı Hey dər Əli yev Fon du ilə Corc Buş
Pre zi dent Ki tab xa na sı Fon du ara sın da
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri və bir gə la -
yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si mə sə lə lə ri
müza ki rə edil miş dir.  

AB Ş-a sə fə ri çər çi və sin də Meh ri ban
Əli ye va Va şinq to nun nüfuz lu təh lil və təd -
qi qat mər kəz lə ri nin, uni ver si tet lə ri nin

nüma yən də lə ri ilə də görüşmüşdür. Gö -
rüş lər də AB Ş-ın ta nın mış alim və ic ti mai
xa dim lə ri, o cümlə dən Syu zan Ey zen ha u -
er, Fre de rik Star, Svant Kor nel, An ce la
Stend, Ceyms Bey ker, Rob Sob ha ni, Ro ald
Saq de yev, Ari el Ko en iş ti rak et miş lər.
Meh ri ban Əli ye va “Vol ter Rid” adı na hər -
bi tibb mər kə zin də və Va şinq ton da kı To -
xu cu luq mu ze yin də ol muş, mu zey də Ona
Azər bay can xal ça çı lıq mu ze yi ilə hə ya ta
ke çi ri lən la yi hə lər haq da mə lu mat ve ril -
miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın Va şinq ton da kı
AB Ş–A zər bay can Ti ca rət Pa la ta sı nəz din -
də Azər bay can Ti ca rət və Mə də niy yət
Mər kə zin də Ame ri ka da ya şa yan azər bay -
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can lı və ame ri ka lı in cə sə nət xa dim lə ri ilə
görüşü də mühüm ic ti ma i- si ya si ba xım -
dan əhə miy yət kəsb et miş dir. Azər bay can
ilə ABŞ ara sın da müna si bət lə rin yüksək
sə viy yə sin dən da nı şan Meh ri ban Əli ye va
zən gin mə də ni ir si mi zin Ame ri ka da ta nı -
dıl ma sı na da ir la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril -
mə si nə eh ti yac ol du ğu nu söylə miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va Ağ ev də AB Ş-ın bi -
rin ci xa nı mı Lo ra Buş ilə görüşü də bey -
nəl xalq ic ti ma iy yə tin diq qət mər kə zin də
ol muş, Ame ri ka nın nüfuz lu KİV- lə ri bu
görüşə xüsu si yer ayır mış dır. Görüşdə

Azər bay can –ABŞ müna si bət lə ri nin möh -
kəm lən di ril mə sin də təh sil, sə hiy yə, mə də -
niy yət sa hə lə ri nin ro lun dan da nı şıl mış dır. 

Meh ri ban Əli ye va ABŞ se na to ru Key
Bey li Hat çin son və Konq re sin üzvü Şi la
Si ku la Qibs ilə görüşmüş, ma raq lı müza -
ki rə lər apar mış dır. Hey dər Əli yev Fon du
ilə se na tor Hat çin so nun həm səd ri ol du -
ğu “Vi tal Vo i ce” qey ri-h öku mət hu ma ni -
tar təş ki la tı ara sın da əmək daş lı ğa da ir
me mo ran dum im za lan mışdır. Meh ri ban
Əli ye va Azər bay ca nın AB Ş-da kı sə fir li yin -
də Ame ri ka nın müxtə lif ştat la rın da təh sil
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alan azər bay can lı tə lə bə lər lə görüşü də
yad da qa lan ic ti mai ha di sə yə çev ril miş dir.
Hey dər Əli yev Fon du nun fə a liy yə tin də
təh sil la yi hə lə ri nin pri o ri tet yer tut du ğu -
nu qeyd edən Meh ri ban Əli ye va Fon dun
bu is ti qa mət də apar dı ğı iş lər dən da nış -
mış dır.  

Sə fər za ma nı AB Ş–A zər bay can Ti ca -
rət Pa la ta sı Va şinq to nun “End ryu Me lon”
Au di to ri u mun da Meh ri ban Əli ye va nın şə -
rə fi nə zi ya fət ver miş dir. Zi ya fət də 300-
dən ar tıq qo naq, o cümlə dən Ağ evin və

Dövlət De par ta men ti nin yüksək və zi fə li
rəs mi lə ri, ABŞ Konq re si nin üzvlə ri, gör -
kəm li si ya si və ic ti mai xa dim lər, xa ri ci
ölkə lə rin AB Ş-da ak kre di tə olun muş sə -
fir lə ri iş ti rak et miş dir. 

ABŞ sə fə ri çər çi və sin də Meh ri ban Əli -
ye va bu ölkə nin dövlət ka ti bi nin ic ti mai
dip lo ma ti ya və ic ti mai mə sə lə lər üzrə
müa vi ni Ka ren Hyuz ilə görüşmüşdür.
Meh ri ban  Əli ye va Ka ren Hyu za rəh bər -
lik et di yi Hey dər Əli yev Fon du tə rə fin dən
hu ma ni tar sa hə də hə ya ta ke çi ri lən la yi -
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hə lər haq da mə lu mat ve rmışdır. Görüşdə
Er mə nis tan –A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ
müna qi şə sin dən də bəhs et miş dir.  

2011 -ci ilin mar tın 4-də Azər bay ca -
nın Bi rin ci xan tı nı, Hey dər Əli yev Fon du -
nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın ölkə miz də -
ki sə ti ri Met yu Bray za ilə görüşü də iki tə -
rəf li əla qə lə rin yüksək in ki şa fı nın tə zahü -
rü ki mi də yər lən di ri lə bi lər. Görüşdə
Azər bay can ilə ABŞ ara sın da stra te ji
əmək daş lıq prin sip lə ri nə əsas la nan iki tə -
rəf li müna si bət lə rin müxtə lif sa hə lər də
uğur la in ki şaf et mə sin dən məm nun luq
ifa də olun muş dur. Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nımı nı Azər bay can – ABŞ əla qə lə ri nin
yüksək sə viy yə də ol du ğu nu bil dir miş, sə -

fi rə ölkə lə ri mi zin qar şı lıq lı müna si bət lə -
ri nin in ki şaf et di ril mə si is ti qa mə tin də ki
fə a liy yə ti nə yüksək qiy mət lən dir miş dir.  

Hey dər Əli yev Fon du nun çox şa xə li fə -
a liy yə ti ba rə də ət raf lı mə lu mat əl də edən
Met yi Bray za Fon dun hə ya ta ke çir di yi
müxtə lif so si al -iq ti sa di, mə də ni la yi hə lə -
rin so si al in ki şaf da mühüm ro lu nu yüksək
qiy mət lən dir miş, hə ya ta ke çi ri lən la yi hə -
lə rin da vam et di ril mə si nin va cib li yi ni
vur ğu la mış dır. 

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va 2013-cü il mar tın 15-də AB Ş-ın
ölkə miz də ki sə fi ri Ri çard Mor ninq star ilə
görüşü də dövlət lə ra ra sı müna si bət lə rin
in ki şa fı na töhfə ve rən ha di sə ki mi xa rak -
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te rizə olu na bi lər. Görüşdə Meh ri ban Əli -
ye va sə fi rə Hey dər Əli yev Fon du nun fə a -
liy yə ti ba rə də mə lu mat ver miş, bey nəl -
xalq qu rum lar, o cümlə dən YU NES CO və
ISESCO ilə əmək daş lı ğın is ti qa mət lə ri ba -
rə də da nış mış dır. 

Görüşdə Hey dər Əli yev Fon du ilə ABŞ
ara sın da təh sil, tə lə bə müba di lə si, qa dın
pe şə mək təb lə ri nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə -
tin də fi kir müba di lə si apa rıl mış dır. Bil di -
ril miş dir ki, hə min mək təb lər də qız lar
müxtə lif pe şə lə rə yi yə lə nə cək lər. Söhbət
za ma nı, həm çi nin, Azər bay can da qa dın
sa hib kar la ra dövlət dəs tə yi nin göstə ril -
mə si, on la rın cə miy yət də ki ro lu nun, ic ti -
mai fə a liy yə ti nin sti mul laş dı rıl ma sı na
xüsu si önəm verilməsi diq qə tə çat dı rıl -
mış dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va nın 2015-ci il ok tyab rın 15-də
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı nın ölkə miz də -
ki sə fi ri Ro bert Se ku ta ilə görüşü də əla -
mət dar ol muş dur. Hey dər Əli yev Fon dun -
da ke çi ri lən görüşdə Meh ri ban Əli ye va
Ame ri ka Bir ləş miş Ştat la rı ilə Azər bay can
Res pub li ka sı ara sın da iki tə rəf li əla qə lər -
dən da nış mış, ölkə mi zin müstə qil li yi ni
bər pa edən dən son ra Ame ri ka Bir ləş miş
Ştat la rı ilə bir çox sa hə lər də, o cümlə dən
si ya si və iq ti sa di sa hə lər də uğur lu əmək -
daş lıq et di yi ni bil dir miş dir. 

Meh ri ban Əli ye va ölkə lə ri miz ara sın -
da əla qə lər də neft -qaz sek to run da kı
əmək daş lı ğın əhə miy yə ti ni xüsu si ola raq
qeyd et miş, ener gi sa hə sin də möhkəm si -
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ya si və iq ti sa di müna si bət lə rin də rin ləş -
di yi ni diq qə tə çat dır mış dır. Ame ri ka Bir -
ləş miş Ştat la rı nın Bey nəl xalq İn ki şaf
Agent li yi nin ye ni mis si ya rəh bə ri Mi ka -
 e la Me re di sin də iş ti rak et di yi görüşdə bu
la yi hə lə rin həm re gi on, həm Av ro pa üçün
əhə miy yə ti vur ğu lan mış dır. 

2017-ci ilin sent yabr ayın da Nyu-
 York da BMT-nin Baş As samb le ya sı nın 72-
ci ses si ya sı çər çi və sin də AB Ş-da sə fər də
Pre zi dent İl ham Əli yev və Bi rin ci xa nım
Meh ri ban Əli ye va nın bu ölkə nin yüksək
sə viy yə li dövlət nüma yən də lə ri, ic ti ma i-
 si ya si təş ki lat la rın rəh bər lə ri ilə ke çi ri lən
sə mə rə li görüşlə ri də Azər bay can və
Ame ri ka ara sın da stra te ji tə rəf daş lı ğın
möhkəm ol ma sı nı təs diq lə miş dir.   

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban Əli ye va nın dip lo ma tik əla qə lər də yo -

rul maz fə a liy yə ti dünya nın nüfuz lu si ya si
eli ta sı, ic ti mai da i rə lə ri tə rə fin dən də yər -
lən dir lir. “Cas pi an Gro up Hol ding s”in baş
di rek to ru Rob Sob ha ni he sab edir ki,
Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı öz məğ rur
xal qı nı bey nəl xalq ic ti ma iy yə tə çox gözəl
şə kil də təq dim edə bi lib: “Meh ri ban Əli -
ye va han sı ölkə də ol ma sın dan ası lı ol ma -
ya raq, hər za man Azər bay ca nın zən gin ir -
si və mə də niy yə tin dən bəhs edir. O, yo -
rul ma dan Azər bay ca nı mə də niy yət lə rin
qo vuş du ğu ta ri xi mər kəz ki mi ta nı dır.
Ona görə də tə əcc üblü de yil ki, Meh ri ban
Əli ye va di ni to le rant lı ğın tə rəf da rı dır və
bu, bey nəl xalq ic ti ma iy yət tə rə fin dən
yüksək qiy mət lən di ri lir”. 

Rob Sob ha ni qeyd edib ki, hu ma ni tar
dip lo ma ti ya Şərq lə Qərb ara sın da əmək -
daş lıq ba xı mın dan çox va cib dir, Meh ri ban
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Əli ye va isə bu sa hə də pe şə kar dip lo mat -
dır: “İn cə sə nət, mə də niy yət və ta ri xi abi -
də lə rin bər pa sı üzrə iş lər va si tə si lə o, təd -
ri cən, am ma əmin lik lə Şərq lə Qərb ara -
sın da qar şı lıq lı an laş ma körpülə ri
ya ra dıb. Meh ri ban Əli ye va Azər bay ca nın
Bi rin ci vit se-p re zi den ti tə yin olu nan da
mən AB Ş-da mə qa lə yaz dım və bu mə qa -
lə də hə min ta ri xi mə qa mın bütün dünya
qa dın la rı, xüsu si lə də müsəl man qa dın la -
rı üçün va cib li yi ni vur ğu la dım. O, tək cə
qa dı nın nə yə qa dir ola bi lə cə yi nə de yil,
həm də öz ai lə si, cə miy yə ti və ölkə si üçün
nə edə bi lə cə yi nə nümu nə dir”. 

“Cas pi an Gro up Hol ding s”in baş di -
rek to ru bil di rib ki, Meh ri ban Əli ye va qay -
ğı keş ana, diq qət li hə yat yol da şı və övlad -
dır: “O, bütün bu in sa ni key fiy yət lə ri öz
işin də tək cə Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı
ki mi yox, həm də Azər bay ca nın hər bir
və tən da şı nın ana sı ki mi tət biq edir. Onun
ge niş ürə yi bütün dünya da bir çox in san -
la rın hə ya tı na tə sir edib. Mən şəx sən şa -
hi di ol mu şam ki, onun sə xa və ti sa yə sin -
də əlil li yin ağır for ma sın dan əziy yət çə -
kən uşaq la ra zə ru ri tex ni ki va si tə lər
alı nıb, ya xud ürək xəs tə li yi olan azər bay -
can lı uşaq tez bir vaxt da müa li cə olu nub.
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Meh ri ban Əli ye va nın xa rak te ri nin bu ciz -
gi si çox va cib dir, çünki o, həm müsəl man -
lar, həm də qey ri-m üsəl man lar üçün meh -
ri ban və sə xa vət li bir in san ol maq la öz
müsəl man inan cı na sa diq dir. Mə həm məd
pey ğəm bər öz tə rəf dar la rı nı eh ti ya cı
olan la ra kömək et mə yə, yox sul la rın qay -
ğı sı na qal ma ğa və hə yat da bəx ti gə tir mə -
yən lə rə kömək et mə yə ça ğı rır dı. Meh ri -
ban Əli ye va bu eh kam la ra əməl edir və
öz inan cı na sa diq dir”. 

Azər bay can da ke çi ril miş iri miq yas lı
təd bir lər dən də da nı şan R.Sob ha ni on la -
rın yüksək təş ki lat çı lıq sə viy yə si ni qeyd
edib: “Mən Azər bay can da “E u ro vi son”
mah nı müsa bi qə si ke çi ri lən za man ol mu -
şam. Bu, qlo bal KİV- lə rin diq qə ti ni cəlb
et miş unu dul maz ha di sə idi. Azər bay ca -

nın dünya ya nüma yiş et di ril mə si üçün bu
və di gər təd bir lə rin Meh ri ban Əli ye va nın
bir ba şa rəh bər li yi ilə təş kil edil mə si çox
az ada mın sa hib ol du ğu is te dad dır”. 

R.Sob ha ni bil di rib ki, bey nəl xalq təd -
bir lə rin uğur la ke çi ril mə si üçün de tal la ra
diq qət və böyük təş ki lat çı lıq ba ca rı ğı tə -
ləb olu nur: “A zər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı
bütün bu key fiy yət lə rə sa hib dir, ona görə
də mən ümid edi rəm ki, “Eks po-2 025”
sər gi si Azər bay can da ke çi ri lə cək. “Eks po-
2 025” qlo bal ha di sə dir və Meh ri ban Əli -
ye va nın Şərq lə Qərb, Şi mal la Cə nub ara -
sın da körpülər ya rat ma ğa tə rəf dar ol du -
ğu nu nə zə rə al saq, Azər bay can ha zır da
bir çox la rı tə rə fin dən bey nəl xalq təd bir -
lə rin ke çi ril mə si üçün ide al mə kan ki mi
qə bul edi lir”.  
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R.Sob ha ni Bi rin ci vit se-p re zi dent
Meh ri ban Əli ye va nın er mə ni tə cavü zü
haq qın da hə qi qət lə rin dünya ic ti ma iy yə -
ti nə çat dı rıl ma sı sa hə sin də fə a liy yə ti nə
to xu na raq bu fə a liy yə tin xüsu si əhə miy -
yə ti ni qeyd edib: “Hey dər Əli yev Fon du
dünya nın Dağ lıq Qa ra bağ da baş ve rən fa -
ci ə vi ha di sə lər ba rə də mə lu mat lan dı rıl -
ma sın da apa rı cı rol oy na yır. Meh ri ban Əli -
ye va nın bu səy lə ri nin uğur qa zan ma sı nın
sə bə bi müna qi şə nin qərb au di to ri ya sı
üçün bə şə ri ləş di ril mə si ol du. Bu müna qi -
şə nin həl li üçün bey nəl xalq ic ti ma iy yə tin
dəs tə yi ni qa zan maq da çox va cib dir. Mən
sə mi mi ola raq ina nı ram ki, Meh ri ban Əli -
ye va No bel Sülh Müka fa tı la u re a tı ola bi -
lər. Nə yə görə bu nu de yi rəm? Ümu miy -
yət lə, is tə ni lən müna qi şəson ra sı və ziy yət -
də tə rəf lər bir- bi ri nin hu ma ni tar
tə rəf lə ri ni yax şı ba şa düşmə li dir lər. Azər -
bay ca nın bi rin ci xa nı mı er mə ni iş ğa lı nın
qur ba nı olan xal qı nın yo rul maz müda fi ə -
çi si ol sa da, müha ri bə və müna qi şə nin ya -
ra la rı nın sa ğal ma sı na da böyük tə sir
göstə rə bi lər”. 

“Cas pi an Gro up Hol ding s”in baş di -
rek to ru vur ğu la yır ki, əgər bey nəl xalq ic -
ti ma iy yət, xüsu si lə də ATƏT Minsk qru -
pu nun həm sədr lə ri qis min də Ru si ya, ABŞ
və Fran sa Dağ lıq Qa ra bağ müna qi şə si nin
həl li üçün Azər bay can və Er mə nis tan la
iş lə yər sə, Meh ri ban Əli ye va nın müna qi -
şə dən son ra kı bər pa pro se sin də ro lu
böyük əhə miy yət da şı ya caq: “O, fran sa lı,
ru si ya lı və ame ri ka lı lar la yax şı müna si -

bət lə rə ma lik dir və ona görə də bu ölkə -
lər dən olan bey nəl xalq do nor lar la, həm -
çi nin ha zır da er mə ni qo şun la rı nın iş ğa lı
al tın da olan tor paq la rın bər pa sı üçün
Dünya Ban kı ilə iş görmək ba xı mın dan
yax şı im kan la rı var”. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın fə -
aliy  yə ti Ame ri ka nın nüfuz lu nəşr lə ri nin
diq qə tin də olur, onun tə şəbb üsü ilə hə ya -
ta ke çi ri lən la yi hə lə rə ge niş yer ve ri lir.
AB Ş-da çı xan "The Was hing ton Ti mes”
qə ze tin də "Cas pi an Gro up Hol ding s”in
baş di rek to ru Rob Sob ha ni nin "Meh ri ban
Əli ye va: ağa cək mə la yi hə si ilə ta nı nan
Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı” sərl övhə li
mə qa lə si də bu qə bil dən mühüm əhə miy -
yət kəsb edir. Mə qa lə də Azər bay ca nın Bi -
rin ci vit se-p re zi den ti və bi rin ci xa nı mı
Meh ri ban Əli ye va nın me şə sal ma yo lu ilə
ölkə nin eko lo gi ya sı nın yax şı laş dı rıl ma sı
və və tən daş la rı nın ri fa hı nın ar tı rıl ma sı
səy lə rin dən da nı şı lır. 

Müəl lif ya zır ki, Ame ri ka cə miy yə ti -
nin iq lim də yiş mə lə ri nin nə ti cə lə ri nə qar -
şı müba ri zə təd bir lə ri nin müza ki rə si ni
da vam et dir di yi bir vaxt da, Azər bay ca nın
Bi rin ci xa nı mı nın hə ya ta ke çir di yi la yi hə -
lər par nik qaz la rı tul lan tı la rı prob le mi ni
si ya si ləş dir mə dən onun həl lin də bütün
dünya üçün mo del ola bi lər. Bu stra te gi ya
me şə sal ma nın miq ya sı nın ge niş lən di ril -
mə sin dən iba rət dir. 

R.Sob ha ni qeyd edir ki, Azər bay ca na
ilk də fə 1990-cı il də ge dib və müstə qil li -
yi ni 1991-ci il də bər pa et miş bu ölkə nin
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eko lo ji sis te mi nin So vet İt ti fa qı nın
mövcud ol du ğu il lər də da ğıl ma sı nın şa -
hi di olub. At mos fer də çirk lən di ri ci mad -
də lə rin yüksək sə viy yə si müşa hi də olu -
nur, ae ro port dan pay taxt Ba kı nın mər kə -
zi nə ge dən yo lun kə nar la rın da ağac lar
gözə dəy mir, əvə zin də xam neft "gölmə -
çə lə ri” görünürdü. Müəl li fin yaz dı ğı na
görə, tə əss üf ki, Mosk va nın mər kə zi ha -
ki miy yət or qan la rı əsa sən müsəl man lar -
dan iba rət 9 mil yon əha li si olan bu so vet
res pub li ka sı nın gözəl land şaf tı nı da onun
əlin dən al mış dı. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın sa yə sin -
də bu gün Azər bay can hər bir açıq mə -
kan da ağa cək mə yo lu ilə eko lo ji sağ lam -
laş dır ma dövrünü ya şa yır. İn di ae ro port -
dan Ba kı nın mər kə zi nə ge dən yol bo yu

gözəl ağac lar əki lib. Ət raf mühi tin və ziy -
yə ti nin bu şə kil də də yiş mə si ilə ya na şı,
Azər bay can bu uzaqg örən la yi hə ilə
dünya ya həm də sen sa si ya ya rat ma dan
iq lim də yi şik lik lə ri nə qar şı müba ri zə ni
apar maq yol la rı nı nüma yiş et di rir. Ağac -
lar at mos fe ri ok si gen lə zən gin ləş dir mək -
lə iq lim də yiş mə lə ri nin nə ti cə lə ri ni da -
yan dır ma ğa kömək edir. 

Azər bay can da ağa cək mə tək cə ət raf
mühi tin so vet dövründən qal ma tə nəz-
zülünə qar şı müba ri zə va si tə si de yil, o,
həm də ic ti mai sə hiy yə ilə bir ba şa bağ lı -
dır. Har vard Uni ver si te ti nin ət raf mühi -
tin gi gi ye na sı üzrə ek sper ti Lin da To mas -
so nun sözlə ri nə görə, ağa cək mə nin sağ -
lam lıq üçün çox böyük fay da sı var və
ha va nın çirk lən mə si ilə ağ ci yər xəs tə lik -
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lə ri ara sın da əla qə ni azal da bi lər. Tə əc -
cüblü de yil ki, Azər bay can da ha va nı zə -
rər li his sə cik lər dən tə miz lə mək üçün da -
ha çox en li yar paq lı ağac lar əki lir. 

R.Sob ha ni qeyd edir ki, Azər bay ca nın
Bi rin ci xa nı mı nı ağa cək mə la yi hə lə ri ni
hə ya ta ke çir mə yə sövq edən da ha bir amil
iq ti sa di amil dir. Ağac la rın əkil mə si, on la -
ra qul luq və nə za rət edil mə si üçün yer li
sa kin lə rin işə götürülmə si la yiq li gə lir tə -
min edə bi lər. IDEA İc ti mai Bir li yi ağa cək -
mə ni gənc lə rin hüquq və im kan la rı nın ge -
niş lən di ril mə si üçün gözəl şans sa yır. Tə -
əcc üblü de yil ki, "Co ca- Co la” 2020-ci ilə
qə dər 100 000 ağac ək mək üçün ADA Uni -
ver si te ti ilə tə rəf daş lıq sa zi şi im za la yıb.
Bu ya xın lar da Mo zam bik də 2,2 mil yon
ağa cın əkil mə si ni bay ram edən AB Ş-ın
"Eden Pro ject s” xey riy yə təş ki la tı nın la -
yi hə lə ri Meh ri ban Əli ye va nın ağa cək mə
tə şəbb üslə ri nin sə mə rə li li yi nin və bu tə -
şəbb üslə rin iş yer lə ri nin ya ra dıl ma sı na
qlo bal tə si ri nin təs di qi dir. Təş ki la tın baş
di rek to ru Stiv Fit çin sözlə ri nə görə, ağa c -
ək mə yer li kənd lər də məş ğul lu ğu ar tı rıb. 

Meh ri ban Əli ye va nın ağa cək mə kam -
pa ni ya sı nın qlo bal nə ti cə lə ri dər hal
görünmə sə də, po ten si a lı çox böyükdür.
Mə sə lən, Asi ya və Af ri ka nın az in ki şaf et -
miş dövlət lə rin də çox vaxt elə şə ra it ya -
ra nır ki, iş siz ca van lar ara sın da ra di ka -
lizm me yil lə ri güclə nir. Ağa cək mə nə ti cə -
sin də əl də edi lən fun da men tal fay da iş
yer lə ri nin da vam lı ar tma sı nın əsa sı nı qo -
ya bi lər. Me şə siz ləş mə, ər zaq təhl ükə siz -

li yi nin tə min edil mə mə si və gənc lər üçün
təh did lə rin ya ran ma sı ilə üzlə şən müsəl -
man ölkə lə ri nə gəl dik də isə ağa cək mə
İŞİD və "Əl- Qa i də” ki mi ci na yət kar qrup -
laş ma la ra və ter ror təş ki lat la rı na qo şul -
ma ğa mümkün al ter na tiv ola bi lər. 

Meh ri ban Əli ye va nın ağa cək mə kam -
pa ni ya sı nın qlo bal miq yas da di ni dözüm-
lülüyün, qar şı lıq lı an laş ma nın və əmək -
daş lı ğın tə şəkk ülünə kömək et mə si bu
kam pa ni ya nın da ha bir nə ti cə si dir.
Dünya nın bütün əsas din lə ri ağac la rın
əkil mə si ni və on la ra qul luq edil mə si ni sa -
vab iş sa yır. Mə sə lən, yə hu di lik də Tu bi-
Ş vat de yi lən ağa cək mə bay ra mı var. Qu -
ran və hə dis lər də Al la hın adı ilə ağac əkil -
mə si tez- tez xa tır la nır. Bib li ya da ağac lar
"yax şı qi da” ya kömək edən va si tə ki mi xa -
tır la nır. Qlo bal ağa cək mə kam pa ni ya sı
müxtə lif eti qad və inanc la rı olan xalq la rı
bir ləş di rə bi lər. Vos Fon du nun mə lu ma tı -
na görə, bir ağa cın əkil mə si nin qiy mə ti
10 sent dən ba ha de yil və de mə li, 1 tril -
yon ağa cın əkil mə si 100 mil yard dol la ra
ba şa gə lə cək ki, bu da ha zır da dünya nın
10 apa rı cı su ve ren xey riy yə fon du nun sə -
rən ca mın da olan 6 tril yon dol lar dan çox
məb lə ğin müəy yən qis mi ni təş kil edir. 

Rob Sob ha ni son da ya zır ki, dünya li -
der lə ri nin bütün dünya da və öz ölkə lə -
rin də ağac lar ək mək lə, iq lim də yilş mə lə -
ri prob le mi nin bu sağ lam həl li ni tət biq
et mə lə ri nin vax tı ça tıb. 

Dünya nın ən böyük dövlət lə rin dən bi -
ri olan Ru si ya Fe de ra si ya sı ilə müna si bət -
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lə rin möhkəm lən di ril mə si Azər bay can
üçün da im pri o ri tet ol muş, rəs mi Ba kı xa -
ri ci si ya sə tin də Mosk va ilə müna si bət lə -
rə xüsu si yer ver miş dir. Azər bay ca nın mil -
li ma raq la rı nın tə min edil mə si ba xı mın -
dan Ru si ya ilə müna si bət lər bir sı ra
is ti qa mət lə ri nə görə mühüm əhə miy yət
kəsb edir. Xüsu si lə re gi o nal təhl ükə siz lik
və qüvvə lər ba lan sın da oy na dı ğı ro la
görə, Ru si ya ilə tə mas lar ol duq ca va cib -
dir. Minsk Qru pu nun həm səd ri və bey nəl -
xalq müna si bət lə rin apa rı cı qüvvə si ki mi
rəs mi Mosk va ilə iş ğal çı lıq si ya sə ti nin ara -
dan qal dı rıl ma sın da bu ölkə nin dəs tə yi -
nə eh ti yac var dır.  

Müstə qil li yi nin ilk il lə rin də Azər bay -
ca nın Ru si ya ilə müna si bət lə rin də gər gin -
lik və an la şıl maz lıq lar mövcud ol sa da,
əla qə lə rin nor mal laş ma sı və in ki şa fı ulu

öndər Hey dər Əli ye vin da hi ya nə və qə -
tiy yət li si ya sə ti sa yə sin də mümkün ol -
muş dur. Hey dər Əli ye vin Ru si ya ya rəs mi
və iş güzar sə fər lə ri iki tə rəf li müna si bət -
lə rin in ki şa fı nın sürət lən mə si nə im puls
ver di. 

2000-ci il də Vla di mir Pu ti nin Ru si ya
Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti se çil mə si ilə
bu ölkə nin rəh bər li yi Azər bay can la
müna si bət lər də da ha praq ma tik və zi fə lər
və pri o ri tet lər irə li sürmə yə baş la dı. Əv -
vəl ki dövrdən fərq li ola raq, yal nız MDB
çər çi və sin də in teq ra si ya məq səd se çil mə -
di, hər iki ölkə nin mil li ma raq la rı (təh -
lükə siz lik, iq ti sa di in ki şaf) da ha pri o ri tet
mə sə lə elan olun du. Son ra kı dövrdə Azər -
bay can və Ru si ya nın sıx dost luq müna si -
bət lə ri qur ma sı üçün əhə miy yət li si ya si
ba za for ma laş dı rıl dı. İki ölkə ara sın da
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bugü nə ki mi 150-dək höku mət lə ra ra sı sə -
nəd im za la nıb. Bu sə nəd lər si ya si, hər bi-
 tex ni ki, təhl ükə siz lik, iq ti sa di (ti ca rət, in -
ves ti si ya, ma liy yə, ya na caq -e ner ge ti ka sa -
hə sin də əmək daş lıq, Azər bay can nef ti nin
Ru si ya əra zi si ilə nəql olun ma sı), el mi,
mə də ni, həm və tən lə rin hüquq la rı nın tə -
min olun ma sı sa hə lə ri ni əha tə edir. 

Son il lər Azər bay can və Ru si ya ara -
sın da bütün sə viy yə lər də in ten siv si ya si
di a loq ge dir. Bir gə səy lər nə ti cə sin də hər
iki tə rəf üçün mühüm olan bir sı ra mə sə -
lə lər üzrə op ti mal, qar şı lıq lı qə bul edi lən
və hər iki tə rə fin xey ri nə olan həll yol la rı
ta pı lıb. Dövlət sər hə di ba rə də müqa vi lə
im za la nıb, Sa mur trans sər həd ça yı nın
müha fi zə si və ra si o nal is ti fa də si mə sə lə si
həll edi lib, Xaç maz ra yo nu nun iki kən din -
də ya şa yan Ru si ya və tən daş la rı ilə bağ lı

si tu a si ya ni za ma sa lı nıb. Xə zə rin sta tu su
ilə bağ lı Mosk va, Ba kı və As ta na nın
mövqe lə ri nin ya xın laş ma sı pro se si fak ti -
ki ola raq ba şa ça tıb. Bu, pers pek tiv də
bütün Xə zər ya nı ölkə lər ara sın da kon sen -
su sun əl də olun ma sı nı tə min edə bi lər.  

Azər bay can ilə Ru si ya ara sın da əla -
qə lə rin in ki şa fın da Hey dər Əli yev Fon du -
nun ro lu nu da qeyd ey mək la zım dır. Fond
iki ölkə ara sın da hu ma ni tar və mə də ni
əmək daş lı ğa mühüm töhfə ver miş dir.
Azər bay can Res pub li ka sı və Ru si ya Fe de -
ra si ya sı ara sın da hu ma ni tar əmək daş lıq
əsa sən hu ma ni tar sa hə də əmək daş lıq
proq ram la rı nın ic ra sı na dəs tək göstər -
mək dir. Fon dun pre zi den ti Meh ri ban Əli -
ye va nın tə şəbb üsü ilə son bir ne çə il ər -
zin də iki ölkə ara sın da yüksək sə viy yə də
hu ma ni tar əmək daş lıq in ki şaf edə rək ye -
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ni mər hə lə yə qə dəm qoy muş dur. 2006-cı
ilin fev ral ayın da Azər bay ca na sə fə ri çər -
çi və sin də Hey dər Əli yev Fon dun da olan
Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den ti Vla di -
mir Pu tin Meh ri ban xa nı mın mi sil siz xid -
mət lə ri nə hey ran lı ğı nı ifa də et miş dir. Ru -
si ya nın dövlət baş çı sı Fon dun Azər bay ca -
nın so si al -iq ti sa di, mə də ni tə rəq qi si nə
yönəl miş ge niş miq yas lı fə a liy yə ti haq qın -
da ət raf lı mə lu mat al mış, Azər bay can mə -
də niy yə ti nin və ölkə mi zin ta ri xi nin təb li -
ği ilə əla qə dar apa rı lan iş lə rə göstər di yi
kömə yi yüksək də yər lən dir miş dir.  

Xa ti rə ki ta bı na ürək sözlə ri ni ya zan
Ru si ya Pre zi den ti bil dir miş dir: “Hey dər
Əli yev Fon du nun fə a liy yə ti ilə böyük ma -
raq la ta nış ol dum. Fond Azər bay can xal -

qı nın görkəm li oğ lu nun xa ti rə si ni nə in ki
ya şa dır, həm də mühüm is ti qa mət lər dən
bi rin də onun işi ni da vam et di rir, in san la ra
ən müxtə lif hu ma ni tar sa hə lər də – təh sil,
sə hiy yə və s. sa hə lər də kömək göstə rir”.  

Fond 10 il dən ar tıq dır ki, Ru si ya da
bir sı ra xey riy yə ak si ya la rı ke çi rir, mə də -
ni təd bir lə rin təş ki lat çı sı ki mi çı xış edir.
Mosk va da Azər bay can mək tə bi nin açıl -
ma sı, təh sil və mə də niy yət müəs si sə lə ri -
nə mad di dəs tə yin ve ril mə si, di gər hu ma -
ni tar proq ram la rın ger çək ləş mə si il dən -
i lə ar tmaq da dır.  

Ye ri gəl miş kən, 2005-ci il iyu nun 9-da
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh -
ri ban xa nım Əli ye va ic ti ma i, me se nat lıq
və xey riy yə çi lik fə a liy yə ti nə, təh sil və mə -
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də niy yət müəs si sə lə ri nin dəs tək lən mə si -
nə, Ru si ya və Azər bay can xalq la rı ara sın -
da dost lu ğun möhkəm lən mə si nə san bal lı
töhfə lə ri nə görə Ru si ya nın “Yüzil li yin me -
se nat la rı” Bey nəl xalq Xey riy yə Fon du nun
“Ya qut Xaç” or de ni nə la yiq görülmüşdür.
Fon dun vit se-p re zi den ti Ley la xa nım Əli -
ye va isə Həş tər xan şə hə rin də Müqəd dəs
Knyaz Vla di mi rin abi də si nin ucal dı ma sı
və ət raf əra zi də ye ni par kın sa lın ma sı na
görə III də rə cə li "Knya gin ya Ol qa" or de ni
ilə təl tif olun muş dur. Hey dər Əli yev Fon -
du nun pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye -
va nın və Hey dər Əli yev Fon du nun vit se-
p re zi den ti Ley la Əli ye va nın Həş tər xan vi -
la yə ti ilə Azər bay can Res pub li ka sı
ara sın da dost luq əla qə lə ri nin möhkəm -

lən mə sin də xid mət lə ri çox böyükdür.
Meh ri ban xa nı mın rəh bər li yi ilə Fond Ru -
si ya nın bu re gi o nun da so si al əhə miy yət li
bir sı ra iri la yi hə lər hə ya ta ke çir miş dir.  

Həş tər xan da ulu öndər Hey dər Əli ye -
vin abi də si ucal dıl mış, onun adı nı da şı -
yan bağ və 11 nömrə li ümum təh sil mək -
tə bi nin bi na sı ye ni dən qu rul muş dur.
Müqəd dəs Mə lək si ma Knyaz Vla di mi rin
abi də si və “Ar zu” uşaq əy lən cə şə hər ci yi
də Fon dun gördüyü xe yir xah iş lər sı ra sın -
da dır. Hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lər dən bi ri
240 yer lik uşaq bağ ça sı nın ti kin ti si dir.
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bu xid mət lə -
ri yüksək də yər lən di ril miş, “Həş tər xan vi -
la yə ti qar şı sın da xid mət lə ri nə görə” or -
de ni ilə təl tif edil miş dir. Həş tər xan şə hə -
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rin də Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəbb üsü
və dəs tə yi ilə hə ya ta ke çi ri lən hu ma ni tar
və di gər so si aly önlü la yi hə lə rin ger çək -
ləş di ril mə sin də böyük xid mət lə ri nə görə
Ley la xa nım Əli ye va da "Həş tər xan vi la -
yə ti qar şı sın da xid mət lə ri nə görə" or de -
ni nə la yiq görülmüşdür. 

Azər bay can– Ru si ya əla qə lə ri nin in ki -
şa fın da təh sil və sə hiy yə sa hə sin də re al -
la şan la yi hə lə rin də xüsu si ro lu var dır.  

Meh ri ban xa nı mın təh si lə ver di yi
xüsu si önəm Ru si ya ilə hə min sa hə də bir
sı ra bir gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si -
nə, uğur lu təh sil proq ram la rı nın ic ra sı na
sə bəb ol muş dur. Onun bu is ti qa mət də ki
fə a liy yə ti də hər za man yüksək qiy mət -

lən di ril miş dir. 2012-ci ili ap re lin 13-də
UNES CO- nun və ISESCO- nun xoş mə ram lı
sə fi ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı, Hey dər Əli -
yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban xa -
nım Əli ye va ya “İ.M .Se çe nov adı na Bi rin ci
Mosk va Dövlət Tibb Uni ver si te ti nin Fəx ri
pro fes so ru” dip lo mu və xa ti rə ni şa nı təq -
dim edil mə si təh sil sa hə sin də xid mət lə -
ri nə ve ri lən töhfə ki mi qə bul edi lə bi lər.  

MDTU- nun rek to ru, Ru si ya Tibb Elm -
lə ri Aka de mi ya sı nın müxbir üzvü, pro fes -
sor Pyotr Qlı boç ko nun vur ğu la dı ğı ki mi,
çox sa hə li fə a liy yə tin də Hey dər Əli yev
Fon du təh sil sa hə si nə çox böyük diq qət
ye ti rir. O, Hey dər Əli yev Fon du nun so si al
və hu ma ni tar sa hə lə ri, təh sil və sə hiy yə
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sa hə lə ri ni əha tə edən fə a liy yə tin dən və
onun əhə miy yə tin dən ət raf lı da nış mış dır.
Fond mövcud ol du ğu il lər ər zin də sə hiy -
yə sa hə sin də çox böyük iş görmüş, ta las -
se mi ya ya, di a be tə və di gər uşaq xəs tə lik -
lə ri nə qar şı müba i zə yə, uşaq lar ara sın da
ölüm hal la rı nın sa yı nın azal dıl ma sı na və
bütövlükdə Azər bay can da sə hiy yə sis te -
mi nin in ki şa fı na yönəl dil miş bir sı ra iri
la yi hə lər hə ya ta ke çir miş dir. Fon dun dəs -
tə yi ilə tək cə Azər bay can da de yil, müxtə -
lif ölkə lər də min lər lə mək təb, ha be lə tibb
müəs si sə lə ri və di gər so si al ob yekt lər ti -
ki lib is ti fa də yə ve ril miş dir. P.Qlı boç ko
xüsu si lə vur ğu la mış dır ki, uni ver si te ti
1988-ci il də əla qiy mət lər lə bi tir miş Meh -
ri ban xa nım Əli ye va ali mək tə bin fəx ri dir
və çox se vin di ri ci hal dır ki, o, bu gün də
doğ ma elm oca ğı nı unutmur, uni ver si tet -

lə əla qə sax la yır, onun prob lem lə ri nə
böyük diq qət lə ya na şır. El mi Şu ra nın yek -
dil qə ra rı ilə Meh ri ban xa nım Əli ye va ya
fəx ri pro fes sor adı ve ril miş dir. 

Azər bay can və Ru si ya ara sın da mü -
na si bət lər və əmək daş lıq bütün sa hə lər –
si ya si, iq ti sa di, so si al, hu ma ni tar, hər bi
mə sə lə lər uğur la in ki şaf et mək də dir. Tə -
rəf lər ara sın da KİV sa hə sin də əmək daş -
lıq da bu ba xım dan mühüm əhə miy yət
kəsb edir. Kütlə vi in for ma si ya sa hə sin də
əl də olun muş ra zı laş ma lar iki ölkə ara -
sın da əmək daş lı ğın in ki şa fın da böyük rol
oy na yır. Bu mə sə lə lər Azər bay ca nın Bi -
rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du nun
pre zi den ti, UNESCO və ISESCO- nun xoş -
mə ram lı sə fi ri, Mil li Məc li sin de pu ta tı
Meh ri ban xa nım Əli ye va 2010-cu ilin yan -
va rın 22-də Ru si ya Dövlət Du ma sı nın de -
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pu tat la rı və Ru si ya nın nüfuz lu kütlə vi in for -
ma si ya va si tə lə ri nin nüma yən də lə ri ilə
görüşündə də xüsu si ola raq qeyd edil miş dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va Ba kı da ke çi -
ri lən Hu ma ni tar Əmək daş lıq üzrə Bi rin ci
Azər bay can–Ru si ya Fo ru mun da iş ti rak
et mək üçün Ba kı ya gəl miş qo naq la ra iki
ölkə ara sın da müxtə lif sa hə lər də əmək -
daş lı ğın uğur la da vam et di ril di yi barədə
məlumat verib.  

Qo naq lar Azər bay can ilə Ru si ya ara -
sın da müxtə lif sa hə lər də ki əmək daş lıq
mə sə lə lə ri nə to xu na raq ke çi ri lən Fo ru -
mun tə rəf lər ara sın da mövcud müna si -
bət lə rin da ha da in ki şa fı na zə min ya ra -
da ca ğı na əmin lik lə ri ni bil di rib lər.  

Bu cür görüşlər da vam et di ril ib, Hey -
dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri -
ban Əli ye va 2015-ci il ap re lin 11-də
Mosk va da Ru si ya nın apa rı cı kütlə vi in for -

ma si ya va si tə lə ri nin rəh bər lə ri ilə növbə -
ti görüş ke çir ilib. Ru si ya nın TASS Agent -
li yin də bu ölkə nin apa rı cı kütlə vi in for -
ma si ya va si tə lə ri nin rəh bər lə ri ilə təş kil
olu nan görüşdə müxtə lif mövzu da ma raq -
lı fi kir müba di lə si apa rı lıb dır. 

Hey dər Əli yev Fon du nun və Fon dun
Ru si ya nüma yən də li yi nin Ru si ya da kı
uğur lu fə a liy yə ti də diq qət mər kə zin də
olub. Meh ri ban xa nı mın bu ölkə nin ic ti -
ma i- mə də ni hə ya tı na ver di yi zən gin töhfə
yüksək də yər lən di ri lirb. Fon dun vit se-
p re zi den ti Ley la Əli ye va nın rəh bər lik et -
di yi Ru si ya nüma yən də li yi nin bu ölkə nin
müxtə lif şə hər lə rin də mühüm hu ma ni tar
və so si al la yi hə lər hə ya ta ke çir di yi də
xüsu si vur ğu la nıb dır. 

Ru si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral Məc li si -
nin rəs mi mət bu or qa nı olan “Par la ment -
ska ya qa ze ta” nın 22 sent yabr ta rix li
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nömrə sin də və nüfuz lu “Ros siys ka ya Fe -
de rat si ya se qodn ya” jur na lı nın 18-ci
nömrə sin də ta nın mış po li to loq, “E ko no -
miks” Bey nəl xalq Araş dır ma lar Bir li yi nin
(A zər bay can) Ru si ya nüma yən də li yi nin
rəh bə ri Alek sandr Ka ra va ye vin Azər bay -
ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon -
du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va haq -
qın da ge niş mə qa lə si dərc edi lib. “Meh ri -
ban Əli ye va qəl bi nin si ya sə ti” sərl övhə li
mə qa lə də Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı -
nın ge niş şa xə li fə a liy yə ti nin müxtə lif is ti -
qa mət lə ri ba rə də dol ğun mə lu mat ve ril -
miş dir.  

Hə min mə qa lə də qeyd olu nur ki, son
əl li il də qa dın la rın si ya sət də ro lu nun
artma sı müşa hi də olu nur. “Ölkə si nin so -

si o hu ma ni tar və mə də ni mo dern ləş mə -
si nin il ham ve ri ci si olan Azər bay ca nın Bi -
rin ci xa nı mı da müa sir dünya nın görkəm li
li der qa dın la rı sı ra sın da dır. Heç şübhə -
siz, son ra kı dövrlə rin ta rix çi lə ri Meh ri -
ban Əli ye va fe no me ni ni ma raq la öyrə nə -
cək lər. Bi zim üçün isə bir sı ra as pekt lə rin
har mo nik vəh də tin dən ya ra nan bu fe no -
me nin ge ne zi si ni ba şa düşmək əhə miy -
yət li dir. Bir tə rəf dən Azər bay can da Meh -
ri ban Əli ye va ki mi li de rin for ma laş ma sı -
nı ta le yin qis mə ti he sab et mək olar. Ob -
yek tiv de sək, onun tə şəbb üs və tək lif lə ri
müxtə lif si vi li za si ya plat for ma la rı nın qo -
vu şu ğun da yer lə şən Azər bay ca nın so si o-
 hu ma ni tar və mə də ni mo dern ləş mə si nin
hə rə kət ve ri ci ami li nə çev ri lib. Di gər tə -
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rəf dən, bu fe no me nin mil li si ya si mə kan -
da for ma laş ma sı fak tı dünya tren di nə tam
uy ğun dur. Axı Av ra si ya nın şər qi nin si ya si
ta ri xi ba xı mın dan “Ə li ye va ami li” qa dın -
la rın in qi la bi şə kil də si ya sə tə qo şul ma sı -
nın və on la rın dünya ölkə lə ri nin ço xu nun
ida rə çilik struk tur la rı na yol tap ma sı im -
kan la rı nın ge niş lən mə si nin qa nu na uy ğun
nümu nə si dir. Bu mə na da Azər bay can Av -
ra si ya nın ta ri xən tə şəkk ül tap mış “qa dın
si ya sə ti” da i rə sin də özünün mövcud lu ğu -
nu bir da ha diq qə tə çat dı rır”. 

“Meh ri ban Əli ye va qəl bi nin si ya sə ti”
sərl övhə li mə qa lə də o da vur ğu la nır ki,
Hey dər Əli yev Fon du Meh ri ban Əli ye va -
nın rəh bər li yi ilə əs lin də, Azər bay ca nın
qey ri -ins ti tu si o nal in ki şaf va si tə si nə çev -
ri lib. Fond öz la yi hə lə ri ilə sə hiy yə, elm
və təh sil sa hə lə rin də dövlət si ya sə ti ni ta -
mam la yır, in for ma si ya kom mu ni ka si ya la -
rı və ət raf mühi tin müha fi zə si sa hə lə rin -
də ölkə üçün pi lot la yi hə lər iş lə yib ha zır -
la yır: “Meh ri ban Əli ye va nın UNES CO- nun
xoş mə ram lı sə fi ri və Ba kı da bi rin ci Av ro -
pa Oyun la rı nın Təş ki lat Ko mi tə si nin rəh -
bə ri ki mi mi sil siz fə al lı ğı və nüfu zu dünya
sə viy yə li, ge niş miq yas lı bu id man ha di -
sə si nin təş ki lin də böyük rol oy na yıb, bu
Av ro pa ide ya sı na güclü tə kan və ye ni Av -
ra si ya me ya rı ver di”. 

Hə min nəşr də Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nı mı nın res pub li ka mı zın mə də ni -ic ti -
mai hə ya tın da ya rat dı ğı mühüm müsbət
də yi şik lik lə rə də nə zər sa lı nır, Azər bay -
can pay tax tı nın me mar lıq si ma sı nın də -

yiş mə sin də ro lu xüsu si vur ğu la nır. Qeyd
olu nur ki, dünya nın ən yax şı ar xi tek tor -
la rı tə rə fin dən hə ya ta ke çi ri lən, Ba kı nı hə -
qi qə tən dəb də olan müa sir şə hə rə çe vi -
rən bir sı ra la yi hə lər Meh ri ban Əli ye va -
nın şəx si iş ti ra kı sa yə sin də mümkün olub.
“Be lə lik lə o, öz işin də iki is ti qa mə ti –
Azər bay ca nın komp leks hu ma ni tar
“brend” ki mi dünya da irə li lə mə si ni və
ölkə nin sis tem li so si o mə də ni in ki şa fı nı
uğur la sin tez ləş di rə bi lib. Onun rəh bər li -
yi ilə bu iki pro ses, ne cə de yər lər, çi yin-
 çi yi nə irə li lə yir. Se vin di ri ci hal dır ki, bu
iş lə sa də cə tə yin edil miş mə mur de yil, fə -
al hə yat mövqe yi, bi tib- tükən mə yən ener -
ji si və güclü xa riz ma sı olan mütə rəq qi
əqi də li bir in san məş ğul olur. Ən baş lı ca sı
isə unut ma yaq ki, in di ki hal da söhbət üç
övlad tər bi yə et miş ca zi bə dar xa nım dan
ge dir. Gözəl lik ilə xe yir xah lı ğın vəh də ti
onun hər ad dı mı nı so si al re al lı ğı də yi şən
ya ra dı cı lı ğa çe vi rir. Görünür, Meh ri ban
Əli ye va fe no me ni nin sir ri də elə bun da -
dır”. 

“Par la ment ska ya qa ze ta” da qeyd edi -
lir ki, sa də azər bay can lı lar ölkə nin bi rin -
ci xa nı mı nı şox se vir lər. On lar Meh ri ban
Əli ye va nın tim sa lın da “ya xa sı nı kə na ra
çə kən” funk si o ner de yil, on la rın is tək lə ri
ilə ma raq la nan, pro to kol çər çi və sin dən
kə na ra çıx ma ğı, hər bir cid di prob le mə
müna si bət bil dir mə yi ba ca ran in san
görürlər. “Ma raq lı fakt: nis bə tən ki çik
ölkə də o, hər gün “yer lər dən” təq ri bən
300 mək tub alır. Ona ya zır lar, çünki bi lir -
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lər ki, müra ci ət edib yar dım, dəs tək, ya -
xud məs lə hət ala bi lər lər. Azər bay can Pre -
zi den ti nin xa nı mı ölkə da xi lin də ki sə fər -
lər də da im onu müşa yi ət edir. Yə ni o, ne -
cə de yər lər, göz qa ba ğın da dır və bu nun la
da iq ti dar la cə miy yə tin qar şı lıq lı əla qə lə -
ri nə öz töhfə si ni ve rir. Həm də bu, ne cə
de yər lər, can lı töhfə dir və bu na görə də
xal qın gözündə in zi ba ti kom mu ni ka si ya -
la rın stan dart “me xa ni ki” struk tur la rın -
dan da ha qiy mət li dir, çünki xe yir xah lıq və
şəf qət in sa nın da xi lin dən gəl mə li dir, yox -
sa ic ti ma iy yət onu qə bul et mə yə cək. İn -
san lar hiss edir lər ki, bi rin ci xa nım on la -
rın qay ğı la rı ilə ya şa yır. Özü də bu, elə bir
hal dır ki, xa riz ma tik və ca zi bə dar şəx siy -
yət yüksək də rə cə də zi ya lı lıq ilə vəh dət
təş kil edir. Meh ri ban Əli ye va is tər al dı ğı
tər bi yə yə, is tər əsil- nə ca bə ti nə, is tər sə də
təh si li nə görə (o, İ. M.Se çe nov adı na Mosk -
va Tibb İn sti tu tu nu bi ti rib) Azər bay ca nın
so vet dövrü zi ya lı la rı mühi tin dən çı xıb.
İn di dünya da bu sə viy yə li baş qa bi rin ci
xa nım çə tin ta pı lar. Bu mə ziy yət lə rə ma -
lik olan eli ta nüma yən də lə ri adə tən so -
yuq qan lı olur, xal qın prob lem və qay ğı -
ları nı ürək lə ri nə ya xın bu rax ma ma ğa
ça lışır lar. Hə qi qə tən, çə tin dir, am ma Meh -
ri  ban Əli ye va baş qa sı nın dər di nə ürək -
dən şə rik ol ma ğı ba ca rır. Bu nu ro la gir -
mək lə imi ta si ya et mək mümkün de yil.
Onun tə bi ə ti be lə dir”. 

Nəşr də bil di ri lir ki, Meh ri ban xa nı -
mın for ma laş dı ğı mühit Azər bay ca nın ta -
ri xi ilə ay rıl maz şə kil də bağ lı dır. Meh ri -

ban Əli ye va fe no me ni baş qa amil lər lə ya -
na şı, həm də iki konk ret ai lə nin – Pa şa -
yev lər ilə Əli yev lə rin qo hum ol ma sı nın
nə ti cə si dir. Meh ri ban xa nı mın ba ba sı,
görkəm li Azər bay can ya zı çı sı və ədə biy -
yatş ünas alim Mir Cə lal Pa şa yev əs lən
İran dan idi. Ana sı Ai da İman qu li ye va ta -
nın mış ərəbş ünas olub, Azər bay can
Elmlər Aka de mi ya sı nın Şərq şünas lıq İn -
sti tu tu na baş çı lıq edib. “Meh ri ban Əli ye -
va nın hə yat yol da şı nın, in di ki Pre zi dent
İl ham Əli ye vin ata sı nın təq di ma ta eh ti ya -
cı yox dur: Hey dər Əli yev müa sir müstə -
qil Azər bay ca nın qu ru cu su dur. Bu fakt
çox şe yə də la lət edir. Bu ai lə lər mil li eli ta -
dır. Azər bay can da on lar la sə mi mi qəlb -
dən fəxr edir lər. Özü də çox sa də bir sə -
bəb dən – ölkə yə və xal qa görə mə su liy -
yət yükü re al şə kil də on la rın çiy nin də dir.
On lar sı naq la rın və it ki lə rin ağ rı -a cı sı nın
nə de mək ol du ğu nu bi lir lər. Çox vaxt
görürsən ki, naz- ne mə tin çox lu ğu eli ta nı
zə if lə dir. Bu ai lə lər isə, ək si nə, şəx si ener -
ji ləri ilə is la hat la rı sürət lən di rir və sti -
mul laş dı rır lar. Heç şübhə siz, söhbət müa -
sir Azər bay can ta ri xi nin pas si o nar şəx -
siy yət lə rin dən ge dir”. 

“Par la ment ska ya qa ze ta” nın qeyd
edi lən sa yın da o da diq qə tə çat dı rı lır ki,
Meh ri ban Əli ye va Azər bay ca nın və post -
so vet mə ka nı nın ay rı lıq da götürülən ta -
ri xi ba xı mın dan müstəs na, am ma qlo bal
pro ses lər ba xı mın dan ob yek tiv qa nu na -
uy ğun fe no men idir. “Meh ri ban Əli ye va nın
adı, şübhə siz ki, bun dan son ra da müa sir
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dünya nın görkəm li li der qa dın la rı sı ra -
sın da ola caq. Özü də ta le yin ona nə ki mi
gə lə cək ha zır la ma sın dan ası lı ol ma ya raq.
Kim bi lir, bəl kə o, ölkə sin də “şa qu li” si ya -
si xətt bo yun ca yüksə lə cək, bəl kə də
“üfüqi” so si al- hu ma ni tar la yi hə lə rin sa yı
ar tdıq ca onun ro lu da güclə nə cək. İs tə ni -
lən hal da o, Azər bay ca nın yet kin qey ri-
 rəs mi li de ri dir. Şək siz ki, onun izi dip lo -
ma ti ya dünya sın da da qa la caq. Azər bay -
ca nın Bi rin ci xa nı mı si vi li za si ya la rın
qlo bal di a lo qu na hə qi qə tən müstəs na
töhfə ve rib. Meh ri ban xa nım Qərb də Şər -
qin qey ri- rəs mi el çi si dir və klas sik Qərb
də yər lə ri nin “və tə ni” olan Av ro pa nı Asi -
ya da və öz və tə nin də təm sil edir. Bi rin ci
xa nı mın rəh bər li yi ilə Hey dər Əli yev Fon -
du Av ro pa da is lam- xris ti an di a lo qun da
böyük  rol oy na ma ğa baş la yıb. Va ti ka nın
ta ri xin də ilk də fə dir ki, müqəd dəs xris ti -
an abi də lə ri nin bər pa sı na müsəl man
ölkə sin də fə a liy yət göstə rən bir təş ki lat
kömək edir. Azər bay ca nın özündə Fon -
dun tə şəbb üsü ilə ka to lik və pra vos lav kil -
sə lə ri, si na qoq tə mir edi lir”. 

Ru si ya par la men ti nin nəş rin də bil di -
ri lir ki, ənə nə lə rin əhə miy yət li rol oy na -
dı ğı hər han sı di gər ölkə ki mi Azər bay -
can da li de rin, pre zi den tin si ya si zir və də
nə ki mi rol oy na ma sın dan ası lı dır. “Pre zi -
dent İl ham Əli ye vin sərt və prin si pi al si -
ya si xət ti Azər bay ca nın mo dern ləş mə si -
nin şək siz xey rin də dir. Onun si ya sə ti eli -
ta nı sti mul laş dı rır, onu da im sər vaxt
sax la yır. Be lə olan hal da bi rin ci xa nı mın

ro lu nə dən iba rət dir? Onun ro lu Pre zi -
den tin xa nı mı ro lu ba rə də adi tə səv -
vürlər dən xey li yüksək dir. De mok ra ti ya -
nın Azər bay can mo de li nin in di ki mər hə -
lə də in ki şa fı Pre zi den tin ya nın da ki min
ol ma sın dan, onun ko man da sı nın şəx sən
kim lər dən iba rət ol ma sın dan və ömür-
gün yol da şı Meh ri ban xa nım ki mi ən ya -
xın adam la rın dan ası lı dır. O, İl ham Əli ye -
vin sərt li yi ni müəy yən mə na da yum şal -
dır və ey ni za man da so si al sa hə də ölkə
üçün “risk li” görünən ma raq lı la yi hə lə rin
hə ya ta ke çi ril mə si ba xı mın dan onun ha -
ki miy yə ti ni güclən di rir, elə cə də iq ti dar la
cə miy yə tin bir ba şa əla qə si ni emo si o nal
cə hət dən dol ğun laş dı rır. Nə zə rə al maq la -
zım dır ki, o, ölkə si nin si ya si mey da nın da
for mal sta tu su na görə də ye tə rin cə nüfuz -
lu si ma dır, ha kim Ye ni Azər bay can Par ti -
ya sı səd ri nin müa vi ni dir. Tez lik lə – no -
yab rın 1-də ölkə par la men ti nə seç ki lər
ke çi ri lə cək. Ha kim par ti ya bu seç ki lər də
cə miy yə tin ar zu və is tək lə ri nə ca vab ver -
mək ba ca rı ğı nı sübut et mə li dir. Ay dın mə -
sə lə dir ki, “iq ti dar par ti ya sı” Azər bay can
cə miy yə ti nin ölkə nin bi rin ci xa nı mı na bəs -
lə di yi mə həb bət və eti mad dan da güc alır”. 

Mə qa lə müəl lif lə ri ye kun ola raq be lə
qə na ə tə gə lir ki, Azər bay ca nı ba şa
düşmək, bu ölkə ni duy maq is tə yir si niz sə,
on da Meh ri ban xa nım ki mi bir şəx siy yət -
dən yan keç mək ol maz. “O nun ye ri ic ra
ha ki miy yə ti nin for mal struk tu run dan kə -
nar da dır, am ma İl ham Əli yev ha ki miy yə -
ti nin ami li ki mi adı böyük hərf lər lə ya zı -
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lan si ya sət də dir. Azər bay ca nın sis tem li
so si al -iq ti sa di in ki şa fın da onun ro lu nu
dan maq və ya diq qət dən kə nar da qoy maq
ol maz. Cə sa rət lə de yə bi lə rik ki, o, Azər -
bay ca nın ta ri xin də da im ya şa ya caq”. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va Ru si -
ya Pre zi den ti Vla di mir Pu ti nin 2019-cu il
av qus tun 13-də im za la dı ğı Fər ma na əsa -
sən, Ru si ya Fe de ra si ya sı nın “Dost luq” or -
de ni ilə təl tif olun ma sı Krem lin Azər bay -
ca nın Bi rin ci xa nı mı nın fə da kar əmə yi nə
ve ri lən növbə ti yüksək dəyərin tə cəss -
ümü ol du. Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı
bu müka fa ta Azər bay can– Ru si ya müna -
si bət lə ri nin in ki şaf et di ril mə si və möh -
kəm lən di ril mə sin də ki xid mət lə ri nə görə
la yiq görülmüşdür. 

Son il lər Azər bay can və Ru si ya ara -
sın da bütün sə viy yə lər də in ten siv si ya si
di a loq ge dir. Hey dər Əli yev Fon du nun
pre zi den ti, Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-
pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb -
b üsü ilə son bir ne çə il ər zin də iki ölkə
ara sın da yüksək sə viy yə də hu ma ni tar
əmək daş lıq in ki şaf edə rək ye ni mər hə lə -
yə qə dəm qoy muş dur. 

Hey dər Əli yev Fon du 15 ilə ya xın dır
ki, Ru si ya da bir sı ra xey riy yə ak si ya la rı
ke çi rir, mə də ni təd bir lə rin təş ki lat çı sı ki -
mi çı xış edir. Mosk va da Azər bay can mək -
tə bi nin açıl ma sı, təh sil və mə də niy yət
müəs si sə lə ri nə mad di dəs tə yin ve ril mə -
si, di gər hu ma ni tar proq ram la rın ger çək -
ləç mə si il dən -i lə ar tmaq da dır. 

Azər bay can– Ru si ya müna si bət lə ri nin
in ki şaf et di ril mə sin də Meh ri ban Əli ye va -
nın dip lo ma tik fə a liy yə ti xüsu si əhə miy -
yət kəsb edir. Onun tə şəbb üsü ilə hə ya ta
ke çi ri lən so si al- mə də ni təd bir lər, mə də -
niy yət lə ra ra sı di a loq tə şəbb üslə ri rəs mi
Mosk va ilə əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə -
sin də mühüm rol oy na mış dır. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va xey riy yə çi -
lik, hu ma ni tar və ic ti mai fə a liy yə ti nə, Ru -
si ya və Azər bay can xalq la rı ara sın da dost -
lu ğun möhkəm lən mə si nə san bal lı töhfə -
lə ri nə görə də fə lər lər Ru si ya nın ən ali
müka fat la rı na la yiq görülmüşdür. Onun
“Yüzil li yin me se nat la rı” Bey nəl xalq Xey -
riy yə Fon du nun “Ya qut Xaç” or de ni və di -
gər müka fat lar la təl tif edil mə si zən gin ic -
ti mai fə a liy yə ti nə ve ri lən yüksək də yər dir.  

Onun Ru si ya Fe de ra si ya sı nın “Dost -
luq” or de ni ilə təl tif olun ma sı növbə ti
bey nəl xalq ic ti mai ti tul he sab olu na bi lər.
Bu təl tif lə rin hər bi ri nin ar xa sın da prin -
si pi al lıq, xe yir xah lıq, ən əsa sı, xal qı na,
dövlə ti nə, bə şə riy yə tə sev gi da ya nır. 

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın mə də ni- hu ma ni -
tar, dip lo ma tik fə a liy yə ti Azər bay can la
müxtə lif ölkə lər ara sın da müna si bət lə rin
ge niş lən mə si nə, zən gin hu ma ni tar dost -
luq plat for ma sı nın möhkəm lən mə si nə
də rin töhfə ver mək də dir. Onun bu zən gin
fə a liy yə ti Azər bay ca nın de yil, dünya nın
mə də niy yət və hu ma ni tar əla qə lə ri nə ye -
ni rən ga rəng lik, fəqr li lik, es te ti ka, di zayn
gə tir miş dir. 
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Yüksək ali müka fat la təl tif edil mə si -
nə görə, Ru si ya Fe de ra si ya sı nın Pre zi den -
ti Vla di mir Pu ti nə mək tub ünvan la yan
Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit -
se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va Azər bay -
can ilə Ru si ya ara sın da dost luq müna si -
bət lə ri nin in ki şa fı sa hə sin də fə a liy yə ti nə
ver di yi yüksək qiy mə tə və Ru si ya Fe de -
ra si ya sı nın ali fəx ri müka fa tı na – “Dost -
luq” or de ni nə görə min nət dar lı ğı nı bil dir -
miş dir. Meh ri ban xa nım vur ğu la mış dır ki,
Azər bay can və Ru si ya nın dövlət lə ra ra sı
əmək daş lı ğı ço xəsr lik tə məl üzə rin də tə -
şəkk ül tap mış, ölkə lə ri miz ara sın da
müna si bət lər bir çox sa hə lə ri əha tə et -
mək də dir. Ha zır da bu müna si bət lər stra -
te ji tə rəf daş lıq sə viy yə si nə yüksə lib. Azər -
bay can və Ru si ya nın dövlət lə ra ra sı əmək -
daş lı ğı ço xəsr lik tə məl üzə rin də tə şəkk ül
ta pıb. Azər bay can və Ru si ya öz müna si -
bət lə ri ni sülh, qar şı lıq lı hörmət və meh -
ri ban qon şu luq əsa sın da qu rur lar. Bi zim
dost lu ğu muz və sə mə rə li tə rəf daş lı ğı mız
ölkə lə ri mi zin və xalq la rı mı zın ma raq la rı -
na tam ca vab ve rir, re gi on da sülhə və sa -
bit li yə xid mət edir. 

Meh ri ban Əli ye va nın ali müka fat la
təl tif olun ma sı Ru si ya nın ta nın mış ic ti -
ma i- si ya si xa dim lə ri, par la ment üzvlə ri
və müxtə lif ic ti mai in sti tut la rın nüfuz lu
şəxs lə ri tə rə fin dən də təq dir olun muş dur.
Ru si ya – Azər bay can par la ment lə ra ra sı
dost luq qru pu nun rəh bə ri Dmit ri Sa vel -
yev bil dir miş dir ki, Azər bay ca nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti nin bu müka fa la yiq

görülmə si iki ölkə ara sın da müna si bət lə -
rin güclən di ril mə sin də çə ki lən zəh mə tə
ve ri lən qiy mət dir: “Hörmət li Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın ol duq ca rəm zi bir or -
den lə təl tif edil mə si Azər bay ca nın Bi rin -
ci vit se-p re zi den ti və Bi rin ci xa nı mı nın
ölkə lə ri miz ara sın da kı qar daş lıq müna si -
bət lə ri nin güclən di ril mə si nə böyük töhfə -
si nə ve ri lən qiy mət dir”. 

Ru si ya ilə Azər bay can ara sın da kı dost -
 luq müna si bət lə ri nə Azər bay ca nın Bi rin -
ci vit se-p re zi den ti nin töhfə lə rin dən da -
nı şan de pu tat "Dost luq" or de ni nə Meh ri -
ban Əli ye va dan da ha çox la yiq olan şəxs
ta nı ma dı ğı nı da xa tır lat mış dır: “Hey dər
Əli yev Fon du nun rəh bə ri ki mi Meh ri ban
xa nı mın tə şəbb üsü ilə bütün dünya bo yu
hə ya ta ke çi ri lən say sız- he sab sız mə də -
niy yət, xey riy yə la yi hə lə ri, təd bir lə ri xa -
tır la yaq. Onun bir ba şa iş ti ra kı ilə bir çox
ta ri xi, mə də ni abi də lər bə şə riy yət üçün
xi las edi lib. İc ti mai in ki şa fın ar tıq əhə -
miy yə ti ni iti rən Av ro pa mo de li fo nun da
Azər bay can mul ti kul tu ra liz mi nin ta nı dıl -
ma sı na Meh ri ban xa nı mın diq qə ti isə ən
yüksək təq di rə la yiq dir. Azər bay can ki mi,
Ru si ya da çox mil lət li ölkə ol du ğun dan
Meh ri ban xa nı ma təq dim edi lən bu or -
den qar şı lıq lı hörmə tə, bir- bi ri mi zin mə -
də niy yə ti nə ma ra ğa əsas la nan bir gə ta ri -
xi keç mi şi mi zi, xalq la rı mız ara sın da dost -
luq və qar daş lıq müna si bət lə ri nin güclən -
mə si ni ifa də edir”. 

Ru si ya nın “Si ya si Araş dır ma lar İn sti -
tu tu” nun baş di rek to ru, po li to loq Ser gey
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Mar kov isə bil dir miş dir ki, Meh ri ban Əli -
ye va xalq la rı mız ara sın da dost lu ğun in -
ki şa fı na böyük töhfə ve rir. Onun iki ölkə
ara sın da əla qə lə rin in ki şa fı na ver di yi
töhfə əvəz siz dir. “Hey dər Əli yev Fon du -
nun pre zi den ti ki mi Meh ri ban Əli ye va bu
qu ru mun fə a liy yə ti ni Ru si ya ilə Azər bay -
can ara sın da kı mə də niy yət sa hə sin də
müştə rək la yi hə lə ri dəs tək məc ra sı na
yönəl dir. Ötən il lər hə ya ta ke çi ri lən on -
lar la, bəl kə də yüzlər lə la yi hə sı ra sın da
Mosk va da ge niş ma raq do ğu ran Azər bay -
can rəs sam la rı nın sər gi lə ri ni qeyd et mək
olar. So vet rəs sam lıq mək tə bi çox yüksək
sə viy yə də olub. Ba kı da da Ru si ya nın müa -
sir di zay ner lə rin sər gi lə ri təş kil olu nur.
Bu nun la ya na şı, Meh ri ban Əli ye va nın
dəs tə yi ilə Həş tər xan vi la yə tin də çox say -
da təd bir lər ke çi ri lir”. 

Ser gey Mar kov qeyd et miş dir ki, Azər -
 bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri -
ban Əli ye va nın Ru si ya nın "Dost luq" or de -
ni ilə təl tif olun ma sı, ilk növbə də, onun mə -
də niy yət və hu ma ni tar sa hə də ki fə a liy yə ti,
xalq la rı mız ara sın da kı dost luq müna si bət -
lə ri nə ver di yi böyük töhfə ilə bağ lı dır: “Meh -
ri ban Əli ye va nın "Dost luq" or de ni nə la yiq
görülmə si Bi rin ci vit se-pre zi den tin ölkə lə -
ri miz ara sın da kı dost luq müna si bət lə ri nə
böyük şəx si töhfə ni təs diq et mək lə, ey ni
za man da Ru si ya ilə Azər bay can ara sın da
bu gün sürət lə in ki şaf edən müna si bət lə -
rin yüksək sə viy yə si ni ifa də edir”. 

MDB-də ən ya xın dost ölkə lər dən
olan Be la rus Res pub li ka sı ilə Azər bay can

Res pub li ka sı ara sın da əmək daş lı ğın son
il lər də ar ta raq müa sir mər hə lə yə da xil ol -
muş dur. İki tə rəf li müna si bət lə rin möh -
kəm ənə nə lə ri – sə mi mi lik, eti bar lı lıq,
dost luq və qar şı lıq lı mən fə ət for ma laş -
mış dır. İki ölkə nin rəh bər li yi sə viy yə sin -
də müna si bət lə rin ak tiv li yi iki tə rəf li əla -
qə lə rin bütün sa hə lə rin də öz ək si ni tap -
mış dır. Be la rus və Azər bay can rəs mi lə ri
si ya sət, iq ti sa diy yat, və tən daş la rın hü -
quq   la rı nın və ma raq la rı nın qo run ma sı, sə -
hiy yə, hüquq- müha fi zə, hu ma ni tar və el -
mi- tex ni ki əmək daş lıq sa hə lə rin də 100-
dən çox bey nəl xalq müqa vi lə im za la mış dır. 

El mi da i rə lə rin bir gə fə a liy yə ti üçün
ye ni ma raq lı is ti qa mət lər üzrə böyük po -
ten si al var: işıq di od lu tex ni ka, ener ji yə
qə na ət edən tex no lo gi ya lar, su yun tə miz -
lən mə si, bi o tibb və far ma ko lo gi ya, aq rar
sə na ye komp lek si üçün tex no lo gi ya lar,
nüvə tex no lo gi ya sı, la zer -op tik və op tik -
e lekt ron tex no lo gi ya lar. Bi o və na no tex -
no lo gi ya lar, in for ma si ya tex no lo gi ya la rı
və di gər la yi hə lər da ha çox ma raq cəlb
edir. 

Be la rus və Azər bay can təh sil, sə hiy -
yə sa hə lə rin də də yax şı əla qə lər qur muş -
dur. Be la rus da təh sil alan azər bay can lı tə -
lə bə lə rin sa yı son il lər də 523 nə fə rə dək
ar tmış dır. Azər bay can lı tə lə bə lə rin da ha
çox tibb, in for ma si ya- kom mu ni ka si ya tex -
no lo gi ya la rı, in şa at və ar xi tek tu ra, kənd
tə sərr üfa tı sa hə lə rin də təh sil al ma la rı na
Azər bay can da da ha çox tə lə bat var dır.
Tibb sa hə sin də yüksək sə viy yə də əmək -
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daş lıq qu rul muş dur. Bu müna si bət lə rin
in ki şa fın da Hey dər Əli yev Fon du nun rəh -
bə ri Meh ri ban Əli ye va nın müstəs na xid -
mət lə ri var dır.  

Be la rus Res pub li ka sı nın Pre zi den ti
Alek sandr Lu ka şen ko nun Azər bay ca na
sə fə ri çər çi və sin də Hey dər Əli yev Fon -
dun da ol ma sı el mi- hu ma ni tar sa hə də bir -
gə əmək daş lı ğa də rin töhfə ver miş dir.  

Müa sir Azər bay can Res pub li ka sı nın
çox tə rəf li və ba lans laş dı rıl mış xa ri ci si ya -
sət kur sun da Av ro pa İt ti fa qı nın apa rı cı
dövlət lə rin dən bi ri olan İta li  ya Res pub li -
ka sı ilə sıx müna si bət lə rin qu rul ma sı və
in ki şaf et di ril mə si, çe vik si ya si və iq ti sa -
di əla qə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si va cib

amil lər dən ol muş dur. Ey ni za man da,
özünün coğ ra fi və ge o iq ti sa di mövqe yi,
zən gin tə bii eh ti yat la rı ilə fərq lə nən res -
pub li ka mız fövqəld övlət lə rin, o cümlə dən
İta li ya nın ge ost ra te ji ma raq da i rə sin də ol -
muş dur. Dünya da sülhün və təhl ükə siz li -
yin qo run ma sın da, ümum bə şə ri mə sə lə -
lə rin həl lin də, xalq la rın və mə də niy yət lə -
rin ya xın laş ma sı pro ses lə rin də, elə cə də
qlo bal iq ti sa di la yi hə lə rin ic ra sın da fə al
iş ti ra kı və bey nəl xalq aləm də öz la yiq li
ye ri ni təs diq lə mə si İta li ya ilə eti bar lı stra -
te ji tə rəf daş lı ğın qu rul ma sın da mühüm
rol oy na mış dır. 

Azər bay can İta li ya ilə müna si bət lə ri -
ni hər han sı üçüncü tə rə fin və ma raq la -

– 284 –

VAQİF ABDULLAYEV



rın əsi ri nə çe vir mə mək lə, qar şı lıq lı fay -
da lı müna si bət lər qur maq is ti qa mə tin də
zə ru ri ad dım lar at maq la ya na şı, bu ölkə -
də ki bə zi si ya si qüvvə lə rin ölkə mi zin da -
xi li iş lə ri nə qa rış maq, da xi li və xa ri ci si -
ya sət lə bağ lı qə rar lar da ira də lə ri ni qə bul
et dir mək is ti qa mə tin də təz yiq lə ri nə im -
kan ver mə miş dir. 

Dünya da kı ge o si ya si hə dəf lə rə tə sir
edən əsas fak tor lar dan bi ri ener ji və kar -
bo hid ro gen eh ti yat la rı nın təhl ükə siz yol -
lar la dünya ba zar la rı na çat dı rıl ma sı dır.
Bu mə na da, Mər kə zi Asi ya və Xə zər höv -
zə si nin kar bo hid ro gen eh ti yat la rı nın ix -
rac marş rut la rı, bu xət lə rin han sı ölkə nin
əra zi sin dən keç mə si çox mühüm ge o si ya -
si əhə miy yət da şı yır. Av ro pa nın ener ji
təhl ükə siz li yi nin tə min edil mə sin də Xə -
zər hövzə sin dən nəql olu na caq neft və qa -

zın böyük əhə miy yə ti var dır. Azər bay can –
İ ta li ya müna si bət lə rin də məhz bu nöqte -
yi- nə zər dən ener ji fak to ru mühüm rol oy -
na mış dır.  

İta li ya –A zər bay can müna si bət lə ri nin
in ki şaf et di ril mə si Ulu Öndə rin və onun
si ya si va ri si Pre zi dent İl ham Əli ye vin
yürütdüyü xa ri ci si ya sət kur su nun əsas
pri o ri tet lə rin dən bi ri ol muş dur. Ey ni za -
man da, Meh ri ban Əli ye va nın dip lo ma tik
fə a liy yə tin də İta li ya ilə əla qə lər xüsu si
əhə miy yət kəsb edir. Meh ri ban Əli ye va -
nın dünya da mə də niy yət lə ra ra sı di a lo -
qun, mul ti kul tu ra lizm ide ya sı nın ge niş -
lən mə sin də fə da kar əmə yi İta li ya üçün
böyük ma raq kəsb et miş dir. İki ölkə ara -
sın da mə də niy yət sa hə sin də möhkəm əla -
qə lər qu rul muş dur. Onun tə şəbb üsü ilə
hə ya ta ke çi ri lən so si al- mə də ni təd bir lər,
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mə də niy yət lə ra ra sı di a loq tə şəbb üslə ri
rəs mi Ro ma tə rə fin dən əla qə lə rin in ki şaf
et di ril mə sin də mühüm rol oy na mış dır. 

2005-ci ilin mart ayın da Pre zi dent
İlham Əli ye vin İta li ya Res pub li ka sı na və
Va ti kan Dövlə ti nə rəs mi sə fə ri çər çi və sin -
də ke çir di yi görüşlər dövlət lə ra ra sı
müna si bət lə rin in ki şa fın da mühüm mər -
hə lə nin baş lan ma sı na sə bəb ol muş dur.
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti,
UNES CO- nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban
xa nım Əli ye va üçün ay rı ca xüsu si sə fər
proq ra mı nın tər tib olun ma sı onun güclü
dip lo mat və ic tmai sta tu su nun göstə ri ci -
dir. Meh ri ban Əli ye va hə min proq ra ma
uy ğun ola raq, möhtə şəm ta ri xi abi də ki -
mi öz füsun kar gözəl li yi ilə se çi lən Pre zi -
dent sa ra yı ilə ta nış ol muş, Ro ma da kı
uşaq xəs tə xa na sı na və na dir in cə sə nət
mu zey lə ri nə baş çək miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın Va ti kan da ke çir -
di yi görüşlər də mul ti kul tu ra liz mə və to -
le rant lı ğa ver di yi töhfə yüksək qiy mət lən -
di ril miş dir. Bu görüşlər də Hey dər Əli yev
Fon du nun tə şəbb üsü və və sa i ti he sa bı na
hə ya ta ke çi ril miş la yi hə lər təq dir edil miş,
Meh ri ban xa nı mın bu çə tin və şə rəf li işi,
xe yir xah lı ğı, də yər li ic ti mai fə a liy yə ti
yüksək qiy mət lən di ril miş dir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban Əli ye va nın İta li ya sə fər lə ri za ma nı
Ro ma Pa pa sı ilə görüşlə ri də mühüm əhə -
miy yət da şı yan ha di sə ki mi xa rak te ri zə
edi lə bi lər. Onun 2014-cü ilin iyun ayın da
Ro ma Pa pa sı Fran sisk ilə görüşündə Azər -

bay can ilə Va ti kan ara sın da iki tə rəf li əla -
qə lə rin yüksə lən xət lə in ki şaf et mə si qeyd
edil miş, Meh ri ban Əli ye va nın bu əmək -
daş lı ğın mə də ni ir sin qo run ma sı sa hə sin -
də xid mət lə ri təq dir olun muş dur. Hey dər
Əli yev Fon du tə rə fin dən Müqəd dəs Ro ma
ka ta kom ba la rı nın bər pa sı isə xüsu si lə
yüksək qiy mət lən di ril miş dir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va nın Va ti ka na sə fər lə ri tə rəf lər ara -
sın da ya xın dost luq əla qə lə ri nin ar tma sı -
na sə bəb ol muş, Hey dər Əli yev Fon du ilə
Müqəd dəs Taxt -Tac ara sın da 2012-ci il də
im za lan mış iki tə rəf li müqa vi lə qar daş lıq,
dost luq, əmək daş lı ğın ye ni müstə vi də in -
ki şa fı na zə min ya rat mış dır. Fond ilə Va ti -
ka nın Mə də niy yət Na zir li yi ara sın da son
il lər hu ma ni tar sa hə də olan əmək daş lıq
da də rin ləş miş, bu ölkə də mühüm la yi hə -
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si bə şə riy yət üçün
xoş tə sir ba ğış la yan nümu nə vi ad dım ki mi
də yər lən di ril miş dir. Meh ri ban Əli ye va nın
dünya ir si nin na dir in ci lə ri nə olan xüsu si
hörmə ti Va ti kan da bir çox də yər li ta ri xi
abi də lə rin bər pa sı na sə bəb ol muş dur.  

Azər bay can əs rlər bo yu müxtə lif mə -
də niy yət lə rin və si vi li za si ya la rın tə mas və
ünsiy yət mə ka nı ol muş dur. Çox mil lət li,
çox kon fes si ya lı ölkə ki mi to le rant lıq və
dözümlülük ide ya la rı üzə rin də qu rul muş
Azər bay can dövlə ti bu gün bütün dünya -
ya mul ti kul tu ra lizm nümu nə si təq dim
edir. Ölkə miz din lə ra ra sı müna si bət lə rin
ən sə mə rə li, ən xe yir xah for ma sı olan
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güclü plat for ma ya ra dır. Bu nun ba riz
nümu nə si xris ti an abi də lə ri nə diq qət dir.
Bu ba xım dan, Ro ma im pe ri ya sı dövrünə
aid olan Zev sin hey kə li nin bər pa olun ma -
sın da Hey dər Əli yev Fon du nun xid mət lə -
ri əvə zo lun maz dır. Müqəd dəs Mar çel li nio
və Pi et ro ka ta kom ba la rı ən qə dim xris ti -
an abi də lə ri sı ra sın da ta ri xi və me mar lıq
ba xı mın dan xüsu si yer tu tur. Ro ma şə hə -
ri nin ət ra fın da yer lə şən 60-a ya xın ka ta -
kom ba ara sın da məhz bu ka ta kom ba lar
xris ti an alə mi üçün ən mühüm və ən
müqəd dəs abi də lər dən he sab edi lir. Məhv
ol maq təhl ükə si ilə üzlə şən ka ta kom ba -
la rın bər pa sı ilə bağ lı bütün dünya xris ti -
an la rı na müra ci ət edən Va ti ka nın ça ğı rı -
şı na Hey dər Əli yev Fon du nun ca vab ver -
mə si si vi li za si ya lara, də yər lə rə ve ri lən ən
böyük eh ti ram idi. Məhz Meh ri ban Əli ye -

va nın diq qət və qay ğı sı sa yə sin də Müqəd -
dəs Mar çel li nio və Pi et ro ka ta kom ba la rı
bər pa edil miş dir. İta li ya və dünya ic ti ma -
iy yə ti Fon dun bu ad dı mı nı din lər və mə -
də niy yət lə ra ra sı di a lo qun in ki şa fı na ve -
ri lən ən san bal lı töhfə lər ki mi qiy mət lən -
dir miş dir.  

Hey dər Əli yev Fon du öz fə a liy yə ti ni
ge niş lən di rə rək, 2013-cü il dən eti ba rən
İta li ya nın re gi on la rın da da ye ni la yi hə nin
hə ya ta ke çi ril mə si nə baş la mış dır. Fon dun
ye ri nə ye tir di yi bu mis si ya iki ölkə ara -
sın da mə də ni əla qə lə rin in ki şa fı na tə sir
et mək lə ya na şı, İta li ya ic ti ma iy yə ti ara -
sın da ölkə mi zin müsbət imi ci nin for ma -
laş dı rıl ma sı və möhkəm lən di ril mə si ba -
xı mın dan da mühüm rol oy na mış dır.  

Azər bay can –İ ta li ya müna si bət lə ri nin
di na mi ka sı na Hey dər Əli yev Fon du nun
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rəh bə ri Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bu
ölkə nin yüksək və zi fə li dövlət və höku -
mət üzvlə ri ilə ke çir di yi görüşlər müsbət
tə sir göstər miş dir. Bu görüşlər də ye ni la -
yi hə lə rin ic ra sı ilə bağ lı apa rı lan sə mə rə li
da nı şıq lar əsas yer tu tur. 2016-cı il mar -
tın 9-da Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı,
Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh -
ri ban Əli ye va İta li ya nın ölkə miz də ki sə fi -
ri Ci am pa o lo Ku til lo ilə görüşündə də
dövlət lər ara sın da sıx müna si bət lə rə tə -
kan ve rən mühüm mə sə lə lər ət ra fın da
müza ki rə lər apa rıl mış dır.   

Azər bay can ilə İta li ya ara sın da bütün
sa hə lər də, o cümlə dən si ya si, iq ti sa di,
ener ji sa hə lə rin də mövcud olan uğur lu
əmək daş lı ğa to xu nan Meh ri ban Əli ye va

hu ma ni tar əla qə lə rin xüsu si əhə miy yə tin -
dən da nış mış dır. Sə fir Ci am pa o lo Ku til lo
son il lər Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəbb -
üsü və dəs tə yi ilə İta li ya da bir çox təd bir -
lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nin İta li ya ic ti ma -
iy yə tin də də rin min nət dar lıq la qar şı lan -
dı ğı nı diq qə tə çat dır mış dır.  

Meh ri ban xa nı mın 2016-cı il sent yab -
rın 29-da ölkə miz də sə fər də olan İta li ya
Se na tın da Azər bay can–İ ta li ya dost luq
qru pu nun səd ri Ma u ro Ma ri ya Ma ri no -
nun rəh bər lik et di yi nüma yən də he yə ti
ilə görüşü də fay da lı müza ki rə lər ba xı -
mın dan əla mət dar ol muş dur. Meh ri ban
Əli ye va Azər bay can–İ ta li ya əla qə lə ri nin
nümu nə vi xa rak ter al dı ğı nı, rəh bər lik et -
di yi Hey dər Əli yev Fon du nun İta li ya da
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mə də ni abi də lə rin qo run ma sı və bər pa -
sın da ya xın dan iş ti rak et di yi ni diq qə tə
çat dır mış dır. 

İta li  ya Se na tın da nüma yən də lə ri
Azər  bay can la əla qə lə rin yax şı dost luq
mühi tin də möhkəm lən di yi ni və ger çək lə -
şən la yi hə lə rin iki tə rəf li əla qə lə rin
güclən mə si nə xid mət et di yi ni bil dir miş -
lər. On lar 2019-cu il də Av ro pa nın mə də -
niy yət pay tax tı elan olu nan qə dim Mat te -
ra şə hə ri nin İçə ri şə hər lə qar daş laş ma sı
tək li fi ni irə li sürüblər. Meh ri ban Əli ye va
bu nu gözəl tə şəbb üs ki mi də yər lən di rə -
rək bu cür ad dım la rın re gi on lar ara sın da
əla qə lə rin qu rul ma sı na yax şı im kan ya -
rat dı ğı nı vur ğu la mış dır. 

Azər bay can –İ ta li ya əla qə lə ri nin bü -
tün sa hə lər də ar tan di na mi ka sı stra te ji tə -
rəf daş lı ğın möhkəm lən mə sin də mühüm

rol oy na mış dır. İta li ya Azər bay ca nın Av -
ro pa da ən güclü və böyük ti ca rət tə rəf da -
şı ol maq la ya na şı, bey nəl xalq təd bir lər də
si ya si dəs tə yi ni nüma yiş et di rən ölkə lər -
dən bi ri dir. Rəs mi Ro ma Azər bay ca nın
haq lı mövqey ni hər za man dəs tək lə miş,
xüsu si lə də Dağ lıq Qa ra bağ müna qi şə si -
nin həl lin də ölkə mi zin ya nın da ol du ğu nu
si ya si ira də si ilə təs diq lə miş dir. Bu xid -
mət lə rə görə, Azər bay can höku mə ti İta li -
ya nın dövlət və höku mət üzvlə ri ni ən
yüksək müka fat lar la təl tif et miş dir.  

2018-ci il iyu lun 18-də İta li ya Res -
pub li ka sı nın Pre zi den ti Ser cio Mat ta rel -
la nın Azər bay can Res pub li ka sı na rəs mi
sə fə ri çər çi və sin də təl tifet mə mə ra sim lə -
ri nin ke çi ril mə si dost ölkə lər ara sın da si -
ya si müna si bət lə rin möhtə şəm li yi ni nü -
ma yiş et dir miş dir.  
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Hə min mə ra sim də İta li ya Pre zi den ti
Ser cio Mat ta rel la nın Azər bay ca nın ali
dövlət müka fa tı olan “Hey dər Əli yev” or -
de ni, Pre zi den tin qı zı La u ra Mat ta rel la -
nın “Şöhrət” or de ni, İta li ya nın xa ri ci iş lər
və bey nəl xalq əmək daş lıq na zi ri En zo Mo -
a ve ro Mi la ne si nin isə “Dost luq” or de ni ilə
təl tif olun muş dur. Təl tif edi lən şəxs lər iki
ölkə ara sın da dost luq və əmək daş lıq əla -
qə lə ri nin in ki şa fı, hu ma ni tar əmək daş lı -
ğın və dövlət lə ra ra sı müna si bət lə rin
möhkəm lən di ril mə sin də xid mət lə ri nə
görə bu or den lər lə təl tif olu nub lar. 

Azər bay can la İta li ya ara sın da mə də -
ni və hu ma ni tar sa hə lər də, o cümlə dən
mə də ni abi də lə rin bər pa sı ilə bağ lı bir sı -
ra la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə sin də Hey -

dər Əli yev Fon du nun mi sil siz xid mət lə ri
xüsu si yer tu tur və Fon dun ic ra et di yi
proq ram lar İta li ya xal qı nın yad da şın da
də rin iz bu rax mış dır. Azər bay ca nın Bi rin -
ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay -
can–İ ta li ya əla qə lə ri nin uğur la in ki şa fı na
ver di yi də rin töhfə qar şı tə rə fin hər za -
man  yüksək min nət dar lı ğı ilə qiy mət lən -
di ril miş dir. 

İta li ya Pre zi den ti nin Azər bay ca na sə -
fə ri za ma nı Pre zi dent İl ham Əli yev İta li -
ya nın “Xid mət lə ri nə görə” Böyük Xaç Ka -
va le ri or de ni və Bi rin ci vit se-p re zi dent
Meh ri ban Əli ye va İta li ya nın  “Xid mət lə ri -
nə görə” or de ni ilə müka fat lan dı rıl mış dır.  

Azər bay ca nın xa ri ci si ya sə tin də
Böyük Bri ta ni ya ilə əla qə lər də mühüm

– 290 –

VAQİF ABDULLAYEV



yer tu tur. Böyük Bri ta ni ya BP-nin Azər -
bay ca nın neft -qaz sek to ru nun in ki şa fı və
mo dern ləş di ril mə si nə ver di yi mühüm
töhfə lər va si tə si lə ener ji sə na ye sin də
Azər bay ca nın əsas tə rəf da şı dır. Bu əla qə -
lər si ya si ba xım dan da möhkəm tə məl lər
üzə rin də in ki şaf edə rək güclü stra te ji tə -
rəf daş lı ğa çev ri lib dir.  

İki ölkə ara sın da el mi- mə də ni, təh sil
sa hə sin də əmək daş lıq da xüsu si əhə miy -
yət kəsb edir.  Böyük Bri ta ni ya azər bay -
can lı la rın xa ric də təh sil al ma ğa üstünlük
ver dik lə ri apa rı cı ölkə lər dən bi ri dir. Min -
lər lə azər bay can lı Böyük Bri ta ni ya da təh -
sil alır və iki ölkə nin sə fir lə ri ki mi fə a liy -
yət göstə rir lər. On lar ölkə lə ri miz ara sın -
da əla qə lə rin möhkəm lən mə si nə öz
töhfə lə ri ni ve rir lər. On lar Böyük Bri ta ni -
ya və Azər bay can ara sın da şəx si əla qə lər
qur maq la ta nış lıq və an laş ma ya kömək
edir lər. Böyük Bri ta ni ya da olan bu tə lə -
bə lə rin hər bi ri əla qə lə rin qu rul ma sı na
can atır. Böyük Bri ta ni ya bu pro ses də
xüsu si lə "Che ve ning '' tə qaüd proq ra mı
va si tə si lə dəs tək ve rir. Azər bay can lı lar da
bu tə qaüd proq ra mın dan fay da lan maq la
Böyük Bri ta ni ya da ma gistr təh si li alır lar. 

Bri ta ni ya Şu ra sı təh sil, mə də niy yət və
in cə sə nət sa hə lə ri nin da vam lı in ki şaf et -
di ril mə si və bu sa hə də əla qə lə rin qu rul -
ma sı na da böyük önəm ve rir. Azər bay can -
lı la ra yal nız in gi lis di li nin təd ri si ilə de yil,
təd ris və sa it lə ri nin ha zır lan ma sı, pe şə kar
təh sil və di gər sa hə lər də Bri ta ni ya təc -
rübə si nin müba di lə si is ti qa mə tin də iş

apa rı lır. Bri ta ni ya Şu ra sı nın ən böyük tə -
sir is ti qa mət lə rin dən bi ri bütün ölkə əra -
zi sin də fə a liy yət göstə rən dövlət mək təb -
lə rin də Təh sil Na zir li yi nin in gi lis di li nin
təd ri si və prak ti ki tət bi qi sa hə sin də apar -
dı ğı is la hat la ra öz əhə miy yət li töhfə si ni
ver mək dir. 

Azər bay can la Böyük Bri ta ni ya ara sın -
da el mi- mə də ni, təh sil və hu ma ni tar sa -
hə lər də əmək daş lı ğın ge niş lən mə si nə
Hey dər Əli yev Fon du nun və fon dun rəh -
bə ri Meh ri ban Əli ye va nın ver di yi töhfə də
xüsu si əhə miy yət kəsb edir.  

2016-cı il no yab rın 28-də Azər bay ca -
nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon du -
nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va ölkə -
miz də sə fər də olan Böyük Bri ta ni ya və Şi -
ma li İr lan di ya Bir ləş miş Kral lı ğı nın Baş
na zi ri nin Azər bay can üzrə ti ca rət el çi si
Ba ro nes sa Em ma Ni kol so nun baş çı lıq et -
di yi nüma yən də he yə ti ilə görüşündə iki -
tə rəf li əla qə lə rin yüksək sə viy yə də ol ma -
sı na diq qət çə kil miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va Ba ro nes sa Em ma
Ni kol so nun baş çı lıq et di yi nüma yən də
he yə ti nin sə fə ri nin ölkə lə ri miz ara sın da
dost luq və əmək daş lıq əla qə lə ri nin
möhkəm lən di ril mə si nə xid mət edə cə yi -
nə əmin li yi ni bil dir miş, qo na ğın si ya si fə -
a liy yə ti ilə ya na şı, ic ti mai fə a liy yə ti ni
xüsu si qeyd et miş dir. Onun uşaq la ra qay -
ğı, qa dın la rın hüquq la rı nın müda fi ə si,
mə də niy yət və di gər sa hə lər də gördüyü
iş lə ri yüksək qiy mət lən dir miş dir. Meh ri -
ban Əli ye va qo na ğın ölkə miz lə, xüsu si lə
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də Hey dər Əli yev Fon du ilə gə lə cək əmək -
daş lı ğı na ümid var ol du ğu nu bil dir miş dir.  

Ba ro nes sa Em ma Ni kol son Hey dər
Əli yev Fon du nun hə ya ta ke çir di yi la yi hə -
lər dən da nı şa raq gə lə cək də Fond la sə hiy -
yə sa hə sin də bir sı ra la yi hə lə rin re al laş -
dı rıl ma sı tək li fi ni irə li sürmüşdür. 

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın 2017-ci il de kab -
rın 14-də Böyük Bri ta ni ya nın ti ca rət və
ix ra cın təş vi qi üzrə na zi ri, höku mət lə ra -
ra sı ko mis si ya nın həm səd ri Ba ro nes sa
Ro na Feyr he din baş çı lıq et di yi nüma yən -
də he yə ti ilə görüşü də fay da lı ol muş dur.   

Meh ri ban Əli ye va Azər bay ca nın Bö -
yük Bri ta ni ya ilə bir sı ra sa hə lər də əmək -

daş lıq qur du ğu nu bil di rə rək ener ji və iq -
ti sa diy ya tın di gər sa hə lə ri ilə ya na şı, o
cümlə dən qey ri- neft sek to run da da ge niş
və uğur lu əmək daş lı ğın qu rul ma sı nın va -
cib ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.  

Xalq la rı mı zın bir- bi ri ni da ha ya xın -
dan ta nı ma sı üçün hu ma ni tar sa hə də
əmək daş lı ğı xüsu si vur ğu la yan Meh ri ban
Əli ye va Azər bay can ilə Böyük Bri ta ni ya
ara sın da son il lər təh sil sa hə sin də də əla -
qə lə rin ge niş lən di ril di yi ni qeyd edib, öl kə -
 miz də 16 mək təb də təh si lin in gi lis di lin də
apa rıl dı ğı nı, yüzlər lə azər bay can lı nın
Böyük Bri ta ni ya da təh sil al dı ğı nı bil di rib. 

Ölkə lə ri miz ara sın da mə də niy yət sa -
hə sin də əmək daş lıq üçün ge niş im kan la -
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rın ol du ğu nu de yən Meh ri ban Əli ye va
Azər bay ca nın Təh sil Na zir li yi ilə Ok sford
Uni ver si te ti ara sın da yüksək sə viy yə li əla -
qə lə rin qu rul du ğu nu vur ğu la yıb.  

Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va nın 2019-cu il fev ra lın 22-də Böyük
Bri ta ni ya nın Baş na zi ri nin Azər bay can
üzrə ti ca rət el çi si ilə görüşü də əla mət -
dar ol muş dur. Meh ri ban Əli ye va ar tıq
üçüncü də fə dir Böyük Bri ta ni ya Baş na -
zi ri nin Azər bay can üzrə ti ca rət el çi si Ba -
ro nes sa Em ma Ni kol son ilə görüşdüyünü
bil di rə rək, ölkə miz lə Böyük Bri ta ni ya ara -
sın da müna si bət lə rin da ha da in ki şaf et -

di ril mə sin də Ba ro nes sa Em ma Ni kol so -
nun töhfə si ni qeyd edib. 

Görüşdə Azər bay can ilə Böyük Bri ta -
ni ya ara sın da sə hiy yə, eko lo gi ya və mə -
də niy yət sa hə lə rin də əmək daş lıq mə sə -
lə lə ri müza ki rə edi lib. Meh ri ban Əli ye va
ölkə miz də apa rı lan is la hat lar dan, Azər -
bay can da eko lo gi ya ya da ir ic ra edi lən
dövlət proq ram la rın dan da nı şıb, sə hiy yə
sa hə si nin da ha da tək mil ləş di ril mə si ilə
bağ lı tə şəbb üslə ri dəs tək lə mə yə ha zır ol -
du ğu nu bil di rib. 

Re gi o nun ən ya xın dost ölkə lə rin dən
olan Azər bay can və Gürcüsta nın stra te ji
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tə rəf daş lı ğı da di gər ölkə lər üçün nümu -
nə vi xa rak ter da şı yır. Bey nəl xalq təş ki lat -
lar çər çi və sin də da im bir- bi ri nə dəs tək
olan, iş ğal edil miş əra zi lər, ölkə lə rin su -
ve ren li yi və bütövlüyü ilə bağ lı qar şı lıq lı
mövqe lə ri sər gi lə yən, dəs tək ve rən iki
ölkə son il lər də da ha ya xın müna si bət lər
qur muş dur. Si ya si və iq ti sa di sa hə lər də
di na mik xətt üzrə əla qə lə ri də rin ləş di rən
tə rəf lər re gi on da bir gə qə tiy yət li ad dım -
lar atır, ən iri la yi hə lə ri müvəf fə qiy yət lə
ye ri nə ye ti rir lər.  

Meh ri ban Əli ye va nın iki ölkə ara sın -
da mə də ni- hu ma ni tar və ic ti ma i- si ya si
əla qə lə rin di na mik li yi nə ver di yi sti mul
xüsu si qeyd edil mə li dir. 2005-ci il mar tın
21-də Meh ri ban Əli ye va nın Gürcüstan
pre zi den ti nin xa nı mı Sand ra Eli za bet Ru -

lofs ilə görüşü bu ba xım dan əhə miy yət
kəsb et miş dir. Meh ri ban xa nım Əli ye va
rəh bər lik et di yi Fon dun fə a liy yə ti ba rə də
da nı şa raq qeyd et miş dir ki, onun əsas və -
zi fə lə rin dən bi ri xəs tə uşaq la ra, o cümlə -
dən qan xəs tə li yi nə – ta las se mi ya ya tu -
tul muş uşaq la ra yar dım et mək dir. Bu
məq səd lə Fond la yi hə hə ya ta ke çi rir. Hə -
min la yi hə çər çi və sin də bir sı ra təd bir lər
görülmüş, o cümlə dən gündüz sta si o na rı
olan tibb mər kə zi ti kil miş dir.  

Hey dər Əli yev Fon du Gürcüstan da bir
sı ra mühüm la yi hə lər hə ya ta ke çir miş,
xüsu si lə də ye ni təh sil ocaq la rı in şa et -
miş, min lər lə in sa nın hə ya tın da də rin iz -
lər bu rax mış dır. Fon dun bu ölkə də kil sə -
lə rə tə mən na sız yar dım et mə si ni xüsu si
vur ğu la maq la zım dır. 2009-cu ilin no yabr

– 294 –



ayın da Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı
Gürcüsta nın Pat ri ar xı, Ka to li kos II İl ya ilə
görüşdə gürcü cə miy yə ti nə olan hörmə -
ti ni ifa də et miş, dost ölkə də bir ne çə la yi -
hə hə ya ta ke çir mək plan la rı nı diq qə tə
çat dır mış dır.  

2019-cu il fev ra lın 27-də Azər bay can -
da sə fər də olan Gürcüstan Pre zi den ti Sa -
lo me Zu ra biş vi li ilə Azər bay ca nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın
görüşü iki ölkə ara sın da dost lu ğun, ya xın
və sə mi mi müna si bət lə rin nümu nə si he -
sab edi lə bi lər. Meh ri ban Əli ye va bu sə fə -
rin dost ölkə lə ri miz ara sın da müna si bət -
lə rin da ha da ge niş lən mə si nə töhfə ve rə -
cə yi nə əmin li yi ni ifa də edə rək, müxtə lif
sa hə lər üzrə əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri
ət ra fın da fi kir müba di lə si apar mış dır.  

Gürcüstan Pre zi den ti xa nım Sa lo me
Zu ra biş vi li nin rəh bər pos ta se çil mə sin -
dən son ra re gi o na ilk sə fə ri ni dost və qar -
daş ölkə olan Azər bay ca na et mə si çox
mühüm si ya si mə na kəsb edir. Azər bay -
can la stra te ji dost luq ənə nə si ni da vam et -
di ri rən xa nım Zu ra biş vi li Gürcüsta nın
si ya si və iq ti sa di pers pek ti vi nin məhz
Azər bay can dan ası lı ol du ğu nu yax şı an -
 la dı ğın dan əla qə lə ri də rin ləş dir mək niy -
yə tin də dir. Xa nım pre zi den tin ölkə lər ara -
sın da hu ma ni tar sa hə də əla qə lə ri da ha da
yüksək sə viy yə yə çat dır maq üçün ye ni la -
yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə si nin plan laş -
dı rıl dı ğı nı bil dir mə si, mə də ni müba di lə -
lə rin güclən di ri lə cə yi ni bə yan et mə si in -
di yə qə dər hə dəf götürülmüş stra te ji
xət tin da ha yüksək zir və yə çat ma sı na
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əsas lar ve rir. Ötən il lər də hər iki tə rəf
xalq la ra ra sı an laş ma nı güclən dir mək is -
ti qa mə tin də sər gi lər, kon sert lər və
müxtə lif mə də ni təd bir lər təş kil et miş, cə -
miy yət lə rin in ki şa fı na töhfə ve rən bir sı -
ra uğur la ra na il ol muş lar. Sözsüz ki, bu -
ra da Meh ri ban xa nı mın ger çək ləş dir di yi
hu ma nizm si ya sə ti da ha də rin və töhfə -
ve ri ci ol muş dur.  

Gürcüsta nın dövlət baş çı sı Azər bay -
can Pre zi den ti ilə görüşdə də çox mühüm
me saj lar ve rə rək ter ro ru və ter ror çu la ra
də rin nif rə ti ni, ey ni za man da Dağ lıq Qa -
ra bağ müna qi şə si nin həl lin də Azər bay ca -
nın haq lı mövqe yi ni dəs tək lə di yi ni bə yan
et di. O, açıq və qə tiy yət li bə ya na tı ilə,
həm çi nin, iş ğal çı lıq si ya sə ti ni da vam et -

di rən Er mə nis ta nın ye ni ha ki miy yə ti nə
açıq me saj göndər di. Se pa ra tizm dən əziy -
yət çə kən Gürcüsta nın li de ri nin “Biz son
il lər ey ni fa ci ə lə ri ya şa dıq. Bu gün də biz
ölkə üçün əra zi lə rin iş ğa lı nın nə de mək
ol du ğu nu ya şa yı rıq. Əra zi bütövlüyü hə lə
bər pa olun ma yıb. İş ğal mə sə lə si bi zim
üçün hə lə də açıq ya ra ki mi qa lır” bə ya na tı
qon şu Er mə nis ta na da bir xə bər dar lıq idi.  

Sa lo me Zu ra biş vi li nin sə fə rin nə ti cə -
lə ri nə da ir ver di yi açıq la ma lar da bir da -
ha ölkə lə ri miz ara sın da müna si bət lə rin
mükəm məl ol du ğu na işa rə idi: “Biz bu re -
gi on da olan və ox şar ta ri xi ya şa yan iki
ölkə yik. Ey ni çə tin lik lər lə üzləş mi şik, bir-
 bi ri miz lə prob le mi miz ol ma dan ey ni iğ ti -
şaş la rı və bə zən ey ni fa ci ə lə ri ya şa mı şıq.
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Ək si nə, bu çə tin, la kin ma raq lı vaxt lar da
bir- bi ri mi zə dəs tək ol muş, bir- bi ri miz dən
güc al mı şıq. Müna si bət lə ri miz ona görə
mükəm məl dir ki, ya xın ta ri xi miz çox ma -
raq lı olub və bu müddət də biz bütün re -
gi on üçün mühüm olan, la kin ey ni za man -
da re gi on la məh dud laş ma yan bir sı ra la -
yi hə lə rə im za at mı şıq. Re gi on da ye ni
mühüm bir la yi hə ni ər sə yə gə tir mək üçün
bi zim mövqe lə ri miz üst-üstə düşür. Mən
həm Xə zər də ni zi ni, həm Qa ra də ni zi, həm
də Şərq və Qər bi əha tə edən da ha ge niş

coğ ra fi ya nı nə zər də tu tu ram. Bu, çox çə -
tin, am ma ümid ve ri ci bir la yi hə dir.
Düşünürəm ki, məh sul dar və dost müna -
si bət lə ri miz bi zə bu ki mi id di a lı la yi hə lə -
rin öhdə sin dən gəl mək im ka nı ve rə cək”. 

Gürcüstan Pre zi den ti nin Azər bay ca -
na sə fə ri iki ölkə ara sın da ta ri xi- si ya si və
stra te ji dost luq əla qə lə ri nin möhkəm lən -
mə si və də rin ləş mə si nə güclü tə kan ver -
mək lə, si ya si əla qə lər də ye ni sə hi fə nin
açıl ma sı ba xı mın dan mühüm əhə miy yət
kəsb edir. 
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Azər bay can İs ra il əla qə lə ri qar şı lıq lı
ma raq la ra söykə nir və iki tə rəf li xa rak ter
da şı yır. Bu iki ölkə ara sın da qar şı lıq lı- fay -
da lı müna si bət lər ey ni za man da dünya da
və re gi on da sülhün, əmin -a man lı ğın
möhkəm lən mə si nə xid mət edir.  

Azər bay can İs ra i lin ener ji məh sul la rı
ilə tə mi na tın da eti bar lı tə rəf daş ki mi çı -
xış edir. İs ra il id xal et di yi nef tin 40 fa i zi ni
Azər bay can dan alır. Həm çi nin Azər bay -
can və İs ra il eti bar lı hər bi tə rəf daş lıq
müna si bət lə ri nə ma lik dir. Azər bay ca nın
si lah sə na ye si nin for ma laş ma sın da  və or -
du mu zun müa sir si lah lar la təc hiz edil mə -
sin də İs ra il əhə miy yət li müttə fiq ki mi
mühüm rol oy na yır. 

İs ra il lə yax şı müna si bət lər Azər bay -
ca na bey nəl xalq are na da da kömək edir.

Be lə ki,  dünya miq ya sın da ta nı nan yə hu -
di lob bi təş ki lat la rı  qlo bal müstə vi də
Azər bay ca nın ma raq la rı nın tə min olun -
ma sı üçün səy göstə rir lər. 

Azər bay can–İs ra il əmək daş lı ğı nın
yüksə lən xətt üzrə in ki şa fın da azər bay -
can  lı lar la yə hu di lər ara sın da ta ri xən
mövcud olan güclü  müna si bət lə rin də
böyük ro lu var. Ha zır da Azər bay can da
çox min li yə hu di ic ma sı, İs ra il də isə on
min lər lə Azər bay can əsil li yə hu di ya şa yır. 

Azər bay can lı lar ölkə də ya şa yan yə -
hu di lə rə heç za man özgə ki mi bax ma yıb -
lar, yə hu di lər də Azər bay ca nın ic ti ma i- si -
ya si hə ya tın da fə al rol oy na yıb lar. Qeyd
et mək ye ri nə düşər ki, Azər bay can Xalq
Cümhu riy yə ti nin ilk sə hiy yə na zi ri yə hu -
di əsil li şəxs olub. Azər bay can əsil li İs ra il
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və tən daş la rı ha zır da iki ölkə ara sın da iq -
ti sa di müna si bət lə rin in ki şa fı na mühüm
töhfə ve rir lər. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va iki ölkə ara sın da bir sı ra mühüm
la yi hə lə rin ger çək ləş mə sin də fə al rol oy -
na yır. Xüsu si lə də təh sil və sə hiy yə sa hə -
sin də əmək daş lı ğın möhkəm lən mə sin də
Meh ri ban Əli ye va nın müstəs na xid mət lə -
ri var dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va bey nəl xalq tibb el mi sa hə sin də ki
xid mət lə ri nə və İs ra il ilə Azər bay can ara -
sın da sə hiy yə əla qə lə ri nin in ki şa fı na
töhfə lə ri nə görə İs ra il Tibb Aka de mi ya sı -
nın fəx ri dok to ru dip lo mu na la yiq gö -
rülübdür. 

Azər bay can –Uk ray na müna si bət lə ri
də dip lo ma ti ya sa hə sin də mühüm əhə -
miy yət kəsb edir. Son il lər də iki tə rəf li
müna si bət lə ri mi zin yüksək sə viy yə də in -
ki şa fın da dövlət baş çı la rı nın qar şı lıq lı sə -
fər lə ri mühüm rol oy na yıb, əla qə lər stra -
te ji tə rəf daş lıq sə viy yə si nə yüksə lib. 

Azər bay can ilə Uk ray na ara sın da
mövcud əla qə lə rin müna si bət lə rin in ki -
şa fın da Hey dər Əli yev Fon du nun ro lu da
böyükdür.   

2006-cı ilin fev ra lı ayın da Azər bay -
can da olan Uk ray na Pre zi den ti, “Uk ray -
na” Fon du nun rəh bə ri Le o nid Kuç ma nın
Hey dər Əli yev Fon dun da ola raq Fon dun
iki tə rəf li əla qə lə rin in ki şa fı na ver di yi
töhfə xüsu si vur ğu la yıb.  

Azər bay can la Al ma ni ya ara sın da mə -
də ni və si ya si əla qə lə rin in ki şa fın da da
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Meh ri ban xa nı mın xid mət lə ri ki fa yət qə -
dər dir. Onun bir ba şa tə şəbb üsü sa yə sin -
də Azər bay ca nın mə də niy yə ti nin, ənə nə -
lə ri nin, in cə sə nə ti nin, mu si qi si nin və mət -
bə xi nin Al ma ni ya da təb liğ edil mə si,
mə də ni müba di lə nin təş viq olun ma sı və
yer li əha li ilə tə mas la rın in ten siv ləş di ril -
mə si məq sə di lə mütə ma di ola raq təd bir -
lər təş kil edi lir. Meh ri ban xa nı mın təş ki -
lat çı lı ğı ilə Al ma ni ya da bir sı ra mühüm
təd bir lər ke çi ril miş, Ber lin də “Müa sir in -
cə sə nət sər gi si”, Münhen, Köln, Ştut qart
və Ham burq da isə “A zər bay can mə də niy -
yət ax şam la rı” yüksək sə viy yə də baş tut -
muş dur.  Al ma ni ya da “A zər bay can ili” çər -

çi və sin də Al ma ni ya nın 12 şə hə rin də 100-
dək müxtə lif səp ki li təd bir lər təş kil edil -
miş, Azər bay can da Al ma ni ya mə də niy yət
həf tə lə ri ke çi ril miş dir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti, UNES CO və
ISESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban
Əli ye va nın si vi li za si ya la ra ra sı di a lo qa
ver di yi töhfə lər bu ölkə dən də yan keç -
mə yib. Al ma ni ya da türk dünya sı nın ta nı -
dıl ma sı na, Azər bay can –Al ma ni ya əla qə -
lə ri nin in ki şa fın da kı xid mət lə ri nə görə
2014-cü il də Türk–Al man Dost luq Fe de -
ra si ya sı nın ida rə he yə ti nin qə ra rı ilə qu -
ru mun fəx ri müka fa tı na la yiq görülmə si
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də bu fə da kar və yo rul maz ic ti mai xa di -
min ti ta nik fə a liy yə ti nə ve ril miş yüksək
də yər dir. Müka fa tın təq dim olun ma sı mə -
ra si min də Türk–Al man Dost luq Fe de ra -
si ya sı nın pre zi den ti Ce han Sen dan bil dir -
miş dir ki, Meh ri ban xa nım is te dad lı və
ba ca rıq lı dip lo mat ki mi, Al ma ni ya ilə
Azər bay can, o cümlə dən türk dünya sı ara -
sın da si ya si, iq ti sa di sa hə lər də böyük
uğur la ra im za atıb.  

Ama ni ya höku mə ti nin nüfuz lu ic ti -
ma i- si ya si xa dim lə ri ilə görüşlər də Meh -
ri ban xa nım iki tə rəf li əla qə lə rin də rin ləş -
mə si is ti qa mə tin də sə mə rə li da nı şıq lar
apa rır. Onun 2016-cı il mar tın 14-də Al -
ma ni ya nın ölkə miz də ki sə fi ri xa nım
Hayd run Tem pel ilə görüşü də əla mət dar
ol muş dur.  

Azər bay can ilə Al ma ni ya ara sın da
mövcud əla qə lə rin bütün sa hə lər də
yüksək sə viy yə də ol du ğu nu de yən Meh -
ri ban Əli ye va müna si bət lə ri mi zin da ha da
in ki şa fı üçün böyük po ten si al la rın
mövcud lu ğu nu vur ğu la yıb. Görüşdə Hey -
dər Əli yev Fon du nun iki tə rəf li əla qə lə rin
in ki şa fı na ver di yi töhfə xüsu si vur ğu la -
nıb. Bil di ri lib ki, Fond al man cə miy yə tin -
də böyük xe yir xah lıq və hu ma nizm ünva -
nı ki mi ta nı nır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va nın Al ma ni ya nın ölkə miz də ki sə -
fi ri xa nım Hayd run Tem pel ilə görüşü də
iki ölkə ara sın da əla qə lə rin in ki şa fı na ver -
di yi töhfə xüsu si əhə miy yət kəsb edir.  

Azər bay can ilə Al ma ni ya ara sın da
mövcud əla qə lə rin bütün sa hə lər də
yüksək sə viy yə də ol du ğu nu qeyd edən
Meh ri ban Əli ye va müna si bət lə ri mi zin in -
ki şa fın da Hayd run Tem pe lin xid mət lə ri -
ni xüsu si vur ğu la yıb. Bil di rib ki, bu, ölkə -
lə ri miz və xalq la rı mız ara sın da dost luq
əla qə lə ri nin in ki şa fı na önəm li töhfə dir. 

Görüşdə bil di ri lib ki, Azər bay can Av -
ro pa nın apa rı cı ölkə lə rin dən bi ri dir. Ölkə -
lə ri miz ara sın da kı əmək daş lıq qar şı lıq lı
ma raq əsa sın da qu ru lub. Ölkə lə ri mi zin
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hu ma ni tar sa hə də də müna si bət lə ri nin
in ki şa fı üçün yax şı po ten si a lın mövcud -
lu ğu qeyd edi lib, Hey dər Əli yev Fon du -
nun bu sa hə də da ha çox iş görmə yə ha zır
ol du ğu vur ğu la nıb. Hey dər Əli yev Fon du -
nun Al ma ni ya da bir sı ra la yi hə lər hə ya ta
ke çir di yi ni xa tır la dan Meh ri ban Əli ye va
bu la yi hə lə rin böyük ma raq la qar şı lan dı -
ğı nı, hu ma ni tar sa hə də əmək daş lıq im -
kan la rı nın ge niş ol du ğu nu diq qə tə çat dı -
rıb. Sə fir Hayd run Tem pel ölkə lə ri miz
ara sın da müna si bət lə rə ve ri lən yüksək
də yə rə görə Meh ri ban Əli ye va ya də rin tə -
şəkk ürünü bil di rib. Azər bay can ilə Al ma -
ni ya ara sın da gözəl müna si bət lə rin qu -
rul du ğu nu qeyd edib, Meh ri ban Əli ye va -
nın rəh bə ri ol du ğu Hey dər Əli yev
Fon du nun fə a liy yə ti nin ölkə mi zin hüdud -
la rın dan kə nar da da yax şı ta nın dı ğı nı vur -
ğu la yıb. 

Azər bay ca nın xa ri ci si ya sə tin də İran -
la dip lo ma tik əl qə lə rin də xüsu si əhə miy -
yə ti var dır. İki ölkə ara sın da iki tə rəf li və
di gər for mat lar da da vam edən uğur lu re -
gi o nal əmək daş lıq isə iq ti sa di- si ya si
müna si bət lə ri da ha da möhkəm lən di rir.
Bu müna si bət lə rin tə mə lin də yüksək sə -
viy yə li qar şı lıq lı sə fər lər da ya nır. Azər -
bay can Pre zi den ti cə nab İl ham Əli ye vin
xa ri ci si ya sət kur su nun əsas is ti qa mə ti –
pro ri tet is ti qa mə ti ikitə rə lfi müna si bət -
lər for ma tı dır. Bu for ma tın re al laş ma sı
nə ti cə sin də xüsu si lə bi zim qon şu dövlət -
lər dən tə bii ki, iş ğal çı Er mə nis tan is tis na
ol maq la müna si bət lə ri miz ən yüksək sə -
viy yə də dir. Rəs mi Teh ran da Azər bay ca -
nın Cə nu bi Qaf qaz da kı stra te ji ye ri ni və
ro lu nu düzgün qiy mət lən di rir , ə mək daş -
lı ğın güclən di ril mə si nə mühüm diq qət ye -
ti rir.  
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2005-ci il yan va rın 24-də Pre zi dent
İl ham Əli ye vin İra na rəs mi sə fə ri çər çi -
və sin də Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın
Teh ran da İran İs lam Res pub li ka sı nın Pre -
zi den ti Se yid Mə həm məd Xa tə mi nin xa -
nı mı Zəh ra Sadeqi Xa tə mi ilə görüşü əla -
mət dar ol muş dur. Meh ri ban xa nım Əli ye -
va Teh ran da sə mi miy yət lə qar şı lan mış,
ona xoş müna si bət göstə ril miş dir. Azər -
bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın İra nın sa biq
Pre zi den ti, Dövlət Məs lə hət Şu ra sı nın
səd ri Əli Ək bər Ha şe mi Rəf sən ca ni nin qı -
zı Fa ti mə Rəf sən ca ni görüşü də mühüm
ic ti mai ha di sə ki mi də yər lən di ri lə bi lər.
Söhbət za ma nı Meh ri ban Əli ye va nın rəh -
bə ri ol du ğu Hey dər Əli yev Fon du ilə Fa ti -
mə Rəf sən ca ni nin rəh bər lik et di yi Xey riy -
yə Fon du nun ey ni mis si ya ya xid mət edən
zən gin fə a liy yət lə ri ma raq doğ rur muş, tə -
rəf lə rin hu ma zim fəl sə fə si nə söykə nən bu

xoş mə ram la rı nın cə miy yə tə ver di yi töhfə
yüksək qiy mət lən di ril miş dir.  

2017-ci il mar tın 17-də Azər bay can
Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti
xa nım Meh ri ban Əli ye va İran İs lam Res -
pub li ka sı nın ra bi tə və in for ma si ya tex no -
lo gi ya la rı na zi ri Mah mud Va e zi nin rəh -
bər lik et di yi nüma yən də he yə ti ilə görüşü
də əla mət dar he sab edi lə bi lər. Meh ri ban
Əli ye va ölkə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin
bir çox sa hə lə ri əha tə et di yin dən və bu
əla qə lə rin qar şı lıq lı hörmət əsa sın da qu -
rul du ğun dan şad ol du ğu nu bil di rib.  

Azər bay can ilə İran ara sın da müna -
si bət lə rin ta ri xi köklə rə əsas lan dı ğı nı de -
yən xa nım Meh ri ban Əli ye va Azər bay can
müstə qil li yi ni bər pa et dik dən son ra ölkə -
lə ri miz ara sın da bir çox sə nəd lə rin im za -
lan dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb dır. Bir çox sa -
hə lər də qu ru lan əla qə lər dən da nı şan
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Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti hu -
ma ni tar sa hə də əmək daş lıq üçün da ha
ge niş im kan la rın ol du ğu nu da söylə di və
bu əmək daş lı ğa dəs tə yi ni ver mə yə ha zır
ol du ğu nu vur ğu la yıb.  

İran İs lam Res pub li ka sı nın ra bi tə və
in for ma si ya tex no lo gi ya la rı na zi ri Mah -
mud Va e zi Meh ri ban Əli ye va nı İran –Azər -
bay can əla qə lə ri nin da ha da in ki şaf et di -
ril mə si nə töhfə ve rə cə yi nə əmin li yi ni vur -

ğu la yıb dır. Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər -
lik et di yi Hey dər Əli yev Fon du nun fə a liy -
yə ti ni yüksək qiy mət lən di rib.  

Meh ri ban Əli ye va nın 2018-ci il mar -
tın 28-də İran İs lam Res pub li ka sı Pre zi -
den ti nin qa dın və ai lə mə sə lə lə ri üzrə
müa vi ni Mə su mə İb ti kar ilə görüşü də iki -
tə rəf li əla qə lə rin möhkəm lən mə si ba xım -
dan fay da lı ol muş dur. Meh ri ban Əli ye va
ölkə lə ri miz ara sın da əla qə lə rin ta ri xən
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dost lu ğa və qar daş lı ğa əsas lan dı ğı nı qeyd
edə rək bu əla qə lə rin bir çox sa hə lə ri, o
cümlə dən si ya si və mə də niy yət sa hə lə ri -
ni əha tə et di yi ni vur ğu la yıb.  

Azər bay ca nın və İra nın dövlət baş çı -
la rı ara sın da ke çi ri lən görüşlə rin ölkə lə -
ri mi zin əla qə lə ri nin möhkəm lən mə si nə
xid mət et di yi ni bil di rib. Azər bay can ilə
İran ara sın da müna si bət lə rin, bütün sa -
hə lər də qu ru lan əla qə lə rin güclən mək də
ol du ğu nu de yib və bu əla qə lə rin iki xal -
qın ri fa hı na xid mət et di yi ni vur ğu la yıb.
Mə su mə İb ti kar Bi rin ci vit se-p re zi dent
Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di yi
Hey dər Əli yev Fon du nun ic ti mai və so si -
al sa hə də hə ya ta ke çir di yi la yi hə lə ri qeyd
edə rək, bu la yi hə lə rin uğur la ic ra olun -
du ğu nu vur ğu la yıb. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın çox tə -
rəfli və ba lans laş dı rıl mış xa ri ci si ya sə ti -
nin mühüm is ti qa mət lə rin dən bi ri dünya -
nın güc mər kəz lə ri və qa baq cıl dövlət lə ri
ilə nor mal müna si bət lə rin qu rul ma sın dan
iba rət dir. Bu sı ra da Fran sa ilə dövlət lə r -
ara sı müna si bət lə rin in ki şaf et di ril mə si
xüsu si əhə miy yət kəsb edir. Azər bay can-
 Fran sa müna si bət lə ri son il lər də da ha da
in ki şaf et miş, Pre zi dent İl ham Əli ye vin və
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bu ölkə yə sə -
fər lə ri iki tə rə fli əla qə lə rin güclən mə si nə
mühüm töhfə ver miş dir.  

Azər bay can–Fran sa mə də ni əla qə lə -
ri il dən -i lə in ten siv xa rak ter ala raq müx -
tə lif sa hə lə ri əha tə et miş dir. Hey dər Əli -
yev Fon du nun rəh bə ri Meh ri ban xa nım

Əli ye va nın dövlət lə ra ra sı əla qə lə rin in ki -
şa fın da ver di yi töhfə xüsu si vur ğu lan ma -
lı dır. Fran sa nın müxtə lif ic ti mai təş ki lat -
la rı və in sti tut la rı, dövlət qu rum la rı nın
nüma yən də lə ri ilə ke çi ri lən sə mə rə li gö -
rüşlər bır sı ra sa hə lər də bir gə la yi hə lə rin
ger çək ləş mə si nə də rin zə min ya rat mış -
dır. Meh ri ban Əli ye va nın Fran sa ya da -
vam lı sə fər lə ri bu əla qə lə rin di na mi ka sı -
nı da ha da güclən dir miş dir.  

2007-ci ilin ap re lin 4-də Hey dər Əli -
yev Fon du nun pre zi den ti, UNESCO vo
ISESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri, Mil li Məc -
li sin de pu ta tı Meh ri ban Əli ye va Fran sa ya
sə fə ri də iki tə rəf li müna si bət lə rin ge niş -
lən mə si ba xı mın dan mühüm əhə miy yət
kəsb et miş dir.  

Meh ri ban xa nı mın Fran sa nın Mə də -
niy yət və Kom mu ni ka si ya na zi ri Re no
Donn edyö de Vabr ilə görüşündə ölkə lə -
ri miz ara sın da tək cə si ya si -iq ti sa di de yil,
həm də mə də ni əla qə lə rin da ha in ten siv
xa rak ter al dı ğı vur ğu lan mış dır. R.D.Vabr
Fran sa –A zər bay can mə də ni əla qə lə ri nin
ta ri xi ni xa tır la da raq bil dir miş dir ki, bu
ənə nə in di də da vam edir. Fran sa qar şı -
lıq lı mə də ni əmək daş lı ğın da ha da ge niş -
lən di ril mə si və in ki şaf et di ril mə si ni is tə -
yir. Mə də ni əla qə lə rin ge niş lən mə si sa hə -
sin də Meh ri ban Əli ye va nın çox önəm li
xid mət lə rin dən xə bər dar ol du ğu nu bil di -
rən na zir ölkə mi zin Bi rin ci xa nı mı nın
Azər bay can mə də niy yə ti nin dünya da ta -
nı dıl ma sı sa hə sin də ki fə a liy yə ti ni yük sək
qiy mət lən dir miş dir.  
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Qeyd olun muş dur ki, Azər bay ca nın
Bi rin ci xa nı mı nın rəh bər lik et di yi Hey dər
Əli yev Fon du dünya nın bir çox ölkə lə ri və
təş ki lat la rı ilə mə də niy yət sa hə sin də
əmək daş lıq edir. Fond Fran sa da da mə -
də ni təd bir lə rin ke çi ril mə si, Azər bay ca -
nın ta nı dıl ma sı üçün konk ret la yi hə lə rin
re al laş dı rılma sın da ma raq lı dır. Meh ri ban
Əli ye va bu bax mı dan ölkə lə ri miz də qar -
şı lıq lı mə də niy yət günlə ri nin ke çi ril mə si -
ni tək lif et miş dir. 

2011-ci il də Hey dər Əli yev Fon du nun
Fran sa da fə a liy yə ti nə baş la ma sı ilə Av ro -
pa nın bu ən zən gin zi vi li za si ya mər kəz lə -
rin dən bi rin də Azər bay can mil li mə də niy -
yə ti nin və ta ri xi nin təş vi qin də ye ni və ge -
niş miq yas lı təb li ğat kam pa ni ya sı nın

tə mə li qo yul du. Bu ba xım dan, Fond mə -
də ni in teq ra si ya nın də rin ləş mə sin də, qar -
şı lıq lı mə də niy yət la yi hə lə ri nin hə ya ta ke -
çi ril mə sin də xüsu si rol oy na dı. Hey dər
Əli yev Fon du Fran sa da ölkə mi zin mil li-
 mə nə vi də yər lə ri, mə də niy yə ti, in cə sə nə -
ti, ta ri xi, Azər bay can hə qi qət lə ri ba rə də
ge niş və dol ğun mə lu mat la rın təb li ği və
təş vi qi işin də fa si lə siz ola raq böyük iş
görmüşdür.  

Hey dər Əli yev Fon du nun rəh bə ri,
UNES CO və ISESCO- nun xoş mə ram lı sə fi -
ri Meh ri ban xa nım Əli ye va Fran sa da hə -
ya ta ke çi ri lən hu ma ni tar ak si ya la rın tə -
şəbb üska rı və təş ki lat çı sı ol maq la ya na şı,
ic ti ma i- si ya si fə a liy yə ti ilə də diq qə ti cəlb
et miş dir. Meh ri ban xa nı mın bu fə da kar
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əmə yi, in san pər vər lik mis si ya sı xoş və xe -
yir xah bir nümu nə yə çev ri lə rək dünya qa -
dın la rı nın cə miy yə tin hə ya tın da fə al ol -
ma sı nı təş viq edir, dünya da qa dın hə rə -
ka tı nın ic ti ma i- si ya si pro ses lər də ro lu nun
ar tı rıl ma sı na sti mul ve rir. Onun fə a liy yət
are a lı xey li ge niş və çox şa xə li dir. Mə na lı
hə yat tər zi nə çev ril miş bu fə a liy yət kon -
sep ti yo rul maq və da yan maq bil mə dən
müxtə lif hu ma ni tar tə şəbb üslə rin ger çək -
ləş mə si nə yönəl miş dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va bil dir miş dir
ki, Fran sa –A zər bay can müna si bət lə ri
dost luq, qar şı lıq lı ma raq, hörmət əsa sın -
da qu ru lub və son il lər bir çox sa hə lər də
sürət lə in ki şaf edir: "Bu ba xım dan, re gi -
on la ra ra sı müna si bət lər çox va cib əhə -
miy yət da şı yır. Çox gözəl bir hal dır ki, son
bir ne çə il ər zin də Azər bay can ilə Fran sa -
nın 12 şə hə ri ara sın da əmək daş lıq və
dost luq sa zi şi im za la nıb. Bu şə hər lər qar -
daş laş ma sa zi şi də im za la yıb lar. Be lə əla -
qə lər bir tə rəf dən ölkə lə ri mi zi, xalq la rı -
mı zı da ha də rin dən, da ha dol ğun ta nı ma -
ğa im kan ya ra dır, di gər tə rəf dən iq ti sa di
və hu ma ni tar sa hə lər də əla qə lə rin in ki -
şa fı üçün ye ni im kan lar açır”.  

Fran sa ic ti mai mühi tin də Meh ri ban
xa nı mın in san pər vər ic ti mai xa dim ki mi
ta nın ma sı Azər bay ca nın uğu ru və ic ti ma i-
 si ya si ta ri xi nə həkk olu nan şə rəf və qürur
sə hi fə si dir. Hey dər Əli yev Fon du nun pre -
zi den ti ki mi onun rəh bər li yi ilə müxtə lif
sa hə lə ri əha tə edən la yi hə lər həm Azər -
bay can da, həm də onun hüdud la rın dan

kə nar da bey nəl xalq ic ti ma iy yət, o cümlə -
dən Fran sa tə rə fin dən böyük rəğ bət lə
qar şı lan mış, bey nəl xalq sə viy yə də yüksək
qiy mət lən di ril miş dir. 

2011-ci il ok tyab rın 7-də Fran sa Pre -
zi den ti Ni ko la Sar ko zi nin Azər bay ca na sə -
fə ri çər çi və sin də Azər bay ca nın Bi rin ci xa -
nı mı Meh ri ban Əli ye va nın Fran sa Res -
pub li ka sı nın “Şə rəf Le gi o nu nun Za bi ti”
dövlət or de ni ilə təl tif olun ma sı ən
mühüm ta ri xi ha di sə ki mi qeyd edi lə bi -
lər. Sar ko zi nin “ Siz Azər bay ca nın ən yax -
şı sə fi ri si niz, ey ni za man da Siz dünya da
bütün qa dın lar üçün gözəl nümu nə si niz.
Siz mə də ni müxtə lif li yin təş viq edil mə -
sin də şəx sən iş ti rak edir si niz. Fran sa nın
böyük dos tu su nuz. Siz dünya mə də ni ir -
si nin qo run ma sı na da töhfə ve rir si niz” fi -
kir lə ri Meh ri ban Əli ye va ya olan böyük eh -
ti ra mın nümu nə si idi, onun şə rəf li fə a liy -
yə ti nə ve ri lən yüksək qiy mət idi.  

Meh ri ban xa nım Azər bay can Mil li
Məc li si nin de pu ta tı ki mi par la ment də
Fran sa–A zər bay can dost luq qru pu nun
səd ri ki mi də dövlət lə ra ra sı müna si bət lə -
rin in ki şa fı na böyük töhfə ver miş dir.
Onun hu ma ni tar və si vi li za si ya la ra ra sı di -
a lo qun ge niş lən mə si, mə də ni müxtə lif li -
yin təş viq edil mə sin də iş ti ra kı Fran sa cə -
miy yə tin də xüsu si rəğ bət do ğur muş dur.  

Azər bay can və Fran sa ara sın da təh sil
sa hə sin də əmək daş lıq da xüsu si yer tu -
tur. Bu əmək daş lı ğın zən gin ta ri xi var dır
və rəm zi köklə rə əsas la nır. Hə lə Azər bay -
can Xalq Cümhu riy yə ti dövründə 50-yə
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ya xın azər bay can lı tə lə bə  Fran sa nın
müxtə lif elm ocaq la rın da təh sil al mış, Pa -
ris Uni ver si te ti, Nan si Uni ver si te ti, Li on
Uni ver si te ti, Tu lu za Ali Tex ni ki Mək tə bi,
Nan si Ali To xu cu luq mək tə bin də müxtə -
lif ix ti sas la ra yi yə lən miş dir.  

Hey dər Əli yev Fon du nun rəh bə ri
Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə iki
ölkə ara sın da təh sil və mə də niy yət sa hə -
sin də ye ni mər hə lə nin əsa sı qo yul muş,
Fran sa Dövlət Şərq Dil lə ri və Mə də niy yət -
lə ri İn sti tu tu nun təd ris proq ram la rı na
Azər bay can di li əla və edil miş dir. Azər bay -
can da fran sız di li nin təd ri si nin ge niş lən -
mə si əmək daş lı ğa də rin töhfə ver miş dir.
Fran sa nın Stras burq Uni ver si te ti ilə Azər -

bay can Dil lər Uni ver si te ti ara sın da əmək -
daş lıq, Fran sa ar xiv lə rin də Azər bay can
müha cir höku mə ti nin Fran sa da fə a liy yə -
ti ni özündə əks et di rən sə nəd lə rin
mövcud lu ğu, ey ni za man da Azər bay can
ar xiv lə rin də Fran sa ya aid dip lo ma tik, mə -
də niy yət və di gər sa hə lə rə aid sə nəd lə rin
müha fi zə edil mə si ta ri xi ənə nə nin bər pa -
sı na və güclən mə si nə sə bəb ol muş dur.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın Fran -
sa nın höku mət və dövlət struk tur la rı nın
nüma yən də lə ri ilə in ten siv xa rak ter alan
görüşlə ri iki ölkə ara sın da sıx tə rəf daş lı -
ğın sə mi mi ifa də si ki mi sə ciy yə lən di ril -
mək də dir. Hey dər Əli yev Fon du nun pre -
zi den ti, Mil li Məc li sin Azər bay can– Fran -
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sa par la ment lə ra ra sı əla qə lər üzrə iş çi
qru pu nun səd ri Meh ri ban Əli ye va nın rəh -
bər li yi al tın da de pu tat lar dan iba rət nüma -
yən də he yə ti nin 2013-cü il ma yın 21-də
Pa ri sə sə fə ri də bu ba xım dan cid di si ya si
ha di sə ki mi yad da qal mış dır. Fran sa Mil li
As samb le ya sı nın səd ri Klod Bar to lo ne nin
rəh bər lik et di yi nüma yən də he yə ti ilə ke -
çi ri lən sə mə rə li görüşlər açıq si ya si  di a -
lo qun da ha da möhkəm lən di yi ni göstər -
di. Klod Bar to lo ne nin vur ğu la dı ğı ki mi,
Meh ri ban Əli ye va nın iki tə rəf li əla qə lə rin
in ki şa fın da fə a liy yə ti Fran sa ic ti ma iy yə -
ti nə ay dın dır. Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı -
mı at dığı prin si pi al ad dım lar la par la ment -
lə ra ra sı əla qə lə rin möh kəm lən di ril mə sin -
də va cib rol oy na yır.  

Son il lər tə rəf lər ara sın da si ya si, iq ti -
sa di, mə də ni və di gər sa hə lər də əmək daş -
lı ğın ye ni mər hə lə yə qə dəm qoy ma sın da

Meh ri ban Əli ye va nın xid mət lə ri əvəz siz -
dir. İki tə rəf li müna si bət lə rin yüksək sə -
viy yə də ol ma sın dan məm nun lu ğu nu ifa -
də edən Meh ri ban Əli ye va Hey dər Əli yev
Fon du nun Fran sa da uğur lu la yi hə lə ri nə
diq qət çə kə rək bu is ti qa mət də iş lə rin da -
vam et dir ildi yi ni bil di rib.  

Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər lik et di yi
nüma yən də he yə ti nimn Fran sa Mil li As -
samb le ya sı nın Fran sa–A zər bay can dost -
luq qru pu nun səd ri Ti er ri Ma ri an ni ilə
görüşü də fay da lı müza ki rə lər şə ra i tin -
də ke çib dir. Görüşdə ölkə lə ri mi zin qa -
nun ve ri ci or qan la rı ara sın da əla qə lə rin
da ha da in ki şaf et di ril mə si nin, o cümlə -
dən iş çi qrup la rı nın fə a liy yə ti nin güclən -
di ril mə si nin əhə miy yə ti qeyd olu nub,
bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və sin də əmək -
 daş lı ğın ge niş lən di ril mə si nin zə ru ri li yi
vur ğu la nıb.  
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Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban Əli ye va nın Mil li As samb le ya nın Av -
ro pa mə sə lə lə ri ko mis si ya sı nın səd ri xa -
nım Da ni el Orua ilə görüşündə də fay da lı
müza ki rə lər keçirilib. Görüşdə Azər bay -
can ilə Av ro pa İt ti fa qı ara sın da müna si -
bət lər ət ra fın da fi kir müba di lə si apa rı lıb.
Da ni el Orua Azər bay can ilə Av ro pa İt ti fa -
qı, o cümlə dən Fran sa ara sın da iki tə rəf li
əla qə lə rin yüksək sə viy yə də ol du ğu nu
diq qə tə çat dır araq, əmək daş lı ğın bütün
sa hə lər də in ki şaf et di yi ni bil di rib. O, Av -
ro pa İt ti fa qı ilə Azər bay can ara sın da
əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri ni yüksək də -
yər lən di rib. Meh ri ban Əli ye va isə Av ro pa
struk tur la rı ilə əmək daş lı ğın ölkə mi zin
xa ri ci si ya sə tin də mühüm yer tut du ğu nu
vur ğu la dı. Azər bay ca nın Av ro pa İt ti fa qı -

nın “Şərq tə rəf daş lı ğı” proq ra mın da və
ener ji la yi hə lə rin də fə al iş ti rak et di yi ni
diq qə tə çat dı ran Meh ri ban Əli ye va Er mə -
nis tan–A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü -
na qi şə sin dən da nı şıb. 

Fran sa Se na tı nın Fran sa– Qaf qaz
dost  luq qru pu nun səd ri Am bru az Düpon
ilə ke çi ri lən görüşdə də iki dövlət ara sın -
da müna si bət lə rin stra te ji dost luq sə viy -
yə si nə çat dı ğı vur ğu la nıb. Par la ment lə ra -
ra sı əla qə lə rin əhə miy yə ti nə to xu nan Am -
bru az Düpon dost luq qrup la rı ara sın da
əmək daş lı ğın da ha da ge niş lən di ril mə si -
nin əhə miy yə ti ni qeyd edib dir. O, Fran sa -
da Azər bay can mə də niy yə ti nin təb li ği nə
həsr olu nan təd bir lə ri yüksək qiy mət lən -
di rib. Meh ri ban Əli ye va da ölkə lə ri mi zin
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qa nun ve ri ci or qan la rı ara sın da kı əmək -
daş lı ğın in ki şa fı ba xı mın dan bu cür
görüşlə rin xüsu si əhə miy yət kəsb et di yi -
ni bil di rə rək Fran sa da Azər bay can mə də -
niy yə ti ni tə rənn üm edən la yi hə lə rin bun -
dan son ra da hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni diq qə -
tə çat dı rıb.  

Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti,
mil lət və ki li Meh ri ban Əli ye va nın Fran sa
Se na tı nın səd ri Jan- Pi yer Bel ilə də görüşü
ic ti ma i- si ya si, iq ti sa di ba xım dan xüsu si
əhə miy yət kəsb et miş dir.  

Jan- Pi yer Bel Meh ri ban Əli ye va nın
Fran sa –A zər bay can müna si bət lə ri nin in -
ki şa fın da kı müstəs na ro lu nu qeyd edə rək
Onu Fran sa nın hə qi qi dos tu ad lan dır mış,

Fran sa mə də niy yə ti nin Azər bay can da kı
təb li ği nə görə Meh ri ban Əli ye va ya min -
nət dar lı ğı nı bil dir miş dir. Fran sa se na tı -
nın səd ri ölkə lə ri mi zin bütün sa hə lər də
əmək daş lı ğı nın in ki şaf et di yi ni və Er mə -
nis tan–A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü -
na qi şə si nin ni zam lan ma sın da par la ment
dip lo ma ti ya sı nın önə mi ni vur ğu la mış dır.  

Meh ri ban Əli ye va Fran sa nın Er mə -
nis tan –A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü -
na  qi şə si nin Azər bay ca nın əra zi bütövlüyü
çər çi və sin də həl li nə yönə lən səy lə ri ni
yüksək qiy mət lən dir miş, par la ment lə r -
ara sı əla qə lə rin bun dan son ra da in ki şaf
edə cə yi nə əmin li yi ni di lə gə ti rən Meh ri -
ban Əli ye va Fran sa Se na tın da ölkə mi zin
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dost la rı nın sa yı nın ar ta ca ğı na inan dı ğı nı
qeyd et miş dir. Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı -
mı nın Fran sa nın Fran ka fo ni ya mə sə lə lə ri
üzrə na zi ri, Fran sa pre zi den ti nin Fran ka -
fo ni ya üzrə xüsu si təm sil çi si xa nım Ya mi -
na Ben qi qi ilə görüşü də mühüm əhə miy -
yət kəsb et miş dir. Ya mi na Ben qi qi Fran sa
ha ki miy yə ti nin Meh ri ban Əli ye va nı ölkə -
nin dos tu ki mi ta nı dı ğı nı, onun Azər bay -
can mə də niy yə ti nin dünya da və Fran sa -
da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də hə ya ta ke -
çir di yi təd bir lə ri al qış la dı ğı nı bil dir  miş-
  dir. Bu ba xım dan son bir ne çə ay da Pa ris -
də və ölkə nin ay rı -ay rı re gi on lar da Hey -
dər Əli yev Fon du nun tə şəbb üsü ilə re al -
laş dı rı lan “Qaf qa zın mir va ri si olan Azər -
bay ca nın mə də ni də yər lə ri” la yi hə si nin
uğur lu ol du ğu nu de yən Ya mi na Ben qi qi
Fran sa mə də niy yəti nin və di li nin Azər -
bay can da təb li ği nə, o cümlə dən Ba kı da

fran sız li se yi nin ya ra dıl ma sı na ver di yi
dəs tə yə görə Meh ri ban Əli ye va ya min nət -
dar lıq et miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va Fran sa nın Azər bay -
can üçün önəm li tə rəf daş ol du ğu nu, ölkə -
lə ri miz ara sın da si ya si, iq ti sa di və mə də -
ni əla qə lə rin in ki şaf et di yi ni, Azər bay ca -
nın Fran sa da ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də
Hey dər Əli yev Fon du tə rə fin dən re al laş -
dı rı lan la yi hə lə rin bun dan son ra da da -
vam et di ri lə cə yi ni, Ba kı da fran sız li se yi -
nin ti kil mə si ilə bağ lı la yi hə nin uğur la ba -
şa çat dı rı la ca ğı na əmin li yi ni diq qə tə
çat dır mış dır.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi -
den ti İl ham Əli yev və xa nı mı, Azər bay -
can– Fran sa par la ment lə ra ra sı əla qə lər
üzrə iş çi qru pu nun rəh bə ri Meh ri ban Əli -
ye va nın 2013-cü ok tyab rın 31-də Fran sa
par la men ti nin de pu tat la rı və se na tor la -
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rın dan iba rət nüma yən də he yə ti ilə
görüşü növbə ti də fə tə rəf lər ara sın da
star te ji müna si bət lə rin möhtə şəm li yi ni
nüma yiş et dir miş dir. 

Görüşdə ölkə lər ara sın da müxtə lif sa -
hə lər də əla qə lə rin ge niş lən mə si, hə ya ta
ke çi ri lən mühüm proq ram la rın əmək daş -
lı ğın in ki şa fı na ye ni töhfə lər ve rə cə yi
qeyd edil miş, Azər bay can ilə Fran sa ara -
sın da si ya si, iq ti sa di və di gər sa hə lər də
müna si bət lə rin uğur la in ki şaf et di yi bil -
di ril miş, par la ment lə ra ra sı dost luq qrup -
la rı nın əmək daş lı ğı nın iki ölkə ara sın da
əla qə lə rin da ha da möhkəm lən mə sin də -
ki ro lu vur ğu lan mış dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti, Azər bay can–

 Fran sa par la ment lə ra ra sı əla qə lər üzrə iş -
çi qru pu nun rəh bə ri Meh ri ban Əli ye va -
nın 2016-cı il fev ra lın 19-da Fran sa höku -

mət üzvlə ri ilə da ha bir görüşü zən gin və
yad da qa lan ol muş dur. Fran sa Se na tı nın
Yu xa rı De par ta men tin dən olan se na to ru,
Fran sa– Qaf qaz dost luq qru pu nun üzvü
Jan- Ma ri Bo ke lin baş çı lıq et di yi nüma yən -
də he yə ti ilə görüşdə Azər bay can– Fran sa
əmək daş lı ğı nın və ziy yə ti müza ki rə edil -
miş dir. Ölkə lə ri miz ara sın da si ya si, iq ti -
sa di, hu ma ni tar sa hə lər də güclü əmək -
daş lı ğın ol du ğu, əla qə lə rin yax şı temp lər -
lə in ki şaf et di yi bil di ril miş, əmək daş lı ğın
yüksək sə viy yə yə çat ma sın da Fran sa Se -
na tı nın üzvlə ri nin, həm çi nin Azər bay ca -
nın Fran sa da kı dost la rı nın və Fran sa–

Azər bay can dost luq qru pu nun üzvlə ri nin
əmə yi xüsu si vur ğu lan mış dır. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va bil dir miş dir
ki, tə rəf lə rin bir gə fə a liy yə ti nə ti cə sin də
son il lər bir çox uğur la ra na il olun muş,
ötən il lər ər zin də Fran sa və Azər bay ca nın
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12 re gi o nu və şə hə ri ara sın da qar daş laş -
ma və əmək daş lıq haq qın da sə nəd lər im -
za lan mış dır. Meh ri ban xa nım Fran sa da
Azər bay can mə də niy yə ti ilə bağ lı müx tə -
lif təd bir lə rin təş kil olun du ğu, bu il də be -
lə təd bir lə rin ke çi ri lə cə yi bil di ri lib və
bütün bun la rın ölkə mi zin da ha yax şı ta -
nı dıl ma sı na xid mət et di yi vur ğu la mış dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi dent
Meh ri ban Əli ye va nın Fran sa Mil li As -
samb le ya sı nın nüma yən də lə ri ilə görüşlə -
ri in ten siv xa rak ter al mış, qı sa müddət ər -
zin də hər iki tə rəf ara sın da sıx görüşlər

ke çi ril miş dir. Fran sa Mil li As samb le ya sı -
nın səd ri Ri şar Fer ran ilə 2019-cu il mar -
tın 12-də ke çi ri lən görüş də ol duq ca fay -
da lı və si ya si müna si bət lə rə tə kan ve rən
mühüm ha di sə ki mi qiy mət lən di ri lə bi lər.  

Azər bay can– Fran sa əla qə lə ri nin in -
ki şa fın dan məm nun lu ğun ifa də edil di yi
görüşdə Meh ri ban xa nı mın Fran sa ya
növbə ti sə fə ri nin hər iki ölkə nin par la -
ment lə ri ara sın da əla qə lə rin in ki şa fı na tə -
kan ve rə cə yi bil di ri lib. Meh ri ban Əli ye va
iki tə rəf li müna si bət lə rin in ki şa fın da par -
la ment lə ra ra sı əla qə lə rin önə min dən da -
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nı şıb, qar şı lıq lı sə fər lə rin əhə miy yə ti ni
qeyd edib. Bu cür sə fər lə rin ölkə mi zi da -
ha ya xın dan ta nı maq və Azər bay can hə -
qi qət lə ri ni fran sız ic ti ma iy yə ti nə çat dır -
maq üçün yax şı fürsət ya rat dı ğı nı bil di -
rib. Mil li də yər lə rə sa diq olan ölkə miz də
ta rix lə müa sir li yin gözəl sin te zi nin ya ra -
dıl dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb. 

2014-cü il sent yab rın 12-də Azər bay -
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli -
yev və xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın iş ti -
ra kı ilə Ba kı Fran sız Li se yi nin açıl ma sı
dövlət lər ara sın da təh sil sa hə sin də əmək -
daş lı ğın ən mühüm tən tə nə si ki mi yad da
qal mış dır. Ba kı nın “Ağ şə hər” ad la nan əra -
zi sin də in şa olu nan 320 şa gird yer lik, sa -
hə si 14 min kvad rat metr olan li sey də tə -
lim- təd ris üçün bütün şə ra it mövcud dur.  

Təd ris müəs si sə sin də mək tə bə qə dər
ha zır lıq kur su da xil ol maq la ib ti dai təh sil

və kol lec- li sey qrup la rı fə a liy yət göstə rir.
Təd ris uşaq bağ ça sın dan baş la ya raq 12
il lik ümu mi təh sil müəs si sə sin də tət biq
edi lən klas sik fran sız təd ris pla nı əsa sın -
da qu rul muş, təd ris proq ra mı Fran sa mil li
təh sil sis te mi nin tə ləb lə ri nə uy ğun ola -
raq fran sız di lin də apa rıl maq da dır. Şa -
gird lə rə ve ri lən at tes tat Fran sa Mil li Təh -
sil Na zir li yi nin stan dart la rı na və tə ləb lə -
ri nə tam uy ğun dur və na zir lik tə rə fin dən
ta nı nır. Bu isə mək tə bin mə zun la rı öz se -
çim lə ri nə uy ğun ola raq təh sil lə ri ni Fran -
sa nın is tə ni lən ali təh sil müəs si sə sin də
da vam et dir mək im ka nı qa zan dı rır. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın
2019-cu il mar tın 11–12-də Fran sa Res -
pub li ka sı na et di yi sə fər proq ra mı öz zən -
gin li yi, görüş və da nı şıq la rın yüksək sə -
viy yə si ilə yad da qal dı. Tə rə flər ara sın da
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qar şı lıq lı müna si bət lə rin da ha da möh -
kəm   lən mə si, fay da lı si ya si di a lo qun
güclən mə si, Azər bay can– Fran sa əla qə lə -
ri nin in ki şa fı ba xı mın dan mühüm əhə -
miy yə tə ma lik olan bu sə fər dip lo ma ti ya
ta ri xi mi zə ye ni sə hi fə ki mi ya zıl dı. Sə fər,
ey ni za man da dünya və Av ro pa ic ti ma iy -
yə tin də Azər bay can ba rə də müsbət imi -
cin for ma laş ma sın dan, ölkə mi zə və şəx -
sən Meh ri ban xa nım Əli ye va ya böyük diq -
qət və hörmət dən, nə ha yət, Bi rin ci
vit se-p re zi den tin dip lo ma tik mə ha rə tin -
dən xə bər ve rir. Sə fər za ma nı Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın Fran sa nın dövlət və
höku mət üzvlə ri, nüfuz lu elm və mə də -
niy yət xa dim lə ri ilə ke çir di yi görüşlər iki
ölkə ara sın da hu ma ni tar, mə də niy yət sa -
hə sin də əla qə lə rin ye ni bir sə viy yə yə
qalx ma sı na, ölkə lə ri mi zi bir- bi ri nə da ha
ya xın et mə si nə sə bəb ol maq da dır. Azər -
bay ca nın iq ti sa di əla qə lə ri nin inki şa fı,
Fran sa nın Dağ lıq Qa ra bağ müna qi şə si nin
əda lət li həl lin də fə al lı ğı nı ar tır ma sı və
Fran sa ilə əla qə lə rin in ki şa fı nın Azər bay -
can la Av ro pa İt ti fa qı ara sın da əla qə lə rin
möhkəm lən di ril mə sin də ro lu ki mi bir-
 bi rin dən əhə miy yət li mə sə lə lər Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın sə fər çər çi və sin də ke -
çir di yi görüşlər də də əsas müza ki rə
mövzu su olub.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Fran sa -
nın bi rin ci xa nı mı Bri jit Mak ron, Fran sa
Se na tı nın səd ri Je rar Lar şe, Fran sa nın sa -
biq pre zi den ti Ni ko la Sar ko zi, Fran sa Mil li
As samb le ya sı nın səd ri Ri şar Fer ran, Fran -

sa nın mə də niy yət na zi ri Frank Ri yes ter,
iq ti sa diy yat və ma liy yə na zi ri Brüno
Lömer ilə görüşlə ri nin hər bi ri özlüyündə
Azər bay can– Fran sa müna si bət lə ri nin bu
və ya di gər sa hə lə ri nə işıq sa lır. Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın sə fə ri nə göstə ri lən diq -
qət Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti nin si ma sın da ölkə mi zə yüksək eti ma -
dın ba riz nümu nə si ki mi qiy mət lən di ril -
mə li dir. Bu gün Azər bay can– Fran sa
iq ti  sa di əla qə lə ri nin in ki şaf sə viy yə si göz
önündə dir. Fran sa nın apa rı cı şir kət lə ri
ölkə miz də fə a liy yət lə ri ni da ha da ge niş -
lən dir mək də ma raq lı dır lar. Ölkə miz üçün
ənə nə vi sa yı lan neft və qaz sek to run da
çox güclü əla qə lə ri miz var. İn di yə dək ic ra
olun muş və ha zır da da ic ra sı da vam et di -
ri lən la yi hə lər qar şı lıq lı fay da la ra gə ti rib
çı xa rır.  

Bu gün ən ağır prob le mi miz olan Er -
mə nis tan–A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ
müna qi şə si ilə bağ lı Fran sa nın mövqe yi
ölkə miz üçün çox önəm li dir. Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın sə fər çər çi və sin də ke çir -
di yi görüşlər də də Dağ lıq Qa ra bağ prob -
le mi nə xüsu si diq qət yönəl di lib. Er mə nis -
tan Azər bay can Dağ lıq Qa ra bağ müna qi  -
şə  si nin tez lik lə, sülh yo lu ilə bey nəl xalq
hüqu qun nor ma la rı və ölkə mi zin əra zi
bütövlüyü çər çi və sin də həl li nin va cib li yi -
ni vur ğu la yan Meh ri ban xa nım Əli ye va
bil di rib ki, müna qi şə nin mövcud lu ğu
bütün re gi o nun in ki şa fı na və təhl ükə siz -
li yi nə cid di təh did dir. Azər bay can da iq ti -
sa diy ya tın müxtə lif sa hə lə rin də Fran sa -
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nın 59 şir kə ti fə a liy yət göstə rir və on la -
rın fə a liy yə ti bu ölkə nin mil li ma raq la rı nı
ifa də edə cək qə dər böyükdür. Fran sa nın
Baş na zi ri ilə görüşdə də miryo lu, kom -
mu ni ka si ya lar və bank sek to ru ilə bağ lı
im za lan mış sə nəd lər də on dan xə bər ve -
rir ki, hər iki dövlə tin ma raq la rı əmək -
daş lı ğın da ha da də rin ləş mə si ni tə ləb edir
və tə rə flər bu na ha zır dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın Fran sa sə fə ri rəs -
mi Pa ri sin si ya si da i rə lə ri, nüfuz lu ic ti mai
xa dim lə ri və biz nes da i rə lə ri tə rəfin dən
də yüksək də yər lən diri lir. Fran sa lı iş
adam la rı sə fər çər çi və sin də im za lan mış
mühüm sa ziş lə rin – “Tha les” şir kə ti və
Ba kı Met ro po li te ni, Mər kə zi Bank və
“Rots child & Ci e” ban kı, elə cə də Azər bay -
can Res pub li ka sı ilə Fran sa İn ki şaf Agent -
li yi ara sın da kı sa ziş lə rin iki ölkə ara sın -
da müxtə lif sa hə lər də əmək daş lıq im kan -
la rı nın, elə cə də iki tə rə fli müna si bət lə rin
in ki şa fı və möhkəm lən mə si ba xı mın dan
yax şı pers pek tiv lər ya rat dı ğı nı bil di rir lər.
Fran sa biz nes ic ma sı nın əsas sütun la rın -
dan bi ri olan “ME DEF” İn ter na ti o na lın baş
di rek to ru Fi lip Qot ye Azər bay ca nın Bi rin -
ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın
Fran sa sə fə ri nin əhə miy yə ti ni xüsu si vur -
ğu la ya raq, 2019-cu ilin iki tə rə fli əla qə lə -
rin in ki şa fı ba xı mın dan zən gin il ola ca -
ğın dan xə bər ver di yi ni bil di rib: “A zər bay -
can la sıx və zən gin əla qə lər qu rul ma sı nı
ar zu la yı rıq. Ümid edi rik ki, tez lik lə Fran -
sa tə rəfin dən Azər bayca na yüksək sə viy -

yə li sə fər lər re al la şa caq. “ME DEF” İn ter -
na ti o nal ola raq, biz iki tə rə fli iq ti sa di əla -
qə lə rin in ki şa fı na mak si mum töhfə lər
ver mə yə ça lı şa ca ğıq. Di gər la yi hə lər lə ya -
na şı, is tər dik ki, Ba kı ya fran sız şir kət lə ri
nüma yən də lə ri nin ən yüksək sə viy yə li ta -
ri xi sə fə ri ni də re al laş dı raq. Bu ba rə də
tez lik lə rəs mi mə lu mat ve rə cə yik”. Baş di -
rek tor Azər bay can da öz büro la rı nı aç maq
is tə yən ye ni müəs si sə lər və in ves tor la rın
iş ti ra kı ilə əla qə lə rin şa xə lən di ril mə si nin,
elə cə də Av ro pa ba zar la rı na məh sul la rı nı
çı xa ra caq Fran sa -A zər bay can bir gə müəs -
si sə lə ri nin ya ra dıl ma sı nın çox va cib ol du -
ğu nu diq qə tə çat dı rıb: “Ça lış ma lı yıq ki,
azər bay can lı sər ma yə çi lə ri də Fran sa ya
cəlb edək. Ümid edi rəm ki, 2019-cu il iki -
tə rə fli əla qə lər sa hə sin də ən zən gin, məh -
sul dar il ola caq”.  

Fran sa Mil li As samb le ya sı nın rəs mi
say tın da yer ləş di ril miş mə qa lə də bil di ri -
lir ki, Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban
Əli ye va nın sə fə ri Azər bay ca nın Fran sa ilə
əla qə lə ri nin in ki şaf et di ril mə si ba xı mın -
dan xüsu si əhə miy yət da şı yır. Sə fər za ma -
nı Fran sa rəs mi lə ri ilə ke çi ri lən görüşlər,
apa rı lan da nı şıq lar iki tə rə fli si ya si, iq ti -
sa di, mə də ni və el mi sa hə lər də əmək daş -
lı ğın da ha da də rin ləş di ril mə si, əla qə lə rin
ye ni is ti qa mət lə ri nin müəy yən ləş di ril  mə -
si və konk ret la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril mə -
si ilə bağ lı ge niş pers pek tiv lər açıb. 

Fran sa nın https://lu xus. plus. com por -
ta   lın da dərc olun muş “Fran sa –A zər bay -
can: uzun ta ri xi, iq ti sa di əmək daş lıq” ad lı

– 317 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



mə qa lə də sə fə rin xüsu si əhə miy yə tin dən
bəhs olu nub. Mə qa lə də qeyd edi lir ki, Qaf -
qa zın güclü iq ti sa di ölkə si olan Azər bay -
can la si ya si, iq ti sa di və mə də niy yət müna -
si bət lə rin dən ne cə yan keç mək olar? Fran -
sa yax şı an la yır ki, dünya nın sta bil və re -
gi o nal apa rı cı ölkə lə ri nə eh ti ya cı var. Bu -
na görə də bu gün güclü iq ti sa di in ki şa fı
olan ölkə lər lə iki tə rə fli müna si bət lə ri təş -
viq et mək zə ru ri dir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın 2019-cu il iyu lun
10-da Azər bay can da sə fər də olan Fran sa
Sa hib kar lar Təş ki la tı – ME DEF Biz nes Şu -
ra sı nın pre zi den ti Jof rua Ru de Be ziön la
görüşü də ol duq ca ma raq lı və zən gin ol -
muş, si ya si -iq ti sa di me saj lar la yad da qal -
mış dır. Azər bay can ilə Fran sa ara sın da
uğur lu əmək daş lı ğın qu rul ma sı na diq qət

çə kən Meh ri ban Əli ye va si ya si, iq ti sa di,
hu ma ni tar əla qə lə rin son il lər də da ha da
in ten siv ləş mə si ni müsbət amil ki mi də -
yər lən dir miş dir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın fə a liy yə ti Fran sa
ilə müna si bət lə rin da ha da şa xə lən mə si -
nə sə bəb ol muş dur. Onun yüksək si ya si
pos ta se çil mə sin dən son ra rəs mi Pa ris ilə
müna si bət lə rin di na mi ka sın da hə ra rət
bir qə dər də ar tıb dır. Fran sa–A zər bay can
müna si bət lə rin də el mi- hu ma ni tar sa hə -
lər lə ya na şı, si ya si -iq ti sa di sek tor la ra da
ge niş im kan lar ya ra nıb. Meh ri ban Əli ye -
va nın 2019-cu il iyu lun 29-da Fran sa nın
İq ti sa diy yat və Ma liy yə na zi ri ilə görüşü
də bu ba xım dan iki tə rəf li iq ti sa di müna -
si bət lə rin in ki şa fın da tə kab ve rən amil ki -
mi qiy mət lən di ril mə li dir.  
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın
Fran sa Res pub li ka sı nın İq ti sa diy yat və
Ma liy yə na zi ri Brüno Lö Mer lə görüşündə
Azər bay can ilə Fran sa ara sın da müna si -
bət lə rin dost luq və qar şı lıq lı ma raq la ra
əsas lan dı ğı nı qeyd edi lib, si ya si əla qə lə -
rin yüksək sə viy yə də ol du ğu nu bil di ri lib.
İq ti sa di əla qə lə rin müna si bət lə ri mi zin in -
ki şa fın da xüsu si yer tut du ğu nu vur ğu la -
yan Bi rin ci vit se-p re zi dent son za man lar
bu sa hə də müşa hi də edi lən müsbət di na -
mi ka nın ölkə lə ri miz ara sın da kı əla qə lə -
rin da ha da ge niş lən mə si nə töhfə ola ca -
ğı nı de di. Bi rin ci vit se-p re zi dent mövcud
po ten si al dan tam is ti fa də et mə yin va cib -
li yi ni diq qə tə çat dı rıb.   

Meh ri ban Əli ye va bu görüşdə Azər -
bay can iq ti sa diy ya tı nın mövcud in ki şaf

me yil lə ri haq qın da da ge niş mə lu mat ve -
rib. Bil di rib ki, Azər bay can da son il lər də
iq ti sa di sa hə də böyük is la hat la r apa rı lır,
əsas məq səd iq ti sa diy ya tın şa xə lən di ril -
mə si dir, özəl sek to run ro lu nun ar tı rıl ma -
sın da Fran sa nın təcr übə si də böyük ma -
raq do ğu rur.  

Fran sa nın İq ti sa diy yat və Ma liy yə na -
zi ri Brüno Lö Mer də hə min görüşün iq ti -
sa di əmək daş lı ğın ye ni mər hə lə yə çat ma -
sın da mühüm rol oy na ya ca ğı na də rin
əmin li yi ni ifa də edib. Na zir qeyd edib ki,
iki tə rə li iq ti sa di müna si bət lə ri da ha da
ar tır maq üçün böyük po ten si al mövcud -
dur. Bu po ten si a lı nə zə rə ala raq Azər bay -
can və Fran sa şir kət lə ri ara sın da əla qə lə -
rin da ha da ge niş lən di r mək və in ki şaf et -
dir mək mümkündür. Xüsu si lə də,
Azər  bay can da qey ri- neft sek to run da hə -
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ya ta ke çi ri lən la yi hə lə rə fran sız la rın cəlb
olun ma sı da ha ak tu al dır. Fran sa şir kət lə -
ri ha zır da Azər bay ca nın özəl qu rum la rı ilə
bu is ti qa mət də iş güzar əla qə lər qur maq
üçün in ten siv müza ki rə lə ri ar tı ra bi lər. 

Hey dər Əli yev Fon du ilə ya xın əmək -
daş lıq edən ölkə lər ara sın da ya xın əmək -
daş lıq edən dövlət lər ara sın da Bal tik ya nı
ölkə lər mühüm yer tu tur. Hə min dövlət -
lər lə əla qə lə rin in ki şa fın da dövlət baş çı -
sı nın sə fər lə ri, par la ment lə ra ra sı dost luq
qrup la rı nın, höku mət ko mis si ya la rı nın
sə mə rə li fə a liy yə ti, müxtə lif iq ti sa di və si -
ya si qu rum la rın rəh bər lə ri nin görüşlə ri

bu əla qə lə rin ge niş lən mə sin də mühüm
rol oy na maq da dır.  

Bal tik ya nı ölkə lər dən Lit va ilə hu ma -
ni tar sa hə də əmək daş lıq xüsu si əhə miy -
yət kəsb edir. 2010-cu ilin iyu lun 12-də
Hey dər Əli yev Fon du ilə Litvanın Azər bay -
can da kı sə fir li yi ara sın da hu ma ni tar sa hə -
də əmək daş lı ğa da ir An laş ma Me mo ran -
du mu nun im za lan ma sı əla qə lə rin di na mi -
ka sı na güclü tə kan ver miş dir. Meh ri ban
xa nım Əli ye va və Lit va nın Azər bay can da -
kı sə fi ri Kestu tis Kudz ma nas tə rə fin dən
im za la nan sa ziş mə də niy yət, təh sil, sə hiy -
yə, hüquq sa hə lə rini əha tə et miş dir. 
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Meh ri ban xa nım Əli ye va bu sə nə din
im za lan ma sı nın iki tə rəf li əla qə lə rin yeni
mər hə lə yə qə dəm qoy du ğu nu de yə rək
gə lə cək də ye ni bir gə la yi hə lə rin hə ya ta
ke çi ril mə si nə zə min ya ra da ca ğı na ümid -
var ol du ğu nu söylə miş dir.  

Me mo ran dum çər çi və sin də bu il
xüsu  si is te da da ma lik 20 azər bay can lı
gənc Lit va nın apan cı uni ver si tet lə rin də
ödə niş siz əsas lar la təh sil al maq hüqu qu
qa za na caq dır. Lit va sə fi ri Fon dun uşaq -
lar la bağ lı çox mühüm la yi hə lər hə ya ta
ke çir di yi ni de yə rək, im za la nan me mo ran -
du mun azər bay can lı gənc lər üçün ye ni
im kan lar aç dı ğı nı bil dir miş dir. Qeyd et -
miş dir ki, Lit va sə fir li yi Hey dər Əli yev
Fon du nu azər bay can lı gənc lə rin bu ölkə -

də təh sil al ma sı üçün ən ya xın tə rəf da şı
he sab edir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va nın 2013-cü il mar tın 15-də Lit -
va nın ölkə miz də ki sə fi ri Ar tu ras Ju ra us -
kas ilə görüşü də Lit va –A zər bay can
müna si bət lə ri nin dost luq mühi tin də in -
ki şaf et mə si nin növbə ti tə zahü rü ki mi
yad da qal mış dır. 

Meh ri ban Əli ye va Azər bay can ilə Lit -
va ara sın da son il lər də elm, təh sil, tex no -
lo gi ya lar sa hə sin də yax şı əmək daş lı ğın
qu rul du ğu nu, bu nu in ki şaf edən hər iki
ölkə nin gə lə cə yi nə mühüm töhfə ve rə cə -
yi nə əmin li yi ni ifa də et miş dir. Təh sil sa -
hə sin də hə ya ta ke çi ri lən proq ram da qı sa

– 321 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



müddət də öz müsbət nə ti cə lə ri ni ver miş,
Lit va da 104 azər bay can lı tə lə bə nin təh -
si li ni tə min edil mə si fay da lı əmək daş lı ğa
də rin töhfə ver miş dir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Hey dər
Əli yev Fon du nun Lit va ilə əmək daş lı ğa da
böyük önəm ver di yi ni qeyd edə rək bu is -
ti qa mət də apa rı lan iş lə ri xa tır lat mış,
əmək daş lı ğın müxtə lif is ti qa mət lər də da -
vam et di ri lə cə yi nə ümid var ol du ğu nu xa -
tır lat mış dır.  

Bal tik ya nı ölkə lər dən Lat vi ya ilə əla -
qə lə rin ge niş lən di ril mə si də Azər bay can
üçün pri o ri tet lər dən dir. Bu müna si bət lə -
rin in ki şa fın da Hey dər Əli yev Fon du nun
rəh bə ri, Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı
Meh ri ban Əli ye va nın ro lu nu xüsu si qeyd

et mək mümkündür.  Meh ri ban Əli ye va -
nın Lat vi ya nın müxtə lif ic ti ma i- si ya si, el -
mi- hu ma ni tar da i rə lə ri ilə ke çir di yi fay -
da lı görüşlər iki tə rəf li müna si bət lə rə tə -
kan ver miş dir. Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nı mı nın 2011-ci ilin yan va rın 17-də bu
ölkə yə sə fə ri də xey li əla mət dar ol muş -
dur. Onun Ri qa da “Sa u le” So si al İn ki şaf
Mər kə zi nə baş çək mə si hu ma ni tar sa hə -
də sə mə rə li əmək daş lı ğın qu rul ma sın da
mümühm rol oy na mış dır. 

Sə fər za ma nı Meh ri ban xa nı ma bey -
nəl xalq do nor lar tə rə fin dən tə sis olun -
muş bu qey ri-h öku mət təş ki la tı nın məq -
sə di ba rə də ge niş mə lu mat ve ril miş dir.
Bil di ril miş dir ki, Mər kəz əq li cə hət dən zə -
if in san la rın öz im kan la rı da xi lin də cə -
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miy yə tə mak si mum in teq ra si ya olun ma -
sı na yar dım göstə rir. Mər kə zin qay ğı sı ilə
əha tə olu nan in san la rın əl iş lə ri bey nəl -
xalq sər gi lər də nüma yiş edi lir. Təş ki lat
həm də və tən daş cə miy yə ti nin qu rul ma -
sın da ya xın dan iş ti rak edir. Bey nəl xalq
əmək daş lıq çər çi və sin də “Sa u le” So si al
İn ki şaf Mər kə zi Gənc lə rin Bey nəl xalq
müba di lə la yi hə lə rin də ya xın dan iş ti rak
edir, müxtə lif tə lim- təd ris proq ram la rı nı
hə ya ta ke çi rir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı na mər -
kə zin re al laş dır dı ğı müxtə lif xe yir xah la -
yi hə lər ba rə də də mə lu mat ve ril miş dir.
Meh ri ban xa nım Hey dər Əli yev Fon du nun
adın dan “Sa ule” So si al İn ki şaf Mər kə zi nə
no ut buk lar təq dim edil miş dir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va nın bir ba şa əmə yi Azər bay ca nın
ən ya xın stra te ji müttə fi qi olan Pa kis tan -
la da ic ti ma i- si ya si müna si bət lə rin hə ra -
rə ti ni yüksəlt miş dir. Onun hə ya ta ke çir -
di yi hu ma ni tar la yi hə lər Pa kis tan da son
il lər da ha da ge niş lən miş, bu ölkə nin
müxtə lif sa hə lə ri ni əha tə et miş dir. Pəs mi
İs la ma bad Azər bay can dövlə ti nin bu xe -
yir xah lı ğı nı hə mi şə yüksək qiy mət lən dir -
miş, dost və qar daş ölkə ki mi da vam lı
dəs təyi nə görə, xüsu si rəğ bə ti ni ifa də et -
miş dir. Meh ri ban Əli ye va nın 2013-cü il
mar tın 15-də Pa kis tan par la men ti nin ko -
mi tə səd ri, Azər bay can– Pa kis tan par la -
ment lə ra ra sı dost luq qru pu nun üzvü xa -
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nım Ru bi na Sa a dat Qa im xa ni ilə görüşün -
də də Azər bay ca nın qar daş lıq kömə yi
xüsu si ra zı lıq his si ilə qar şı lan mış dır.
Görüşdə qeyd olun muş dur ki, ölkə lə ri miz
bütün sa hə lər də əmək daş lıq et mək lə ya -
na şı, həm dövlət, həm par la ment, həm də
qey ri-d övlət təş ki lat la rı sə viy yə sin də
gözəl əla qə lər qur muş dur. Bu əla qə lər isə
xalq la rı mı zın da dost ol ma sı na gə ti rib çı -
xa rıb. Ölkə lərimiz bütün bey nəl xalq qu -
rum lar da bir- bi ri nin mövqe yi ni da im dəs -
tək lə yir lər. 

Ru bi na Sa a dat Qa im xa ni Hey dər Əli -
yev Fon du nun Pa kis tan da hu ma ni tar, təh -
sil, mə də niy yət, sə hiy yə və di gər is ti qa -

mət lər də uğur la hə ya ta ke çir di yi la yi hə -
lə rin ölkə sin də min lər lə in sa nın so si al-
 mə də ni hə ya tın da müsbət rol oy na ma sı -
na diq qət çə kə rək Meh ri ban xa nı mın bu
xe yir xah əməl lə ri nin mil yon la rın qəl bin -
də də rin mə həb bət lə iz bu rax dı ğı nı xa tır -
lat mış dır. O, Pa kis tan xal qı nın göstə ri lən
yar dım la ra görə Azər bay can rəh bər li yi -
nə, Hey dər Əli yev Fon du na və şəx sən
Meh ri ban Əli ye va ya min nət dar ol du ğu nu
söylə miş, Meh ri ban Əli ye va ya 2012-ci ilin
“Hu ma nizm rəm zi – Dünya miq ya sın da
apar dı ğı xe yir xah fə a liy yə ti nə, bə şə riy yə -
tin ülvi ide ya la rı na xid mə ti nə görə” qa -
dın müka fa tı təq dim et miş dir. 
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Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
Əli ye va nın Ko re ya ilə ölkə miz ara sın da
hu ma ni tar və el mi- mə də ni, tex no lo gi ya -
la rın in ki şa fı sa hə lə rin də əla qə lə rin
möhkəm lən mə si nə ver di yi töhfə də xüsu -
si yer tu tur. İki ölkə ara sın da qu rul muş
yax şı mə də ni əla qə lər Azər bay can ta ri xi -
nin, mə də niy yə tinin və in cə sə nə ti nin, me -
mar lı ğı nın, ədə biy ya tı nın, tu rizm im kan -
la rı nın Ko re ya da ge niş təb li ği nə sə bəb ol -
muş, Se ul da təş kil edil miş müxtə lif sər gi
və konf rans lar da ölkə mi zin zən gin ta rix
və mə də niy yə ti nə da ir və sa it lər, müxtə lif
nəşr lər, xal ça və mil li ge yim nümu nə lə ri,
mu si qi alət lə ri, Ba kı nın ta ri xi və müa sir
me mar lıq abi də lə ri nin ma ke ti, əl iş lə ri,
mil li or na ment li su ve nir lər nüma yiş et -

di ril miş dir. Ey ni za man da, Ko re ya da təş -
kil olun muş bey nəl xalq təd bir lər də Meh -
ri ban Əli ye va nın və Hey dər Əli yev Fon -
du nun ölkə miz də və xa ric də Azər bay can
mə də niy yə ti nin ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin -
də ke çir di yi təd bir lə rə, Azər bay ca nın to -
le rant və mul ti kul tu ral də yər lə ri nə aid vi -
de o çarx lar təq dim olun muş dur.  

Meh ri ban Əli ye va nın 2013-cü il mar -
tın 15-də Ko re ya Res pub li ka sı nın Azər -
bay can da kı sə fi ri Çoy Su kin ilə görüşü də
el mi- mə də ni sa hə lər də müna si bət lə rin
in ki şaf et di ril mə si ba xı mın dan mühüm
əhə miy yət kəsb et miş dir. Hə min görüşdə
Meh ri ban Əli ye va Azər bay can və Ko re ya
ara sın da kı müna si bət lə rin bütün sa hə lər -
də uğur la in ki şaf et di yi ni və müna si bət -
lə rin yüksəl mə sin də dövlət baş çı la rı nın
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qar şı lıq lı sə fər lə ri nin önə mi ni qeyd et -
miş dir. 

Ko re ya Res pub li ka sı nın Azər bay can -
da kı sə fi ri Çoy Su kin Azər bay ca nın Bi rin -
ci xa nı mı nın dünya nın bir çox bölgə lə rin -
də hə ya ta ke çir di yi nə cib və xe yir xah iş -
lə rə dən məm nun qal dı ğı nı qeyd etmiş,
Hey dər Əli yev Fon du nun bu is ti qa mə tə ki
mi sil siz uğur la rı nı təq dir et miş dir. Sə fir
ölkə lə ri miz ara sın da müna si bət lə rin in -
ki şa fın da Fon dun fə a liy yə ti nin mühüm
əhə miy yə ti nə to xu na raq qar şı da kı dövrdə
ye ni la yi hə lə rə uğur lu im za ata ca ğı na
əmin li yi ni ifa də et miş dir. 

Azər bay ca nın Av ro pa ölkə lə ri içə ri -
sin də ya xın dost la rın dan bi ri olan Ma ca -
rıs tan la əla qə lə ri də ya xın və meh ri ban
tel lər lər son il lər  daha da qüvvətlən miş -
dir. Azər bay can və ma car xalq la rı nı ənə -
nə vi sə mi mi dost luq əla qə lə ri son il lər də
da ha da genişlən miş, tə rəf lər ara sın da
bir- bi ri nə qar şı hörmət və rəğ bət də rin -
ləş miş dir. İki tə rəf li si ya si əla qə lə rin
möhkəm lən mə si müxtə lif sa hə lər də
əmək daş lı ğın nə ti cə si ki mi cid di na i liy -
yət lə rin əl də edil mə si nə sə bəb ol muş dur.
Hər iki ölkə nin dövlət və höku mət baş çı -
la rı nın qar şı lıq lı sə fər lə ri və ke çi ri lən
yüksək sə viy yə li görüşlər, va cib sə nəd lə -
rin im za lan ma sı Azər bay ca nı Cə nu bi Qaf -
qaz re gi o nun da Ma ca rıs ta nın stra te ji tə -
rəf da şı na çev ir miş dir. Azər bay can həm -
çi nin Ma ca rıs ta nın "Şər qə açı lış si ya sə ti”
ad lan dı rı lan stra te gi ya sın da əsas dövlət -
lər dən dir.  

Azər bay can– Ma ca rıs tan mə də ni və
hu ma ni tar əla qə lə ri nin in ki şa fı da son il -
lər də in ten siv ləş miş, iq ti sa di və hu ma ni -
tar əla qə lə rin yüksək sə viy yə yə çat ma -
sın da Hey dər Əli yev Fon du nun rəh bə ri
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın fə a liy yə ti
xüsu si rol oy na mış dır. Bu fə a liy yə tin nə -
ti cə sin də 2015-ci il də Ma ca rıs ta nın
nüfuz lu uni ver si tet lə rin də azər bay can lı
tə lə bə lər üçün tə qaüd və ödə niş siz yer -
ləş mə də da xil ol maq la 200 yer ayrıl mış -
dır. Ma ca rıs tan Sem mel ve is Uni ver si te ti
ilə Azər bay can Tibb Uni ver si te ti və Ka -
poş var Uni ver si te ti ilə Lən kə ran Dövlət
Uni ver si te ti ara sın da el mi- mə də ni əmək -
daş lı ğın qu rul ma sı, 2014-cü ilin sent yab -
rın da Azər bay can Dil lər Uni ver si te tin də
ma car dili təd ri si nin tət bi qi də uğur lu
əmək daş lı ğın nə ti cə si dir. Mə də niy yət sa -
hə sin də əla qə lə rin möhkəm lən mə si nə sə -
bəb olan bir gə proq ram la rın hə ya ta ke çi -
ril mə si, Ba kı da ma car in cə sə nət nümu nə -
lə ri nin nüma yi şi, "Ma car mə də niy yə ti
günlə ri” ni folk lor proq ram la rı, qa la -o pe -
ret ta, bə dii sər gi lə rin təş ki li və di gər təd -
bir lər iki dövlət ara sın da sıx tə rəf daş lı ğın
di na mi kasını da ha da möh kəm ləndir miş -
dir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı, Hey dər
Əli yev Fon du nun Pre zi den ti Meh ri ban xa -
nım Əli ye va xalq lar ara sın da dost lu ğun
də rin ləş di ril mə si nə şəx sən tə şəbb üs edir,
Onun xe yir xah fə a liy yə ti, xüsu si lə kor
uşaq lar üçün Lasz lo Batt hi a ni Ro ma Ka -
to lik Evi nin ye ni dən qu rul ma sı və ge niş -
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lən di ril mə sin də mər hə mət li dəs tə yi ma -
car xal qı nın qəl bin də son suz mə həb bət
his si ya rat mış dır. Bu nun ən yüksək tə -
zahü rü ki mi 2016-cı ilin mar tın da Ma ca -
rı sat nın Baş na zi ri Vik tor Or ba nın Azər -
bay ca na rəs mi sə fə ri za ma nı Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın Ma ca rıs tan qar şı sın da -
kı xid mət lə ri nə görə yüksək müka fat la
təl tif edil mə si ni də qeyd et mək olar. 

Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay ca nın
xa ri ci ölkə lər lə əla qə lə ri nin ge niş lən mə -
sin də xid mət lə ri ge niş dir və onun dip lo -
ma tik fa ə liy yə ti nin coğ ra fi ya sı çox zən -
gin dir. Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli -
ye vin xa ri ci ölkə lə rə sə fər proq  ram la rın -
da yer alan Meh ri ban xa nım üçün hə min

sə fər lər də ay rı ca proq ram la rın tər tib edil -
mə si Bi rin ci xa nı mın yüksək ic ti mai fə a -
liy yə ti nə ve ri lən də yər he sab edil mə li dir.
Bu cür görüşlə rin hər bi ri ma raq lı və fay -
da lı ol maq la Azər bay ca nın si ya si nüfu zu -
nun ar tma sı na sə bəb olur. 2005-ci ilin
iyu nun 10-da Pre zi dent İl ham Əli ye vin
Xor va ti ya Res pub li ka sı na rəs mi sə fə ri çər -
çi və sin də dövlə ti mi zin baş çı sı nın xa nı mı
Meh ri ban Əli ye va üçün ay rı ca proq ra mın
tu tul ma sı da xüsu si qeyd edi lə bi lər.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Xor va ti -
ya Pre zi den ti nin xa nı mı Mil ka Me siç ilə
görüşü iki ölkə ara sın da mə də niy yət, onun
ay rıl maz qo lu olan folk lor sə nə ti nin təb -
li ği və bu sa hə də əmək daş lıq, ha be lə sə -
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hiy yə, kim sə siz və əlil uşaq la ra dövlət
qay ğı sı mə sə lə lə ri ba rə də fi kir müba di lə -
si  nin apa rıl ma sı və bu sa hə lər də əmək daş -
lı ğın qu rul ma sı ilə əla mət dar ol muş dur. 

UNESCO-nun xoş mə ram lı sə fi ri Meh -
ri ban Əli ye va nın Zaq reb də ki mər kə zi
uşaq evi nə baş çək mə si, uşaq evi nin
müdi riy yə ti və bu ra da tər bi yə alan ba la -
ca lar la sə mi mi görüşü və on la ra hə diy yə -
lər təq dim et mə si Xor va ti ya ic ti ma iy yə -
tin də də rin rəğ bət do ğur muş dur. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban Əli ye va nın Qa za xıs tan, Özbə kis tan,

Uk ray na, Be la rus, Mol do va və di gər ölkə -
lə rin dövlət və höku mət üzvlə ri, ta nın mış
ic ti mai xa dim lər, mə də niy yət və in cə sə -
nət xa dim lə ri ilə ke çir di yi sə mə rə li və fay -
da lı görüşlər də dövlət lə ra ra sı müna si bət -
lə rin in ki şa fın da mühüm rol oy na mış dır.  

Hə min ölkə lə rə sə fər lər za ma nı Meh -
ri ban Əli ye va nın ke çir di yi görüşlər də elm
və təh sil, mə də niy yət, sə hiy yə sa hə lə rin -
də əmək daş lıq ba rə də ra zı lıq lar əl də
olun muş, Hey dər Əli yev Fon du nun bu sa -
hə də nə rər də tu tu lan la yi hə lə ri nin əhə -
miy yə ti vur ğu lan mış dır.  
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Mil lə tin və ki li: lə ya qət li və la yiq li
xid mə tin Azər bay can nümu nə si 

“Mən Mil li Məc lis də 12 il lik fə a liy yə ti -
mi böyük bir ömür mək tə bi ki mi qiy mət -

lən di ri rəm. Mil lət və ki li ki mi əl də et di yim
təcr übə əvəz siz dir”.

Meh ri ban Əli ye va 

Meh ri ban Əli ye va nın ic ti ma i- si ya si
port re ti ni ta mam la yan ciz gi lər ki fa yət qə -
dər zən gin və dol ğun dur. O, hə lə Mil li
Məc li sin de pu ta tı se çil di yi gündən Azər -
bay can dövlət çi li yi nin – mil li müstə qil li -
yi mi zin qo run ma sı na, ölkə mi zin iki tə rəf li
və çox tə rəf li xa ri ci əla qə lə ri nin in ki şa fı -
na, əha li nin so si al və ziy yə ti nin da ha da
yax şı laş ma sı na xid mət edən qə rar və qa -
nun la rın qə bul olun ma sı üçün mühüm tə -
şəbb üslər lə çı xış et miş, müstə qil Azər bay -
ca nın müa sir mən zə rə si nin da ha da zən -
gin ləş mə sin də müstəs na rol oy na mış dır.
Bu, Azər bay ca nın müstə qil lik ta ri xin də
ölkə mi zin in ki şa fı və mil li qüdrə ti nin
artma sın da çox mühüm əhə miy yə tə ma -
lik olan ta ri xi fakt dır. Azər bay ca nın Bi rin -
ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın Mil li Məc -
li sin de pu ta tı ki mi fə a liy yə ti pe şə kar lıq
və sə mə rə li lik ba xı mın dan xüsu si lə diq -
qə tə la yiq dir. 2005, 2010 və 2015-ci il lər -
də Azər bay can Res pub li ka sı nın Mil li Məc -
li si nə ke çi ri lən seç ki lər də na mi zəd li yi Ye -
ni Azər bay can Par ti ya sı tə rə fin dən irə li
sürülmüş Meh ri ban Əli ye va se çi ci lə rin
böyük səs çox lu ğu ilə mil lət və ki li sta tu -

su al mış dır. Bu, həm də Meh ri ban xa nı -
mın fə a liy yə ti nə ve ril miş la yiq li və tən daş
qiy mə ti nin ba riz nümu nə si dir. Azər bay -
can se çi ci si bu se çim lə dövlət çi li yi mi zin
möhkəm lən di ril mə si və xal qın ri fa hı nın
yüksəl dil mə si işin də həm dövlət baş çı sı
İl ham Əli ye vin, həm də bütün tə şəbb üslə -
rin də ona öz dəs tə yi ni əsir gə mə yən Bi -
rin ci xa nı mın ya nın da ol du ğu nu bir da ha
sübut et miş dir. Bu, Meh ri ban xa nım Əli -
ye va nın dövlət, ölkə və cə miy yət qar şı -
sın da fə a liy yə ti nə ve ri lən yüksək qiy mə -
tin ifa də si idi. Bu nə ti cə onu sübu ta ye tir -
di ki, ölkə və tən daş la rı nın mütləq
ək sə riy yə ti Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı -
nın fə a liy yə ti ni də rin sev gi və rəğ bət lə
qar şı la yır, hər mə qam da öz po zi tiv müna -
si bə ti ni göstə rir. 

Mil lət və ki li se çil mə si Meh ri ban xa -
nım üçün xal qın və ki li nin de- yu re rəs mi -
ləş mə si ol du. Bi rin ci xa nım ki mi o, fak ti ki
ola raq, yal nız 45 min se çi ci nin de yil, mil -
yon la rın və kil li yi ni edir. Mil lət və ki li ki mi
pe şə kar lı ğı və tə vazö kar lı ğı ilə fərq lə nən
Meh ri ban xa nı mın xdi mət lə rin dən bi ri ki -
mi par la ment in sti tu tu nun in ki şaf et mə -
si, Mil li Məc li sin hu ma ni tar, so si al mə sə -
lə lə rə da ha diq qət lə ya naş ma sı nı göstər -
mək mümkündür.  

Meh ri ban Əli ye va Azər bay ca nın mil -
lət və ki li ki mi ic ti ma i- si ya si pro ses lər də
da ha ak tiv rol oy na ma ğa baş la mış, ölkə -
nin si ya si eli ta sı nın apa rı cı qüvvə lə rin dən
bi ri nə çev ril miş dir. O, bu son suz inam və
eti ma dı yüksək qiy mət lən di rə rək de pu -
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tat lıq fə a liy yə ti dövründə hu ma nizm, əda -
lət, və tən da şa qay ğı ki mi prin sip lə ri rəh -
bər tut muş, da im xal qın mə na fe yin dən və
mil li ma raq lar dan çı xış et miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va xal qı nın, mil lə ti -
nin və ki li ki mi öz mi sil siz ic ti mai və si ya -
si fə a liy yə ti ilə xal qın se çil miş nüma yən -
də si nin, ona eti mad göstə rən in san la rın
ma raq la rı nın müda fi ə sin də da ya nan, on -
la rın prob lem lə ri nin həl li nə kömək edən
şəx siy yət tə cəss ümünə çev ril di. Se çi ci lər
gördü ki, on la rın qay ğı la rı ilə ma raq la nan
de pu tat ne cə ola bi lər və ne cə ol ma lı dır.  

Meh ri ban xa nı mın mil lət və ki li ki mi
fə a liy yə ti ol duq ca zən gin və yad da qa lan -
dır. Onun se çil di yi Xə zər ra yo nu nun əra -
zi sin də 2005-ci il dən bu günə dək ge niş -
miq yas lı iş lər apa rıl mış dır. Bu müddət ər -

zin də ra yon da 42 mək təb, 44 uşaq bağ -
ça sı, 16 uşaq evi və in ter nat mək tə bi, o
cümlə dən 3 uşaq evi üçün yay düşər gə si
in şa olu nub və ya əsas lı tə mir edil miş dir.
17 sə hiy yə müəs si sə si, 10 id man ob yek ti,
o cümlə dən 6 sta di on, mə də niy yət ev lə ri,
ki tab xa na lar, mu zey lər da xil ol maq la 28
mə də niy yət ob yek ti, 7 məs cid və zi ya rət -
gah is ti fa də yə ve ril miş dir. Ra yo nun Şüvə -
lan, Bi nə, Türkan və Zi rə qə sə bə lə rin də
əha li nin qaz və elekt rik ener ji si ilə tə mi -
na tı yax şı laş dı rıl mış, Şüvə lan, Bi nə və Qa -
la qə sə bə lə rin də su xət lə ri çə kil miş, ra -
yon əra zi sin də ümu mi uzun lu ğu 93 ki lo -
metr olan yol lar sa lın mış dır. 

Meh ri ban xa nım mil lət və ki li ki mi Xə -
zər ra yo nu nu hər za man diq qə tin də sax -
la yıb, bu ra yo nun bütün kənd və qə sə bə -
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lə ri nin ye ni ləş mə si üçün la zım olan bütün
kömə yi ni göstə rib dir. Hey dər Əli yev Fon -
du nun Xə zər ra yo nun da ən yad da qa lan
la yi hə lə rin dən bi ri bu ra yo nun və Ba kı
sa kin lə ri nin hər bi ri nin da i mi is ti ra hət və
gə zin ti ünva nı na çev ri lən tə rə fin dən Zi rə
Mə də niy yət Mər kə zi nin və eko- par kın ya -
ra dıl ma sı dır. Xüsu si la yi hə əsa sın da ti kil -
miş bu is ti ra hət və mə də niy yət ob yek ti
ölkə mi zin xüsu si zövqox şa yan mə kan la -
rın dan bi ri nə çev ril miş dir.  

2015-ci il de kab rın 30-da olan açı lı şı
olan Zi rə Mə də niy yət Mər kə zi və eko-
 park yüksək sə viy yə də qu ru lub, bu ra da
hər cür şə ra it ya ra dı lıb Mər kə zin və eko-
 par kın ərazisində ge niş ya şıl lıq sa hə si sa -

lı nıb, müxtə lif növ ek zo tik bit ki lər, gül və
ağac lar əki lib, köşklər qu ru lub, su- ka nal
sis te mi ya ra dı lıb. Park da in san la rın asu -
də vax tının sə mə rə li ke çi r mə si üçün is ti -
ra hət zo na la rı da ya ra dı lıb, köşklər qu ru -
lub. Fəv va rə lər mey dan ça sı əra zi yə xüsu -
si ya ra şıq ve rir. Pil lə li for ma da ya ra dı lan
mey dan ça da rən ga rəng işıq lan dır ma sis -
te mi də qu ru lub. 

Zi rə Mə də niy yət Mər kə zin də ki IDEA
re surs mər kə zi ölkə üzrə fə a liy yət göstə -
rən ano lo ji mər kəz lər dən bi ri dir və Ət raf
Mühi tin Müha fi zə si na mi nə Bey nəl xalq
Di a loq İc ti mai Bir li yi nin ide ya sı ilə ya ra -
dı lıb. Bu ra da qlo bal iq lim, flo ra və fa u na
də yi şik li yi prob lem lə ri, kim yə vi tul lan tı -
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lar, eko lo ji ta raz lı ğın po zul ma sı ilə bağ lı
görüşlər, “də yir mi ma sa” lar ke çi ri lir. Mu -
zey for ma tın da ya ra dı lan Zi rə Xal ça Mu -
ze yi də Mə də niy yət Mər kə zin də yer lə şir.
Mu zey də 150 il dən çox ya şı olan Azər -
bay can xal ça çı lıq mək tə bi nin na dir nümu -
nə lə ri qo ru nur. Bu ra da xov lu və xov suz
xal ça lar, ki lim, pa laz nümu nə lə ri nüma -
yiş olu nur. Xüsu si elekt ron ta nı tım sis te -
mi ilə təc hiz edi lən mu zey də hər bir xal ça
haq qın da Azər bay can və in gi lis dil lə rin -
də ge niş mə lu mat ve ri lir.  

Mər kəz də id man və bə dii gim nas ti ka
tə lim lə ri üçün nə zər də tu tu lan gim nas ti -

ka za lı da ya ra dı lıb və zal Gim nas ti ka Fe -
de ra si ya sı tə rə fin dən müva fiq ava dan lıq -
lar la təc hiz olu nub. Ar t-stu di ya isə rəng -
kar lı ğın sir lə ri ni öyrən mək is tə yən
müxtə lif yaş qrup la rı na aid is te dad lı gənc -
lə rin cəlb olun ma sı üçün nə zər də tu tu -
lub. Stu di ya zə ru ri ava dan lıq və rəng kar -
lıq va si tə lə ri ilə təc hiz edi lib. Bu ra da gə -
lə cək də ta nın mış rəs sam la rın us tad
dərs lə ri nin təş ki li plan laş dı rı lır. 

Xal ça Mu ze yi nin nəz din də Xal ça çı lıq
Təd ris Mər kə zi də fə a liy yət göstə rir. Bu -
ra da xal ça la rı mız haq qın da prak tik və nə -
zə ri dərs lər ke çi ri lir. Bu dərs lər də müxtə -
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lif yaş qrup la rı na aid in san lar iş ti rak edir.
Təd ris mər kə zi xal ça çı lıq da is ti fa də olu -
nan lə va zi mat lar la və ha na lar la təc hiz olu -
nub. Dərs lə rin sə mə rə li ke çi ril mə si üçün
mər kəz Azər bay can xal ça çı lı ğın dan bəhs
edən au dio və vi deoma te ri al lar, ki tab lar,
ka ta loq və jur nal lar la tə min olu nub. 

Zi rə Mə də niy yət Mər kə zi xüsu si xid -
mə ti av to bus lar la təc hiz olu nub. Bun dan
əla və, qə sə bə sa kin lə ri nin ra hat lı ğı nın tə -
min olun ma sı üçün Zi rə bə lə diy yə si nə
sər ni şin av to bus la rı da ve ri lib. Onu da de -
yək ki, Hey dər Əli yev Fon du nun tə şəb -
büsü ilə Zi rə Mə də niy yət Mər kə zi nin ya -

xın lı ğın da Su ra xa nı ra yo nu 2 say lı uşaq
evi üçün 140 yer lik yay düşər gə si nin in -
şa sı ba şa çat maq üzrə dir. 

Meh ri ban xa nım mil lə tin və ki li adı nı
uca tu ta raq vax tı nın böyük bir his sə si ni
in san la ra həsr edir, on la ra xid mət et mək -
dən zövq alır, qürur du yur. Ötən il lər ər -
zin də Xə zər ra yo nun da ya şa yan əha li ni
na ra hat edən prob lem lə rin həl li is ti qa mə -
tin də bütün gücünü or ta ya qo yan Meh ri -
ban xa nım ona müra ci ət edən hər kə sə
dəs tək ol ma ğa ça lış mış dır. Onun özü və -
tən daş lar la sə mi mi müna si bət lə rin ya rat -
dı ğı xoş tə əss üra tı se vinc his si ilə qeyd
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edir: “Fə a liy yə ti min bütün mər hə lə lə rin -
də mən ra yon sa kin lə ri nin dəs tə yi ni hiss
et mi şəm. Bi zim ünsiy yə ti miz for mal yox,
hər za man çox sə mi mi olub. Mən tam
əmin lik lə de yə bi lə rəm ki, əl də et di yi miz
bütün na i liy yət lər bi zim bir gə fə a liy yə ti -
miz nə ti cə sin də hə ya ta ke çi ri lib. Bu il lər
ər zin də mə ni dəs tək lə yən hər kə sə də rin
min nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. Əmi nəm ki,
gə lə cək də də Xə zər ra yo nu nun in ki şa fı
üçün tam gücümlə ça lı şa ca ğam”. 

Meh ri ban Əli ye va nın Mil li Məc lis də -
ki fə a liy yə ti mühüm so si al -iq ti sa di, si ya si
sa hə lər də qa nun la rın qə bul edil mə sin də
də xüsu si rol oy na mış dır.  

Azər bay can xal qı onu hu ma nizm və
əda lət ide al la rı nın car çı sı, hu ma nist ak si -
ya la rın müəl li fi ki mi ta nı yır. Par la men tin
qə bul et di yi am nis ti ya ak tla rı məhz onun
adı ilə bağ lı dır. 2007-ci, 2009-cu, 2013-
cü və 2016-cı il lər də am nis ti ya ak tla rı nın
qə bul edil mə si tə şəbb üsünün müəl li fi ki -
mi Meh ri ban xa nım mil yon la rın mə həb -
bət ünva nı na çev ri lib. Onun bu tə şəb -
büslər lə çı xış et mə si böyük mə nə vi -əx la -
qi və si ya si məz mu na ma lik dir. Azər  bay-
  can və tən daş la rı nın çox yüksək qiy mət -
lən dir di yi bu hu ma nist ad dım qa nun po -
zun tu su na yol ver miş in san la ra ye ni bir
şans ver mək, on la rın cə miy yət hə ya tı na
qa yı da raq so si al re a bi li ta si ya və in teq ra -
si ya sı nın tə min edil mə si ba xı mın dan
mühüm əhə miy yə tə ma lik ol muş dur. Nə -
ti cə eti ba ri lə, am nis ti ya elan edil mə si
haq qın da qə rar lar əsa sın da ümu mi lik də

39 min 887 məh kum cə za dan azad edi -
lib. Bu hu ma nizm dən ən çox təs kin lik ta -
pan, se vi nən də məhz Meh ri ban xa nım ol -
muş dur. Özünün də qeyd et di yi ki mi, am -
nis ti ya tə şəbb üslə ri on min lər lə in sa na
azad lıq bəxş et miş dir və hə min məh bus -
la rın ai lə lə ri nin se vin cindən ona da pay
düşmüşdür. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va cə miy yət də
hu ma nizm prin sip lə ri nin rəh bər tu tul ma -
sı nın nə qə dər önəm li ol du ğu nu be lə ifa -
də et miş dir: “Hər bir cə miy yət də mər hə -
mət, in san pər vər lik, qay ğı ki mi hiss lər
əsas yer tut ma lı dır. O cə miy yət də ki həm
dövlət qu rum la rı, həm və tən daş cə miy -
yə ti məhz bu prin sip lər əsa sın da həm öz
hə ya tı nı, həm öz fə a liy yə ti ni qu rur, o cə -
miy yət in ki şaf et miş, uğur lu cə miy yət dir.
Mər hə mət tək cə çə tin li yə düşən in san la -
ra yar dım əli ni uzat maq de yil. Mər hə mət
bə zən çə tin və mə su liy yət li qə rar qə bul
et mə yi tə ləb edir”. Meh ri ban Əli ye va nın
si ma sın da Azər bay can qa dı nı ilk də fə ola -
raq hu ma nist də yər lə ri mə nə vi ka mil li -
yin əsas me ya rı ki mi önə çı xa rır, əda lət li
cə miy yə tin bər qə rar edil mə si nin zə ru ri
şərt lə ri ni müəy yən edir. Be lə lik lə, Azər -
bay ca nın qa dın hə rə ka tın da güclü dövlət,
əda lət li cə miy yət və azad qa dın an la yı şı
bir- bi ri nə möhkəm tel lər lə bağ la na raq,
so si al- mə də ni in ki şa fı mı zın mütə hər rik
qüvvə si nə çev ri lir. 

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı nın mil -
lət və ki li ki mi fə a liy yə ti dövründə am nis -
ti ya ak tla rı tə şəbb üsü ilə çı xış et mə si, bir -
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mə na lı ola raq, böyük so si al önəm da şı yır,
cə miy yə tin sağ lam laş dı rıl ma sı na, onun
bütövlüyünün qo ru nub sax lan ma sı na xid -
mət edir. Mə sə lə nin ma hiy yə ti ni da ha də -
rin dən an la maq üçün bir sı ra mə qam la ra
xüsu si nə zər ye tir mək la zım dır. Sirr de yil
ki, müa sir ça ğı rış la ra uy ğun ola raq in ki -
şaf və in teq ra si ya yo lu nu tut muş ölkə lə -
rin qar şı sın da du ran stra te ji və zi fə lər dən
bi ri mo dern, açıq və şəf faf cə miy yət qu -
ru cu lu ğu nun hə ya ta ke çi ril mə si dir. Bu
stra te ji kur sun uğur la, dövlət çi lik ma raq -
la rı na müva fiq su rət də re al laş dı rıl ma sı
üçün bir si ra mə sə lə lə ri cə miy yə tin so si -
al- psi xo lo ji du ru mu və tə ləb lə ri nə uy ğun
həll et mək la zım dır. Bu kon teks tdə ic ti -
mai müna si bət lə rin fərd lə rin ma raq la rı
və so si al qa nu na uy ğun luq lar əsa sın da
tən zim lən mə si xüsu si yer tu tur. Bu, sağ -
lam cə miy yə tin for ma laş ma sı na xid mət
edir. Məhz əfv fər man la rı və sə rən cam la -
rı da cə miy yət da xi lin də so si al in teq ra si -
ya nın in ten siv xa rak ter al ma sı na, icti mai
müna si bət lə rin so si al tə ləb lər və re al lıq -
lar əsa sın da tə şəkk ül tap ma sı na və in ki -
şa fı na əhə miy yət li şə kil də tə sir göstə rir.
Azər bay can da bu ba xım dan is tis na təş -
kil et mir. Hüqu qi dövlət olan, qa nun la rın
ali li yi nin tə min olun du ğu, so si al əda lə tin
tə şəkk ül tap dı ğı, ic ti mai müna si bət lə rin
qar şı lıq lı ma raq lar və mil li mə na fe əsa -
sın da tən zim lən di yi Azər bay can da əfv
insti tu tu for ma la şıb, bu mütə rəq qi ənə nə
böyük ic ti ma i- so si al, mə də ni, hüqu qi və
hu ma ni tar məz mun – ma hiy yət kəsb edir.

Bu, Azər bay can dövlə ti nin öz və tən daş la -
rı na müna si bət də hu ma nist mövqe nüma -
yiş et dir di yi ni, on la rın cə miy yət da xi lin -
də təhl ükə siz, əmin -a man lıq şə ra i tin də
ya şa ma sı na, öz im kan və qa bi liy yət lə rin -
dən sə mə rə li is ti fa də et mə lə ri nə xüsu si
diq qət ayır dı ğı nı nüma yiş et di rir. Azad -
lıq dan məh ru met mə və azad lı ğın məh -
dud laş dı rıl ma sı cə za sı na məh kum edil -
miş şəxs lə rin əfv edil mə si ilə bağ lı dövlət
baş çı sı tə rə fin dən sə rən cam la rın im za -
lan ma sı, elə cə də am nis ti ya ak tla rı nın qə -
bul olun ma sı dövlə tin öz və tən daş la rı nın
ya nın da ol du ğu nu, dövlə tin sosi al da yaq -
la rı nın mütə ma di ola raq güclən di ril di yi -
ni göstə rir.  

Azər bay can da məh kum la rın əfv olun -
ma sı həm ölkə Pre zi den ti nin im za la dı ğı
fər man və sə rən cam lar, həm də Mil li Məc -
li sin qə bul et di yi am nis ti ya ak tla rı əsa -
sın da hə ya ta ke çi ri lir. Qürur his si ilə vur -
ğu la maq la zım dır ki, ölkə miz də hu ma -
nizm si ya sə ti nin və bu müsbət ənə nə nin
tə mə li Azər bay can xal qı nın ümum mil li li -
de ri Hey dər Əli yev tə rə fin dən qo yu lub.
Ulu Öndər hər za man hu ma nizm – in san -
pər vər lik də yər lə ri nə böyük önəm ve rib
və bu nu öz fə a liy yə tin də da im nüma yiş
et di rib. Ümum mil li li der Hey dər Əli yev
1993-cü il də xal qın tə kid li tə lə bi ilə ha ki -
miy yə tə gəl dik dən son ra ölüm hökmünə
mo ra to ri um qo yub. O dövrdən eti ba rən
Azər bay can da heç ki mə ölüm hökmü tət -
biq olun ma yıb və son ra dan bu cə za növü
ləğv edi lib. Bu nun la ya na şı, Ulu Öndə rin
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ölkə mi zə rəh bər li yi dövründə – 1996-cı
il dən baş la ya raq – də fə lər lə əfv sə rən -
cam la rı im za la nıb, am nis ti ya ak tla rı qə -
bul edi lib. Ümum mil li Li de rin əsa sı nı qoy -
du ğu bu si ya sət ha zır da Pre zi dent İl ham
Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam et di ri lir.
Öz si ya sə tin də da im yüksək hu ma nizm
prin sip lə ri ni rəhbər tu tan Azər bay can
Pre zi den ti nin im za la dı ğı əfv sə rən cam la -
rı və fər man la rı nın ic ra sı nə ti cə sin də min -
lər lə məh kum öz azad lı ğı na qo vu şub və
ya cə za la rı qa nun ve ri ci li yə uy ğun ola raq
azal dı lıb. Bu günə qə dər ölkə miz də 11 də -
fə am nis ti ya ak tı qə bul edi lib, 70-ə ya xın
əfv fər ma nı və sə rən ca mı im za la nıb. So -
nun cu am nis ti ya ak tı isə Meh ri ban xa nım
Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə hə ya ta ke çi ri lib

və 10 min dən ar tıq in sa na şa mil olu nub.
Şübhə siz ki, Azər bay can ic ti ma iy yə ti nin
nüma yən də lə ri hu ma nizm nümu nə si olan
bu ad dım la rı yüksək də yər lən di rir lər. Bu
fakt, ey ni za man da müstə qil dövlət çi lik
uğ run da məq sədy önlü və sə mə rə li fə a liy -
yət göstə rən Meh ri ban xa nım Əli ye va nın
hu ma nizm ide ya sı və bə şə ri ide al la ra, xal -
qa, Və tə nə, dövlə tə xid mət fəl sə fə si nə
son suz önəm ver di yi ni göstə rir.  

Meh ri ban xa nı mın ötən dövrlər də
gördüyü iş lə ri Azər bay ca nın müa sir hə -
ya tın da güclü ic ti mai hə rə kat dövrü ki mi
qiy mət lən dir mək mümkündür. Bu ba xım -
dan, onun fə da kar,  yo rul maz və cə sa rət li
fə a liy yət proq ra mı ic ti mai dip lo ma ti ya -
nın mühüm ami li ki mi şərh edi lə bi lər.
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Meh ri ban Əli ye va nın fə a liy yə ti sa yə sin də
Azər bay ca nın cəl be di ci ob ra zı for ma la şır,
dünya da ölkə mi zin mövqe lə ri da ha da
möhkəm lə nir, günü-gündən hörmə ti ar -
tır. Uğur Meh ri ban Əli ye va nın alın ya zı sı -
dır. Ona görə də onun hər ad dı mı uğur və
se vinc gə ti rir. Bi rin ci xa nı mın uğur for -
mu lu be lə dir: hər tə rəf li düşünmək, məq -
sədy önlülük, la qeyd ol ma maq, baş qa sı nın
se vin ci nə- kə də ri nə şə rik ol maq. 

Meh ri ban Əli ye va tə şəbb üskar ol -
maq la ya na şı, həm də ye ni li yin müəl li fi -
dir. O, il klə rə im za atan, ye ni cı ğır lar açan
no va tor dur, ya ra dı cı dır. Gözəl lik və ağıl,
zə rif lik və ira də ki mi mə ziy yət lə ri özündə
ahəng dar şə kil də bir ləş di rən Meh ri ban
xa nım ölkə Pre zi den ti nin la yiq li və lə ya -
qət li hə yat yol da şı sta tu sun dan is ti fa də
et mir. Onun özünün yüksək ic ti mai sta tu -
su cə miy yət tə rə fin dən qə bul olun muş -
dur. O, öz sta tu su na və mövqe yi nə uy ğun,
hər han sı qay ğı lar dan uzaq, kübar hə yat
tər zi ilə ki fa yət lə nə bi lər di. Am ma bun lar
ona aid de yil. Aş kar dır ki, bu ra da da gen -
lər ami li özünü göstə rir.  

Meh ri ban Əli ye va Azər bay ca na, onun
qay ğı la rı na aid bütün mə sə lə lə ri öz qay -
ğı sı, onun şəx si iş ti ra kı nı və qüvvə si ni tə -
ləb edən mə sə lə lər ki mi qə bul edir. O,
dövlə tin ic ti mai iş ti ra ka və dəs tə yə eh ti -
ya cı olan fə a liy yət sa hə lə ri ni hər tə rəf li
düşünülmüş şə kil də, ina nıl maz də rə cə də
də qiq lik lə se çir: gənc lər si ya sə ti, eko lo ji
prob lem lər, ölkə nin imi ci nin, mə də niy yə -
ti nin və ənə nə lə ri nin dünya da po pul yar -

laş dı rıl ma sı, Qa ra bağ müna qi şə si, Azər -
bay ca nın xa ri ci si ya sə ti nin ori yen tir lə ri
haq qın da ob yek tiv tə səvv ürün for ma laş -
dı rıl ma sı və s. Meh ri ban xa nım tə mən na -
sız, heç bir si ya si məq səd güdmə dən ça lı -
şan sa də və ol duq ca sə mi mi in san dır. Onun
hər bir işin də vic dan, lə ya qət, xe yir xah lıq,
əda lət ami li əsas dır. Fə a liy yə tin də və göstər -
di yi xid mət lə rin qa yə sin də məhz in san
ami li du rur. Özünün vur ğu la dı ğı ki mi, və -
zi fə sin dən, fə a liy yət is ti qa mə tin dən ası lı
ol ma ya raq, o, hə yat da hər za man sa də
prin sip lə rə ar xa lan mış dır: “Ça lış mı şam
heç za man unut ma yım ki, vic dan və lə ya -
qət, mər hə mət və xoş niy yət, əda lət və
qar şı lıq lı hörmət Tan rının in sa na ver di yi
ən ali, ən gözəl xüsu siy yət lər dir”.  

Məhz bu nun nə ti cə si dir ki, bu key fiy -
yət lə ri fə a liy yə ti nin bütün is ti qa mət lə rin -
də uğur la ger çək ləş di rən Meh ri ban Əli -
ye va ya inam və eti mad hər gün ar tır. İn -
san ta le yi nə bi ga nə lik ona yad dır, heç vaxt
xa rak te rin də unut qan lıq, la qeyd lik ol ma -
yıb. Əda lət onun hə yat prin sip lə rin dən bi -
ri dir. Ona də rin inam la müra ci ət edən in -
san lar ümid lə ri nin bo şa çıx ma ya ca ğın dan
əmin dir lər. Çünki Bi rin ci xa nım söz ve rir -
sə, de mək, prob lem həll olu na caq. Bu nu
ona ünvan la nan yüzlər lə mək tub və
müra ci ət lər, ic ti ma iy yə tin müna si bə tin -
dən görmək mümkündür. “Bu son günlər
mə nim ünva nı ma soy daş la rı mız dan çox -
say lı təb rik mək tub la rı gə lir. Sa də in san -
lar dan al dı ğım hər bir mək tub, hər bir
təb rik mə nim üçün çox də yər li dir”. 
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Meh ri ban Əli ye va nın mil lət və ki li ki -
mi fə a liy yə ti me di a nın da da im diq qə tin -
də olub. Par la ment Jur na list lə ri Bir li yi nin
dördüncü ça ğı rış Azər bay can Res pub li ka -
sı Mil li Məc li si nin de pu tat la rı nın 2012-ci
il də ki fə a liy yə ti nin qiy mət lən di ril mə si
üçün Mil li Məc lis də ak kre di ta si ya olun -
muş jur na list lər ara sın da ke çir di yi sor ğu -
da Meh ri ban Əli ye va bi rin ci olub. O, seç ki
da i rə lə rin də se çi ci hüquq la rı nı müda fiə
et di yi nə görə "Se çi ci hüquq la rı nı müda -
fiə edən fə al mil lət və ki li" no mi na si ya sı -
nın qa li bi elan edi lib. 

Meh ri ban Əli ye va nın Ye ni Azər bay -
can Par ti ya sı səd ri nin müa vi ni ki mi fə a -
liy yə ti də Azər bay ca nın si ya si hə ya tın da

mühüm mər hə lə ki mi xa rak te riz edi lə bi -
lər. Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın 2013-
cü il iyu nun 7-də ke çi ril miş V qu rul ta yın -
da Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti,
mil lət və ki li Meh ri ban Əli ye va nın ha kim
par ti ya nın sədr müa vi ni se çil mə si cə miy -
yət tə rə fin dən böyük rəğ bət və se vinc lə
qar şı lan dı. İc ti ma iy yət par ti ya struk tu -
run da bu də yi şik li yi ha kim par ti ya üçün
böyük bir ha di sə ki mi də yər lən dir di.  

Azər bay ca nın ic ti ma i- si ya si hə ya tın -
da ki fa yət qə dər ta nı nan, müsbət imi cə
ma lik olan, ölkə mi zin dünya da ta nı dıl ma -
sı üçün böyük iş lər görən Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın YAP səd ri nin müa vi ni se -
çil mə si par ti ya nın nüfu zu nun da ha da
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artma sı, həm çi nin par ti ya nın baş qa ölkə -
lər də yüksək sə viy yə də əla qə lə rin qu rul -
ma sı ba xı mın dan güclü zə min ol du. Hə -
min gün Meh ri ban xa nım Əli ye va nın şəx -
sin də, ümu mi lik də, Azər bay can qa dı nı na
göstə ri lən böyük eti ma dın tə cəss ümü idi.
Meh ri ban xa nı mın bu və zi fə yə se çil mə si
ilə Azər bay can qa dı nı nın si ya sət də təm -
sil çi li yi nə böyük də yər ve ril di və bu fakt
qa dın la rı mı zın Ye ni Azər bay can Par ti ya -
sı na axı nı nı da ha da sti mul laş dır dı. Çünki
qa dın la rı mız bir da ha dərk et di lər ki, YAP -
ın üzvü ol maq şə rəf dir, YAP -ı təm sil et -
mək qürur dur. Əqi də li ye ni azər bay can lı
ol maq ali mə nə viy yat və yüksək lə ya qət -
dir. Dünya da ən böyük mək təb - han sı sa
də yər li key fiy yə ti əxz et mək üçün tə sir li

va si tə bir in sa nın öz hə yat və fə a liy yə ti
ilə ya rat dı ğı şəx si nümu nə dir. Meh ri ban
xa nım Əli ye va, bu mə na da, Azər bay can
qa dın ları üçün müa sir dünya mız da bə şə -
riy yə tə fay da lı ol ma ğın ye ni me yar la rı nı
müəy yən edən par laq örnək dir. Müa sir
Azər bay can ta ri xi nə dünya nın bir çox de -
mok ra tik, si vil ölkə lə ri nin ic ti mai hə ya -
tın da fay da lı bir nor ma ki mi çox dan sa -
bit ləş miş bi rin ci xa nım ənə nə lə ri ni gə ti -
rən Meh ri ban Əli ye va, ümu mi lik də,
bə şə riy yə tə təl qin et di yi prin sip lər lə mə -
də ni də yər lə rə say ğı nı, in sa nın in sa na
mər hə mə ti ni, sev gi si ni, xe yir xah lı ğı, to le -
rant lı ğı, dözümlülüyü müa sir dünya mız -
da in san hə ya tı nın əsas mə na sı ki mi
gündə mə gə ti rir. Bu gün mə də niy yət lər

– 339 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



ara sın da di a loq mə ka nı na çev ril miş Azər -
bay can da təş kil edi lən bey nəl xalq təd bir -
lər, bütün dünya da bu yöndə apa rı lan ma -
a rif lən dir mə ilə mul ti kul tu ra liz mi, sa vad -
lı lı ğı, si vi li za si ya lar ara sın da qar şı lıq lı
tə mas la rı dünya nı bir çox bə la lar dan,
konf likt lər dən, toq quş ma lar dan hifz edə
bi lə cək də yər ki mi diq qə tə çat dı rır. Onun
tə şəbb üsü ilə Azər bay can mə də niy yə ti in -
ci lə ri nin – sə si mi zin, sözümüzün bütün
dünya da təb li ği, dövlə ti mi zin dəs tə yi ilə
ölkə da xi lin də və xa ric də ke çi ri lən mə də -
ni təd birlər re al laş dı rı lan la yi hə lər lə
Azər bay can özü bu pro se sin ən fə al iş ti -
rak çı sı qis min də çı xış edir. 

Bi rin ci vit se-p re zi dent: 
si ya sət də qa dın le di 

“Meh ri ban Əli ye va çox pe şə kar, bi lik -
li, təcr übə li, prin si pi al, xe yir xah bir in san -
dır. Azər bay can xal qı ona böyük rəğ bət və

sev gi ilə ya na şır”. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın
Pre zi den ti İl ham Əli yev 

Meh ri ban Əli ye va ic ti ma i- si ya si fə -
aliy yə ti ilə nik bin və gə lə cə yə ümid lə ba -
xan, uğur lu qa dın dır. Pe şə kar si ya sət çi qa -
bi liy yə ti, li der lik key fiy yət lə ri, xal qın son -
suz rəğ bə ti Meh ri ban Əli ye va ya si ya si
hə yat da böyük uğur lar qa zan dır dı. Məq -
sə di, mə ra mı, məs lə ki, ide a lı ona eti bar

edil miş və zi fə ni al nı a çıq və şə rəf lə ye ri nə
ye tir mək dir. O, öz işi nin us ta sı dır. Bu ba -
xım dan, ha mı onun la qürur du yur, fəxr
edir. Meh ri ban xa nım həm də xal qın ide -
al la rı nın li de ri dir. O, Hey dər Əli ye vin şah
əsə ri olan müa sir müstə qil Azər bay ca nın
qu ru cu luq sal na mə si nin in ki şaf et di ril -
mə sin də yo rul ma dan ça lı şır. 

Meh ri ban Əli ye va "Ba ku" jur na lı na
müsa hi bə sin də çox ma raq lı mə qam la ra
diq qət çə kə rək qeyd edir ki, ölkə nin Bi -
rin ci xa nı mı ol maq heç də asan de yil:
“Təd ri cən ka me ra la ra, sə nə zil lə nən ba -
xış la ra öyrə şir sən. Bu nu öz hə yat at ri bu -
tun ki mi qə bul edir sən. Ölkə Pre zi den ti -
nin hə yat yol da şı ol maq elə onun özü qə -
dər mə su liy yət li iş dir. Bu nu ba şa düşmək
va cib dir ki, sən yal nız özünü və ai lə ni yox,
həm də ha ra da sa öz ölkə ni təm sil edir -
sən. Sözlər, hə rə kət lər, dav ra nış ha mı sı
ye rin də ol ma lı dır. Xoş bəxt lik dən, mən hə -
lə uşaq lıq dan öz va li deyn lə ri mə, ai lə mə
la yiq övlad ol ma ğa ça lış mı şam. Bu gün
be lə bir mə su liy yət bi zim uşaq la rı mı zın
üzə ri nə düşür və mən fəxr edi rəm ki, on -
lar şə rəf lə bu cür asan ol ma yan bir işin
öhdə sin dən gə lir lər”. 

Meh ri ban Əli ye va qeyd edir ki, ai lə
hə ya tın da kı ço xil lik təcr übə si ona çox şey
öyrə dib: “İl ham hər han sı prob le mi
düzgün qiy mət lən di rə və nə ti cə ni əv vəl -
cə dən görə bi lir. Mən onun məs lə hət lə ri -
ni din lə yi rəm, am ma öz in tu i si ya ma da
güvə ni rəm. Əl bət tə, elə hal lar olur ki, ba -
xış la rı mız tu tuş mur. Am ma bu, müba hi sə
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üçün sə bəb ola bil məz. Biz ar tıq çox dan
bir- bi ri mi zə hörmət et mə yi öyrəş mi şik". 

Ölkə nin Bi rin ci xa nı mı hə yat yol da şı
İl ham Əli yev lə fəxr et di yi ni də giz lət mir.
Onun sözlə ri nə görə, son suz və tən pər vər -
lik, öz işi nə sa diq lik, şərt siz mil li ma raq -
la rı müda fiə et mək əsl dövlət xa di mi nə
xas xüsu siy yət lər dir. Bi rin ci xa nım onu da
vur ğu la yıb ki, si ya sət çi qa dı nın də qiq
məq sə di ol ma lı dır. O, məhz bu nun xət ri -
nə si ya sə tə gə lir. Qo yul muş məq səd lə rə
çat maq üçün güc və mən lik əsas şərt dir.
Cə miy yə tin in ki şa fı, müa sir trend lər, ye ni
dav ra nış mo del lə ri nin ya ran ma sı, ye ni tə -
lə bat la rın for ma laş ma sı fərd lə rin fə al lı ğı -
nı yüksəl dir və onun da xi li di na mik li yi ni
ar tı rır. Ma raq və mə na fe lə rin tə min olun -
ma sı isə qa dı nın si ya si pro ses lə rə fə al qo -
şul ma sı nı yüksəlt miş olur. Qa dı nın si ya -
si ləş mə si nin, si ya si ak tiv li yi nin yüksəl mə -
si cə miy yət də ki pro ses lə rin si ya si
ta raz lı ğı di na mi ka sı nın in ki şa fın da va cib
şərt dir. Ki çik qrup lar dan, təş ki lat lar dan
tut muş böyük si ya si par ti ya la ra və dövlət
struk tur la rın da müəy yən sa hə lə rə rəh -
bər li yə dək bütün və zi fə lər də olan qa dın -
la rın tə sir gücü, so si al- si ya si pro ses lər də
əsas həl le di ci tə si rə ma lik ol maq im kan -
la rı da di na mik ləş miş dir. Qa dın la rın ic ti -
ma i- si ya si pro ses lər də fə al iş ti rak et mə si
bir sı ra mühüm amil lər lə bağ lı dır. Bun -
lar dan bi ri – prob lem lə rin həl li zə ru rə ti
cə miy yə tin əsas üzvlə ri ki mi qa dın la rı da
ye ni pro ses lər də iş ti rak et mə yə sövq et -
miş dir. Bu pro ses lər nə qə dər çə tin xa -

rak ter da şı sa da, öz məz mu nu eti ba ri lə
mütə rəq qi cə hət lə rə ma lik dir.  

Ha zır da dünya nın təhl ükə li nüvə si -
lah la rın dan xi las ol maq tə şəbb üsü ye ni
nəs lə öz sözünü de mək im ka nı ya rat mış -
dır. Bu pro se sin fo nun da qa dın lar de mok -
ra tik, eko lo ji, mə nə vi are na lar da kök sal -
mış ne qa tiv hal la rı aş kar ca sı na tən qid et -
mək im ka nı əl də et miş lər. Di gər tə rəf dən,
düşdüyü qlo bal laş ma nın tə zahü rlə ri get -
dilkcə ar tır və bu tə sir lər da ha çe vik mil li
dir cə liş, mil li özünüdərk, elə cə də müa -
sir ləş mə pro se si ya ra dır. Ey ni za man da,
qa dın la rın hə ya tı na müa sir si vi li za si ya -
nın ümum bə şə ri key fiy yət lə ri nin har mo -
nik tə si ri də əsas mühüm amil lər dən bi -
ri nə çev ril miş dir.  

Hər bir qa dı nın fə al si ya sə tə qo şul -
ma sı onun so si al sta tu su na, yə ni ya şı na,
cin si nə, mən şə yi nə, pe şə si nə və ai lə və -
ziy yə ti nə görə cə miy yət də tut du ğu yer lə
şərt lə nir. Qa dı nın si ya si so si al laş ma sı sə -
viy yə si, əv və la, onun fə al si ya sə tə şə ra it
ya ra dan so si al- psi xo lo ji me xa nizm lə rin
vəh də ti ilə, di gər tə rəf dən isə si ya si fə al -
lı ğı nın yüksəl mə si ki mi amil lər lə tən zim -
lə nir. Cə miy yət də so si al müda fi ə nin yüksəl -
mə si qa dın la rın ak tiv fə a liy yə ti nə sə bəb
olan amil lər dən dir. Yə ni ar tıq cə miy yət -
də bir gə fə a liy yət me xa niz mi, əx la qi də -
yər lə rin get dik cə ni zam lan ma sı prin sip -
lə ri, ək sər fərd lər ki mi, qa dın la rı da da ha
çox düşünmə yə sövq edir, on la rı fə al laş -
dı rır. Fə al, məz mun lu, şüur lu dav ra nış isə
si ya si ak tiv li yin göstə ri ci si ki mi çı xış edir.
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Məhz bu nöqte yi- nə zər dən, mən sub ol -
du ğu cin sin mə na fe yi ni tam ay dın, düzgün
an la ma qa bi liy yə ti, dərk et mə si, mə nim -
sə mə si və re al laş dır ma sı sə viy yə sin dən,
öz qar şı sı na han sı məq sə di qoy ma sın dan,
ona na il ol maq üçün han sı mümkün va si -
tə və im kan lar dan is ti fa də et mə sin dən,
cə miy yət də ki pro sesləri ne cə qav ra yıb,
ona ne cə müda xi lə et mə sin dən, ha di sə -
lər dən ne cə baş çı xar ma sın dan, han sı si -
ya si bi lik lə rə yi yə lən mə sin dən, han sı si -
ya si əqi də yə mən  su biy yə tin dən ası lı ola -
raq, qa dın la rın si ya si fə al lı ğı müxtə lif for -
ma lar da və sə viy yə lər də tə zahür edir. 

Meh ri ban Əli ye va qa dın hə rə ka tı nın
fə al nüma yən də si ki mi müa sir si ya si ta ri -
xi mi zə da xil ol muş li der dir. Onun cə miy -
yət qar şı sın da xid mət lə ri ni konk ret ola -

raq bir sa hə ilə məh dud laş dır maq müm -
kün de yil. Onun fə a liy yət da i rə si ki fa yət
qə dər ge niş, gördüyü iş lə rin məz mu nu ol -
duq ca də rin dir. İs tə ni lən za man müddə -
tin də so si o lo ji sor ğu təş kil et sək, res pon -
dent lə rin mütləq ək sə riy yə ti Meh ri ban
xa nım Əli ye va nın bə şə ri ide al la ra əsas la -
nan və ümu mil li ma raq la ra xid mət edən
fə a liy yə ti nin müsbət nə ti cə lə ri ni bir mə -
na lı ola raq təq dir edər, bu na i liy yət lə rin
Azər bay can xal qı nın gə lə cə yi, dövlə ti mi -
zin pers pek ti vi nə müstəs na – fun da men -
tal töhfə lər ver di yi ni qeyd edər. Çünki re -
al lıq lar göz önündə dir. Bu ger çək lik lə ri is -
tis na et mək olar, əhə miy yə ti ni azalt maq
qə tiy yən mümkün de yil.  

Meh ri ban Əli ye va böyük ic ti ma i- si ya -
si xa dim ki mi, mil li- si ya si eli ta mı zın zən -
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gin si ma la rın dan dır. Bütün ru hi ra hat lı ğı
in san la rın xoş əh vali- ru hiy yə sin də ta pan,
yal nız so si al is ti qa mət fə a liy yə ti ilə de yil,
həm də xoş ünsiy yə ti, tə vazö kar lı ğı, xe -
yir xah lı ğı ilə se çi lən Meh ri ban xa nım Əli -
ye va nın hə yat da tut du ğu yol – ne çə- ne çə
nəs lə uğur lu fə a liy yə tin sir lə ri ni öyrət -
mək, mə nə viy ya tı mı zın saf lı ğı nı, zən gin -
li yi ni qo ru maq yo lu dur.  

Meh ri ban Əli ye va Şərq ölkə lə rin də si -
ya sə tin yal nız ki şi lə rin işi ol ma sı ba rə də
ste re o tip lə ri uğur la tək zib edir, qa dı nın
si ya sət də uğur for mu lu nu öz praq ma tik
və nik bin xa rak te rin də cəm ləş dir mə yə
müvəf fəq olur. O, ic ti ma i- si ya si fə a liy yə ti
ilə res pub li ka mı zın mil li ma raq la rı nın qo -
run ma sı na, Azər bay can re al lıq la rı nın
bey nəl xalq miq yas da təb li ği nə – dünya
ic ti ma iy yə ti nə çat dı rıl ma sı na mühüm
töhfə lər ver miş dir. Onun həm ic ti mai
məz mun lu, həm də si ya si xa rak ter li fə -
aliy yə ti nin əsa sın da du ran fak tor stra te ji
xa rak ter da şı yır – bu, Azər bay can xal qı -
nın və dövlə ti nin ma raq la rı nın, ölkə nin
da vam lı in ki şa fı na xid mət edən ümum -
mil li məq səd lə rin tə min olun ma sı na la -
yiq li töhfə ver mək ki mi ali mə ram lı mis -
si ya dır. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın çox şa xə -
li,  ge niş miq yas lı, də rin məz mun lu və sə -
mə rə li fə a liy yə ti Azər bay ca nın in zi ba ti-
 si ya si sər həd lə ri ilə məh dud laş mır. O, hu -
ma nizm və so si al əda lət prin si pi nə
əsas la nan fə a liy yə ti ni ölkə nin hüdud la -
rın dan kə nar da da uğur la və əz mlə da -

vam et di rir, Azər bay ca nın müsbət bey nəl -
xalq re pu ta si ya sı nın da ha da möhkəm lən -
mə sin də fə al rol oy na yır.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Azər bay -
can re al lıq la rı nın bey nəl xalq müstə vi də
təb li ği is ti qa mə tin də ar dı cıl və məq səd -
yönlü fə a liy yə tin dən da nı şar kən mə də ni
ir si mi zin dünya ya çat dı rıl ma sı mə sə lə si -
nə ay rı ca nə zər sal maq la zım dır. Bu məq -
səd lə hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər azər bay -
can lı la rın mil li kim li yi nin, xal qı mı zın
əsrlər bo yu ya şadı ğı zən gin ənə nə lə rin,
bən zər siz mi ra sın ta nı dıl ma sı ba xı mın -
dan çox mühüm əhə miy yə tə ma lik dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın la yiq
görüldüyü müka fat la rın və fəx ri ad la rın
sa yı ki fa yət qə dər çox dur. Nüfuz lu bey -
nəl xalq müka fat la ra la yiq görülmə si həm
də onun dünya mə də ni ir si nin qo run ma -
sı na, tə rəq qi pər vər bə şə riy yə tin sülh şə -
ra i tin də və ahəng dar bir gə ya şa yı şı na ver -
di yi töhfə lə rin yüksək qiy mət lən di ril mə -
si nin ifa də si dir. O, hər za man sülhpər  -
vər lik ide ya sı nı dəs tək lə yir, mə də niy yət -
lər ara sın da in teq ra si ya, di a loq və əmək -
daş lı ğın əhə miy yə ti ni önə çə kir. 

Azər bay can cə miy yə ti bir mə na lı şə -
kil də eti raf edir ki, Meh ri ban xa nı mın ta -
ri xi mis si ya sı xal qı mı zın və dövlə ti mi zin
in ki şa fı na xid mət et mək dən iba rət ol muş
və bu mis si ya dövlət sek tor la rı nı da ha ge -
niş əha tə et miş dir. Onun xalq və dövlət
qar şı sın da xid mə ti və uğur la rı say sız- he -
sab sız dır. Tək ra ro lun maz xa riz ma sı, ge -
niş dünyagö rüşü, şəx siy yə ti, və tən pər vər -
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li yi ilə o, bu ob raz la rı və də yər lə ri öz fə aliy -
yə tin də par laq şə kil də tə cəss üm et di rir.  

Meh ri ban xa nım ta ri xi mi zin çox
önəm li bir his sə si ni – qa dın iş ti rak çı lı ğı
və li der li yi ilə bağ lı ənə nə lə ri öz fə a liy yə -
ti ilə rep ro duk si ya edə rək, həm çi nin ye ni
ça lar lar əla və edə rək mühüm ic ti mai sta -
tu su nu möhkəm lən dir miş dir. Ən va ci bi
bu dur ki, Bi rin ci xa nım ki mi, o, fə a liy yə -
tin də Şərq və Qərb ənə nə lə ri ni, keç mi şi
və mo der ni çox mə ha rət lə üzvi şə kil də
vəh də tə gə ti rə rək, ye ni bir ob raz və
nümu nə ya ra da raq xaq lı mı zın, dövlə ti mi -
zin imi ci, re pu ta si ya sı üçün qlo bal miq -
yas da çox böyük uğu ra im za at dı. Meh ri -
ban Əli ye va həm müsəl man Şərq dünya -
sı, həm də MDB ölkə lə ri üçün Bi rin ci
xa nım in sti tu tu ilə bağ lı fak ti ki ola raq ye -
ni bir  mo del ya rat dı. Meh ri ban xa nım
bütün dünya ya qa dın li der li yi və iş ti rak -
çı lı ğı nın uğur lu nümu nə si, güclü və zə rif
li der xa nım nümu nə si ni nüma yiş et dir di.  

Ənə nə lə rin əhə miy yət li rol oy na dı ğı
hər han sı di gər ölkə ki mi, Azər bay can da
da li de rin, Pre zi den tin si ya si zir və də nə
ki mi rol oy na ma sın dan ası lı dır. Pre zi dent
İl ham Əli ye vin sərt və prin si pi al si ya si
xət ti Azər bay ca nın mo dern ləş mə si nin
şək siz fak to ru dur. Onun si ya sə ti eli ta nı
sti mul laş dı rır, onu da im sər vaxt sax la yır.
De mok ra ti ya nın Azər bay can mo de li nin
in di ki mər hə lə sin də dövlət baş çı sı nın ko -
man da sı nın kim lər dən iba rət ol ma sın dan
çox ası lı dır. Bu ba xım dan, hə qi qə tən də,
Pre zi dent İl ham Əli ye vin bəx ti gə ti rib.

Çünki onun ən ya xın si lah da şı, məs lək da -
şı ömür-gün yol da şı Meh ri ban xa nım ki -
mi bir şəx siy yət dir. Nə zə rə al maq la zım -
dır ki, Meh ri ban Əli ye va ölkə si nin si ya si
mey da nın da for mal sta tu su na görə də ye -
tə rin cə nüfuz lu si ma dır: Azər bay can Res -
pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti və
ha kim Ye ni Azər bay can Par ti ya sı səd ri nin
müa vi ni ki mi ol duq ca mə su liy yət li və zi -
fə nin da şı yı cı sı dır.  

Dünya şöhrət li si ya sət çi Hey dər Əli -
ye vin se vim li gə li ni və Pre zi dent İl ham
Əli ye vin sa diq si lah da şı heç za man si ya -
sə tə bi ga nə qal ma yıb və qa la bil məz di.
Hə qi qə tən də müa sir bi lik lə ri ya ra dı cı lıq -
la mə nim sə yən yüksək eru di si ya və uni -
ver sal is te dad sa hi bi ki mi o, dövlət çi li yin
müa sir si vi li za si ya üçün nə de mək ol du -
ğu nu bütün pro fes si o nal lı ğı ilə dərk edir.
Meh ri ban xa nım Pre zi dent İl ham Əli ye -
vin ən ya xın və eti bar lı si lah da şı ola raq
müstə qil, güclü və sa bit Azər bay ca nı mı -
zın sütun la rı nı da ha da möhkəm lən dir -
mək uğ run da tükən məz əmək sərf edən
qa dın li der dir.  

Çox şa xə li fə a liy yə ti ilə xal qın tükən -
məz sev gi si ni qa zan ma sı Hey dər Əli yev
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban Əli ye va -
nın ölkə miz də dövlət sə viy yə sin də yüksək
və zi fə yə – Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-pre -
zi den ti pos tu na tə yin edil mə sin də
mühüm rol oy na mış dır. Bu, əs lin də, gözlə -
ni lən idi. Çünki Meh ri ban xa nım yu xa rı da
qeyd et di yi miz və et mə di yi miz böyük, xe -
yir xah əməl lə ri, Azər bay can na mi nə fə -
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da kar lı ğı, yo rul maz ti ta nik fə a liy yə ti, gər -
gin zəh mə ti ilə se çi lir di. Bu və zi fə, bu ali
kürsü, yüksək post onun haq qı idi. Azə r -
bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti fə a liy -
yə ti nin elə ilk günlə rin də sübut et di ki,
ölkə rəh bə ri öz se çi min də heç də ya nıl -
ma yıb.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va Bi rin ci vit -
se-p re zi dent pos tun da ümum mil li məq -
səd lə rə xid mət edən ar dı cıl və sə mə rə li
fə a liy yə ti ni da ha da qə tiy yət lə da vam et -
di rə rək, xal qın son suz inam və eti ma dı nı
doğ rult ma ğa müvəf fəq olub. Bu mövzu ya
keç mə miş dən əv vəl ölkə də vit se-p re zi -
dent lik in sti tu tu nun ya ra dıl ma sı nın əhə -
miy yə ti nə to xun maq gə rək dir. Bil di yi miz

ki mi, 2016-cı il sent yab rın 26-da Azər -
bay ca nın in ki şa fın da mühüm və həl le di ci
mər hə lə lər dən bi ri nin baş lan ğı cı olan əla -
mət dar ha di sə qey də alın dı. Bu, ümum -
xalq səs ver mə si – re fe ren du mun ke çi ril -
mə si idi. Azər bay can Res pub li ka sı Kons -
ti tu si ya sı na bir sı ra əla və və də yi şik lik lə -
rin nə zər də tu tul du ğu re fe ren dum da çox
mühüm mə sə lə lər ümum xalq səs ver mə -
si nə çı xa rıl dı. Bu əla və və də yi şik lik lər
ölkə mi zin gə lə cək in ki şa fı, dövlə ti mi zin
da ha da güclən di ril mə si, si ya si sis te min
tək mil ləş di ril mə si, əha li nin ri fah ha lı nın
da ha da yüksəl dil mə si ba xı mın dan mühüm
əhə miy yə tə ma lik idi. Məhz bu sə bəb dən -
dir ki, Azər bay can se çi ci lə ri böyük ruh
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yüksək li yi ilə bu si ya si ak si ya da iş ti rak
et di lər.  

Tə fərr üat la rı diq qə tə çat dır ma dan
öncə qeyd edək ki, re fe ren dum günü səs -
ver mə nin ge di şi ni Av ro pa Şu ra sı Par la -
ment As samb le ya sı nın, MDB Par la ment
As samb le ya sı nın, Türkdil li Ölkə lə rin Par -
la ment As samb le ya sı nın müşa hi də mis -
si ya la rı, Böyük Bri ta ni ya, İta li ya, Türki yə,
Fran sa, Av stra li ya və di gər dövlət lə rin
par la men ta ri lə ri, xa ri ci ölkə lə rin ali seç -
ki qu rum la rı nın nüma yən də he yət lə ri və
s. da xil ol maq la 18 bey nəl xalq qu rum dan
117 müşa hi də çi iz lə di. Bun lar 33 ölkə nin
və tən daş la rı idi. Səs ver mə pro se si ni iz lə -
mək üçün, həm çi nin, si ya si par ti ya la rın,
qey ri-h öku mət təş ki lat la rı nın, re fe ren -
dum üzrə təş vi qat qrup la rı nın tə şəbb üsü
ilə ak kre di ta si ya dan keç miş 53 min 531
yer li müşa hi də çi də qa tıl mış dı.  

Ümum xalq səs ver mə si nin ge di şi ni
çox say da yer li və xa ri ci KİV nüma yən də -
lə ri ət raf lı işıq lan dır dı lar. Yer li və bey nəl -
xalq müşa hi də çi lər öz rəy lə rin də re fe ren -
du mun azad, de mok ra tik və bey nəl xalq
stan dart la ra uy ğun şə kil də ke çi ril di yi ni
vur ğu la dı lar. Ən əsa sı, ölkə se çi ci lə ri
yüksək fə al lıq la bu re fe ren dum da iş ti rak
edə rək Kons ti tu si ya ya tək lif edi lən əla və
və də yi şik lik lə rə müsbət müna si bət bil -
dir di lər. Bu fakt onu təs diq lə yir ki, Kons -
ti tu si ya is la hat la rı cə miy yə tin so si al si fa -
ri şi ola raq cid di bir zə ru rət ki mi mey da -
na çıx mış dı. Ümu miy yət lə, bütövlükdə
cə miy yə tin in ki şa fı, ye ni ic ti ma i- si ya si
müna si bət lə rin mey da na çıx ma sı hər bir
dövlə tin əsas qa nu nun da is la hat la rın apa -
rıl ma sı nı zə ru ri edir. Azər bay can Pre zi -
den ti İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə cə miy -
yət hə ya tı nın bütün sa hə lə rin də əl də edil -
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miş uğur lar, so si al -iq ti sa di is la hat la rın də -
rin ləş mə si, Av orat lan tik mə ka na in teq ra -
si ya pro se si nin yüksək di na mizm lə da -
vam et di ril mə si, bütövlükdə res pub li ka -
nın hə ya tın da özünü qa ba rıq göstə rən
fun da men tal də yi şik lik lər və po zitiv ye -
ni lik lər ölkə Kons ti tu si ya sın da ye ni dən
bir sı ra əla və və də yi şik lik lə rin va cib li yi -
ni gündə mə gə tir miş di. Əla və və də yi şik -
lik lər ma hiy yət cə Kons ti tu si ya nın da ha da
tək mil ləş mə si nə, in san və və tən daş
hüquq və azad lıq la rı ilə bağ lı prin si pi al
əhə miy yət li mə sə lə lə rin bu sə nəd də da -
ha dol ğun ifa də si ni tap ma sı na xid mət et -
mək lə ya na şı, onun müddə a la rı nın li be -
ral lı ğı, de mok ra tik sə ciy yə da şı ma sı ilə
se çi lir di.  

Res pub li ka mız da so si al -iq ti sa di in ki -
şa fa pa ra lel şə kil də hüqu qi və si ya si is la -
hat la rın da ge niş lən di ril mə si nə tə mi nat
ya ra dan Kons ti tu si ya is la ha tı həm də xal -
qın ha ki miy yə tə olan ina mı nın ba riz tə -
cəss ümü ki mi diq qə ti çə kir. Bütövlükdə
isə re fe ren du ma çı xa rı lan mə sə lə lə rin
xalq tə rə fin dən dəs tək lən mə si göstər di ki,
ölkə mi zin na i liy yət lə ri ni gündə lik hə ya -
tın da hiss edən, res pub li ka nın əl də et di yi
böyük uğur lar la qürur du yan xal qı mız da -
ha tə mi nat lı gə lə cə yə, yüksək so si al ri fa -
ha, de mok ra tik in ki şa fa apa ran mövcud
si ya si kur sa öz dəs tə yi ni nüma yiş et di rir.
Ən əsa sı, Pre zi dent İl ham Əli ye vin tə şəbb -
üsü ilə ümum xalq səs ver mə si nə çı xa rı lan
mə sə lə lə rin dəs tək lən mə si məhz bu tək -
lif lə rin cə miy yə tin so si al si fa ri şi ni əks et -

dir di yi ni göstər di. Mər kə zi Seç ki Ko mis -
si ya sı nın açıq la dı ğı ye kun nə ti cə lə ri nə
əsa sən, re fe ren dum da se çi ci lə rin ən çox
səs ver dik lə ri də yi şik lik lər dən bi ri məhz
ölkə də pre zi den tin sə la hiy yət müddə ti -
nin 5 il dən 7 ilə qal dı rıl ma sı ol du. Əl bət -
tə, bu, tə sadü fi xa rak ter da şı mır dı, Azər -
bay can Pre zi den ti İl ham Əli ye və xalq tə -
rə fin dən eti ma dın, dövlət baş çı sı nın
fə a liy yə ti nə ve ri lən qiy mə tin baş lı ca
göstə ri ci si idi. Baş qa sözlə, re fe ren du mun
nə ti cə lə ri ona də la lət edir di ki, Azər bay -
can xal qı nın mütləq ək sə riy yə ti Pre zi dent
İl ham Əli ye vin si ya sə ti ni dəs tək lə yir.
Dövlət baş çı sı nın qeyd et di yi ki mi: “Re fe -
ren dum ölkə mi zin gə lə cək in ki şa fı nı
müəy yən edir. Azər bay can xal qı nın
mütləq ək sə riy yə ti re fe ren du ma bir mə -
na lı şə kil də “hə” de yib, bi zim tək lif lə ri mi -
zi dəs tək lə yib, bə yə nib. Bu na görə də mən
bir da ha bütün Azər bay can xal qı na də rin
min nət dar lı ğı mı bil dir mək is tə yi rəm”. 

Ümum xalq səs ver mə si – re fe ren dum
za ma nı yüksək səs çox lu ğu ilə qə bul edi -
lən mə sə lə lər dən bi ri də Azər bay can da
vit se-p re zi dent lik in sti tu tu nun tə sis edil -
mə si ol du. Bu, xal qı mı zın ye ni ida rə et mə
in sti tu tu nun ya ra dıl ma sı na müsbət
müna si bə tin göstə ri ci si idi. Ol duq ca
mürək kəb ta ri xi mər hə lə də mey da na çı -
xan re al lıq la rın fo nun da is la hat lar kur su -
nun də rin ləş di ril mə si və hə dəf lən miş nə -
ti cə lə rin əl də olun ma sı ölkə də ef fek tiv
ida rə et mə me xa niz mi nin qu rul ma sın dan
çox ası lı dır. Mütə xəs sis lər Kons ti tu si ya ya
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ida rə et mə nin tək mil ləş di ril mə si ilə bağ lı
ye ni mad də nin əla və edil mə si ni Pre zi dent
İl ham Əli yev tə rə fin dən uğur la hə ya ta ke -
çi ri lən və Azər bay ca nın bütün sa hə lə ri ni
əha tə edən mo dern ləş di ril mə si ya sə ti nin
da va mı ki mi də yər lən dir di lər. Vit se-p re -
zi dent lik an la yı şı nın fəl sə fi -el mi iza hı
onun də rin lik və mürək kəb lik, ey ni za -
man da sa də lik məz mu nun dan iba rət dir.
Vit se-p re zi dent lik in sti tu tu nun fəl sə fi an -
la yı şı nın iki ba za xət ti mövcud dur: ha ki -
miy yə tin ali pil lə sin də si ya si ida rə çi lik də
rən ga rəng li yin for ma laş dı rıl ma sı; ali
idarə çi li yin də rin ləş di ril mə si və şa xə lən -
di ril mə si; şa qu li və üfüqi iye rar xi ya nın
həm sa də ləş di ril mə si, həm də çox ça lar lı
ol ma sı. Hər iki xətt vəh dət lik ya ra dır və
bütövlüyü tə min edir. Bütövlük isə, öz
növbə sin də, möhkəm lən mə ni tə min edir.
Ali pil lə – dövlət rəh bər li yi pos tu – və zi -
fə nin ic ra sı ba xım dan şa xə lə rə ay rı lır və
ye ni ida rə et mə ru hu ilə pik nöqtə də bir -
lə şir. Dövlət ida rə çi li yi nin va hid pi ra mi -
da sı tər kib eti ba ri lə müxtə lif pi ra mi da -
lar dan təş kil olu nur. Bu ba xım dan da vit -
se-p re zi dent lik dövlət ida rə çi li yin də möv -
cud olan da xi li pi ra mi da la rın bir ləş mə si
ilə ye ni məz mun lu ali pi ra mi da la rı mey -
da na gə ti rən şərt lən di ri ci da yaq el men ti
ro lu nu oy na yır. Vit se-p re zi dent lik sa yə -
sin də pik də bir lə şən pi ra mi da la rın sa yı
ar tır və böyük bir for ma ha lı nı alır. Vit se-
p re zi dent lik ye ni pi ra mi dal xət lə rin mey -
da na gəl mə si ni və həcm cə da xi li iri pi ra -
mi da la rı ya ra dır.  

Dövlət rəh bə ri dövlə tin və xal qın
bütövlüyünün, əra zi to xu nul maz lı ğı nın,
təhl ükə siz li yin, xal qın so si al ri fah ha lı nın
yax şı laş dı rıl ma sı nın tə mi nat çı sı dır. Döv -
lət rəh bə ri xa ri ci si ya sə tin əsas fi qu ru ki -
mi ölkə ni bey nəl xalq müna si bət lər də
təm sil edir. Dövlət rəh bə ri ha ki miy yət lər
üzə rin də ta raz lı əsas lar la rəh bər lik funk -
si ya sı nı hə ya ta ke çi rir. Onun rəh bər li yi -
nin əsas la rı, is ti qa mət lə ri və ob yek ti, baş -
lı ca ola raq, kons ti tu si on sə la hiy yət lər dən
iba rət olur. Kons ti tu si ya dövlət rəh bə ri -
nə, xal qa, ölkə yə, ha ki miy yət lə rə rəh bər -
lik funk si ya la rı nı müəy yən edir: ona
müva fiq sə la hiy yət lər ve rir, hə min sə la -
hiy yət lər çər çi və sin də funk si ya lar müəy -
yən ləş di rir, və zi fə lər tə yin edir. Xal qın
dövlət rəh bə ri nə müəy yən et di yi hüqu qi
sə la hiy yət lər nə zə ri ba xım dan Kons ti tu -
si ya da ək si ni ta pır. Kons ti tu si ya isə dövlət
rəh bə ri, ha ki miy yət lər və xalq ara sın da
vəh dət ya ra dan va si tə ro lun da çı xış edir. 

Dövlət rəh bə ri nin sə la hiy yət lə ri kom -
p leks lik dən iba rət dir və müxtə lif sa hə lə -
ri əha tə edir. İda rə çi lik bir ba şa və do la yı
(u ni ver sal) ol maq la, dövlə tin bütün sa hə -
lə ri ni əha tə edir. Dövlət rəh bə ri nin sə la -
hiy yət lə ri ida rə çi lik sis te mi nin pi ra mi dal
for ma sın da pi ra mi da nın zir və sin dən ət -
raf la ra doğ ru ge niş lən miş olur. Dövlət
rəh bə ri nin ida rə çi li yin də çox sa hə li tap şı -
rıq lar, müşa hi də və nə za rət mühüm əhə -
miy yət kəsb edir, bu ba xım dan da ida rə -
çi lik yükü çox olur. Yükün çox lu ğun dan
irə li gə lə rək, ha ki miy yət sə la hiy yət lə ri nin
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bölgüsü zə ru rə ti mey da na gə lir. Dövlət
rəh bə ri nin sə la hiy yət lə ri onun kömək çi-
 rəh bər lə ri tə rə fin dən bölünür. Bu za man
mo za ik ida rə çi lik mey da na gə lir. Mo za ik
ida rə çi lik va hid dövlət çi lik xət ti üzrə rən -
ga rəng fi kir lə ri, qə rar la rı və ide ya la rı
özündə cəm ləş di rir. Dövlət rəh bə ri nin
xalq və ha ki miy yət üzə rin də nə za rət
funk si ya sı ço xas pekt li əsas lar la tər kib lə -
rə ay rı lır. 

Bölgü sa yə sin də ha ki miy yə tin pi ki də
rən ga rəng lə şir. Çox şa xə li nə za rət və tap -
şı rıq lar, göstə riş lər sis te mi, struk tu ru for -
ma la şır. Dövlət rəh bə ri nin sə la hiy yət lə ri -
nin rəh bər- kömək çi lər ara sın da bölüşdü -
rül mə si dövlət rəh bə ri pos tu nun möh -
kəm  lən di ril mə si ni və ət raf qur şaq lar sis -
te mi nin ya ra dıl ma sı nı özündə eh ti va edir.
Dövlət rəh bə ri pos tu nun güclən di ril mə si
özlüyündə dövlə tin ida rə çi lik sis te mi nin
güclən di ril mə si ni əks et di rir. 

Vit se-p re zi dent lik in sti tu tu da dövlət
rəh bə ri nin kömək çi- rəh bər lər şə bə kə sin -
dən iba rət dir. Bu şə bə kə ida rə çi li yin yu -
xa rı mər hə lə sin də ida rə et mə nin şa qu li və
üfüqi tra yek to ri ya sın da xət lə ri ço xal dır.
Yu xa rı dan -a şa ğı ya və ək si nə – nə za rət
me xa niz mi üzrə tər kib pi ra mi da la rı nı
mey da na gə ti rir.  

Vit se-p re zi dent lik in sti tu tu və zi fə və
mə su liy yət lə rin bölgüsü zə ru rə ti ni ya ra -
dır və sa hə lər üzrə ida rə çi lik də ar xa yın lı -
ğı şərt lən di rir. Mə su liy yət lər və öhdə lik -
lər iye rar xi ya sı dövlət rəh bə ri pos tu nun
güclən di ril mə si ni özündə eh ti va edir. Vit -

se-p re zi dent lik in sti tu tu nun fəl sə fə si ali
mər hə lə də si ya si kol le gi al lıq dan iba rət -
dir. Qə rar la rın qə bu lu və ic ra sı mə sə lə -
sin də çox tər kib li mövqe lə rin mövcud lu -
ğu nu özündə eh ti va edir. Dövlə tin stra te ji
ida rə çi li yin də çox sa hə li və ço xis ti qa mət -
li li yi şərt lən di rir. İda rə çi lik də stra te ji məz -
mun lu komp leks li li yi mey da na gə ti rir. 

Ümu mi qə na ət be lə dir ki, ölkə də vit -
se-p re zi dent lik tə si sa tı nın ya ra dıl ma sı
baş la nı lan və nə zər də tu tu lan is la hat la -
rın hə ya ta ke çi ril mə si ni, ümu miy yət lə,
ölkə nin da ha uğur lu ida rə olun ma sı nı tə -
min edir. Vit se-p re zi dent lik in sti tu tu nun
ya ra dıl ma sı həm də Azər bay ca nın xa ri ci
əla qə lə ri nin in ten siv ləş di ril mə si ba xı mın -
dan mühüm əhə miy yə tə ma lik idi. Sirr de -
yil ki, Azər bay can bey nəl xalq əla qə lə ri ki -
fa yət qə dər ge niş olan bir dövlət dir. Res -
pub li ka mız həm xa ri ci əla qə lə ri ni
ge niş lən di rir, həm də bey nəl xalq təş ki lat -
la rın üzvü ola raq müxtə lif kon ven si ya la -
ra qo şu lur. Azər bay can bey nəl xalq təş ki -
lat la rın üzvlüyündən, qo şul du ğu ay rı -ay -
rı kon ven si ya lar dan irə li gə lən öhdə lik lə ri
tam şə kil də ye ri nə ye ti rir. Dünya da ge niş
tət biq olu nan vit se-p re zi dent li yi Kons ti -
tu si ya sis te mi mi zə ye ni tə si sat ki mi da xil
et mək də məq səd pre zi dent lik in sti tu tu -
nu güclən dir mək, ölkə nin sa bit in ki şa fı -
na xid mət edə cək ida rə çi lik sis te mi ni tək -
mil ləş dir mək idi. Bu struk tu run Azər bay -
can da tət bi qi mühüm məq səd lə ri – dövlət
qu rum la rı nın fə a liy yə tin də sə mərə li li yin
və çe vik li yin yüksəl dil mə si ni, və tən daş -
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lar qar şı sın da öhdə li yin da ha key fiy yət li
ic ra sı na na il olun ma sı nı, mə mur mə su liy -
yə ti nin güclən di ril mə si ni, ümu mi lik də isə
ye ni mo bil, ef fek tiv ic ra çı lıq funk si ya sı nın
ya ran ma sı nı eh ti va edir. 

Vit se-p re zi dent lik in sti tu tu nun ya ra -
dıl ma sı, da xi li ida rə et mə də ol du ğu ki mi,
res pub li ka nın xa ri ci si ya sə tin də də di na -
mik li yin, çe vik li yin da ha da ar tı rıl ma sı
ba xı mın dan çox mühüm əhə miy yə tə ma -
lik idi. Bütövlükdə, ölkə miz də Kons ti tu si -
ya is la hat la rı yo lu ilə ida rə et mə sis te mi -
nin tək mil ləş di ril mə si nin və vit se-p re zi -
dent lik tə si sa tı nın ya ra dıl ma sı nın cə miy -
 yə tin so si al si fa ri şi ol du ğu sent yab rın 26-
da ümum xalq səs ver mə si nə çı xa rıl mış
Re fe ren dum Ak tı la yi hə si üzrə səs lə rin
he sab lan ma sı nın ye kun nə ti cə lə rin də də
öz ək si ni tap dı. Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya -
sı nın açıq la ma sı na əsa sən, re fe ren dum da
Kons ti tu si ya ya əla və olu nan və ölkə miz -
də ida rə et mə me xa niz mi nin tək mil ləş di -
ril mə si ni nə zər də tu tan “A zər bay can Res -
pub li ka sı nın vit se-p re zi dent lə ri” mad də -
si nə se çi ci lər yüksək dəs tək nüma yiş
et di rə rək 89,28 fa iz səs lə le hi nə səs ver -
di lər. Bəhs olu nan mad də nin “A zər bay can
Res pub li ka sı nın vit se-p re zi den ti və zi fə si -
nə seç ki lər də iş ti rak et mək hüqu qu na
ma lik olan, ali təh sil li, baş qa dövlət lər
qar şı sın da öhdə li yi ol ma yan Azər bay can
Respub li ka sı nın və tən da şı tə yin edi lir”
məz mun lu 2-ci his sə si nin le hi nə 84,5 fa iz
səs ve ril di. Mər kə zi Seç ki Ko mis si ya sı nın
açıq la ma sın dan da göründüyü ki mi, ölkə

üzrə se çi ci lə rin böyük ək sə riy yə ti res pub -
li ka mız da ida rə et mə sis te mi nin tək mil -
ləş di ril mə si nə və çe vik, əl ve riş li ida rə çi -
lik me xa niz mi ki mi bey nəl xalq təcr übə də
özünü doğ rul dan vit se-p re zi dent lik in sti -
tu tu nun ya ra dıl ma sı na müsbət müna si -
bət bil dir di lər. Ölkə və tən daş la rı əmin idi -
lər ki, və zi fə nin tə sis edil mə si Azər bay -
can da pre zi dent üsul -i da rə si nin da ha da
tək mil ləş di ril mə si nə, onun funk si o nal lı -
ğı nın ar tı rıl ma sı na, o cümlə dən fors -ma -
jor hal lar da dövlət ida rə çi li yi nin ar zu o lun -
maz və ziy yə tə düşmə si nin qar şı sı nın alın -
ma sı na, ye ni şə ra it də baş la nan is la hat la rın
da i rə si nin ge niş lən di ril mə si nə gə ti rib çı -
xa ra caq. Və bütün gözlən ti lər özünü doğ -
rult du... 

Bi rin ci xa nı mın vit se-p re zi dent ki mi
mil li si ya si mə kan da mey da na gəl mə si
fak tı dünya tren di nə ta ma mi lə uy ğun dur.
Şər qin Av ra si ya bölgə si nin si ya si- ta ri xi
ba xı mın dan “Ə li ye va fak to ru” qa dın la rın
si ya sə tə inam la və yüksək in tel lekt lə da -
xil ol ma sı nın qa nu na uy ğun tə zahü rüdür. Bu
kon teks tdə bir çox ölkə lə rin ida rə çi lik struk -
tur la rın da qa dın la rın iş ti ra kı dövrün in ki -
şaf mən ti qi ba xı mın dan mil li zə ru rət dir. 

İn san lar inan dıq la rı, eti mad bəs lə dik -
lə ri Meh ri ban xa nım Əli ye va nın tə yi nat
al dı ğı ye ni mə su liy yət li və zi fə də Azər bay -
can na mi nə fə da kar fə a liy yə ti ni təq dir
edir lər. Meh ri ban xa nım Əli ye va mütə ma -
di ola raq cə miy yə tin həs sas tə bə qə lə ri -
nin prob lem lə ri ni həll et mə yə, ana nə va -
zi şi nə eh ti yac du yan uşaq la rı se vin dir mə -
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yə, zən gin mə də niy yə ti mi zi təb liğ et mə -
yə, müxtə lif is ti qa mət lər də ye ni la yi hə lər
re al laş dır ma ğa böyük səy göstə rir. Ye ni
funk si o nal tə si sa tın rəh bə ri və zi fə sin də
gör düyü bu ki mi ge niş miq yas lı iş lər isə cə -
miy yət də onun nüfu zu nu da ha da ar tı rıb. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va is tər mil lət
və ki li, is tər Hey dər Əli yev Fon du nun pre -
zi den ti ki mi çox şa xə li və ic ti mai fay da lı,
sə mə rə li fə a liy yə ti nin qa nu na uy ğun nə ti -
cə si ki mi, Pre zi dent İl ham Əli ye vin müva -
fiq sə rən ca mı ilə Azər bay can Res pub li ka -
sı nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti tə yin edil di.
2017-ci il fev ra lın 21-də ölkə Pre zi den ti -
nin sədr li yi ilə ke çi ri lən Təhl ükə siz lik Şu -
ra sı nın ic la sın da dövlə ti mi zin baş çı sı
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bu pos ta tə -
yin edil mə si nin əsa sın da du ran amil lər -

dən, həm çi nin onun xal qı mız və dövlə ti -
miz qar şı sın da xid mət lə rin dən ge niş bəhs
edə rək, bu qə ra rı şərt lən di rən fak tor la rı
diq qə tə çat dır dı. Pre zi dent İl ham Əli yev
qeyd et di ki, Meh ri ban Əli ye va uzun il lər -
dir ölkə mi zin ic ti ma i- si ya si və mə də ni hə -
ya tın da mühüm və fə al rol oy na yır: “Meh -
ri ban Əli ye va Ye ni Azər bay can Par ti ya sı -
nın sədr müa vi ni dir. Ye ni Azər bay can
Par ti ya sı ölkə mi zin apa rı cı si ya si qüvvə -
si dir, Cə nu bi Qaf qa zın ən böyük par ti ya -
sı dır. Bu gün Ye ni Azər bay can Par ti ya sı -
nın üzvlə ri nin sa yı 700 mi nə ya xın la şır”.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Azər bay -
can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-p re zi -
den ti tə yin olun ma sı res pub li ka ic ti ma iy -
yə ti tə rə fin də bir mə na lı şə kil də rəğ bət lə,
məm nun luq la, böyük se vinc his si ilə qar -

– 351 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



şı lan dı. Çünki 20 il dən çox bir za man kə -
si yin də Azər bay ca nın ic ti ma i- si ya si hə ya -
tın da xüsu si fə al lı ğı ilə se çi lən, böyük
ama lı nı, uğur lu mis si ya sı nı ölkə hüdud -
la rın dan qlo bal miq ya sa dək la yi qin cə ge -
niş lən di rən Meh ri ban xa nım xal qın eti -
ma dı nı ye tə rin cə qa zan mış, da xil də və xa -
ric də inam, ümid, güvənc ünva nı na
çev ril miş dir.  

Meh ri ban Əli ye va nın ali ha ki miy yət
sis te min də Bi rin ci vit se-p re zi dent ki mi
ikin ci yer tut ma sı Azər bay ca nın bi rin ci
xa nı mı nın, ne cə de yər lər, ha lal haq qı idi.
Dövlət ida rə çi li yin də xüsu si ba ca rıq və
qa bi liy yə ti, is tər ic ti ma i, is tər sə də si ya si
fə a liy yə tin də da im Hey dər Əli yev amal la -
rı nı ya şat ma sı, təb liğ et mə si, ən baş lı ca sı
isə xal qın eti mad və sev gi si ni qa zan ma sı
ona bu yüksək sə la hiy yə ti qa zan dır mış dı. 

Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin
ölməz ide ya la rı na bütün var lı ğı ilə bağ lı
olan, Pre zi dent İl ham Əli ye vin hə ya ta ke -
çir di yi çox şa xə li da xi li və xa ri ci si ya sə tə
la yiq li töhfə lə ri ni ve rən Hey dər Əli yev
Fon du nun pre zi den ti nin Ulu Öndə rin me -
ma rı və qu ru cu su ol du ğu müstə qil Azər -
bay can dövlə ti nin ali ida rə et mə sis te min -
də ikin ci yüksək və zi fə ni da şı ma sı na çox -
dan si ya si və mə nə vi haq qı ça tır dı.
Xal qı mı zın mil li mə də niy yə ti nin, mə nə vi
də yər lər sis te mi nin qo run ma sın da, cə -
miy yə tə sağ lam də yər lə rin aşı lan ma sın -
da Meh ri ban xa nı mın müstəs na xid mət -
lə ri onu cə miy yə tə mötə bər ic ti ma i- si ya -
si xa dim ki mi ta nıt mış dır. 

Aka de mik Ra miz Meh di yev “Pre zi -
dent İl ham Əli ye vin iq ti sa di in ki şaf stra -
te gi ya sı nın əsas is ti qa mət lə ri” ad lı mo -
noq ra fi ya sın da qeyd edir ki, Azər bay can
höku mə ti son il lər də dövlət ida rə çi li yi nin
prin sip lə ri ni ye ni me yar la ra uy ğun laş dı -
rır, in sti tu si o nal is la hat la rı də rin ləş dir -
mək lə de mok ra tik dövlət qu ruc lu ğu nun
əha tə si ni da ha da ge niş lən di rir: “Pre zi -
dent İl ham Əli ye vin “Və tən daş lar dövlə tə
de yil, dövlət və tən daş la ra xid mət et mə li -
dir” prin si pi ni rəh bər tut ma sı hə ya ta ke -
çi ri lən ida rə et mə is la hat la rın da, ilk
növbə də, ölkə və tən daş la rı nın ma raq və
mə na fe lə ri nin önə çə kil mə si ni bir da ha
təs diq edir. İn sti tu si o nal is la hat lar dövlət
mə mur la rı tə rə fin dən ölkə və tən daş la rı -
na göstə ri lən xid mə tin da ha da tək mil ləş -
di ril mə si nə və yax şı laş dı rıl ma sı na yönəl -
dil miş dir. Ölkə rəh bər li yi tə rə fin dən tət -
biq edi lən ida rə et mə tex no lo gi ya sı nın
əsas cə hət lə rin dən bi ri hər bir mə mu run
fə a liy yə ti nin əl də edil miş konk ret nə ti cə -
lər əsa sın da qiy mət lən di ril mə si dir. Fə -
aliy yə tin nə ti cə lə rə görə qiy mət lən di ril -
mə si prin si pi, bir qay da ola raq, dövlət mə -
mur la rı nın öz işi nə da ha mə su liy yət lə
ya naş ma sı ilə nə ti cə lə nir, di gər bir tə rəf -
dən də dövlət ida rə et mə apa ra tı nın da ha
sə mə rə li və məh sul dar iş lə mə si nə zə min
ya ra dır”. 

Aka de mik Ra miz Meh di yev ida rə et -
mə sis te min də apa rı lan də yi şik lik lə rin
ida rə et mə tex no lo gi ya sın da müa sir üsul
və for ma la rın tət biq edil mə si nə, bə zi
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dövlət or qan la rın da mövcud olan süstlük
və əta lə tin ara dan qal dı rıl ma sı na, on la rın
ko or di na si ya sı nın da ha sə mə rə li və çe vik
təş kil edil mə si nə, dövlət qul lu ğu nun müa -
sir tə ləb lə rə uy ğun qu rul ma sı na yönəl dil -
di yi ni vur ğu la yır. Bil di rir ki, müəy yən
edil miş hə dəf lə rə çat maq üçün görülən
iş lə rə pe şə kar ya naş ma dan baş qa, həm
də ko man da prin si pi nə cid di ri a yət edil -
mə si tə ləb olu nur. Ko man da prin si pi heç
də hər bir dövlət mə mu ru nun ey ni cür
düşünmə li ol du ğu nu de yil, ölkə nin in ki -
şa fı nın stra te ji is ti qa mət lə ri ilə bağ lı va -
hid mövqe nüma yiş et dir mə lə ri ni, qar şı -
ya qo yu lan məq səd və və zi fə lə rin re al laş -
dı rıl ma sı na mi nə bütün səy lə ri ni sə fər bər
et mə lə ri ni nə zər də tu tur: “A zər bay can da
in sti tu si o nal is la hat la rın ma hiy yə ti nin,
onun məq səd və və zi fə lə ri nin düzgün qiy -
mət lən di ril mə si struk tur də yi şik lik lə ri nin
uğur la apa rıl ma sı nın həl le di ci şərt lə rin -
dən bi ri dir. La kin müşa hi də lər göstə rir ki,
ida rə et mə is la hat la rı nın “fəl sə fə si” ilə
bağ lı bir- bi rin dən fərq li tə səvv ürlər
mövcud dur”. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Kons ti -
tu si ya sın da edil miş müva fiq də yi şik lik lə -
rin dövlət ida rə çi li yi nin güclən mə si nə və
is la hat la rın ahən gi nin ar tma sı na sə bəb
ol du ğu nu qeyd edən aka de mik Ra miz
Meh di ye vin fik rin cə, 2016-cı il sent yab -
rın 26-da ke çi ril miş ümum xalq səs ver mə -
sin də (re fe ren dum da) qə bul edil miş
Kons ti tu si ya ya də yi şik lik lər bu ba xım dan
müa sir dövlət apa ra tı sis te mi nin da ha

güclü in sti tut laş ma sı na sə bəb ol muş dur:
“A zər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit -
se-p re zi den ti və vit se-p re zi dent lə ri in sti -
tu tu ya ra dıl mış dır. Xüsu si lə də Pre zi dent
İl ham Əli ye vin 2017-ci il 21 fev ral ta rix li
sə rən ca mı ilə Hey dər Əli yev Fon du nun
pre zi den ti, UNES CO- nun və ISESCO- nun
xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban xa nım Əli ye -
va nın Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin -
ci vit se-p re zi den ti tə yin edil mə si ölkə mi -
zin dövlət ida rə çi li yi ta ri xin də ye ni mər -
hə lə nin əsa sı nı qoy du. Bu tə yi nat ali
dövlət ida rə çi li yi nin tək mil ləş di ril mə si və
da ha da güclən di ril mə si, hüqu qi dövlət
qu ru cu lu ğu pro se si nin sürət lən di ril mə si,
dövlət ida rə et mə or qan la rın da qə rar la rın
opera tiv qə bu lu, so si al- hu ma ni tar sa hə -
də dövlət si ya sə ti nin uğur la hə ya ta ke çi -
ril mə si ba xı mın dan müstəs na əhə miy yə -
tə ma lik dir”. 

Azər bay can Pre zi den ti nin ic ti ma i- si -
ya si mə sə lə lər üzrə kömək çi si Əli Hə sə -
nov he sab edir ki, vit se-p re zi dent lik in -
sti tu tu çe vik və sə mə rə li ida rə çi li yin tə -
min edil mə si üçün əl ve riş li me xa nizm
ki mi bey nəl xalq təcr übə də də özünü doğ -
rult muş dur. Vit se-p re zi dent və zi fə lə ri nin
tə sis edil mə si Azər bay can da pre zi dent
üsul -i da rə si nin tək mil ləş di ril mə si ni,
onun müa sir ça ğı rış la ra adek vat lı ğı nı,
fors -ma jor və ziy yət lər də dövlət ida rə çi li -
yi me xa niz mi nin op ti mal funk si o nal lı ğı nı
tə min et mək məq sə din dən irə li gə lir, iq -
ti sa di is la hat la rın da i rə si nin ge niş lən di -
ril mə si nə və on la rın sürət lən di ril mə si nə
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xid mət edir. Həm çi nin, ye ni in sti tu tun for -
ma laş dı rıl ma sı ilə Azər bay can Pre zi den -
ti nin sə la hiy yət lə ri nin ic ra me xa niz mi də -
qiq lə şir, dövlət ida rə çi li yi if lic və ziy yə tə
düşmək təhl ükə sin dən sı ğor ta la nır. 

Əli Hə sə nov bil dir miş dir ki, Meh ri ban
Əli ye va zən gin və çox şa xə li fə a liy yə ti ilə
ölkə nin ic tma i- si ya si hə ya tın da mühüm
rol oy na mış, ölkə nin Bi rin ci xa nımı in sti -
tu tu nu for ma laş dır mış dır. Onun ölkə hə -
ya tın da da ha ge niş fə a liy yə ti nə ol duq ca
zə ru ri im kan lar ya ran mış dır. Bi rin ci vit -
se-p re zi dent lik in sti tu tu məhz bu si ya si
tə lə ba tın ödə nil mə si üçün ən yax şı funk -
si o nal sis tem dir: “Meh ri ban xa nım Əli ye -
va nın di na mik xa rak te ri, onun xa rak te -
rin dən gə lən konk ret li lik, iş güzar lıq, hu -
ma nist lik, Azər bay can dövlə ti nə, xal qı na
bağ lı lıq his si əsas ve rir ki, o, cə nab Pre zi -
den tin qar şı ya qoy du ğu və zi fə lə rin re al -
laş dı rıl ma sı na, ha ki miy yət ko man da sı nın
sə fər bər olu na raq inam la ölkə ni gə lə cə yə
doğ ru apar ma sı na də yər li töhfə ver sin.
Mən əmi nəm ki, Bi rin ci vit se-p re zi dent -
lik in sti tu tu Azər bay can dövlə ti nin in ki -
şa fın da önəm li rol oy na ya caq, onun əsas
hə dəf lə ri ni, so si al, mə də ni və di gər sa hə -
lər də əhə miy yət li la yi hə lə ri uğur la hə ya -
ta ke çi rə cək bir qu rum ola caq”. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Bi rin ci
vit se-p re zi dent tə yin olun ma sı xal qın ar -
zu su nu əks et di rən uğur lu bir se çim idi.
Çünki ölkə də və dünya da hər kə sə ay dın -
dır ki, Meh ri ban xa nım nə in ki ic ti ma i, mə -
də ni, hu ma ni tar xa rak ter li fə a liy yə ti ilə

Azər bay ca nın in ki şa fı na öz la yiq li töhfə -
si ni ve rib, ey ni za man da ölkə mi zin si ya si
sis te mi nin avan qard qüvvə si – al ter na tiv -
siz si ya si güc olan Ye ni Azər bay can Par ti -
ya sın da sədr müa vi ni ki mi öz sə mə rə li və
məq sədy önlü fə a liy yə ti ni da vam et di rib.
Ta ri xi re al lıq la rın fo nun da ic ti ma i- si ya si
zə ru rət dən ya ra nan Ye ni Azər bay can Par -
ti ya sı ulu öndər Hey dər Əli ye vin ide ya la -
rı əsa sın da in ki şaf edə rək zən gin və şə -
rəf li yol ke çib, Azər bay ca nın gə lə cə yi ni
in şa edən möhkəm tə məl lər ata raq ölkə -
mi zin xi la sı və dir çə li şi ni tə min edib.
Ümum mil li Li de rin la yiq li va ri si, onun si -
ya sə ti ni müa sir dövrün re al lıq la rı na
müva fiq su rət də uğur la da vam et di rən
Pre zi dent İl ham Əli ye vin sədr li yi ilə YAP
bu gün müstə qil, qüdrət li və nüfuz lu
Azər bay ca nın in ki şa fı na la yiq li töhfə lər
ve rir, ölkə mi zin gücünün da hada ar tma -
sın da özünə məx sus rol oy na ya raq ta ri xi
mis si ya nı ye ri nə ye ti rir. Şübhə siz ki, adı
və fə a liy yə ti hu ma nizm və xe yir xah lıq la
as so si a si ya olu nan, Azər bay can re al lıq la -
rı nın bey nəl xalq ic ti ma iy yə tə çat dı rıl ma -
sın da fə al rol oy na yan Meh ri ban xa nım
Əli ye va nın par ti ya nın sədr müa vi ni se çil -
mə si YAP -ın son ra kı fə a liy yə tin də ye ni na -
i liy yət lə rin qa za nıl ma sın da, ye ni key fiy -
yət də yi şik lik lə ri nin mey da na gəl mə sin -
də müstəs na əhə miy yə tə ma lik olub.
Ümum xalq par ti ya sı olan YAP -ın ta ri xi
əhə miy yə tə ma lik olan V Qu rul ta yın da bu
ba rə də yek dil qə ra rın qə bul olun ma sı
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Azər bay can ic ti ma iy yə ti tə rə fin dən böyük
məm nun luq la qar şı lan dı.  

Bu kon teks tdə bir sı ra mühüm mə -
qam la ra nə zər ye ti rək. Əv və la, vur ğu la -
maq va cib dir ki, Azər bay can si ya si ta ri xi -
nin mühüm əla mət dar ha di sə si olan Ye ni
Azər bay can Par ti ya sı nın V Qu rul ta yı çər -
çi və sin də qə bul edi lən qə rar lar və edi lən
se çim lər par ti ya nın güclən di ril mə si is ti -
qa mə tin də mühüm əhə miy yət kəsb edib.
YAP -ın struk tur la rı na ye ni se çim lə rin
edil mə si təş ki la ti nöqte yi- nə zər dən xüsu -
si önəm da şı maq la ya na şı, par ti ya nın fə -
a liy yə ti nin sti mul laş dı rıl ma sı na və sə mə -
rə li lik sə viy yə si nin ar tı rıl ma sı na əhə miy -

yət li töhfə lər ve rib. Xüsu si lə də Azər  bay -
ca nın müstə qil li yi nin ilk dövrlə rin dən eti -
ba rən mil li mə də niy yə tin qo run ma sı sa -
hə sin də çox şa xə li və ge niş miq yas lı fə a liy -
yət göstə rən, mil li mu si qi nin, ədə biy yat
və po e zi ya nın, id ma nın in ki şa fı na ver di yi
töhfə lə rə, dünya mə də niy yət lə ri nin mü -
ba di lə si sa hə sin də ki xid mət lə ri nə görə
Azər bay can cə miy yə ti nin hər bir üzvü tə -
rə fin dən təq dir olu nan Azər bay ca nın bi -
rin ci xa nı mı, UNES CO- nun və ISESCO- nun
xoş mə ram lı sə fi ri Meh ri ban Əli ye va nın
Ye ni Azər bay can Par ti ya sı nın səd ri nin
müa vi ni  se çil mə si əla mət dar ha di sə ol -
du. Da nıl maz hə qi qət dir ki, dünya təcr ü -
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bə sin də bi rin ci xa nı mın ic ti ma i, si ya si
hə yat da, hu ma ni tar sa hə lər də bu qə dər
ak tiv ol ma sı, bey nəl xalq miq yas da ölkə -
nin la yiq li təm sil çi si nə çev ril mə si hal la -
rı na az rast gəl mək olar. Bu, onu göstə rir
ki, Meh ri ban xa nım Əli ye va nın YAP səd -
ri nin müa vi ni se çil mə si par ti ya və cə miy -
yət üçün mühüm əhə miy yət kəsb et mək -
lə ya na şı, ölkə nin apa rı cı par ti ya sı nın və
dövlə ti mi zin da ha da güclən di ril mə si is -
ti qa mə tin də mötə bər ha di sə dir. Ötən za -
man müddə tin də bu te zi sin ger çək li yi öz
təs di qi ni tap mış ol du.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Bi rin ci
vit se-p re zi dent tə yin edil mə si ni şərt lən -
di rən mühüm amil lər dən – po zi tiv ob yek -
tiv ger çək lik lər dən bi ri onun Ye ni Azər -
bay can Par ti ya sı nın sədr müa vi ni ki mi sə -
mə rə li fə a liy yət göstər mə si dir. Si ya si
hə ya tın gər gin rit mi nə bax ma ya raq, Meh -
ri ban xa nım Əli ye va öz tək rar sız və bən -
zər siz imi ci ni qo ru yub sax la ya bi lir, özü -
nə  məx sus çe vik, ori ji nal fə a liy yə ti cə miy -
yət üçün ak tu al lıq kəsb et di yin dən, dövlət
ida rə et mə apa ra tı nın onun fə a liy yə ti nə
də rin eh ti ya cı du yu lur.  

Pre zi dent İl ham Əli yev Meh ri ban Əli -
ye va nın Mil li Məc li sin de pu ta tı ki mi də
mühüm iş lə rin al tı na im za at dı ğı nı, se çi -
ci lə rin prob lem lə ri nin həl li, həm çi nin
Azər bay ca nın bey nəl xalq müstə vi də təm -
sil olun ma sı is ti qa mə tin də sə mə rə li fə -
aliy yət göstər mə si ni diq qə tə çat dır mış -
dır: “Meh ri ban Əli ye va 2005-ci il dən
Azər bay can Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin

de pu ta tı dır. O, de pu tat ki mi çox böyük iş -
lər görüb, təm sil et di yi da i rə nin so si al -iq -
ti sa di prob lem lə ri nin həl li is ti qa mə tin də
çox böyük ad dım lar atıb. Se çi ci lər lə da im
tə mas da dır və onun de pu tat ki mi əsas fə -
a liy yə ti se çi ci lə rin prob lem lə ri nin həl li ilə
bağ lı dır. Ey ni za man da, Meh ri ba nın de -
pu tat ki mi çox ge niş bey nəl xalq fə a liy yə ti də
var. Bu fə a liy yət nə ti cə sin də müxtə lif ölkə -
lər də qa zan dı ğı mız dost la rın sa yı ar tıb”. 

Sa da la nan is ti qa mət lər lə ya na şı,
dövlət baş çı sı Meh ri ban xa nım Əli ye va nın
hu ma ni tar, mə də niy yət, in cə sə nət sa hə -
sin də, elm və təh si lin in ki şa fı is ti qa mə tin -
də çox şa xə li, də rin məz mun lu və sə mə rə li
fə a liy yə ti nin par laq və in cə ciz gi lə ri ni də -
qiq lik lə təs vir edir, ümum mil li əhə miy yə -
tə ma lik olan müsbət nə ti cə lə ri diq qə tə
çat dı rır. Pre zi dent İl ham Əli yev, həm çi nin,
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın yüksək təş ki -
lat çı lıq qa bi liy yə ti ni, bu sa hə də əl də et di -
yi na i liy yət lə ri vur ğu la ya raq de yir: “Meh -
ri ban Əli ye va Mil li Olim pi ya Ko mi tə si nin
İc ra iy yə Ko mi tə si nin üzvüdür və onun bu
fə a liy yə ti də təq di rə la yiq dir. Ölkə miz də
ke çi ril miş bir ne çə qlo bal təd bi rin təş ki -
lin də Meh ri ban Əli ye va xüsu si rol oy na -
mış dır. 2012-ci il də “E u ro vi si on” mah nı
müsa bi qə si nin yüksək sə viy yə də ke çi ril -
mə si məhz onun təş ki lat çı lı ğı ilə mümkün
ol muş dur. 2015-ci il də bi rin ci Av ro pa
Oyun la rı nın yüksək sə viy yə də ke çi ril mə -
si də Təş ki lat Ko mi tə si nin və onun rəh bə -
ri Meh ri ban Əli ye va nın fə a liy yə ti nə ti cə -
sin də mümkün ol muş dur. İki il ya rım ər -
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zin də bu Oyun la rı Yay Olimpiya Oyun la rı
sə viy yə sin də ke çir mək, əl bət tə ki, böyük
na i liy yət idi. Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı ta -
rix də ən yüksək sə viy yə də ke çi ril miş
mötə bər id man təd bi ri ki mi qa la caq dır”.  

AB Ş-ın Mar kett Uni ver si te ti nin bey -
nəl xalq müna si bət lər üzrə ek sper ti Pi ter
Teys də Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay ca -
nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti və zi fə si nə tə -
yin olun ma sı na müna si bət bil di rər kən
qeyd edib ki, Meh ri ban xa nım ic ti mai dip -
lo ma ti ya sa hə si nə qa zan dı ğı uğur lar la
Azər bay ca nın və dünya nın ic ti mai eli ta -
sı na yax şı ta nış dır. Onun zən gin fə a liy yə ti
si ya si post da mühüm iş lə ri hə ya ta ke çir -
mək üçün əla ba za de mək dir. Meh ri ban
Əli ye va Bi rin ci vit se-p re zi dent ki mi ölkə -
nin ic ra ha ki miy yə ti nə ye ni di na mi ka gə -
ti rə cək və ic ti mai dip lo ma ti ya tə şəbb üslə -
ri ni da ha da ak tiv mər hə lə yə yüksəl də -
cək. Pi ter Tey sin sözlə ri nə görə, ölkə
pre zi den ti tə rə fin dən qə bul edil miş qə rar
Azər bay can qa dı nı nın ölkə nin iq ti sa di in -
ki şa fı na töhfə si ni nüma yiş et di rir və Azər -
bay ca nın dünya da kı nüfu zu nu ar tı ra caq.
Ek spert Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay ca -
nın bir çox ölkə və bey nəl xalq təş ki lat lar -
la əmək daş lı ğı nı möhkəm lən di rə cə yi ni də
əmin li yi ni ifa də edib. Qeyd edib ki, Bi rin -
ci vit se-p re zi dent mul ti kul tu ra lizm və di -
ni to le rant lıq də yər lə ri nin təş vi qi  is ti qa -
mə tin də də fə a liy yət göstə rə cək.  

Av ro pa İt ti fa qı nın xa ri ci si ya sə ti, bey -
nəl xalq əla qə lər və dip lo ma ti ya mə sə lə -
lə ri ni işıq lan dı ran “Brus sels Dip lo ma tic”

xə bər por ta lı da Meh ri ban xa nı mın tə yi -
na tı na yer ayır mış, Azər bay ca nın Bi rin ci
xa nı mı nın mühüm dövlət pos tu na irə li çə -
kil mə si ni dövlət sek to run da və ic ti ma i- si -
ya si hə yat da başl na nan ye ni is la hat la rın
mühüm tər kib his sə si ki mi sə ciy yə lən dir -
miş dir. Por tal da “A li ye va from First Lady
to First vi ce-p re si dent of Azer ba i jan” baş -
lıq lı xə bər də qeyd olu nur ki, Azər bay can
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin im za la dı ğı sə -
rən cam la Meh ri ban Əli ye va nın Azər bay -
can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-p re zi -
den ti tə yin edil mə si de mok ra tik dövlət
qu ru cu lu ğu is ti qa mə tin də atı lan ad dım la -
ra ye ni im puls ve rə cək dir. Hə min ya zı da
Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti
Meh ri ban Əli ye va haq qın da oxu cu la ra mə -
lu mat ve ri lir, onun UNES CO- nun xoş mə -
ram lı sə fi ri ki mi ic ti ma i- hu ma ni tar fə a liy -
yə ti nin müxtə lif sa hə lə rin dən bəhs edi lir. 

AB Ş-ın nüfuz lu “The Was hing ton Ti -
mes” qə ze tin də “Cas pi an Gro up Hol ding -
s”in di rek to ru Rob Sübha ni nin “A zər bay -
ca nın xe yir xah xa nı mı” sərl övhə li mə qa -
lə sin də isə Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı
və Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli -
ye va nın yüksək in sa ni key fiy yət lə rin dən
və xey riy yə çi lik fə a liy yə tin dən bəhs edir.
Müəl lif Meh ri ban Əli ye va nın bu ya xın lar -
da ölkə nin Bi rin ci vit se-p re zi den ti və zi -
fə si nə tə yin edil mə si nin mə də ni, iq ti sa di
və si ya si ba xım dan əsas lan dı rıl mış ol ma -
sın dan söhbət aça raq, “A zər bay ca nın
Şeks pi ri” Hüseyn Ca vi din aşa ğı da kı mis -
ra la rı nı si tat gə ti rir:  
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“Gəz dim, do laş dım, uğ ra dım hər elə, 
Mən böylə bir qa dın görmə dim hə lə. 
Böyüklükdə, mər hə mət də se çil miş, 
Ali cə nab lıq bo yu na bi çil miş”.  

Müəl lif ya zır ki, müsəl man dünya sın -
da qa dın lar gen der bə ra bər li yi və mühüm
qə rar lar qə bul edi lən ma sa ar xa sın da yer
uğ run da müba ri zə apar dıq la rı bir vaxt da
Azər bay can bu yüksək və zi fə yə qa dı nı tə -
yin et mək lə ta ri xi əhə miy yət li sıç ra yış
edib.  

Av ro pa nın nüfuz lu me dia or qan la rı
Meh ri ban xa nı mın yüksək si ya si pos ta
irə li çə kil mə si ni mühüm ha di sə ki mi işıq -
lan dır dı. Av ro pa İt ti fa qı nın xa ri ci si ya sə -
ti, bey nəl xalq əla qə lər və dip lo ma ti ya mə -
sə lə lə ri nə da ir xə bər lər dərc edən “Brus -
sels Dip lo ma tic” por ta lı Pre zi dent İl ham
Əli ye vin im za la dı ğı Sə rən cam la Meh ri ban
Əli ye va nın Azər bay can Res pub li ka sı nın
Bi rin ci vit se-p re zi den ti tə yin edil mə si nə
ge niş yer ver di. “A li ye va from First Lady
to First vi ce-p re si dent of Azer ba i jan” baş -
lıq lı ya zı da Azər bay can Res pub li ka sı nın
Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye -
va haq qın da oxu cu la ra mə lu mat ve ril miş,
Onun UNES CO- nun xoş mə ram lı sə fi ri ki -
mi dünya miq ya sın da gördüyü iş lər ge niş
işıq lan dı rıl mış dır.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın fəx ri və tən da şı ol -
du ğu Bol qa rıs ta nın Ve li ko Tır no vo şə hə -
ri nin me ri Da ni el Pa nov da bu tə yi na tı
yüksək qiy mət lən dir miş dir. D.Pa nov qeyd
et miş dir ki, Meh ri ban xa nım dünya da ic -

ti mai fə a liy yə ti ilə se çi lən nüfuz lu xa dim -
dir. Onun rəh bər lik et di yi Hey dər Əli yev
Fon du nun dünya da fə a liy yə ti mil yon lar la
in san da xoş müna si bət for ma laş dır mış -
dır. Fon dun dəs tə yi ilə Bol qa rıs tan da bər -
pa olun muş “Tra pe zit sa” Me mar lıq Mu -
ze y-Qo ru ğu da bu ba xım dan dünya ic ti -
ma iy yə ti nin diq qə ti ni cəlb et miş dir.
“Meh ri ban Əli ye va bu hu ma nist fə a liy yə -
ti ilə dünya mul ti kul tu ra liz min də rin
töhfə lər ve rir. Onun bu xid mət lə ri sa yə -
sin də Azər bay can gə lə cək də də mul ti kul -
tu ral müxtə lif li yin təş vi qi ni da vam et di -
rə cək, dünya ya to le rant lıq və de mok ra ti -
ya nümu nə si ola caq”. 

Da ni el Pa nov qeyd et miş dir ki, Azər -
bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit se-p re -
zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın böyük təc -
rübə si, dünya mə də ni ir si nin qo run ma sı -
na ver di yi töhfə lər ölkə nin bey nəl xalq
miq yas da ro lu nun da ha da ar tma sı na sti -
mul ve rə cək. 

Müqəd dəs Ki ril və Me fo di adı na Ve li -
ko Tır no vo Uni ver si te ti nin rek to ru Xris to
Bon jo lov isə bil dir miş dir ki, Ve li ko Tır no -
vo Uni ver si te ti nin fəx ri dok to ru Meh ri -
ban Əli ye va nın be lə yüksək eti ma da la -
yiq görülmə si bu ali təh sil oca ğı nın bütün
kol lek ti vi üçün böyük şə rəf dir. “Böyük pe -
şə kar lı ğa, yüksək in tel lek tə və zən gin təc -
rübə yə ma lik Meh ri ban Əli ye va ona göstə -
ri lən bu eti ma dı doğ rul da caq, Azər bay -
can Res pub li ka sı nın sülh və ri fah va hə si
ki mi da ha da güclən mə si nə əhə miy yət li
töhfə lər ve rə cək. Meh ri ban Əli ye va nın hu -
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ma nizm, to le rant lıq və mul  ti kul tu ra lizm
na mi nə gördüyü iş lər yüksək də yə rə ma -
lik dir”. 

Bol qa rıs ta nın nüfuz lu “Fo cus”, “Pik”,
“Blitz” xə bər agent lik lə ri, BTV te le vi zi ya
ka na lı, “Stan dart ”, “24 Ça sa”, “Se qa”, “Zem -
ya” qə zet lə ri, Frog news .bg, Me di a po ol. bg,
Dnesp lus. bg in for ma si ya por tal la rı Meh -
ri ban Əli ye va nın hə yat və fə a liy yə ti, onun
gördüyü iş lər, Bi rin ci vit se-p re zi dent və -
zi fə si nə tə yin olun ma sı ba rə də mə lu mat -
lar yay mış dır. Hə min mə lu mat lar da Azər -
bay can da hə ya ta ke çi ri lən Kons ti tu si ya is -
la hat la rı, bu is la hat la rın tər kib his sə si
ki mi vit se-p re zi dent lik in sti tu tu nun ya -
ra dıl ma sı haq qın da da mə lu mat ve ri lir.
Mə lu mat lar da, həm çi nin Meh ri ban Əli ye -
va nın rəh bər lik et di yi Hey dər Əli yev Fon -
du nun Bol qa rıs ta nın Ve li ko Tır no vo şə -
hə rin də ki “Tra pe zit sa” Ta ri xi Me mar lıq
Qo ru ğu nun bər pa sı na et di yi ma liy yə
töhfə sin dən, qo ru ğun ötən ilin sent yabr
ayın da ke çi ril miş açı lış mə ra si min də
onun özünün iş ti ra kın dan, Ve li ko Tır no -
vo şə hə ri nin fəx ri və tən da şı və Müqəd -
dəs Ki ril və Me fo di adı na Ve li ko Tır no vo
Uni ver si te ti nin fəx ri dok to ru ad la rı na la -
yiq görülmə sin dən, ölkə də və xa ric də ki fə -
al ic ti mai fə a liy yə tin dən bəhs edilmiş dir. 

Pa kis ta nın nüfuz lu in gi lis dil li "Pa kis -
tan Ob ser ver" qə ze tin də ta nın mış jur na -
list Hə mid Şa hi nin "Meh ri ban Əli ye va: Kə -
də ri se vin cə çe vi rən in san" sərl övhə li mə -
qa lə sin də Azər bay can Res pub li ka sı nın
Bi rin ci vit se-p re zi den ti, Azər bay ca nın bi -

rin ci xa nı mı, mil lət və ki li, Hey dər Əli yev
Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban xa nım
Əli ye va nın zən gin fə a liy yə ti nə nə zər sa lı -
nır. Müəl lif bil di rir ki, ta nın mış zi ya lı ai lə -
sin də böyümüş Meh ri ban Əli ye va va li -
deyn lə rin dən in san də yər lə ri nə hörmət -
lə ya naş ma ğı, po e zi ya, mə də niy yət və
mu si qi ni sev mə yi öyrə nib. 

Ya zı da Meh ri ban Əli ye va nın öz xey -
riy yə çi lik fə a liy yə ti nə 1995-ci il də Azər -
bay can Mə də niy yə ti nin Dost la rı Fon du
va si tə si lə Azər bay can mə də niy yə ti nin
təb li ği ilə baş la dı ğı vur ğu la nır. Bil di ri lir
ki, Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı Meh ri ban
Əli ye va 2004-cü ilin 10 may ta ri xin də
ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin adı nı
da şı yan fon dun pre zi den ti və zi fə si nə tə -
yin olun duq dan son ra bu fə a liy yə ti ni da -
ha da ge niş lən di rib. 

Mə qa lə də mə də niy yət sa hə si nin Hey -
dər Əli yev Fon du nun pri o ri tet is ti qa mət -
lə rin dən bi ri ol du ğu qeyd olu nur. Bu is ti -
qa mət də görülmüş iş lər, in şa edil miş Mu -
ğam Mər kə zi, kon sert zal la rı, mu si qi
li sey lə ri və mu ğam günlə ri, Qə bə lə fes ti -
va lı, Vi val di və Gerş vi nin mu si qi kom po -
zi si ya la rı nın ifa la rı, Azər bay can mə də niy -
yə ti haq qın da nəşr lər ba rə də bil gi lər mə -
qa lə də öz ək si ni ta pır. 

Həm çi nin Fon dun əsas is ti qa mət lə -
rin dən bi ri nin uşaq prob lem lə ri nin həl li
ol du ğu nu bil di rən H.Şa hin bu təş ki lat tə -
rə fin dən yüksək stan dart la ra ca vab ve -
rən mək təb lər, xəs tə xa na lar, Ta las se mi ya
Mər kə zi nin in şa olun du ğu nu vur ğu la yır.
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Mə qa lə də, həm çi nin Meh ri ban Əli ye va -
nın tə şəbb üsü ilə bir çox ölkə lər də uşaq -
lar və ahıl lar ev lə ri nə mad di və mə nə vi
yar dım lar edil di yi, əlil uşaq la rın cə miy -
yə tə in teq ra si ya olun ma sı üçün yay düşər -
gə lə ri nin təş kil olun du ğu, qan ver mə və
in su lin pay laş dı rıl ma sı proq ram la rı nın
hə ya ta ke çi ril di yi bil di ri lir. 

“Va ti kan ra di o su” nun say tın da ve ril -
miş mə qa lə də Azər bay can Res pub li ka sı -
nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli -
ye va nın “Va ti kan ra di o su” na müsa hi bə si
də yer alır. Meh ri ban Əli ye va “Müsəl man
ölkə si olan Azər bay can da kı Fond xris ti an
ir si nin bər pa sı ilə bağ lı iş lə ri nə üçün ma -
liy yə ləş di rir” su a lı nın ca va bın da de yib: 

“A zər bay can Av ro pa ilə Asi ya nın, Şərq
ilə Qər bin qo vu şu ğun da yer lə şən ölkə dir.
Bu coğ ra fi mövqe ölkə mi zi sə ciy yə lən di -
rən zən gin müxtə lif li yə tə sir göstə rib.
Azər bay can da məs kun la şan xalq lar ara -
sın da hə mi şə dost luq və qar daş lıq müna -
si bət lə ri olub. Çox say lı di ni kon fes si ya la -
rın mövcud ol ma sı bi zim böyük sər və ti -
miz dir. O cümlə dən Müqəd dəs Mar  çel li -
nio və Pi et ro ka ta kom ba la rı nın bər pa sı
Müqəd dəs Taxt -Ta cın və Azər bay ca nın
müştə rək la yi hə si nin tər kib his sə si dir. Bi -
zim Fon du muz bu müştə rək işi gə lə cək də
da vam et dir mə yə hə mi şə ha zır ola caq”. 

“Av ve ni re” qə ze ti nin say tın da yer ləş -
di ril miş ya zı da Müqəd dəs Mar çel li nio və
Pi et ro ka ta kom ba la rı nın ta ri xi haq qın da
mə lu mat ve ri lir, on la rın xris ti an dünya sı -
nın önəm li mə də ni də yər lə rin dən ol du ğu

vur ğu la nır. Qeyd olu nur ki, bu ka ta kom -
ba la rın bər pa sı Hey dər Əli yev Fon du ilə
Müqəd dəs Taxt -Tac ara sın da 2012-ci il də
im za lan mış iki tə rəf li sa zi şə əsa sən hə ya -
ta ke çi ri lib. Ka ta kom ba la rın bər pa dan
son ra açı lış mə ra si min də iş ti rak edən
Meh ri ban Əli ye va din lə ra ra sı di a lo qun
önəm li də yər ol du ğu nu bil di rib. Va ti ka -
nın Mə də niy yət üzrə Pon ti fik Şu ra sı nın
səd ri kar di nal Canf ran ko Ra va zi isə müsəl -
man ölkə si nin xris ti an abi də si nin bər pa -
sı na töhfə ver mə si nin ta rix də bir ilk ol -
du ğu nu de yib. 

Ərəb dünya sın da nüfuz lu “Əl- Mə nə rə”
jur na lın da dərc olun muş mə qa lə də zi ya lı
ai lə mühi ti nin Meh ri ban Əli ye va da mər -
hə mət, xe yir xah lıq, in san sev gi si ki mi nə -
cib hiss lə rin, o cümlə dən in cə sə nə tə ma -
ra ğın əsa sı nı təş kil edən dünyagö rüşünün
for ma laş ma sı na tə si ri ba rə də söhbət açı -
lır, Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti nin həm mil li, həm qlo -
bal sə viy yə lər də gördüyü iş lər ba rə də mə -
lu mat ve ri lir, hə min iş lə rin onun haq qın -
da mütə rəq qi müsəl man qa dı nı imi ci ni
ya rat dı ğı vur ğu la nır. 

Ya zı da Meh ri ban Əli ye va nın 2004-cü
il də re gi on da ən böyük qey ri-h öku mət
təş ki la tı nı tə sis et di yi bil di ri lir. Azər bay -
can xal qı nın ümum mil li li de ri Hey dər Əli -
ye vin adı nı da şı yan bu təş ki la tın Azər bay -
can re al lıq la rı nın dünya da ge niş təb li ği
ilə ya na şı, Hey dər Əli yev ir si nin ye ni və
gənc nəs lə öyrə dil mə sin də mühüm rol oy -
na dı ğı qeyd olunur. Müəl lif Hey dər Əli yev
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Fon du nun çox vek tor lu fə a liy yə ti haq qın -
da ət raf lı mə lu mat ve rir. Bu xüsus da,
Meh ri ban Əli ye va nın gündə lik fə a liy yət -
lə rin də so si al və hu ma ni tar as pekt lə rin
öndə get di yi vur ğu la nır, ölkə miz də kim -
sə siz uşaq la rın və yaş lı la rın prob lem lə ri -
nin həll edil mə si yo lun da mühüm iş lə rin
görüldüyü oxu cu la rın diq qə ti nə çat dı rı lır.
Fon dun xət ti ilə ye ni təh sil, sə hiy yə və in -
cə sə nət ocaq la rı nın in şa edil di yi, in su lin
və qan do nor lu ğu ak si ya la rı, elə cə də ana
südü ilə qi da lan dır ma üzrə ma a rif lən dir -
mə ak si ya la rı və s. so si al tə şəbb üslə rin
hə ya ta ke çi ril di yi bil di ri lir. Həm çi nin
Meh ri ban Əli ye va nın mil li mu si qi ənə nə -
lə ri nin in ki şa fı və xa ric də ta nı dıl ma sı
yönündə Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə -
yi ilə müa sir Mu ğam Mər kə zi nin ti kil di yi,
Fon dun tə şəbb üsü ilə müxtə lif ölkə lər də
ke çi ri lən mə də niy yət təd bir lə rin də Azər -
bay can mu ğa mı nın pri o ri tet yer də ol du -
ğu, ha be lə hər il ay rı -ay rı is te dad lı yer li
və bey nəl xalq mu si qi çi lə rin iş ti ra kı ilə Qə -
bə lə Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı nın təş kil
edil di yi oxu cu la rın diq qə ti nə çat dı rı lır. 

İta li ya nın “I ta lia Og gi” qə ze tin də
Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit -
se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın çox -
şa xə li fə a liy yə tin dən bəhs edən ya zı da
vur ğu la nır ki, Meh ri ban Əli ye va dur ma -
dan ça lı şa raq ölkə sin də önəm li mis si ya -
la rı ye ri nə ye tir mək də dir. Azər bay can
Pre zi den ti nin xa nı mı gördüyü önəm li iş -
lər sa yə sin də ölkə nin ən ta nın mış si ma -
la rın dan bi ri nə çev ri lib. 

Mə qa lə də ötən il Va ti kan da sə fər də
olan Meh ri ban Əli ye va nın Ro ma Pa pa sı
Fran sisk ilə görüşünə, “Mi lan -Ex po 2015”
Ümumd ünya sər gi sin də Azər bay can pa -
vil yo nun da təş kil edil miş “Mil li gün”də iş -
ti ra kı na da ir mə qam lar yer alıb. Diq qə tə
çat dı rı lır ki, Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı
id man, mə də niy yət, so si al və di gər sa hə -
lər də mühüm la yi hə lə rin tə şəbb üska rı dır.
Onun irə li sürdüyü tə şəbb üslər hər za -
man böyük ək s-sə da do ğu rur. Azər bay ca -
nın in ki şa fı və dünya da təb li ği is ti qa mə -
tin də onun ide ya la rı tükən mək bil mir.
2002-ci il dən Azər bay can Gim nas ti ka Fe -
de ra si ya sı na rəh bər lik edən Meh ri ban
Əli ye va nın səy lə ri nə ti cə sin də 2005-ci il -
də Ba kı gim nas ti ka üzrə dünya çem pi o -
na tı na ev sa hib li yi edib. Həm çi nin 2004-
cü il dən Hey dər Əli yev Fon du na rəh bər -
lik edən Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı
Ba kı da ke çi ri lən ilk Av ro pa Oyun la rı nın
Təş ki lat Ko mi tə si nə sədr lik edib. O, Azər -
bay can da mə də niy yə tin, təh si lin, sə hiy -
yə nin və id ma nın in ki şa fın da sə mə rə li fə -
a liy yə ti nə, Azər bay can xal qı nın mə də ni
ir si nin bey nəl xalq miq yas da ge niş təb li -
ği nə və bi rin ci Av ro pa Oyun la rı nın təş ki -
lin də əvəz siz xid mət lə ri nə görə “Hey dər
Əli yev” or de ni ilə təl tif olu nub. 

Bir ləş miş Ərəb Əmir li yi nin “Vəh dət”
və “Əl- Fəcr” qə zet lə ri, “A ra bi an bu si ness”
biz nes xə bər lə ri, “Er mi Me di a” qru pu na
da xil olan “Fo oc hi a”, elə cə də mər kə zi ofi -
si Lon don da yer lə şən “Midd le East On li -
ne” por ta lın da dərc edil miş mə qa lə lər də
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Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci vit -
se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın çox -
şa xə li fə a liy yə tin dən ət raf lı bəhs edi lir. Bi -
rin ci xa nı mın ölkə da xi li fə a liy yə ti nə nə -
zər sa lı nar kən ilk növbə də bil di ri lir ki,
Meh ri ban Əli ye va Azər bay can Mə də niy -
yə ti nin Dost la rı Fon du na və Azər bay can
xal qı nın Ümum mil li Li de ri nin adı nı da şı -
yan Hey dər Əli yev Fon du na rəh bər lik
edir. Diq qə tə çat dı rı lır ki, hər iki Fond hu -
ma ni tar, so si al və iq ti sa di la yi hə lər hə ya -
ta ke çir mək lə Azər bay can dövlə ti və xal -
qı üçün töhfə lər ve rir. Bu xüsus da, Meh ri -
ban Əli ye va nın uşaq la ra və yaş lı nəs lin
nüma yən də lə ri nə göstər di yi xüsu si diq -
qət, on la rın qar şı sın da du ran prob lem lə -
rin həl li is ti qa mə tin də gördüyü iş lər diq -
qə tə çat dı rı lır. 

Nəşr lər də vur ğu la nır ki, to le rant lıq
və sülh də yər lə ri ni üstün tu tan Hey dər
Əli yev Fon du nun ölkə də məs cid və kil sə -
lə rin ti kin ti si və ya ye ni dən qu rul ma sı nı
öz üzə ri nə götürür, dünya da slühün car -
çı sı ki mi çı xış edir. Məhz bu cür ya naş ma -
nın da res pub li ka mız da ya şa yan çox say lı
mil li az lıq la rın bir- bi ri ilə dinc şə ra it də
ya şa ma sı nı tə min et di yi vur ğu la nır. 

Mə qa lə lər də Azər bay can xal qı nın
zən gin mil li mu si qi ir si nin gənc və ye ti -
şən nə sil lə rə ötürülmə si işin də Meh ri ban
Əli ye va nın xüsu si ro lu qeyd edi lir. Oxu cu -
la rın diq qə ti nə çat dı rı lır ki, məhz Meh ri -
ban Əli ye va nın hər tə rəf li diq qə ti he sa bı -
na bu gün Azər bay can da in cə sə nət ob -
yekt lə ri ti ki lir, mu si qi yə, ələlx üsus da

onun mu ğam jan rı na gənc is te dad lar tə -
rə fin dən böyük rəğ bət göstə ri lir. 

Dünya nın 135 ölkə si nə ya yı lan və 15
mil yon dan çox üzvü olan Vyet na mın Qa -
dın lar Bir li yi nin mət bu or qa nı olan “Vyet -
nam qa dı nı” jur na lın da ya yım la nan mə -
qa lə də Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin -
ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın
ölkə nin ic ti ma i- si ya si və mə də ni hə ya tın -
da kı ro lun dan bəhs olu nur. “Meh ri ban
Əli ye va nın rəh bər lik et di yi Azər bay can
Mə də niy yə ti nin Dost la rı Fon du, onun tə -
şəbb üsü ilə tə sis edil miş və bir ne çə xa ri -
ci dil də nəşr olu nan “İrs” jur na lı Azər bay -
can mə də niy yə ti nin dünya da təb li ği nə
böyük töhfə lər ve rir”, – de yə mə qa lə də
bil di ri lir: “A zər bay ca nın xalq ədə biy ya tı -
nın və mu si qi ir si nin qo ru nub sax la nıl -
ma sın da və in ki şaf et di ril mə si sa hə sin də
əvəz siz xid mət lə ri nə görə Meh ri ban Əli -
ye va UNES CO- nun xoş mə ram lı sə fi ri adı -
na la yiq görülüb”. 

Ya zı da Meh ri ban Əli ye va nın pre zi -
den ti ol du ğu Hey dər Əli yev Fon du nun
Azər bay can da və dünya nın bir sı ra ölkə -
lə rin də hə ya ta ke çir di yi xey riy yə çi lik təd -
bir lə rin dən, Meh ri ban Əli ye va nın Mil li
Məc li sin de pu ta tı və ha kim Ye ni Azər bay -
can Par ti ya sı nın sədr müa vi ni ki mi si ya si
fə a liy yə tin dən də bəhs olu nur: “Meh ri ban
Əli ye va çox şa xə li fə a liy yə ti nə görə Azər -
bay can da və dünya da bir sı ra mötə bər
müka fat la ra la yiq görülüb, müxtə lif yer li
və xa ri ci təş ki lat lar tə rə fin dən ke çi ril miş
ic ti mai rəy sor ğu la rın da bir ne çə də fə ilin
ən nüfuz lu xa nı mı se çi lib”. 
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Məş hur “COS MO PO LI TAN” nəş rin də
qeyd olu nur ki, ağıl lı və gözəl Meh ri ban
Əli ye va ya zı çı Mir cə lal Pa şa ye vin nə və si
və Mil li Avi a si ya Aka de mi ya sı nın rek to ru
Arif Pa şa ye vin qı zı Azər bay can da ən
nüfuz lu so yad lar dan bi ri nin nüma yən də -
si dir. Meh ri ban xa nım öz nəs li nin şöhrə -
ti ni lə ya qət lə da vam et di rib: Se çe nov adı -
na Mosk va Tibb Uni ver si te ti ni fərq lən mə
dip lo mu ilə bi ti rib, hə lə tə lə bə lik
dövründə Azər bay ca nın gə lə cək pre zi -
den ti ilə ai lə qu rub. “Meh ri ban Əli ye va
əv vəl cə Mosk va El mi- Təd qi qat Göz Xəs -
tə lik lə ri İn sti tu tun da ix ti sa sı üzrə iş lə yib,
son ra xey riy yə çi lik lə məş ğul ol ma ğa baş -
la yıb. Ha zır da Azər bay ca nın bi rin ci xa nı -
mı, UNES CO və ISESCO- nun Xoş mə ram lı
sə fi ri dir. Və əl bət tə, ölkə nin ən ca zi bə dar
xa nı mı dır.” 

Mə ra ke şin ərəb dil li “əl -İs lah və ət -
Tən mi yə” qə ze tin də dərc olun muş mə qa -
lə də Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın Bi -
rin ci xa nım, Hey dər Əli yev Fon du nun pre -
zi den ti, UNES CO- nun və ISESCO- nun xoş -
mə ram lı sə fi ri, Azər bay can Mə də niy yət
Fon du nun pre zi den ti, Mil li Məc li sin de -
pu ta tı ki mi çox şa xə li fə a liy yə ti ba rə də
oxu cu la ra ət raf lı mə lu mat ve ri lir. Ge niş -
miq yas lı xey riy yə çi lik fə a liy yə ti nə, nə cib
və tə rəq qi pər vər tə şəbb üslə ri nə, elə cə də
mə də niy yət lə ra ra sı di a lo qa ver di yi töhfə -
lə rə görə Meh ri ban Əli ye va nın 2004-cü
il də UNES CO- nun, 2006-cı il də ISESCO-
 nun xoş mə ram lı sə fi ri adı na, 2007-ci il də

isə “Qı zıl ürək” bey nəl xalq müka fa tı na la -
yiq görüldüyü diq qə tə çat dı rı lır. 

Müəl lif Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər -
lik et di yi Hey dər Əli yev Fon du nun Azər -
bay can da və bir sı ra İs lam ölkə lə rin də so -
si al, mə də ni la yi hə lə rə böyük töhfə ver -
di yi ni qeyd edir. Məhz Fon dun dəs tə yi ilə
Azər bay can da müa sir mək təb lə rin in şa
edil di yi ni, hə min mək təb lə rin bütün ava -
dan lıq lar la təc hiz olun du ğu nu, ən son
stan dart la ra ca vab ve rən ye ni təd ris me -
to du nun tət biq edil di yi ni bil di rir. 

Müəl lif Mil li Məc li sin de pu ta tı Meh ri -
ban Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə par la ment -
də qə bul olu nan am nis ti ya ak tla rı nın cə -
miy yət də böyük rəğ bət lə qar şı lan dı ğı nı
qeyd edir. Ge niş ic ti mai dəs tək alan bu am -
nis ti ya ak tla rı nın böyük mə nə vi -əx la qi və
si ya si məz mun kəsb et di yi bil di ri lir. 

Özbə kis ta nın “pod rob no .uz”, “uc hil -
diz .uz” in for ma si ya agent lik lə rin də dərc
olun muş “Meh ri ban Əli ye va xe yir xah lı ğın
və ümi din mücəs sə mə si dir” sərl övhə li
mə qa lə də bil di ri lir ki, Meh ri ban Əli ye va
ya şın dan, mil liy yə tin dən və di ni eti qa dın -
dan ası lı ol ma ya raq mil yon lar la in sa nın
ürə yi ni fəth edib. “O nu ət raf da kı la ra hu -
ma nist müna si bə ti nə, eh ti ya cı olan in san -
la ra qay ğı göstər di yi nə və kömək et di yi -
nə, on la rın dər di nə şə rik çıx dı ğı na və la -
zım lı mə qam da yan la rın da ol du ğu na görə
eh ti ram bəs lə yir və se vir lər. Meh ri ban
Əli ye va nın rəh bər li yi ilə hə ya ta ke çi ri lən
la yi hə lər sə hiy yə, mə də niy yət, so si al sa -
hə, eko lo gi ya, id man və di gər is ti qa mət -
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lə ri əha tə edir. Onun müa sir Azər bay can
ta ri xi nin bir his sə si nə çev ri lən fə a liy yə ti
cə miy yə tin hə ya tın da Azər bay can qa dı nı -
nın ro lu haq qın da ay dın tə səvv ür ya ra dır.
Meh ri ban xa nım özünü re al laş dı ra bi lən
har mo nik, məq sədy önlü və güclü qa dın -
la rın eta lo nu na çev ri lib”. 

Nəşr də qeyd edi lir ki, Meh ri ban xa nı -
mın rəh bər li yi ilə bir çox əhə miy yət li la -
yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib. “O, mil li- mə də ni
də yər lə rin qo ru nub sax lan ma sı na və
dünya ya təq dim olun ma sı na töhfə ve rir,
is te dad lı gənc lə ri – id man çı la rı, rəs sam -
la rı, mu si qi çi lə ri dəs tək lə yir. O, min lər lə
ada ma sağ lam lı ğı nı və ümi di ni qay ta rıb.
Bütün bun lar bir məq səd lə – xal qı nın və
Və tə ni nin ri fa hı na xid mət məq sə di ilə edi -
lib. Onun fə a liy yə ti in san la rı xe yir xah iş -
lə rə ruh lan dı rır, cə miy yət də mər hə mət və
şəf qət ki mi əbə di ya şar də yər lə rin təs di -
qi nə xid mət edir... Meh ri ban Əli ye va nın
sa yə sin də cə miy yə tin so si al hə ya tın da
xey riy yə çi lik və me se nat lıq ənə nə lə ri dir -
çəl dil di. O, bütün so si al prob lem lə rin yal -
nız dövlət tə rə fin dən həll olun ma sı ba rə -
də ic ti mai şüur da kök sal mış tə səvv ürlə ri
da ğıt dı və on la rın həl lin də cə miy yə tin
bütün zümrə lə ri nin iş ti rak et mə yə can at -
ma sı na na il ol du”. 

Küvey tin ge niş oxu cu kütlə si nə ma lik
“Əl- Na har” qə ze tin də dərc olun muş ya zı -
da Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın hə -
ya tı, onun rəh bər lik et di yi Hey dər Əli yev
Fon du nun Azər bay can da və xa ri ci ölkə -

lər də hə ya ta ke çir di yi la yi hə lər dən
söhbət açı lır. Müəl lif, həm çi nin Azər bay -
ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va nın
mil li- mə nə vi ir si mi zin qo ru nub sax la nıl -
ma sın da və dünya da təb li ğin də ro lu,
Azər bay can da və ölkə xa ri cin də nə cib
xey riy yə çi lik fə a liy yə ti, el mə, təh si lə, sə -
hiy yə yə, id ma na və cə miy yə tin in ki şa fı na
sti mul ya ra dan di gər mühüm sa hə lə rə
göstər di yi diq qət və qay ğı ba rə də ət raf lı
mə lu mat ve rir. 

"Московский Комсомолец" qə ze tin -
də dərc olu nan mə qa lə də qeyd edi lir ki,
Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri ban
Əli ye va həm öz ölkə si, həm də baş qa ölkə -
lər üçün çox iş görür: “Meh ri ban Əli ye va
Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı ol maq la bə -
ra bər, həm də dünya da ali dövlət təl tif lə -
ri nə la yiq görülmüş ilk qa dın dır. Axı Azər -
bay can Pre zi den ti nin xa nı mı Fon dun rəh -
bə ri ol maq la həm öz ölkə si, həm də baş qa
ölkə lər üçün çox iş görür. Mə sə lən, Meh -
ri ban Əli ye va Küveyt Dövlə ti nin Qa dın
Mə sə lə lə ri üzrə Ko mi tə si nin səd ri Şey xa
Lə ti fə Əl -Fəhd Əl -Sə lim Əl -Sa ba hın im za -
la dı ğı Fəx ri dip lom ilə təl tif edi lib. Bu,
Küveyt qa dın la rı nın adın dan xa ri ci ölkə -
nin ic ti ma i- si ya si xa di mi nə, üstə lik əc nə -
bi qa dı na ve ri lən ilk müka fat dır. Dip lom -
da de yi lir ki, Küveyt qa dın la rı UNES CO-
 nun xoş mə ram lı sə fi ri, Azər bay ca nın
Bi rin ci xa nı mı Meh ri ban Əli ye va ya “İs lam
mə də ni ir si nin dünya da ge niş təb li ği,
Azər bay can da və ölkə hüdud la rı xa ri cin -
də nə cib xey riy yə fə a liy yə ti, təh si lə, tib bə
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ver di yi böyük töhfə lə rə görə” tə şəkk ür
edir lər”. 

Qə ze tin müəl lif lə ri bil di ri lər ki, biz ru -
si ya lı lar üçün xüsu si lə fə rəh li dir ki, bi rin -
ci xa nı mın özünün sözlə ri nə görə, Azər -
bay can da böyük rus ədə biy ya tı na, mə də -
niy yə ti nə və ta ri xi nə çox hörmət edir lər.
“Fon dun vit se-p re zi den ti Ley la Əli ye va
Ru si ya da olar kən hə mi şə vur ğu la yır ki,
Azər bay can da mək təb lər də rus di li nin
təd ri si tam həcm də sax la nıb, Rus Dram
Te at rı, Rus Mə də niy yət Mər kə zi, Ba kı
Slav yan Uni ver si te ti və Lo mo no sov adı na
Mosk va Dövlət Uni ver si te ti nin fi li a lı iş lə yir”. 

Dünya nın nüfuz lu “The Bu si ness Ye -
ar” jur na lın da isə qeyd olun muş dur ki,
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın rəh bə ri ol du -
ğu  Hey dər Əli yev Fon du müxtə lif mə də -
niy yət lər və si vi li za si ya la rın qar şı lıq lı
zən gin ləş mə si nə, xalq la ra ra sı di a lo qun
də rin ləş mə si nə, to le rant lıq ənə nə lə ri nin
qo run ma sı na xüsu si əhə miy yət ve rir.
Fond dünya da ge niş nüfuz və rəğ bət qa -
za nan “To le rant lı ğın ünva nı – Azər bay -
can” la yi hə si ni hə ya ta ke çi rir. La yi hə çər -
çi və sin də di ni abi də və zi ya rət gah lar da
tə mir- bər pa iş lə ri apa rı lır, mövzu ya aid
sər gi lər təş kil olu nur. 

Hey dər Əli yev Fon du ger çək ləş dir di -
yi la yi hə lər lə əha li nin sağ lam lı ğı nın qo -
run ma sın da da ya xın dan iş ti rak edir. Fon -
dun müəy yən et di yi baş lı ca və zi fə lər dən
bi ri uşaq ev lə ri və in ter nat lar da kı az yaş lı
və ye ni yet mə lə rə, şə hid, qaç qın, məc bu ri
köçkün və az tə mi nat lı ai lə lər dən olan, ha -

be lə müxtə lif xəs tə lik lər dən əziy yət çə -
kən uşaq la ra yar dım et mək dir. Fond bey -
nəl xalq təş ki lat lar və dünya nın bir sı ra
apa rı cı sə hiy yə şir kət lə ri ilə əmək daş lıq
şə ra i tin də “Di a bet li uşaq la ra ən yüksək
qay ğı”, “Ta las se mi ya sız hə yat na mi nə” və
di gər la yi hə lər hə ya ta ke çir miş, tibb
müəs si sə lə ri nin əsas lı tə mi ri, ye ni dən qu -
rul ma sı və in şa sı na na il ol muş dur. Fon -
dun ya ran dı ğı gündən ölkə də bir sı ra xəs -
tə xa na, po lik li ni ka, di aq nos ti ka mər kə zi
və di gər tibb ocaq la rı ti kil miş, tə mir olun -
muş və ye ni dən qu rul muş dur. 

Fon dun fə a liy yə ti nin mühüm is ti qa -
mət lə rin dən bi ri də xey riy yə çi lik dir. Va li -
deyn hi ma yə sin dən, ai lə qay ğı sın dan
məh rum olan uşaq la rın cə miy yə tə in teq -
ra si ya sı nı asan laş dır maq, asu də vaxt la rı -
nı sə mə rə li təş kil et mək məq sə di ilə Fond
mütə ma di ola raq xey riy yə ak si ya la rı ke -
çi rir. Bu ak si ya lar çər çi və sin də Fond ge -
niş tər kib li yar dım lar göstə rir. Be lə ki, qu -
rum uşaq ev lə ri nə və in ter nat mək təb lə -
ri nə hə diy yə lər göndər mək lə ya na şı,
kon sert və əy lən cə proq ram la rı təş kil
edir”. 

Meh ri ban Əli ye va nın Bi rin ci vit se-
pre zi den t tə yi na tı ilə bağ lı in for ma si ya -
ya, özəl lik lə, Ru si ya, Türki yə, Gürcüstan,
Qa za xıs tan, Uk ray na, Be la rus mət bu a tı
yer ayır mış dır. Meh ri ban Əli ye va nın Bi -
rin ci vit se-p re zi dent tə yin edil mə si haq -
qın da in for ma si ya nı ve rən mət bu at or -
qan la rı onun si ya si və ic ti mai fə a liy yə ti
haq qın da əha tə li mə lu mat pay laş mış dır.  
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Bi rin ci vit se-p re zi dent haq qın da Ru -
si ya nın İTAR TASS, “RİA No vos ti”, “Raş şın
Tu dey”, “İn ter faks ”, “Ga ze ta. ru”, “Sput nik”,
RBK, Türki yə nin TRT, “A na do lu Agent li -
yi”, “Hürri yet”, Qa za xıs ta nın “Nur. kz”,
“Kur siv. kz”, Be la ru sun “Bel ta.b y”, Uk ray -
na nın “U ni an. net” və di gər KİV- lər də ge -
niş ya zı lar dərc et miş dir.  

Pre zi dent İl ham Əli yev Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın bey nəl xalq aləm də böyük
nüfu za ma lik ol du ğu nu, onun tə rə fin dən
görülən iş lə rin si vi li za si ya la ra ra sı, mə də -
niy yət lə ra ra sı di a lo qun in ki şa fın da mü -
hüm əhə miy yət kəsb et di yi ni nə zə rə çat -
dı ra raq bil di rib. Qeyd edib ki, Azər bay ca -
nın bey nəl xalq nüfu zu nun ar tma sın da,
imi ci nin da ha da güclən mə sin də ölkə mi -
zin qlo bal əhə miy yət li mühüm, nüfuz lu
təd bir lə rə ev sa hib li yi et mə si xüsu si əhə -
miy yə tə ma lik dir. Tə sadü fi de yil ki, res -
pub li ka mız bey nəl xalq xa rak ter li id man,
mə də niy yət, hu ma ni tar təd bir lə ri müvəf -
fə qiy yət lə təş kil edir, Azər bay can re al lıq -
la rı dünya ya uğur la təq dim olu nur. Ona
görə də Azər bay can qlo bal müstə vi də
bey nəl xalq di a loq və əmək daş lıq mə ka nı
ki mi xa rak te ri zə olu nur. Ba kı Bey nəl xalq
Hu ma ni tar Fo ru mu, Mə də niy yət lə ra ra sı
Di a loq Fo ru mu, Di ni Li der lə rin Zir və top -
lan tı sı, Qlo bal Ba kı Fo ru mu və di gər
mühüm təd bir lər məhz mə də niy yət lə ra -
ra sı di a lo qa mühüm töhfə lər ve rən Azər -
bay can da ke çi ri lib. Bu mötə bər təd bir lə -
rin təş ki lin də Meh ri ban Əli ye va nın xid -
mət lə ri xüsu si əhə miyyət kəsb edir.

Meh  ri ban xa nı mın bu qlo bal təd bir lər də
və fo rum lar da dünya ic ti ma iy yə ti nin diq -
qə ti nə mə də niy yət lə ra ra sı di a loq, mul ti -
kul tu ra lizm və to le rant lıq ənə nə lə ri nin
təş vi qi ki mi mə sə lə lə ri çat dı rıl ma sı ba xı -
mın dan xüsu si əhə miy yə tə ma lik dir. Onun
səs lən dir di yi fi kir lər Azər bay ca nın mə də -
niy yət lə ra ra sı di a loq da apa rı cı dövlət lər -
dən bi ri ol du ğu nu bir da ha təs diq edir.  

Pre zi dent İl ham Əli yev qeyd edir ki,
Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üska rı ol du -
ğu bu təd bir lər ötən müddət ər zin də
müxtə lif qi tə lər də ya şa yan fərq li et nik,
mə də ni, di ni və linq vis tik mən su biy yə ti
olan ay rı -ay rı in san lar və qrup lar ara sın -
da qar şı lıq lı an la yış çər çi və sin də sə mi -
miy yət və hörmə tə əsas la nan fi kir müba -
di lə si üçün müsbət plat for ma ya ra da bi -
lib: “Meh ri ba nın bey nəl xalq aləm də
böyük nüfu zu var. Məhz öz fə a liy yə ti nə -
ti cə sin də bir çox ölkə lə rin ən yüksək
dövlət müka fat la rı və or den lə ri ilə təl tif
edi lib dir. Ey ni za man da on il dən ar tıq dır
ki, Meh ri ban Əli ye va UNES CO- nun və
ISESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri dir. Dünya -
da ikin ci be lə şəx siy yət yox dur ki, hər iki
mötə bər təş ki la tın ey ni za man da sə fi ri ol -
sun. Bu, ey ni za man da onun din lə ra ra sı,
si vi li za si ya la ra ra sı di a lo qa ver di yi töhfə
ilə bağ lı dır. Bu töhfə ölkə mi zin si ya sə ti -
nin tə zahü rüdür. Çünki bu gün Azər bay -
can dünya miq ya sın da si vi li za si ya la ra ra -
sı di a lo qa ən çox töhfə ve rən ölkə lər dən
bi ri ki mi ta nı nır. Əl bət tə ki, UNES CO- nun
və ISESCO- nun xoş mə ram lı sə fi ri ki mi
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Meh ri ban bu işə də çox önəm li töhfə ve -
rir. 2015-ci il də bi rin ci Av ro pa Oyun la rı -
nın ke çi ril mə sin də göstər di yi xid mət lə rə
görə Meh ri ban Əli ye va Azər bay can dövlə -
ti nin ən ali müka fa tı olan “Hey dər Əli yev”
or de ni ilə təl tif edil miş dir. Bax, bu, çox şa -
xə li fə a liy yət və ey ni za man da uğur lu fə -
a liy yət mə nim bu qə ra rı qə bul et mə yim -
də əsas rol oy na mış dır. Ey ni za man da,
qeyd et mə li yəm ki, Meh ri ban Əli ye va çox
pe şə kar, bi lik li, təcr übə li, prin si pi al, xe -
yir xah bir in san dır. Tə sadü fi de yil ki,
Azər bay can xal qı ona böyük rəğ bət və
sev gi ilə ya na şır. Sa da la dı ğım bütün bu
amil lə ri nə zə rə ala raq, mən bu qə ra ra gəl -
dim və bu gün Meh ri ba nın hə ya tın da ye -
ni dövr baş la yır. Əmi nəm ki, o, bun dan
son ra da ölkə mi zin in ki şa fı na öz də yər li
töhfə si ni ve rə cək dir. Bu tə yi nat müna si -
bə ti lə mən onu təb rik edi rəm və ona ye ni
uğur lar ar zu la yı ram”. 

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın həm ic ti -
ma i- si ya si, həm də so si al, mə də ni- hu ma -
ni tar is ti qa mət lər də fə a liy yə ti nin müsbət
nə ti cə lə ri göz önündə dir. O, ic ti mai fay -
da lı və mil li ma raq la ra əsas la nan fə a liy -
yə ti ilə öz xal qı na və dövlə ti nə qı rıl maz
mə nə vi tel lər lə bağ lı ol du ğu nu sübu ta ye -
ti rib. “Biz fəxr edi rik ki, son il lər ölkə miz -
də baş ve rən müsbət me yil lər də, də yi şik -
lik lər də, in ki şaf da, Azər bay ca nın bey nəl -
xalq are na da nüfu zu nun ar tma sın da,
ki çik də ol sa, öz töhfə mi zi ver mə yi ba car -
mı şıq. Mən əmi nəm ki, və zi fə dən ası lı ol -
ma ya raq, in san öz yo lu nu, pe şə si ni se çən -

də hər han sı bir işi nə, əmə yi nə vic dan la
ya naş ma lı, qar şı sı na ay dın məq səd lər qo -
yub bu məq səd lə rə na il ol ma ğa ça lış ma lı,
sözündə və işin də bütöv ol ma lı dır”. Bu fi -
kir lər Meh ri ban xa nım Əli ye va nın xal qın
və dövlə tin ma raq la rı nı əks et di rən ge -
niş miq yas lı və məq sədy önlü iş lə ri nin əsa -
sın da du ran fə a liy yət prin sip lə ri ni təş kil
edir.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va
öz xal qı na və dövlə ti nə qı rıl maz mə nə vi
tel lər lə bağ lı lı ğı nı ifa də edə rək, ona ve ril -
miş bu mə su liy yət li və şə rəf li işin öhdə -
sin dən la yi qin cə gəl mək üçün bütün
gücünü əsir gə mə yə cə yi ni diq qə tə çat dı rıb. 

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va bu mühüm pos ta tə -
yin olun duq dan 2 ay son ra “Ros si ya 24” te -
le ka na lı na ver di yi müsa hi bə də bil di rib ki,
in di onu düşündürən əsas mə sə lə in san -
la rın eti ma dı nı doğ rult maq dır. “Mə nim
əsas tə rədd üdüm üzə ri mə qo yu lan bu
mə su liy yə tin öhdə sin dən nə də rə cə də gə -
lə bi lə cə yim müstə vi sin də idi. Mən bir -
mə na lı şə kil də bi li rəm və əmi nəm ki,
dövlə tin ma raq la rı ilə hə yat yol da şı mın
mə nə tövsi yə lə ri və de yə cək lə ri ta ma mi -
lə üst-üstə düşə cək. Mən Pre zi den tin eti -
ma dı nı, ən baş lı ca sı isə mə nə ina nan,
ümid bəs lə yən in san la rın eti ma dı nı doğ -
rult ma lı yam”. 

Meh ri ban Əli ye va həd din dən ar tıq in -
ti zam lı, işi nə mə su liy yət li və ca lış qan dır.
Onun “mən öz və zi fə lə ri mi vax tın da ye ri -
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nə ye tir mək üçün düzgün iş for ma sı,
düzgün ta raz lıq tap ma ğa ça lı şı ram. Ümid -
va ram ki, gə lə cək də də bu nu ba ca ra ca -
ğam”, – ki mi açıq la ma sı  özünə i nam ın
göstə ri ci si dir. 

Məc bu ri köçkünlə rə qay ğı, diq qət,
mər hə mət Meh ri ban xa nı mın iş üslu bun -
da əsas yer tu tur. Onun xa rak te rin də ki in -
san pər vər lik si ya si fə a liy yə ti nin ən
mühüm mə qa mın da da əsas xa rak te rik
key fiy yət lər ki mi özünü büru zə ve rir.
Məc bu ri köçkün ai lə lə ri üçün sa lın mış ye -
ni bi na la rın is ti fa də yə ve ril mə si mə ra si -
min də iş ti ra kı ənə nə ha lı nı al mış dır. “Mən
öz fə a liy yə tim də so si al prob lem lə rin,
xüsu si lə də qaç qın və məc bu ri köçkün
ailə lə ri nin prob lem lə ri nin, çə tin lik lə ri nin
həl li nə xüsu si diq qət lə ya na şı ram”, – de -
yən Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci

vit se-p re zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va
9 mart 2017-ci il ta rix də sədr lik et di yi  ilk
müşa vi rə ni də məhz Ba kı və Sum qa yıt şə -
hər lə ri nin qə za lı və ziy yət də olan bi na la -
rın da müvəq qə ti məs kun laş mış qaç qın və
məc bu ri köçkün ai lə lə ri nin köçürülmə si -
nə həsr et miş di. Bu, onun qar şı ya qoy du -
ğu pri o ri tet və zi fə lər dən bi rin ci si olub: qaç -
qın, məc bu ri köçkün və az tə mi nat lı əha li -
nin so si al müda fi ə si nin güclən di ril mə si,
hə yat sə viy yə si nin yax şı laş dı rıl ma sı. 

Hə min müşa vi rə də müva fiq qu rum -
lar qar şı sın da bu sa hə də görülə cək iş lər -
lə bağ lı konk ret və zi fə lər qo yan Meh ri -
ban xa nım Əli ye va ye ni mən zil lə rin, ye ni
bi na la rın ti kil mə si və on la rın key fiy yət
stan dart la rı na tam ca vab ver mə si ilə bağ lı
göstə riş ver di. İl kin mər hə lə də dörd min
köçkün ai lə si ni ye ni mən zil lə, həm çi nin

– 368 –

VAQİF ABDULLAYEV



iş yer lə ri ilə tə min et mək və zi fə si qar şı ya
qo yul du.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti ilk müşa vi rə sin də söz
ver di ki, qə za lı bi na lar da müvəq qə ti məs -
kun la şan 4 min məc bu ri köçkün ai lə si 2 il
ər zin də ye ni mən zil lər lə tə min olu na caq -
lar və ar tıq 2017-ci ilin 5 ayı ər zin də qə -
za lı bi na lar da məs kun la şan min məc bu ri
köçkün ai lə si nin qı sa dövr ər zin də bütün
in frast ruk tu ra ma lik in şa edil miş ye ni qə -
sə bə lə rə köçürülmə si nə na il ol du. Qı sa za -
man ər zin də Lökba tan qə sə bə sin də məc -
bu ri köçkünlər üçün 1026 mən zil dən iba -
rət müa sir ya şa yış komp lek si nin
tə mə li nin qo yul ma sı, qə za lı və ziy yət də
olan bi na lar da məs kun laş mış məc bu ri
köçkün ai lə lə ri nin ye ni mən zil lər lə tə min
olun ma sı la yi hə si nin ic ra sı çər çi və sin də

on la ra Ab şe ron ra yo nu nun Ma sa zır və
Meh di a bad qə sə bə lə rin də ye ni mən zil lə -
rin ve ril mə si, iş adam la rı nın yar dı mı ilə
214 ai lə nin ye ni in şa olun muş və tam tə -
mir li mən zil lə rə köçürülmə si, ey ni za -
man da Ma sa zır, Ra ma na qə sə bə lə rin də və
Xə tai ra yo nun da ye ni bi na la rın is ti fa də yə
ve ril mə si ilə da ha 725 məc bu ri köçkün
ai lə si nin mən zil şə ra i ti nin yax şı laş dı rıl -
ma sı qar şıya qo yu lan və zi fə lə rin müvəf -
fə qiy yət lə ic ra edil di yi ni, görülən iş lə rin
əhə miy yə ti ni göstə rir. Di gər tə rəf dən,
Meh ri ban xa nım Əli ye va nın 2016-cı il Ap -
rel döyüşlə ri za ma nı Azər bay can Or du su -
nun ya ra lan mış bir qrup əs gər və za bit lə -
ri ilə görüşü, eh ti ya cı olan la rın yüksək
tex no lo gi ya lı pro tez lər lə tə min edil mə si
ba rə də tap şı rıq ver mə si də xüsu si qeyd
olun ma lı dır.  
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Er mə nis tan si lah lı qüvvə lə ri nin Azər -
bay can tor paq la rı na hər bi tə cavü zü nə ti -
cə sin də doğ ma yurd la rın dan di dər gin sa -
lın mış 1 mil yon dan çox soy da şı mı zın
bütün qay ğı la rı, so si al prob lem lə ri, müna -
qi şə nin si ya si cə hət dən həl li Azər bay can
dövlə ti nin da im diq qət mər kə zin də dir, bu
is ti qa mət də ar dı cıl, məq sədy önlü təd bir -
lər hə ya ta ke çi ri lir. On lar üçün müa sir qə -
sə bə və çox mər tə bə li bi na lar dan iba rət

ya şa yış komp leks lə ri sa lı nır, qaç qın la rın
və məc bu ri köçkünlə rin mən zil- mə i şət şə -
ra i ti yax şı laş dı rı lır, məş ğul luq la rı nın tə -
min olun ma sı üçün xüsu si dövlət proq -
ram la rı qə bul edi lib və uğur la hə ya ta ke -
çi ri lir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci xa nı mı Meh ri -
ban Əli ye va nın məc bu ri köçkünlə rə olan
xüsu si diq qət və qay ğı sı hər za man da -
vam lı xa rak ter da şı yıb dır. Azər bay ca nın
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Bi rin ci vit se-p re zi den ti və zi fə sin də tə yin
olun duq dan son ra isə Meh ri ban xa nım
bir ba şa bu sa hə yə olan diq qə ti ni da ha da
ar tı rıb, Bi rin ci vit se-p re zi dent ki mi ke çir -
di yi ilk müşa vi rə Ba kı və Sum qa yıt şə hər -
lə rin də qə za lı və ya rar sız bi na lar da ya şa -
yan məc bu ri köçkünlə rin ye ni mən zil lə rə
köçürülmə si mə sə lə si nə həsr edil miş və
bu nun la bağ lı cid di təd bir lər görülübdür.
O, məc bu ri köçkünlə rin ya şa yı şı nın yax -
şı laş dı rıl ma sı üçün müva fiq qu rum la ra
tap şı rıq lar ve rib, bir sı ra mühüm təd bir -
lər də iş ti rak edib. Son 2 il də Pre zi dent
İl ham Əli yev lə bir lik də məc bu ri köçkün -
lər üçün in şa edil miş ya şa yış bi na la rı nın
açı lış mə ra sim lə rin də iş ti rak edən Bi rin ci
vit se-p re zi dent bu in san la rın hər bir qay -
ğı sı na həs sas ya naş dı ğı nı nüma yiş et di rib.  

2019-cu il av qus tun 26-da Hey dər
Əli yev Mər kə zin də bir qrup məc bu ri
köçkünün iş ti ra kı ilə təd bi rin təş ki li Meh -
ri ban Əli ye va nın qaç qın la rı da im diq qət -
də sax la dı ğı nı, onun üçün özəl gün olan
ad günündə bu in san lar la bir yer də ol ma -
sı yüksək mə nə vi key fiy yət lə rin, in san -
pər vər li yin yax şı nümu nə si he sab edi lə
bi lər. Məc bu ri köçkünlə rin təd bi rə qa tı -
lan Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va və qı zı Ley la Əli ye va nı hə ra rət lə və
se vinc lə, mə həb bət lə qar şı la ma sı Azər -
bay can dövlə ti nin hə ya ta ke çir di yi si ya -
sə tə dəs tə yin və Bi rin ci vit se-p re zi den tə
olan son suz sev gi nin tə zahü rü idi. 

Məc bu ri köçkünlər qar şı sın da çı xış
edən Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban
Əli ye va nın “Bu gün ad günümdə si zin lə
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bə ra bər ol maq, doğ ma in san la rın əha tə -
sin də ol maq mə nim üçün çox xoş dur.
Əmi nəm ki, si zin hər bi ri ni zin qəl bin də
ya şa yan ar zu hər bir azər bay can lı nın ən
müqəd dəs ar zu su dur – tor paq la rı mı zın
iş ğal dan azad olun ma sı, Azər bay ca nın
əra zi bütövlüyünün bər pa edil mə si və Qa -
ra bağ tor pa ğın da Azər bay ca nın üçrəng li
bay ra ğı nın dal ğa lan ma sı” fi kir lə ri xüsu si
coş qu və də rin inam, ümid hiss lə ri ilə qar -
şı lan dı.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va hər bir məc -
bu ri köçkünə Pre zi dent İl ham Əli ye vin və
özünün də rin hörmət, min nət dar lıq və
mə həb bə ti ni çat dı rı ra raq on la rı hər za -
man diq qət də sax la dıq la rı nı bə yan edib -
dir. Məc bu ri köçkünlə rin və qaç qın la rın
ya şa yış şə ra i ti nin yax şı laş dı rıl ma sı nın

dövlə ti mi zin ən pri o ri tet mə sə lə lə rin dən
bi ri ol du ğu nu xa tır la dan Bi rin ci vit se-pre -
zi dent ötən il lər ər zin də bu sa hə də çox
iş lər görüldüyünü diq qə tə çat dı rıb: “Məc -
bu ri köçkünlə rin, bi zim əziz soy daş la rı -
mı zın ya şa yış şə ra i ti nin yax şı laş dı rıl ma -
sı, on la rın iş lə tə min olun ma sı, təh sil, tibb
və di gər xid mət lər lə tə min edil mə si Azər -
bay can dövlə ti nin bor cu dur. Azər bay can
dövlə ti bu yol da çox böyük na i liy yət lər əl -
də edib. Al tmış mi nə ya xın soy da şı mız ye -
ni mən zil lər lə tə min olu nub. Ötən il 5900
qaç qın və məc bu ri köçkün ai lə si ye ni ev -
lər lə tə min edi lib. Bu il 6 mi nə ya xın ye ni
mən zil is ti fa də yə ve ri lə cək. “Qo bu Park -
2” ya şa yış qə sə bə sin də iş lər bu ya xın lar -
da ta mam la na caq və ye nə də 1300 məc -
bu ri köçkün ai lə si nin ya şa yış şə ra i ti yax -

– 372 –

VAQİF ABDULLAYEV



şı la şa caq. Am ma bu, müvəq qəti dir. Çünki
bir da ha de yi rəm, bi zim ar zu muz baş qa -
dır. Bi zim va hid ar zu muz Qa ra bağ şi kəs -
tə si ni Qa ra bağ tor pa ğın da bir lik də eşit -
mək dir”.  

Məc bu ri köçkünlər Bi rin ci vit se-p re -
zi dent Meh ri ban Əli ye va nı ad günü müna -
si bə ti lə təb rik edə rək ən xoş ar zu la rı nı
çat dı rıb lar. On lar dövlə tin, o cümlə dən Bi -
rin ci vit se-p re zi den tin qaç qın la rın və
məc bu ri köçkünlə rin hə yat şə ra i ti nin yax -
şı laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də gördüyü iş -
lə rə görə min nət dar lıq la rı nı bil di rib,
Meh ri ban Əli ye va nın rəh bər li yi ilə hə ya -
ta ke çi ri lən la yi hə lə rin əhə miy yə ti ni vur -
ğu la yıb lar.  

Bi rin ci vit se-p re zi den tə “Şu şa nın qa -
la sı” rəsm əsə ri hə diy yə edi lib. Meh ri ban
Əli ye va hər za man qaç qın la rın və məc bu -
ri köçkünlə rin diq qə ti ni hiss et di yi ni və
bun dan son ra da dövlə tin on la rın ya nın -
da ola ca ğı nı bil di rib. 

Əl bət tə, sa da la nan lar Bi rin ci vit se-
pre zi den tin rəh bər li yi və tə şəbb üsü ilə
görülən iş lə rin heç də tam si ya hı sı de yil.
Bütün hal lar da olu nan lar Meh ri ban xa -
nım Əli ye va nın cə miy yə tin həs sas tə bə -
qə lə ri nin prob lem lə ri nin həl li ni diq qət
mər kə zin də sax la dı ğı nı bir mə na lı şə kil də
nüma yiş et di rir.  

Meh ri ban Əli ye va nın Bi rin ci vit se-
pre zi dent se çil dik dən son ra əsas fə a liy -
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yət sa hə lə rin dən bi ri şə hid ai lə lə ri, Qa ra -
bağ döyüşçülə ri nin prob lem lə ri nin həl li
is ti qa mə tin də gördüyü iş lə rin əha tə si nin
da ha da ge niş lən di ril mə si dir. Bütün bun -
lar Və tə ni mi zin əra zi bütövlüyü uğ run da
can la rın dan ke çən qəh rə man la rı mı zın
əziz xa ti rə si nə də rin eh ti ra mın ba riz ifa -
də si dir. Ap rel ha di sə lə rin dən son ra şə hid
əs gər lə ri mi zin ana la rı və ai lə lə ri ilə
görüşən Meh ri ban Əli ye va on la rın acı kə -
də ri nə şə rik ol du ğu nu bil dir di, də rin
hüznlə baş sağ lı ğı ver di. “Mən o qa dın la -
rın – ana la rın, xa nım la rın, ba cı la rın, ai lə
üzvlə ri nin qar şı sın da baş əyi rəm. Çünki
on lar elə övlad lar böyüdüblər ki, bütün

xalq on la rın is mi ni söylə yir, on lar la fəxr
edir”, – de yən Meh ri ban xa nım növbə ti
də fə öz böyüklüyünü, əsl ana ki mi qəl bi -
nin də rin çır pın tı la rı nı ifa də et di.  

Meh ri ban Əli ye va və tən pər vər oğul -
la rı mı zın qəh rə man lı ğı nı, şüca ə ti ni yük -
sək də yər lən di rir, hər za man on la ra dəs -
tək ola ca ğı nı vur ğu la yır. Bi rin ci xa nım bu
igid və cə sur övlad la rı mı zı özünün ən ya -
xın doğ ma sı he sab edir, də rin hörmət lə
on la rı öz qar da şı ad lan dı rır. Bi rin ci- vit se
pre zi dent Azər bay ca nın çox zən gin ölkə
ol du ğu nu, an caq ən qiy mət li və zən gin
sər və ti mi zin Azər bay can in sa nı, qəh rə -
man hərb çi lə ri mi zin ol du ğu nu bil di rir:
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“Siz hər bir in san üçün çox də yər li olan
sağ lam lı ğı nı zı Və tən, tor paq yo lun da qur -
ban ver mi si niz. Siz güllə lər, bom ba al tın -
da Azər bay can uğ run da, tor pa ğı mız, Və -
tə ni miz uğ run da hə ya tı nı zı qur ban ver -
mə yə ha zır ol mu su nuz. Mən fəxr edi rəm
ki, Azər bay ca nın be lə oğul la rı var, mə nim
be lə qar daş la rım var”. O, bu in san la ra ən
yüksən qay ğı nın da vam et di ri lə cə yi ni, on -
la rın prob lem lə ri nin həl lin də əlin dən gə -
lə ni et mə yə ha zır ol du ğu nu, bu mə sə lə lə -
ri şəx sən özünün diq qət də sax la ya ca ğı nı
əmin edir. O, əmin edir sə, de mək, müm -

kün olan bütüm kömə yi də ən yüksək sə -
viy yə də göstə rə cək dir.  

Pre zi dent İl ham Əli yev və Bi rin ci vit -
se-p re zi dent Meh ri ban xa nım Əli ye va
müstə qil Azər bay ca nın əra zi bütövlüyü
uğ run da şə hid ol muş övlad la rı mı zın əziz
xa ti rə si nə də rin eh ti ram la rı nı, son suz mə -
həb bət lə ri ni hər za man ən yüksək sə viy -
yə də nüma yiş et di rir lər. 2019-cu il yan -
va rın 28-də Pre zi dent Sa ra yın da şə hid
ai lə lə ri ke çi ri lən görüş bu doğ ma müna -
si  bə tin bir da ha təs di qi ol du. Bu hu ma -
nizm cə miy yət də nümu nə vi ad dım ol -
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maq la ya na şı, sə mi mi ov qat, xoş ünsiy yə -
tin göstə ri ci si ki mi rəğ bət və məm nun -
luq la qar şı lan dı. Bu görüş şə hid lə ri mi zin
hər bi ri miz üçün müqəd dəs ol du ğu nun,
əziz xa ti rə lə ri nin da im ürək lər də ya şa dı -
ğı nın ifa də si idi.  

Azər bay can da Qa ra bağ müha ri bə si
əlil lə ri nə və şə hid ai lə lə ri ilə ya na şı,
Böyük Və tən müha ri bə si ve te ran la rı na da
yüksək dövlət qay ğı sı göstə ri lir. Dövlət
on la rın so si al müda fi ə si nin yax şı laş dı rıl -
ma sı, so si al eh ti yac la rı nın ödən mə si is ti -
qa mə tin də da vam lı ad dım lar atır. Pre zi -
dent İl ham Əli yev və Bi rin ci vit se-p re zi -
dent Meh ri ban Əli ye va Böyük Və tən

müha ri bə lə ri iş ti rak çı la rı ilə görüşür, on -
la rın bütün prob le mi ni həll edir.   

Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va nın hər bi təh sil müəs si sə lə ri nə qay -
ğı sı da diq qət çək mək də dir. Onun rəh bə -
ri ol du ğu Hey dər Əli yev Fon du nun bu cür
mək təb lə rin ya ra dıl ma sın da və for ma laş -
dı rıl ma sın da dəs tə yi var dır. Dövlət Sər -
həd Xid mə ti nin Xüsu si Mək tə bi nin ye ni
təd ris kor pu su da bu qə bil dən dir. 2018-ci
il mar tın 5-də Ba kı nın Xə zər ra yo nu nun
Mər də kan qə sə bə sin də yer lə şən mək tə -
bi n ye ni təd ris kor pu su nun açı lı şın da iş -
ti rak edən Bi rin ci vit se-p re zi dent, Hey dər
Əli yev Fon du nun pre zi den ti Meh ri ban
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Əli ye va bu ad dı mı ilə sər həd lə ri mi zin qo -
run ma sın da ayıq- sa yıq da ya nan və tən
oğul la rın da və tən pər vər lik duy ğu su nu
da ha da ar tır mış olur.   

Meh ri ban Əli ye va hər bi və tən pər vər -
lik sin fin də I kurs – 5-ci si nif də təh sil alan
kur sant lar la görüşüb. Bu ra da təh sil alan -
lar on la ra göstə ri lən diq qət və qay ğı ya
görə min nət dar lıq la rı nı bil di rib lər, Azər -
bay ca na lə ya qət li və tən daş və pe şə kar za -
bit ki mi xid mət edə cək lə ri ni de yib lər.  

Dövlət Sər həd Xid mə ti nin Xüsu si
Mək tə bi nin fə a liy yə tə baş la ma sı ilə Azər -
bay can Res pub li ka sı nın sər həd təhl ükə -
siz li yi ni tə min edə cək ix ti sas lı za bit kadr -
la rın ha zır lan ma sı üçün 12 il lik təh sil

dövrünü əha tə edən mükəm məl hər bi
təd ris sis te mi for ma la şıb. Xüsu si Mək təb
bu sis te min müstəs na əhə miy yət li il kin
sə viy yə si ni təş kil edir. Ye ni kor pu sun is ti -
fa də yə ve ril mə si ilə kur sant la ra da ha key -
fiy yət li təh sil ver mək im kan la rı ar tıb. 

O, bütün əs gər lə rin Ana sı dır. Qürur
və fəxr ünva nı mız olan Azər bay can Or du -
su nun hər bir əs gə ri onun üçün doğ ma -
dır, əziz dir. Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri -
ban Əli ye va Si lah lı Qüvvə lər Günü müna -
si bə ti lə təb rik mək tu bun da bir da ha mil li
if ti xa rı mız olan hərb çi lə ri miz lə, Və tə nin
eti bar lı müda fi ə sin də göstər dik lə ri də ya -
nə tə görə fəxr et di yi ni bil di rir: “Biz Azər -
bay can Si lah lı Qüvvə lə ri Gününü qeyd
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edi rik. Bu, hər bi rə şa dət, şə rəf və igid lik
bay ra mı dır. Bu gün biz hə ya tı nı ris kə mə -
ruz qo ya raq Və tə ni mi zi müda fiə edən lə -
rin qəh rə man lı ğı na eh ti ra mı mı zı bil di ri -
rik. Or du bi zim dövlət çi li yi mi zin, təhl ükə -
siz li yin və sa bit li yin da ya ğı dır. Dövlə tin
hər bi qüdrə ti bir çox amil lər lə şərt lə nir.
La kin bi zim or du mu zun əsas gücü Azər -
bay ca nın əs gər və za bit lə ri nin döyüş ru -
hu və Və tə nə həd siz sev gi si dir. Əziz hərb -
çi lə ri miz! Biz si zin mərd li yi niz, şüca ə ti -
niz və ən yüksək pe şə kar lı ğı nız la fəxr
edi rik! Bu əla mət dar bay ram müna si bə -
ti lə si zi ürək dən təb rik edi rəm! "  

Dünya Azər bay can lı la rı nın Həm rəy -
li yi Günü və Ye ni il bay ra mı müna si bə ti lə

ke çi ri lən təd bir də Bi rin ci- vit se pre zi den -
tin iş ti rak et mə si bütün əs gər lə rə se vinc
bəxş et miş, on lar da mil li və tən pər vər lik
ru hu nu ar tır mış dır. Pre zi dent, Si lah lı Qüv -
və lə rin Ali Baş Ko man da nı İl ham Əli ye -
vin adın dan hər bi his sə nin şəx si he yə ti ni
təb rik edən Meh ri ban xa nı mın bu ad dı mı
Və tə nin müda fi ə sin də şə rəf və lə ya qət lə
xid mət edən bütün hər bi his sə he yə ti nin
qəl bin də də rin iz bu rax mış dır.  

Azər bay can Or du sun da xid mət edən
hər bir gənc böyük şə rəf his si ilə hər bin
sir lə ri nə yi yə lə nir. Və tə ni müda fiə et mək
ki mi şə rəf li və mə su liy yət li işin öhdə sin -
dən la yi qin cə gə lən əs gər lə ri miz dünya -
nın ən qüdrət li or du la rın dan bi rin də xid -
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mət lə ri ilə qürur du yur lar. Bu gün Azər -
bay can Or du su müa sir si lah- sur sat tə mi -
 na tı na və mad di- tex ni ki ba za sı na görə
dünya da li der yer lər dən bi ri ni tu tur. Am -
ma ən əsas mə sə lə müstə qil ölkə mi zin or -
du sun da xid mət edən hərb çi lər də olan
Və tə nə bağ lı lıq, Və tən sev gi si və ruh
yüksək li yi dir. Üzə ri nə düşən və zi fə lə ri la -
zı mi sə viy yə də ic ra et mə yə qa dir olan
Azər bay can əs gə ri doğ ma tor pa ğı nı, xal -
qı nı və dövlə ti ni son suz mə həb bət lə se -
vir və Və tən uğ run da ca nın dan be lə keç -
mə yə ha zır dır.  

2019-cu il iyu lun 1-də Azər bay can
Res pub li ka sı Dövlət Təhl ükə siz li yi Xid -
mə ti nin “N” say lı hər bi his sə sin də müd -
dət li hə qi qi hər bi xid mət hər bi qul luq çu -
la rı nın eh ti ya ta bu ra xıl ma sı mə ra si min -

də iş ti rak edən Meh ri ban xa nı mın bu jes -
ti əs gər lər və za bit lər üçün növbə ti də fə
se vinc və fə rə hə sə bəb ol muş dur. Bu mə -
ra sim bütün əs gər ana la rı, hər bi qul luq -
çu la rın ai lə üzvlə ri üçün xoş tə əss ürat ya -
ra dan ha di sə ki mi xa tır lan maq da dır. Eh ti -
ya ta bu ra xı lan hər bi qul luq çu lar ara sın da
Azər bay can Pre zi den ti, Ali Baş Ko man da -
nın oğ lu Hey dər Əli yev də ol muş dur.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın av qus tun 19-da
Ali Hər bi Mək tə bin bir qrup mə zu nu ilə
şə hid lə rin əziz xa ti rə si ni yad et mə si onun
tor paq la rı mı zın bütövlüyü uğ run da ca nı -
nı qur ban ver miş unu dul maz Və tən oğul -
la rı na olan son suz eh ti ra mının növbə ti
nümu nə si he sab edi lə bi lər. Meh ri ba xa -
nı m bu fi kir lə rin də, hə qi qə tən də, dövlə -
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tə və və tə nə böyük mə həb bə ti ni ifa də
edir. Onun bu sə mi mi və xoş duy ğu ya ra -
dan sözlə rin də Və tə nin ke şik çi lə ri nin əziz
xa ti rə si nin hər za man yad edil di yi, bu gün
tor paq la rı mı zı qo ru yan cə sur və qəh rə -
man oğul la rı mı za min nət dar lıq hiss lə ri
ifa də olu nub dur. “Hey dər Əli yev adı na
Azər bay can Ali Hər bi Mək tə bi nin bir qrup
mə zu nu ilə Və tə ni miz na mi nə, Azər bay -
can tor paq la rı nın iş ğal çı lar dan azad edil -
mə si na mi nə hə ya tın dan ke çən şə hid lə -
rin işıq lı xa ti rə si ni yad et dim. Bu in san la -
rın qəh rə man lı ğı qar şı sın da baş əyi rəm.
Azər bay ca nın la yiq li övlad la rı, əs gər və
za bit lə ri ilə fəxr edi rəm. On la rın şüca ə ti,
on la rın ad la rı Azər bay can ta ri xi nə və
Azər bay can xal qı nın qəl bi nə əbə di ola raq
həkk olu nub. Al lah rəh mət elə sin. Ulu
Tan rı hər za man Azər bay ca nı qo ru sun! " 

Bi rin ci vit se-p re zi dent bu nümu nə vi
ad dı mı ilə həm də Azər bay can hərb çi lə ri -

nə böyük ruh yüksək li yi, döyüş əz mkar lı -
ğı və Və tən eş qi aşı la yır.  

Cə miy yət onun bu diq qə ti ni unut mur,
yüksək də yər ve rir və baş qa la rı na örnək -
ve ri ci ad dım he sab edir. Şə hid ai lə lə ri
onun bu dav ra nı şı nı xüsu si ola raq yüksək
qiy mət lən di rir. "Zə fər” Şə hid Ai lə lə ri nə
Dəs tək İc ti mai Bir li yi nin səd ri, "Ap rel
döyüşlə ri”n də hə lak ol muş pol kov nik- ley -
te nat Ra quf Oru co vun xa nı mı Se vinc Alı -
za də Bi rin ci vit se-p re zi den tin bu ad dı mı -
nı yüksək qiy mət lən di rə rək vur ğu la yıb ki,
Meh ri ban xa nı mın şə hid lə rin əziz xa ti rə -
si ni yad et mə si qürur ve ri ci dir. “Meh ri ban
xa nım ya nın da heç kim ol ma dan Ali Hər -
bi Mək tə bin mə zun la rı ilə bir gə şə hid mə -
za rı nı zi ya rət edib. Meh ri ban xa nım II
Fəx ri Xi ya ban da uyu yan şə hid lə ri zi ya rət
edib. Hə min yer də "Ap rel şə hid lə ri”n dən
olan lar da dəfn edi lib. Bu, bütün mə mur -
la ra örnək ad dım dır”. Bir li yin səd ri bil di -
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rib ki, şə hid adı nı ha mı mız uca tut ma lı -
yıq: "İ kin ci Fəx ri Xi ya ban da da bi zim igid -
lə ri miz uyu yur. On la rı da hörmət və eh ti -
ram la yad et mə li yik. Bu ad dım ölkə nin
Bi rin ci vit se-p re zi den ti nin şə hi də ver di yi
də yər dir. Şə hid adı nı ha mı mız uca tut ma -
lı yıq. Şə hid lik baş ta cı mızdır. İn san la rı mız
şə hid lə ri mi zi say qıy la an ma lı, ad la rı çə -
ki lən də aya ğa qalx ma lı dır. 

Azər bay can Bi rin ci xa nı mı xa ri ci iq ti -
sa di- si ya si əla qə lə rin in ki şaf et di ril mə si -
ni fə a liy yə ti nin ən mühüm mər hə lə sin də
– Bi rin ci vit se-p re zi dent tə yin edil dik dən
son ra da da vam et dir miş dir. Onun Bol qa -
rıs ta nın vit se-p re zi den ti İli na İo to va, Ya -
po ni ya nın xa ri ci iş lər na zi ri nin par la men -
ta ri müa vi ni Ma na bu Ho ri, İta li ya Se na tı -
nın sədr müa vi nin baş çı lıq et di yi nü ma -

yə nəd he yə ti, Lat vi ya nın sa biq pre zi den ti
Var ya Vi ke-V yer ber qa, UNES CO- nun xoş -
mə ram lı sə fi ri Ma ri an na Var di no yan nis,
İra nın ra bi tə və in for ma si ya tex no lo gi ya -
la rı na zi ri Mah mud Va e zi nin rəh bər lik et -
di yi nüma yən də he yə ti, Fran sa Mil li As -
 samb le ya sı nın Fran sa–A zər bay can dost -
 luq qru pu nun üzvlə ri ilə görüşlə ri dövlət -
lə ra ra sı müna si bət lə rin in ki şa fı na, ye ni
əmək daş lıq proq ram la rı nın hə ya ta ke çi -
ril mə si nə də rin töhfə ve rən ha di sə lər ki -
mi qiy mət lən di ri lə bi lər. Pol şa, Xor va ti ya
və di gər ölkə lə rə sə fər lə ri tə rəf lər ara sın -
da əmək daş lıq üçün ye ni üfüqlər aç mış,
bir sı ra sa hə lər də ye ni əla qə lə rin qu rul -
ma sı üçün də rin zə min ya rat mış dır.  

2018-ci il fev ra lın 12-də Azər bay can
Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli ye -

– 381 –

AZƏRBAYCANIN MEHRİBAN SİMASI



va nın Müqəd dəs Taxt -Ta cın dövlət lər lə
müna si bət lər üzrə ka ti bi ar xi ye pis kop Pol
Ri çard Qa la he rin baş çı lıq et di yi nüma yən -
də he yə ti ilə görüşü iki tə rəf li müna si bət -
lə rin in ki şa fı na tə kan ve rən mühüm ha -
di sə ki mi yad da qal mış dır. Bu sə fər Azər -
bay can da sülh və qar şı lıq lı hörmət şə ra  -
i tin də ya şa yı şın, dözümlülüyün, əmin -
aman lı ğın çox yüksək ol ma sı na ve ri lən
qiy mət idi. Hə min görüşdə bə yan olun du -
ğu ki mi, Azər bay can dünya da ən sa bit və
to le rant ölkə dir. Sə fər ey ni za man da Azər -
bay can ilə Müqəd dəs Taxt -Tac ara sın da kı
müna si bət lə rin di na mik li yi ni təs diq lə yən
ha di sə ki mi əla mət dar ol du.   

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti nin 2018-ci il mar tın 15-də Türki yə nin

Baş na zi ri Bi nə li Yıl dı rım la görüşü ölkə -
lə ri miz ara sın da dost luq və qar daş lıq
müna si bət lə ri nin nümu nə vi ol du ğu nu
təs diq lə miş dir. Meh ri ban Əli ye va bütün
sa hə lər də ən yüksək sə viy yə də olan mü -
na si bət lə rin əhə miy yə ti nə to xun muş, Er -
mə nis tan–A zər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ
müna qi şə si ilə bağ lı Türki yə nin ölkə mi -
zin əda lət li mövqe yi ni müda fiə et mə si nə
və dünya ic ti ma iy yə ti nə çat dır ma sı na
görə min nət dar lı ğı nı bil di rə rək, müna qi -
şə nin Azər bay ca nın əra zi bütövlüyü çər -
çi və sin də, bey nəl xalq hüqu qun nor ma la -
rı və prin sip lə ri əsa sın da tez lik lə həll olu -
na ca ğı na əmin li yi ni ifa də et miş dir.
Görüşdə Azər bay can və Türki yə xalq la rı
ara sın da dost luq müna si bət lə ri nə heç nə -
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yin xə ləl gə ti rə bil mə yə cə yi xüsu si lə vur -
ğu lan mış dır.  

2017-ci il de kab rın 26-da Ru si ya Fe -
de ra si ya sı na sə fər edən Bi rin ci vit se-p re -
zi dent Meh ri ban Əli ye va bir sı ra ma raq
do ğu ran görüşlər ke çir miş, iki tə rəf li əla -
qə lə rin in ki şa fı na tə kan ve rən mühüm la -
yi hə lə rin da vam et di ril mə si nin pers pek -
tiv lə ri nə to xun muş dur. Hə min sə fər za -
ma nı Meh ri ban Əli ye va ya II də rə cə li
Mü qəd dəs Mə lək si ma Knya gin ya Ol qa or -
de ni təq dim edil miş dir. Bi rin ci vit se-p re -
zi dent Meh ri ban Əli ye va Rus Pra vos lav
Kil sə si nə göstər di yi kömə yə və Həş tər -
xan şə hə ri nin abad laş dı rıl ma sı na qay ğı -
sı na görə bu or den lə təl tif edil miş dir. 

2017-ci il fev ra lın 17-də Pre zi dent
İlham Əli yev lə bir gə 53-cü Münhen Təh -
lükə siz lik Konf ran sın da iş ti rak et mək

üçün Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı na
iş güzar sə fər edən Meh ri ban Əli ye va bu
qlo bal sam mi tə qa tıl mış, pa nel- müza ki -
rə lə ri iz lə miş dir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın 2018-ci il sent -
yab rın 20-də NA TO baş ka ti bi nin müa vi -
ni xa nım Ro uz Qo temö lle rin rəh bər lik et -
di yi nüma yən də he yə ti ilə görüşü xüsu si lə
ic ti ma i- si ya si ba xım dan məz mun lu ol -
muş dur. Görüşdə Azər bay ca nın NA TO ilə
əmək daş lı ğa böyük əhə miy yət ver di yi ni
vur ğu la yan Meh ri ban xa nım ölkə mi zin
Al yan sın müxtə lif təd bir lə rin də iş ti rak et -
di yi ni bil dir miş dir. Qeyd et miş dir ki,
2002-ci il dən baş la ya raq, Azər bay can
sülhmə ram lı la rı NA TO hərb çi lə ri ilə bir -
gə Əf qa nıs tan da çi yin- çi yi nə xid mət edir,
2018-ci ilin yan var ayın dan Qə tiy yət li
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Dəs tək Mis si ya sın da Azər bay can hərb çi -
lə ri nin sa yı nı 30 fa iz ar tı ra raq 120 nə fə rə
çat dı rıb. Ölkə miz, həm çi nin, Əf qa nıs ta nın
mil li or du su na ma liy yə yar dı mı göstə rir,
lo gis ti ka və nəq liy yat prob lem lə ri nin həl -
li nə kömək edir, or du nun şəx si he yə ti
üçün tə lim lər təş kil edir. Ha zır da NA TO
ilə Azər bay can ara sın da yüksək sə viy yə li
di a loq uğur la in ki şaf et di ri lir.  

Azər bay ca nın NA TO- nun gen der mə -
sə lə lə ri nə, qa dın hüquq la rı, sülh və təh -
lükə siz lik mə sə lə sin də göstər di yi böyük
diq qə ti al qış la yan Bi rin ci vit se-p re zi dent
ölkə miz də gen der bə ra bər li yi nin dövlət
si ya sə ti nin pri o ri tet lə rin dən bi ri ol du ğu -
nu qeyd et miş dir. Er mə nis ta nın iş ğal çı lıq

si ya sə ti nə diq qət çə kən Meh ri ban Əli ye -
va Azər bay ca nın 25 il dən ar tıq dır ki, bu
iş ğal dan əziy yət çək di yi ni, bey nəl xalq sə -
viy yə də ölkə mi zin əra zi si ki mi ta nı nan
Dağ lıq Qa ra ba ğın və onun ət ra fın da kı 7
ra yo nun bu si ya sət nə ti cə sin də iş ğal al -
tın da qal dı ğı nı, 1 mil yon dan çox in sa nın
qaç qın və məc bu ri köçkün hə ya tı ya şa dı -
ğı nı, müna qi şə za ma nı yüzlər lə azər bay -
can lı qa dı nın öldürüldüyünü, gi rov
götürüldüyünü, Xo ca lı fa ci ə si za ma nı 600-
dən çox in sa nın, o cümlə dən qa dın və
uşaq la rın vəh şi cə si nə qət lə ye ti ril di yi ni
diq qə tə çat dır mış dır. Bu görüş bir da ha
Azər bay ca nın sülhse vər ölkə ol du ğu nu,
qon şu la rı və di gər ölkə lər lə qar şı lıq lı
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hörmət əsa sın da əla qə lər qur du ğu nu təs -
diq et miş dir.   

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va nın xa ri ci ölkə lə rin
sə fir lə ri ilə görüşü də di po ma tik sa hə də
mühüm uğur la rı mı za işıq sa çan mühüm
ha di sə lər dən dir. Meh ri ban Əli ye va sə fir
xa nim lar la görüşlər də res pub li ka nın bütün
re gi on la rın da hə ya ta ke çi ri lən qu ru cu luq
iş lə rin dən ge niş bəhs edir, bu is ti qa mət -
də Hey dər Əli yev Fon du nun fə a liy yə ti ni
diq qə tə çat dı rır, Fon dun bey nəl xalq təş -
ki lat lar la sıx əmək daş lıq qur  ma sı nın dünya
ic ti ma iy yə ti üçün fay da la rı nı təq dim edir.  

Meh ri ban Əli ye va nın Xa ri ci ölkə lər lə
dost luq üzrə Çin Xalq As so si a si ya sı nın
səd ri Li Sya o li nin baş çı lıq et di yi nüma -
yən də he yə ti ilə görüşü də çox əla mət dar
ol muş dur. Bu görüş Çin lə Xalq Res pub li -
ka sı Azər bay can ara sın da müna si bət lə rin
dost luq və tə rəf daş lıq üzə rin də in ki şa fı -
na sti mul ver miş, iki ölkə nin müxtə lif sa -
hə lər də uğur lu əmək daş lı ğın da ye ni
trend lə ri müəy yən et miş dir.  

Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va Azər bay ca nın ən ya xın tə rəf daş la -
rın dan bi ri olan Böyük Bri ta ni ya ilə əla -
qə lə rə də mühüm əhə miy yət ver mək də -
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dir. Onun 2019-cu il fev ra lın 22-də Böyük
Bri ta ni ya nın Baş na zi ri nin Azər bay can
üzrə ti ca rət el çi si Ba ro nes sa Em ma Ni -
kol so nun rəh bər lik et di yi nüma yən də he -
yə ti ilə görüşü si ya si -iq ti sa di əla qə lə rin
di na miz mi ni ar trı ran mühüm si ya si ha -
di sə he sab olu na bi lər.  

Görüşdə ölkə miz lə Böyük Bri ta ni ya
ara sın da müna si bət lə rin da ha da in ki şaf
et di ril mə si nin va cib li yi nə to xu nul muş, tə -
rəf lər ara sın da sə hiy yə, eko lo gi ya və mə -
də niy yət sa hə lə rin də əmək daş lıq mə sə -
lə lə ri müza ki rə edil miş dir. 

2019-cu il ap re lin 12-də Azər bay ca -
nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli -
ye va nın ölkə miz də rəs mi sə fər də olan Ru -
si ya Fe de ra si ya sı Fe de ral Məc li si Fe de ra -

si ya Şu ra sı nın səd ri Va len ti na Mat vi yen -
ko ilə görüşündə də mühüm mə sə lə lər
müza ki rə olun muş dur. Bu sə fər Azər bay -
can ilə Ru si ya ara sın da dost luq əla qə lə ri -
nin da ha da möhkəm lən mə si nə mühüm
töhfə ver miş dir.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın di gər
dövlət lə rin nüfuz lu si ya si xa dim lə ri,
höku mət və dövlət baş çı la rı, dip lo ma tik
kor pu sun nüma yən də lə ri, bey nəl xalq təş -
ki lat la rın rəh bər lə ri ilə görüşlə ri də ma -
raq lı və yad da qa lan ol muş dur. Bu gö -
rüşlər Azər bay ca nın xa ri ci si ya sə tin də ye -
ni bir hə rə kat ol maq la ölkə mi zin dünya
dövlət lə ri ilə iki tə rəf li və çox tə rəf li əla qə -
lə ri nin in ki şa fın da, bey nəl xalq nüfu zu nun
ar tma sın da san bal lı töhfə lər ver miş dir.
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Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti nin
Qo şul ma ma Hə rə ka tı nın xa ri ci iş lər na -
zir lə ri, Fran sa Se na tı nın Qaf qaz Dost luq
Qru pu nun üzvlə ri, MDB ölkə lə ri nin da xi li
iş lər na zir lə ri Şu ra sı nın üzvlə ri, Çi nin
nüma yən də he yə ti və di gər mötə bər şəxs -
lər lə görüşlə ri ni xa ri ci si ya sət mə sə lə lə -
rin də ye ni dal ğa nın baş lan ma sı nın göstə -
ri ci si ki mi qiy mət lən dir mək olar. 

2019-cu il iyu nun 24-də Ba kı da Azər -
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın -
da Və tən daş la ra Xid mət və So si al İn no va -
si ya lar üzrə Dövlət Agent li yi nin bir gə təş -
ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lən BMT-nin Dövlət Xid -
mət lə ri Fo ru mun da çı xış edən Bi rin ci vit -
se-p re zi dent Meh ri ban Əli ye va ölkə miz -
də dövlət ida rə çi li yi nin tək mil ləş di ril mə -

si, dövlət xid mət lə ri nin göstə ril mə si nin
qa baq cıl mo del lə ri, in no va si ya lar ba rə də
ge niş mə lu mat ver miş dir. Bil  dir  miş dir ki,
Azər bay ca nın müa sir is la hat lar kur sun -
da və tən daş la ra yüksək key fiy yət li xid -
mət lər göstər mək və ida ə et mə də ən in -
no va tiv mo del lər tət biq et mək baş lı ca hə -
dəf lər ki mi mühüm yer tu tur. Res pub li -
ka mız son il lər də bu is ti qa mət də bir sı ra
mühüm uğur la ra im za at mış dır. Qeyd et -
mşdir ki, bu gün dünya da Azər bay can
bren di ki mi qə bul edi lən “A SAN xid mət”
mo de li ge niş miq yas lı dövlət ida rə çi li yi is -
la hat la rı nın mühüm bir his sə si dir: “Müsbət
təcr übə miz bey nəl xalq ic ti ma iy yə tin də
diq qə ti ni cəlb et miş dir və 2015-ci il də
“ASAN xid mət” dövlət xid mət lə ri nin təc -
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hi za tı nın tək mil ləş di ril mə si ka te qo ri yasın -
da BMT tə rə fin dən xüsu si müka fa ta la yiq
görül müşdür. Bi zim “A SAN” ilə bağ lı olan
təcr übə mi zin da ha ge niş re gi on da ən yax -
şı təcr übə ki mi iz lə nil mə si nə görə fə rəh -
lə ni rik”. 

Meh ri ban Əli ye va vur ğu la mış dır ki,
dövlət xid mət lə ri sa hə sin də is la hat la rın
da vam et di ril mə si Azər bay ca nın de mok -
ra tik dövlət qu ru cu lu ğun da pro ri tet dir və
ölkə miz ye ni ide ya lar və tə şəbb üslər lə
dünya dövlət lə ri ilə bir gə təcr übə lə ri
bölüşmə yə hər za man açıq dır: “A zər bay -
can bi la va si tə bu fo ru mun nə ti cə si ola raq

“Dövlət xid mət lə ri nin təc hi zi üzrə müəs -
si sə lə rin ASAN As so si a si ya sı” nın ya ra dıl -
ma sı tə şəbb üsünü irə li sürmüşdür. Ümid
edi rəm ki, bu ye ni qu rum dövlət xid mət -
lə ri nin sə mə rə li təc hi zi üçün ek spert lər
ara sın da di a lo qu təş viq et mək məq sə di
da şı yan əhə miy yət li bey nəl xalq bir alə tə
çev ri lə cək dir”.  

Fo rum da çı xış edən BMT Baş ka ti bi -
nin iq ti sa di və so si al mə sə lə lər üzrə müa -
vi ni Liu Cen min və di gər lə ri sə mə rə li
dövlət xid mət lə ri nin göstə ril mə si, in no -
va tiv trans for ma si ya lar və bu is ti qa mət li
in sti tut laş ma sa hə sin də Azər bay ca nın
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tət biq et di yi ye ni lik lə ri təq dir et miş lər.
Bil di ril miş dir ki, Azər bay can in no va tiv
ida rə et mə va si tə si lə in klüziv, sə mə rə li və
in sany önümlü İKT əsas lı dövlət xid mə ti
sis te mi ya ra dıb. Bu, dünya da ge niş vüsət
alan elekt ron höku mət xid mət lə ri nin tət -
biq edil mə si və bu xid mət lər lə və tən daş -
la rın məm nun lu ğu nun ar tı rıl ma sı ba xı -
mın dan dünya üçün yax şı nümu nə dir.   

Hə min Fo rum da BMT-nin Azər bay ca -
nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti Meh ri ban Əli -
ye va ya xüsu si müka fa tı nın təq dim edil -
mə si bir da ha ölkə miz də rə qəm sal ida rə -
et mə nin tət bi qi ilə dövlət xid mət lə ri nin
in ki şa fı sa hə sin də görülən iş lə rə ve ri lən
qlo bal sə viy yə li yüksək də yə rin sübu tu dur.  

Meh ri ban xa nım Əli ye va nın Bi rin ci
vit se-p re zi dent ki mi fə a liy yə ti nin çox
mühüm his sə si ni və tən daş la rın so si al
prob lem lə ri nin həl li ilə bağ lı mə qam lar
təş kil edir. Bu ba rə də ge niş təq di mat dan
öncə Azər bay ca nın so si al dövlət ma hiy -
yə ti və mo de li ni, bu kon teks tdə mövcud
re al lıq la rı, əl də olun muş na i liy yət və pers -
pek tiv lə ri diq qə tə çat dır maq məq sə də uy -
ğun olar.  

Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va  ölkə nin tə rəq qi si üçün ça lı şır, cid di
səy lər göstə rir. Hə ya ta ke çi ri lən əsas lı is -
la hat lar nə ti cə sin də əha li nin ri fa hı yüksə -
lir, əməkhaq la rı, pen si ya lar, so si al müa vi -
nət lər ar tı rı lır. O, bu şə rəf li və mə su liy -
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yət li və zi fə nin öhdə sin dən la yi qin cə gə -
lib, 2 il lik fə a liy yə ti dövründə ye ni- ye ni
uğur la ra və na i liy yət lə rə im za ata raq,
ümu mi lik də xal qın, dövlə tin və dövlət
baş çı sı nın eti ma dı nı yüksək sə viy yə də
doğ rul dub.  

Meh ri ban Əli ye va nın Bi rin ci vit se-
pre zi dent ki mi fə a liy yə tin də so si al hu ma -
nizm və so si al qay ğı si ya sə ti mühüm yer
tu tur. Və tən daş la rın hə ya tı, so si al və mə -
i şət qay ğı la rı onu düşündürür və bu is ti -
qa mət də ope ra tiv ad dım lar at ma ğa sövq
edir. Onun so si al mən zil lə rin ti kin ti si ilə
bağ lı müa sir so si al proq ra ma ver di yi dəs -
tək bu nun əya ni sübu tu dur. Pre zi dent

İlham Əli ye vin müəl li fi ol du ğu bu proq -
ra mın ger çək ləş mə sin də ən böyük tə -
şəbb üskar və təş ki lat çı lıq edən Meh ri ban
Əli ye va Mİ DA- nın Ya sa mal və Hövsan ya -
şa yış komp lek sin də bi na la rın tə məl qoy -
ma mə ra si min də iş ti rak et miş dir. 2016-
cı il İl ham Əli ye vin və bi rin ci xa nım Meh -
ri ban Əli ye va nın iş ti ra kı ilə tə məl qoy ma
mə ra si mi ke çi ri lən Ya sa mal Ya şa yış
Komp lek si nin ti kin ti si yüzlər lə ai lə nin
güzəşt li şərt lər lə mən zil sa hi bi ol ma sı na
im kan ver miş dir. 

2017-ci il de kab rın 24-də Azər bay -
can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da
Mən zil İn şa a tı Dövlət Agent li yi nin (MİDA)
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ikin ci la yi hə si olan Hövsan Ya şa yış Komp -
lek sin də in şa edi lə cək ilk yed di mər tə bə li
bi na nın tə məl qoy ma mə ra si min də iş ti rak
edən Meh ri ban Əli ye va bu ad dı mı ilə in -
san la rın mən zil- mə i şət şə ra i ti nin yax şı -
laş ma sı nı diq qət mər kə zin də sax la dı ğı nı
təs diq lə miş dir. Su ra xa nı ra yo nu əra zi sin -
də, Hövsan qə sə bə si nin ya xın lı ğın da in şa
olu nan Hövsan Ya şa yış Komp lek si Ba kı -
nın sürət lə in ki şaf edən şərq his sə sin də,
Xə zər sa hi lin dən cə mi 2 ki lo metr mə sa -
fə də, ya şa yış və is ti ra hət üçün ol duq ca
ra hat bir mə kan da yer lə şir. Komp lek sin
20 hek tar lıq əra zi si nin qərb his sə sin də
şam və zey tun ağac la rın dan iba rət ge niş
ya şıl lıq zo na sı mövcud dur. Əra zi də ya şıl -
laş dır ma pro se si nin fə al su rət də da vam
et di ril mə si üzrə plan lar Hövsan Ya şa yış

Komp lek si nin gə lə cək sa kin lə ri nin eko -
lo ji cə hət dən tə miz və sağ lam mühit də
ya şa yı şı üçün zə min ya ra dır. Şə hər cik çox -
mən zil li 11 ya şa yış bi na sın dan iba rət ola -
caq. Bun lar dan yed  di si nin yed di mər tə bə li
on sək kiz gi riş li, dördünün isə on mər tə -
bə li bir gi riş li ol ma sı nə zər də tu tu lur. Bu
bi na lar da, ümu mi lik də, 3002 mən zil ola -
caq ki, on lar dan 280-nin bi ro taq lı, 1481-
nin iki o taq lı, 940-nın üço taq lı, 301-nin
isə dördo taq lı ol ma sı plan laş dı rı lır. Bi ro -
taq lı mən zil lə rin sa hə si təq ri bən 32-35
kvad rat metr, iki o taq lı mən zil lə rin sa hə si
təq ri bən 51-54 kvad rat metr, üço taq lı mən -
zil lə rin sa hə si 64-68 kvad rat metr, dördo -
taq lı mən zil lə rin sa hə si isə 79-86 kvad -
rat metr təş kil edə cək. Bütün mən zil lər
tam tə mir li və ziy yət də və mət bəx me be li
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ilə təc hiz olun muş şə kil də və tən daş la ra
tək lif olu na caq. 

Meh ri ban xa nım qı sa müddət ər zin -
də cə nab Pre zi dent İl ham Əli ye vin yaz dı -
ğı uğur sal na mə si nə öz zən gin dəstxət i ni
əla və edə rək Azər bay ca nın möhtə şəm qu -
ru cu lu ğu na əvə zo lun maz töhfə lər ve rib.
Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti nin
re gi on la ra sə fər lə ri dövlə tin və tən daş la -
ra olan hu ma niz mi nin, sə mi miy yə ti nin,
yüksək diq qət və qay ğı sı nın tə zahü rü ki -
mi yad da qa lır. Onu hər bölgə də, şə hər və
ra yon da böyük coşqu, se vinc his si və mə -
həb bət lə qar şı la yır lar. Bu nun sə bə bi in -

san la ra olan son suz sev gi si dir, sa də li yi -
dir, sə mi miy yət dir, in san pər vər li yi dir.  

Meh ri ban Əli ye va Bi rin ci vit se-p re zi -
dent tə yin edil dik dən son ra uşaq la ra olan
son suz diq qət və mə həb bə ti ni bir da ha
nüma yiş et di rə rək, on la rın so si al və ziy -
yə ti nin yax şı laş ma sı üçün ar dı cıl fə a liy -
yət göstər mək də dir. Ba kı nın Xə zər ra yo -
nu nun Bi nə qə sə bə sin də “Ümid ye ri” uşaq
sı ğı na ca ğı nın ye ni in şa olun muş bi na sı -
nın açı lı şı, Ba kı nın Ya sa mal ra yo nun da
Va qif Mus ta fa za də adı na 2 nömrə li Uşaq
İn cə sə nət Mək tə bi nin əsas lı şə kil də ye ni -
dən qu rul ma sı və sa ir ki mi təd bir lər onun
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uşaq la ra olan diq qə ti nin ba riz nümu nə -
si dir. Bi rin ci vit se-p re zi den tin Bu zov na -
da kı 229 say lı uşaq bağ ça sı nın, 105
nömrə li körpə lər evi -u şaq bağ ça sı nın,
Mər də kan da kı gim na zi ya nın, Xə tai ra yo -
nun da kı 6 say lı uşaq bağ ça sı nın açı lı şı,
Ba kı da kı 1 nömrə li körpə lər evi nin sa kin -
lə ri ilə görüşü, Nə ri ma nov ra yo nun da kı
11 say lı xüsu si təh sil mək tə bi nin ye ni bi -
na sı nın açı lı şın da iş ti ra kı, 32 say lı La çın
ra yon or ta mək tə bin də ki və ziy yət lə ta nış
ol ma sı bu qay ğı nın da ha bir göstə ri ci si dir. 

“Al lah si zi qo ru sun! ”. Bu sə mi mi fi kir -
lər, qəlb dən gə lən xoş niy yət li du a lar
Azər bay ca nın hər bir bölgə sin də, hər bir
gu şə sin də və tən daş la rın di lin dən qo pur.
Ha mı Meh ri ban xa nı mı se vir, se vin ci ni bu

tə miz və xoş hiss lər lə ifa də edir. Azər bay -
ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti nin re gi on -
la ra sə fər lə ri za ma nı sa kin lər lə görüşü
hə mi şə xoş xa ti rə lər lə yad da qa lır. Meh ri -
ban xa nı mın ra yon sa kin lə ri ilə görüşü
za ma nı on la rı na ra hat edən prob lem lər lə
ya xın dan ma raq lan ma sı, bütün mə sə lə lə -
rin həl li ni ta pa ca ğı na in san la rı əmin et -
mə si onun qay ğı keş li yi nin da ha bir
örnək ve ri ci nümu nə si dir. Bi rin ci vit se-
pre zi den tin tə vazö kar lı ğı və hu ma niz mi
ca vab siz qal mır, qar şı tə rə fin qəl bin dən
gə lən hə qi qi sev gi, doğ ma müna si bət xal -
qın ona ver di yi ən böyük də yər dir. Onun
2019-cu il fev ra lın 14-də Gən cə şə hə ri nə
sə fə ri in san lar tə rə fin dən böyük coşqu,
se vins his si ilə qar şı lan mış, sa kin lər Meh -
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ri ban xa nı mın gə li şi ni əsl toy- bay ram ki -
mi qeyd et miş lər.  

Meh ri ban xa nım ic ti ma iy yə tin hər bir
üzvü üçün inam və ümid ye ri, mil yon la -
rın çə tin mə qam da üz tut du ğu güvənc,
mər hə mət və sə xa vət ünva nı dır. Onun Şa -
ma xı və Ağ su ra yon la rın da baş ver miş
zəl zə lə nin nə ti cə lə ri nin ara dan qal dı rıl -
ma sı ilə bağ lı Pre zi dent İl ham Əli ye vin
müva fiq tap şı rıq la rı nın ic ra sı nın və ziy yə -
ti ilə ye rin də cə ta nış ol ma sı cə miy yət də
böyük rəğ bət və min nət dar lıq la qar şı lan -
dı. Tə bii fə la kət dən dər hal son ra Pre zi -
dent İl ham Əli ye vin tap şı rıq və göstə riş -
lə ri nə əsa sən görülən təd bir lər nə ti cə sin -
də zəl zə lə nin fə sad la rı nın ara dan qal dı rıl    -

ma sı, bu pro ses də Hey dər Əli yev Fon du -
nun “Re gi o nal in ki şaf” İc ti mai Bir li  y i  nin
nüma yən də lə ri nin zəl zə lə dən dər hal son -
ra tə bii fə la kət dən zə rər çək miş əra zi lər -
də ol ma sı, ye ral tı tə kan la rın vur du ğu fə -
sad la rı araş dı ra raq sa kin lə rin müra ci ət -
lə ri ni qey də al ma sı və in san la rın
mən zil- mə i şət şə ra i ti nin yax şı laş dı rıl ma -
sı ilə bağ lı tə xi rə sa lın maz ad dım lar dövlə -
tin və tən da şı na olan diq qə ti nin ba riz
nümu nə si dir.   

Meh ri ban xa nı mın in san la ra olan də -
rin eh ti ra mı nın nümu nə lə rin dən bi ri
onun müxtə lif təd bir lər, sə fər lər za ma nı
və tən daş lar la sə mi mi görüşlər ke çir mə -
si, on lar la söhbət et mə si, qay ğı la rı ilə ta -
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nış ol ma sı dır. Onun sə fər proq ra mın da ən
zən gin de tal lar dan bi ri məhz və tən daş la -
rın ev lə ri nə ge də rək on lar la şi rin və yad -
da qa lan söhbət et mə si dir.  

Ol duq ca rəğ bət do ğu ran və və tən daş -
la rın se vin ci nə sə bəb olan bu cür
görüşlər də rəs miy yət çi lik ara dan qalx dı -
ğın dan ünsiy yət də ki sə mi miy yət da ha da
ar tır, ya xın lıq hiss lə ri güclə nir. Be lə si tu a -
si ya lar da in san lar özlə ri nin ən ya xı nı, ən
doğ ma sı he sab et di yi Meh ri ban xa nı ma
qay ğı la rın dan söz açır, on la rı na ra hat
edən bütün mə sə lə lə ri di lə gə ti rir lər. Sə -
mi mi və meh ri ban au ra da ke çən bu
görüşlər də Bi rin ci xa nım hər bir mə sə lə -
yə həs sas lıq la ya na şır və həl li va cib olan
mə sə lə lə ri şəx sən nə za rə tə götürür.  

Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va 2019-cu il ma yın 21-də Ba kı nın
Kürdə xa nı qə sə bə sin də sa kin lər lə görüşü
də ol duq ca əla mət dar və xoş tə sir ba ğış -
la mış dır.  

Meh ri ban Əli ye va hə min sə fər za ma -
nı Kürdə xa nı qə sə bə sin də Hüseyn ba la
Ağa ver di yev adı na 113 say lı tam or ta
mək təb də ol muş, bu ra da ya ra dı lan şə ra -
it lə ya xın dan ma raq lan mış dır.  Son ra
Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti
Meh ri ban Əli ye va və Hey dər Əli yev Fon -
du nun vit se-p re zi den ti Ley la Əli ye va
Kürdə xa nı qə sə bə si nin sa ki ni Tel man Əli -
ye vin ai lə sin də qo naq olub lar.  Görüşdə
Meh ri ban Əli ye va bil di rib ki, qə sə bə nin
so si al -iq ti sa di in ki şa fı, iş yer lə ri nin ya ra -
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dıl ma sı is ti qa mə tin də iş lər bun dan son ra
da da vam et di ri lə cək. Ai lə üzvlə ri Kürdə -
xa nı qə sə bə si nin in ki şa fı na göstər di yi
diq qə tə görə Meh ri ban Əli ye va ya min nət -
dar lıq edib lər. 

Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli -
ye va mə də niy yət ob yekt lə ri nin əsas lı tə -
mi ri və bər pa sı üçün səy lə ri ni əsir gə mir,
in ki şaf edən Azər bay ca nın müa sir mə də -
niy yət si ya sə ti nin da ha ge niş təş vi qi üçün
bu cür la yi hə lə rin ger çək ləş mə si ni va cib
sa yır. Azər bay can Dövlət Mə də niy yət və
İn cə sə nət Uni ver si te ti nin əsas təd ris kor -
pu su nun əsas lı tə mi ri də bu qə bil dən dir.   

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va açı lış mə ra si min də
iş ti rak et mək lə bu mə sə lə yə xüsu si diq -
qət göstər di yi ni təs diq lə yir. Ye ni tə mir -
dən çı xan bu təh sil oca ğı nın ki tab xa na -
sın da Hey dər Əli ye vin zən gin ir si ni, Pre -
zi dent İl ham Əli ye vin si ya si fə a liy yə ti ni,
Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den ti
Meh ri ban Əli ye va nın mə də niy yə tə və in -
cə sə nə tə diq qət və qay ğı sı nı əks et di rən
70-yə ya xın ki ta bın yer ləş di ril mə si də tə -
sadü fi de yil. Bu, zən gin mə də ni ir sə, in cə -
sə nə ti mi zə olan yüksək qay ğı nın tə -
zahü rlə ri ni özündə əks et di rən mad di
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sübut dur, müa sir gənc nə s lə, mə də niy -
 yət se vər lə rə dövlə tin bu sa hə yə göstər -
di yi diq qə tin təs di qi dir.  

Bi rin ci vit se-p re zi den tin mə də niy yə -
tə, mə də niy yət və in cə sə nət xa dim lə ri nə,
görkəm li ya zı çı və sə nət adam la rı na diq -
qət və qay ğı sı da hər za man pri o ri tet
olub dur. Onun görkəm li ədib lə rin mu zey -
lə ri nin bər pa sın da xid mət lə ri xüsu si yer
tu tur. Meh ri ban Əli ye vanın onun üçün
əziz və doğ ma olan görkəm li ədə biy yatş -
ünas -a lim, Xalq ya zı çı sı Mir Cə lal Pa şa ye -
vin ir si nə eh ti ra mı son suz dur.  

Mir Cə lal Pa şa ye vin ev -mu ze yi nin
Gən cə şə hə rin də fə a liy yət göstər mə si tə -

sadü fi de yil. Çünki o, Cə nu bi Azər bay can -
da ana dan ol sa da, ta le yi onu qə dim Gən -
cə şə hə ri nə gə ti rib çı xa rıb. Ədib hə mi şə
Gən cə ni se vib və doğ ma şə hə ri bi lib. Mir
Cə lal Pa şa ye vin uşaq lıq, gənc lik və tə lə -
bə lik il lə ri, pe da qo ji və ədə bi fə a liy yə ti,
ai lə hə ya tı xro no lo ji ar dı cıl lıq la mu ze yin
ek spo zi si ya sın da ək si ni ta pıb. Ha zır da
eks po nat la rın sa yı 300-dən ar tıq dır. Mu zey
komp lek sin də 2009-cu ilin ap rel ayın da el -
mi -ə də bi təd qi qat şöbə si fə a liy yə tə baş la -
yıb. Şöbə nin ya ra dıl ma sı ədə biy ya tı mı zın
təd qi qi nə, araş dı rıl ma sı na xid mət edir. 

2019-cu il fev ra lın 14-də Bi rin ci vit -
se-p re zi den tin və Hey dər Əli yev Fon du -
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nun vit se-p re zi den ti Ley la Əli ye vanın
Gən cə də Mir Cə lal Pa şa ye vin ev -mu ze yin -
də ol ma sı xoş tə əss ürat ya ra dan ha di sə
ki mi yad da qal mış dır. Azər bay can nəs ri -
nin görkəm li nüma yən də si, Əmək dar elm
xa di mi, ya zı çı -a lim Mir Cə lal Pa şa ye vin
100 il lik yu bi le yi ərə fə sin də ədi bin xa ti -
rə si nə eh ti ram əla mə ti ola raq ya ra dıl mış
bu mu zey də də yər li ek spo nat lar sax la nı lır.  

Mir Cə lal Pa şa yev mu zey komp lek sin -
də mütə ma di ola raq şa ir və ya zı çı la rın ki -
tab təq di mat la rı, şə hər zi ya lı la rı ilə
görüşlər, kon sert lər, şa gird və tə lə bə lər
üçün ədə biy yat dərs lə ri, ek skur si ya lar və
di gər ədə bi- bə dii təd bir lər ke çi ri lir. Mu -

zey fə a liy yə tə baş la dı ğı gündən şə hər
əha li si nin, tə lə bə və şa gird lə rin zi ya rət -
ga hı na çev ri lib. 

Azər bay can mə də niy yə ti nin və in cə -
sə nə ti nin in ki şa fın da əvəz siz xid mət lə ri
olan böyük sə nət xa dim lə ri nin adı nın
əbə di ləş di ril mə si, on la rın xa ti rə si nin eh -
ti ram la da im yad edil mə si Meh ri ban xa -
nı mın fə a liy yə tin də hər za man mühüm
yer tut muş dur. Rost ro po viç lər ai lə si nə
olan də rin eh ti ram da bu hu ma nizm si ya -
sə ti nin tər kib his sə si dir. 2017-ci ilin de -
kab rın da Ba kı da Le o pold və Mstis lav
Rost ro po viç lər adı na 21 nömrə li on bi ril -
lik mu si qi mək tə bi nin ye ni bi na sı nın açı -
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lışı mə ra si min də Bi rin ci vit se-p re zi den t
Meh ri ban Əli ye va nın iş ti rak et mə si bir
da ha bu hu ma niz min tən tə nə si ni nüma -
yiş et dir di. Xa tır la daq ki, 1997-ci il də ulu
öndər Hey dər Əli ye vin im za la dı ğı müva -
fiq sə rən ca ma əsa sən, Le o pold və Mstis -
lav Rost ro po viç lə rin adı ve ril miş mu si qi
mək tə binin bi na sı 2014-cü il də sökülə -
rək ye rin də ye ni si nin in şa sı na baş la nı lıb.
Pre zi dent İl ham Əli ye vin “A zər bay can
Res pub li ka sın da mə də niy yət sa hə si nin
in ki şa fı na dövlət dəs tə yi nin güclən di ril -
mə si ilə bağ lı əla və təd bir lər haq qın da”
2017-ci il 14 av qust ta rix li Sə rən ca mı na
əsa sən musi qi mək tə bi nin ti kin ti si nin və
təc hi za tı nın ta mam lan ma sı üçün və sa it

ay rı lıb. Meh ri ban xa nım bu mu si qi oca ğı -
nın in şa sı nı xüsu si nə za rət də sax la yıb və
mu si qi mək tə bi ən müa sir tə ləb lə rə uy -
ğun şə kil də ti ki lib.   

600 şa gird təh sil al dı ğı Le o pold və
Mstis lav Rost ro po viç lər adı na 21 nömrə li
on bi ril lik mu si qi mək tə bi Azər bay can da
mu si qi nin in ki şa fın da, ye ni müsi qi çi lər
nəs li nin ye tiş mə sin də xüsu si rol oy na yır.
Təd ris pro se sin də iş ti rak edən 114 müəl -
lim – pro fes so r, o cümlədən Ba kı Mu si qi
Aka de mi ya sı nın müəl lim lə ri, Əmək dar in -
cə sə nət xa dim lə ri , Xalq ar tist lə ri bu sə -
nə tin sir lə ri ni gənc nəslə öyrə dir lər.  

Mu si qi mək tə bin də 110 yer lik akt za -
lı, 34 si nif ota ğı, ha be lə 5 in zi ba ti otaq, ki -
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tab xa na və səs yaz ma stu di ya sı var. Mək -
tə bin bütün ava dan lı ğı və in ven ta rı tə zə -
lə nib, o cümlə dən təh sil müəs si sə si nə 12
ro yal, 24 for te pi a no alı nıb. Bu ra da 7 ya -
şın dan təh sil lə ri nə baş la yan şa gird lər for -
te pi a no, sim li və nə fəs alət lə ri və xalq çal -
ğı alət lə ri şöbə lə rin də mu si qi bi lik lə ri nə
yi yə lə nir lər. 

Meh ri ban xa nım Bi rin ci vit se-p re zi -
dent ki mi mə də niy yət və in cə sə nət sa hə -
lə ri nə də diq qət və qay ğı göstər mək də -
dir. Onun mə də niy yət və sə nət adam la rı
ilə görüşlə ri, mə də niy yət xa dim lə ri nə
dəs tə yi da vam lı xa rak ter al maq da dır.
2018-ci il mar tın 30-da İçə ri şə hər də Maq -
sud İb ra him bə yov Ya ra dı cı lıq Mər kə zi nin
açıl ma sı da məhz onun xid mə ti nin nə ti -
cə si dir. Xalq ya zı çı sı, görkəm li ki nod ra -
ma turq və re jis sor Maq sud İb ra him bə yo -
vun adı nı da şı yan Ya ra dı cı lıq Mər kə zin də
mu zey, ya zı çı nın ki tab xa na sı və ədə biy -

yat ota ğı yer lə şir. Ədə biy yat ota ğın da ya -
zı çı nın müxtə lif il lər də həm rus, həm
Azər bay can dil lə rin də nəşr olu nan, həm
də 36 xa ri ci di lə tərc ümə edi lən ki tab la rı
təq dim olu nur. Bu ra da, həm çi nin ya zı çı -
nın əsər lə ri nin dərc olun du ğu bütün dər -
gi lər top la nıb. Bun dan baş qa, ek spo nat -
lar ara sın da Maq sud İb ra him bə yo vun
ədə biy yat və ic ti ma i- si ya si fə a liy yət sa hə -
lə rin də əl də et di yi na i liy yət lə rə görə
müxtə lif vaxt lar da təl tif olun du ğu or den
və me dal lar, di gər müka fat lar, de pu tat
man dat la rı, fəx ri fər man lar, həm çi nin
2012-ci il də ya zıçının No bel müka fa tı na
na mi zəd li yi nə da ir sə nəd də var. 

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti Meh ri ban Əli ye va Ya ra dı cı lıq Mər kə zi -
nin açı lı şı nın çox əla mət dar və rəm zi mə -
na da şı yan ha di sə ol du ğu nu qeyd edib.
Bil di rib ki, Maq sud İb ra him bə yov əsl və -
tən pər vər idi. O, bütün qəl bi ilə Azər bay -
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ca na, öz tor pa ğı na bağ lı idi. O, cə sa rət li
və tən daş mövqe yi olan in san idi. “O, öz
ide al la rı nı və prin sip lə ri ni bütün hə ya tı
bo yu də yiş mə yib. O, uzun ömrünü sə mi -
mi, hər şey lə ma raq la nan, bi ga nə lik dən
uzaq bir in san ki mi ya şa dı. O, hə yat dan
get di, an caq onun əsər lə ri, böyük bə di i-
 mə nə vi ir si – ki tab la rı, pyes lə ri, sse na ri -
lə ri, es se lə ri qal dı. Onun hər bir əsə ri bu
günümüz və dünə ni miz lə hey rə ta miz də -
rə cə də səs lə şir və şübhə et mi rəm ki, sa -
bah da ak tu al ola caq. Onun hər bir əsə ri
ya şa yır. Bu na görə də Maq sud müəl lim
ya şa yır. İn san lar – onun dost la rı, ya xın la -
rı, doğ ma la rı, onu se vən, ona hörmət
edən, hə ya tı nın bütün mər hə lə lə rin də
onun ya nın da olan in san lar qa lır”. 

Meh ri ban Əli ye va Maq sud İb ra him bə -
 yov Ya ra dı cı lıq Mər kə zi nin ya ra dıl ma sın da
Hey dər Əli yev Fon du nun dəs tə yi ni xüsu si
vur ğu la yıb, Fon dun bu işə böyük mə həb -
bət və mə su liy yət lə ya naş dı ğı nı vur ğu la yıb.  

Ötən 1 il ər zin də Meh ri ban Əli ye va
həm ölkə da xi lin də, həm də bey nəl xalq
aləm də uğur lu si ya si fə a liy yə ti ni bir da ha
sübut et di. İc ti ma i- si ya si fə a liy yə ti bo yu
hu ma ni tar, so si al sa hə lə ri da im diq qət
mər kə zin də sax la yan Meh ri ban xa nım
həm Azər bay can da, həm də dünya nın
müxtə lif ölkə lə rin də çox say lı la yi hə lə rə,
mühüm iş lə rə im za atıb. 

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti zən gin ta ri xi mi zə, mil li- mə də niy yət abi -
də lə ri mi zə də diq qə ti ni əsir gə mir, ta ri xi
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abi də lə ri mi zin bər pa sı və qo run ma sın da
fə al mövqe nüma yiş et di rir. Müxtə lif
bölgə lər də qə dim ta rix və mə də niy yət
nümu nə lə ri nin yer ləş di yi mu zey lə rin bər -
pa sın da Meh ri ban xa nı mın xüsu si xid mət -
lə ri var dır. Şa ma xı ra yo nun da Hey dər Əli -
yev Fon du nun tə şəbb üsü ilə in şa edil miş
Də mir çi Ar xe o lo gi ya Mu ze yi nin açı lı şı da
bu qə bil dən dir. 2018-ci il av qus tun 26-da
açı lı şı olan mu ze yi Azər bay can ta ri xi nin
can lı nümu nə lə rin dən he sab et mək
mümkündür. Şa ma xı ra yo nu nun ən qə -
dim kənd lə rin dən olan, ta ri xi XV əs rə qə -
dər ge dib çı xan Də mir çi də hə min kən din
və İs ma yıl lı ra yo nu nun Əhən kən din dən
gə lən də mir çi ai lə lə ri mövsümi iş lə əla -
qə dar bu ra da müvəq qə ti, son ra lar isə da -
i mi məs kən sa lıb lar. Sa kin lə rin məş ğu liy -
yə ti ilə əla qə dar kən din də adı də yi şib və
Də mir çi olub. Də niz sə viy yə sin dən 1500
metr hündürlükdə yer lə şən bu kən din iq -
li mi müla yim dir, ya yı sə rin ke çir. Kən din
mər kə zi his sə sin də tu rizm in frast ruk tu -
ru, o cümlədən də mir çi və mis gər lik ema -
lat xa na sı, ka fe, çay xa na, tən dir, “A zər xal -
ça” AS C-nin gu şə si, su ve nir ma ğa za sı və
“A BAD” dükan la rı, av to mo bil da ya na ca ğı
ya ra dı lıb, “Qa la” və bu laq komp lek si in şa
edi lib. Dövlə ti mi zin baş çı sı nın göstə ri şi
ilə ölkə mi zin ən qə dim di ni mə bəd lə rin -
dən olan kənd məs ci di əsas lı şə kil də ye -
ni dən qu ru lub. Mu zey bir mər tə bə li bi na
açıq və qa pa lı ek spo zi si ya zal la rın dan, iki
yar dım çı otaq dan iba rət dir. Bu ra da kı açıq
mu zey xüsu si lə diq qə ti cəlb edir. 

Də mir çi- La hıc yo lu nun çə ki li şi za ma -
nı kən din 4-cü ki lo metr li yin də Gə də li yay -
la ğı ad la nan əra zi də 3 hek tar sa hə də son
an tik və er kən or ta əs rlə rə aid nek ro pol
aş kar edi lib. Təd qi qat za ma nı yer sət hin -
dən təq ri bən 50-80 san ti metr də rin lik də
30-dək daş qu tu qə bir lə ri, qa la di var la rı
və ye ral tı an bar lar aş kar la nıb. Kvad rat
for ma sın da olan qə bir lə rin ha mı sı nın di -
var la rı çay da şı və əhəng da şın dan iba rət
olan qa ya par ça la rın dan hörülüb, üstü isə
sal daş lar la qa pa nıb. Qə bir lər də ske let lər
bükülmüş və ziy yət də sol böyrü üstə ba şı
əsa sən şi mal- şərq is ti qa mə tin də aş kar
olu nub. Hə min daş qu tu qə bir lər də al ban
dövrünə aid ki fa yət qə dər zən gin mad di-
 mə də niy yət nümu nə lə ri qey də alı nıb. Ta -
pın tı lar ara sın da sax sı və çi ni mə mu lat -
lar say ca üstünlük təş kil edir. Daş qu tu
qə bir lər də me tal nümu nə lə rə, o cümlə -
dən si lah və bı çaq la ra, elə cə də tunc bə -
zək əş ya la rı na da ha çox rast gə li nir. Bə zi
qə bir lər də ske le tin ba şı nın al tın da gümüş
cam üzə çı xıb. El mi cə hət dən çox mühüm
ta pın tı lar dan bi ri hə min cam la rın içə ri -
sin də ske le tin ba şı al tındakı par ça qa lıq -
la rı dır. Bu da Azər bay can əra zi sin də ar -
xe o lo ji qa zın tı lar za ma nı ta pı lan ən qə -
dim par ça nümu nə si he sab olu nur. Bir
qə bir də ske le tin ya nın da qı lınc və xən cər
də qo yu lub. Bu ta pın tı lar hə min qəb rin
ən azı sər kər də və ca ma at ara sın da xüsu -
si nüfuz sa hi bi olan hərb çi yə aid ol du ğu -
nu eh ti mal et mə yə əsas ve rir. Də mir çi
kən din də apa rı lan ar xe o lo ji qa zın tı lar za -
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ma nı aş kar lan mış mad di- mə də niy yət
nümu nə lə ri, na dir daş alət lər, əkin çi lik
mə də niy yə ti nə aid əmək alət lə ri, so yuq
si lah lar, mis, bürünc, gümüş sik kə lər, aq -
lay ma te ri al lar dan su bo ru la rı, qə dim gil
mə mu la tı və di gər qiy mət li ta pın tı lar, mə -
i şət əş ya la rı nüma yiş olu nur. Bu ek spo -
nat lar mu ze yə gə lən tu rist lər də böyük
ma raq do ğu ra caq, on la ra ölkə mi zin ta ri -
xi ilə da ha ya xın dan ta nış ol maq im ka nı
ya ra da caq. Mu zey, həm çi nin bölgə nin ta -
ri xi nin müxtə lif dövrlə ri ni araş dır maq ba -
xı mın dan da mühüm əhə miy yə tə ma lik dir. 

Di ni və mil li ənə nə lə ri mi zə sə da qət
Meh ri ban Əli ye va nın xa rak te rin də ən
mühüm mə qam lar dan bi ri dir.  

Qur ban mə ra si mi nin Uca Ya ra da na
mə həb bət və ita ət, yüksək mə nə vi -əx la qi
də yər lə rə hörmət, hər bir bə şər övla dı na
mər hə mət və dözümlülük təl qin edən İs -
lam di ni nin in san lar üçün hi da yət yo lu
se çil mə si ilə əla mət dar ol du ğu bil di ri lir.
Dövlə ti mi zin baş çı sı qeyd edir ki, bu
müba rək bay ram bütün dünya müsəl -
man la rı nın mə nə vi- ru hi bir li yi ni, əmə li -
sa leh in san la rın Tan rı sev gi si ni və haqq -
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ə da lət na mi nə hər cür fə da kar lı ğa ha zır
ol ma la rı nı tə cəss üm et di rir. Mütə rəq qi is -
la mi də yər lə rə bağ lı lı ğı ilə se çi lən Azər -
bay can xal qı əs rlər bo yu, hət ta ən mürək -
kəb dövrlər də Qur ban bay ra mı nı özünün

əziz günlə rin dən bi ri ki mi qo ru yub sax la -
yıb. Ha zır da min lər lə həm və tə ni mi zin də
ara la rın da ol du ğu mil yon lar la müsəl man
müqəd dəs Həcc zi ya rə tin də möhtə şəm
həm rəy lik nüma yiş et di rə rək, Uca Ya ra -
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da na şükran la rı nı bil di rir, ölkə miz də və
dünya da sülhün, əmin -a man lı ğın bər qə -
rar ol ma sı üçün du a lar edir lər. 

İm kan sız la ra və eh ti ya cı olan la ra hər
za man yar dım əli nin uza dan, xüsu si lə də,
müqəd dəs bay ram lar da az tə mi nat lı ai lə -
lə rin ya nın da olan və on la rı bay ram pa yı
ilə se vin di rən Hey dər Əli yev Fon du nun
pre zi den ti Meh ri ban xa nım Əli ye va nın bu
nümu nə vi dav ra nı şı  cə miy yə ti miz də xe -
yir xah lı ğın, bir lik və bə ra bər li yin, Və tə nə
və mil li dövlət çi li yə sə da qə tin tən tə nə si -
nə çev ri lib dir.  

Meh ri ban Əli ye va tə rə fin dən xal qı mı -
zın müqəd dəs bay ram la rın dan olan Qur -
ban bay ra mı günlə rin də az tə mi nat lı ai lə -
lər üçün qur ban kəs di ril mə si ak si ya sı bir
ne çə il dir ki, təş kil edi lir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti, Hey dər Əli yev Fon du nun pre zi den ti
Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə Qur -
ban bay ra mı müna si bə ti lə az tə mi nat lı
ailə lə rə qur ban pay la rı çat dı rı lır. Hey dər
Əli yev Fon du nun təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək -
lə şən bu la yi hə res pub li ka üzrə ünvan lı
so si al yar dım alan bütün ai lə lə ri əha tə
edir. Bu məq səd lə ət lik cins hey van lar re -
gi on lar dan gə ti ri lə rək xüsu si ət kə si mi
müəs si sə lə rin də kə si lə rək qab laş dı rı lıb.
Qur ban pay la rı re gi on lar və Ba kı nın ra -
yon la rın da ünvan lı so si al yar dım alan
51.157 ai lə nin hər bi ri nə Əmək və Əha li -
nin So si al Müda fi ə si Na zir li yi nin dəs tə yi
ilə pay la nı lır, sa kin lər bay ram müna si bə -
ti lə təb rik edi lir.  

So si al -iq ti sa di in ki şa fa yönə lik dövlət
proq ram la rı na dəs tək ve rən Hey dər Əli -
yev Fon du az tə mi nat lı ai lə lə ri, xüsu si qay -
ğı ya eh ti ya cı olan şəxs lə ri da im diq qət də
sax la yır, müxtə lif bay ram lar və əla mət dar
günlə ri on lar la bir lik də qeyd edir. Bu nun -
la ya na şı, res pub lik da üzrə so si al yar dım
alan bütün ai lə lə rə 2016–2018-ci il lər də
Ye ni il və Nov ruz bay ram la rın da Hey dər
Əli yev Fon du nun sov qat la rı pay la nıl mış,
so si al yar dı ma eh ti ya cı olan min lər lə şəxs
üçün bay ram süfrə lə ri təş kil edil miş, hə -
diy yə lər ve ril miş dir. 

Meh ri ban Əli ye va nın tə şəbb üsü ilə
Pa kis tan da Qur ban bay ra mı təd bir lə ri də
ke çi ri lir. Onun 2015-ci ili sent yab rın 24-
25-də İs la ma bad, Aba ta bad və Kə ra çi şə -
hər lə rin də iri buy nuz lu qur ban lıq la rın kə -
si lə rək kim sə siz lər evi nin 3600 sa ki ni nə
və bölgə lər də məs kun la şan di gər eh ti ya -
cı olan in san la ra pay la nma sı is lam alə -
min də böyük rəğ bət lər qar şı la nıb dır. 

Ta ri xi, di ni və me mar lıq abi də lə ri mi -
zin qo run ma sı, bər pa sı və sax lan ma sı, di -
ni zi ya rət gah la rı mı za və də yər lə ri mi zə
yüksək eh ti ram Meh ri ban Əli ye va nın fə -
a liy yə tin də hər za man pri o ri tet ol muş dur.  

Meh ri ban xa nım di ni də yər lə ri mi zə
da im yüksək eh ti ram göstə rir, hər il
müqəd dəs ay lar da Azər bay can da ya şa yan
di ni kon fes si ya la rın rəh bər lə ri ilə
görüşüb söhbət edir, on la rın ar zu və di -
lək lə ri ni din lə yir. Ənə nə ha lı nı alan bu
görüşlər həm müqəd dəs də yər lə ri mi zə
olan eh ti ra mın nümu nə si dir, həm də din
xa dim lə ri üçün böyük şə rəf dir. 
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Bi rin ci vit se-p re zi den tin Gən cə də ki
“İ mam za də” di ni komp lek si nə diq qət və
qay ğı sı qə dir bi lən gən cə li lər tə rə fin dən
hər za man yüksək də yər lən di ri lir. Meh ri -
ban xa nı mın bir ba şa qay ğı sı və kömə yi
sa yə sin də bu müqəd dəs di ni ocaq əsas lı
şə kil də ye ni dən qu ru lub. Gən cə Dövlət
Ta rix- Mə də niy yət Qo ru ğu əra zi sin də yer -
lə şən, VI II əs rə aid ta ri xi me mar lıq abi -
də si olan və xalq ara sın da “Göy günbəz”,
“Göy məs cid”, ya xud “Göy İmam” ki mi ta -
nı nan “İ mam za də” Di ni- Mə də niy yət Komp -
lek si ye ni dən qur ma iş lə rin dən son ra bütün
müsəl man dünya sın dan zi ya rət çi lə ri qə -
bul edir. “İ mam za də” əs rlər dən bə ri Azər -
bay ca nın müxtə lif bölgə lə rin dən, elə cə də

baş qa ölkə lər dən gə lən müsəl man la rın
zi ya rət ga hı olub. Bu di ni abi də Gən cə nin
qə dim li yi ni sübut et mək lə ya na şı, şə hə -
rin İs lam alə min də ki ye ri ni və nüfu zu nu
da göstə rir. Ölkə nin di ni- ta ri xi abi də lə ri -
nin ta ma mi lə ye ni dən qu rul ma sı na və gə -
lə cək nə sil lə rə çat  dı rıl ma sı na həs sas lıq la
ya na şan Pre zi dent İl ham Əli yev bu komp -
lek sin də tə mi ri və bər pa sı na xüsu si diq -
qət göstə rib. İn san la rın inam və inanc
ye ri ki mi üz tut duq la rı bu mə bəd məhz
dövlə ti mi zin baş çı sı nın sə rən cam və
göstə riş lə ri sa yə sin də be lə gözəl görkəm
alıb.  

Xə zər ra yo nu nun Zi rə qə sə bə sin də
Zi rə Cümə məs ci di nin is ti fa də yə ve ril mə -
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si mil li mə nə vi də yər lə rin qo run ma sı is -
ti qa mə tin də hə ya ta ke çi ri lən təd bir lər -
dən dir.  

Meh ri ban xa nı mın Azər bay ca nın di ni
də yər lə ri nə eh ti ra mı nın di gər bir nümu -
nə si Zi rə Cümə məs ci di komp lek si nin tə -
mi ri və bər pa sı na xüsu si diq qət göstər -
mə si dir. Zi rə Cümə məs ci di komp lek si
pay tax tın ən qə dim di ni iba dət gah la rın -
dan bi ri olub. Mehriban xanımın dəs tə yi
ilə ya rar sız və ziy yə tə düşən məs ci din əra -
zi sin də 2015-ci ilin əv vəl lə rin dən baş la -
nan ti kin ti iş lə ri qı sa vaxt da ye ni məs cid
komp lek si nin ya ran ma sı ilə nə ti cə lən di.
Yüksək key fiy yət lə apa rı lan in şa at iş lə ri
sa yə sin də pay tax tın ən gözəl di ni iba dət -
gah la rın dan bi ri ye ni dən öz qa pı la rı nı in -
san la rın üzünə aç dı. Ümu mi sa hə si 3 min
400 kvad rat metr olan məs cid komp lek si -

nin hündürlüyü 30 metr olan 2 möhtə -
şəm mi na rə bə zə yir. Məs cid də di ni ayin -
lə rin ic ra olun ma sı, in san la rın ra hat iba -
dət et mə lə ri üçün hər cür şə ra it ya ra dı -
lıb. Bu ra da ey ni vaxt da 400 in san iba dət
edə bi lər. Bun dan əla və, əra zi də 250 nə -
fər lik mə ra sim za lı ya ra dı lıb. Komp lek sin
əsas his sə lə rin dən bi ri olan zal da di ni mə -
ra sim lə rin ke çi ril mə si üçün bütün tə ləb -
lər nə zə rə alı nıb. Komp lek sin əra zi sin də
ki şi və qa dın lar üçün ay rı ca dəs tə maz xa -
na lar ya ra dı lıb. Tex ni ki və yar dım çı otaq -
lar da məs cid komp lek si nin əhə miy yə ti ni
da ha da ar tı rır. Komp lek sin əra zi sin də ge -
niş ya şıl laş dır ma iş lə ri görülüb. 

Meh ri ban Əli ye va və Fon dun vit se-
pre zi den ti Ley la Əli ye vanın məs cid də ya -
ra dı lan şə ra it lə ta nış ol ma sı ic ti ma iy yət
tə rə fin dən rəğ bət lə qar şı la nıb. 
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Zi rə Cümə məs ci di nin is ti fa də yə ve -
ril mə si nin Qu ra ni- Kə ri min na zil ol du ğu
Ra ma zan ayı na tə sadüf et mə si isə xüsu si
mə na da şı yır. Bu, ölkə miz də di ni- mə nə vi
də yər lə rin qo ru nub sax lan ma sı na və di ni
də yər lə rə olan eh ti ra mın yükəsk ifa də si
ki mi də qiy mət lən di ri lir, Meh ri ban Əli ye -
va nın di ni də yər lə rə olan hörmə ti nin tə -
zahü rü he sab edi lir.  

Azər bay ca nın mil li- mə nə vi, di ni də -
yər lə ri nə olan yüksək hörmət Meh ri ban
xa nı mın böyük in san, yüksək mə nə vi -əx -
la qi key fiy yət lə rə ma lik li der qa dın ki mi
xa rak te rik ciz gi lə rin dən bi ri dir. Onun di -
ni zi ya rət gah la ra tez- tez baş çək mə si
müqəd dəs di ni mi zə olan eti ma dın, da xi li
zən gin li yin, xoş sə mi miy yə tin bir nümu -
nə si nə çev ril miş dir. Meh ri ban xa nı mın ad

günündə zi ya rət gah la ra get mə si onun saf
və tə miz qəlb li xa nım ki mi yüksək mə nə -
vi key fiy yət lə rin dən xə bər ve rir. Bi rin ci
vit se-p re zi dent Meh ri ban Əli ye va və qı zı
Ley la Əli ye va nın 2019-cu il av qus tun 26-
da Bi bi hey bət zi ya rət gah komp lek si ni zi -
ya rət et mə si də bu ba xım dan cə miy yət tə -
rə fin dən xüsu si rəğ bət do ğu ran hal ki mi
qə bul edil miş dir.  

VII əs rin ya di ga rı, müqəd dəs qə bir lə -
rin sa yı na görə İs lam dünya sı nın üçüncü
zi ya rət ga hı sa yı lan Bi bi hey bət də Pey ğəm -
bər nəs li nin dörd nüma yən də si uyu yur.
Mil li- mə nə vi də yər lə ri mi zə də rin dən bağ -
lı olan ulu öndər Hey dər Əli yev 1994-cü
ilin mar tın da Qur ban bay ra mı günündə
bu müqəd dəs oca ğı zi ya rət edib, 1997-ci
il iyu lun 23-də, Mə həm məd Pey ğəm bə rin
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mövlu du günündə bu ra da ye ni məs cid
komp lek si nin bünövrə si ni qo yub. Bir il
son ra, ye nə də Pey ğəm bə rin mövlu du
günündə məs ci din əsas kor pu su nun açı -
lış mə ra si min də iş ti rak edib. 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin mad di- mə -
də niy yət abi də lə ri mi zin, müqəd dəs ocaq -
la rı mı zın bər pa sı ilə bağ lı im za la dı ğı fər -
man və sə rən cam lar, ver di yi tap şı rıq lar
sı ra sın da Bi bi hey bət məs cid komp lek si -
nin ge niş lən di ril mə si də ək si ni ta pıb.
Dövlə ti mi zin baş çı sı 2005-ci və 2007-ci
il lər də bu ra nı zi ya rət edib. 2008-ci il də
Bi bi hey bət zi ya rət gah komp lek si nin əsas -
lı ye ni dən qur ma dan son ra açı lı şın da Pre -
zi dent İl ham Əli yev, Bi rin ci xa nım Meh ri -
ban Əli ye va və ai lə üzvlə ri iş ti rak edib lər.  

Ulu Öndə rin adı nı da şı yan Hey dər
Əli yev Fon du mil li- mə nə vi də yər lə ri mi -
zin qo run ma sı, on la rın təb li ği, dünya ya
çat dı rıl ma sı is ti qa mə tin də çox mühüm iş -
lər görür. Qə dim məs cid lə ri mi zin bər pa -
sı, ye ni müa sir məs cid komp leks lə ri nin
in şa sı bu ba xım dan mühüm əhə miy yət
kəsb edir. Bi rin ci vit se-p re zi dent Meh ri -
ban Əli ye va və qı zı Ley la Əli ye va nın av -
qus tun 26-da Bi bi hey bət zi ya rət gah
komp lek si ni zi ya rət et mə si müqəd dəs
ocaq la rı mı za də rin eh ti ram nümu nə si ki -
mi yad da qal dı.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti in san la rı xe yir xah lı ğa, bir li yə, mə nə vi
ka mil li yə də vət edən, öz ma hiy yə ti ilə hər
kə sin ru hu nu tə zə lə yən Ra ma zan ayın da
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sa də və tən daş lar la bir yer də if tar süfrə -
lə rin də ol ma sı onun şəf qət, mər hə mət,
həm rəy lik duy ğu la rı nın ifa də si dir. Meh ri -
ban Əli ye va və qı zı Ley la Əli ye va nın zi ya -
rət gah lar da ol ma sı, if tar mə ra si min də iş -
ti rak et mə si cə miy yət də nümu nə vi ad dım
ki mi də yər lən di ri lir.  

Azər bay ca nın Bi rin ci vit se-p re zi den -
ti fə a liy yə ti nin cə mi 2 ili ər zin də ölkə miz -
də baş ve rən müsbət me yil lər də, də yi şik -
lik lər də, in ki şaf da, Azər bay ca nın bey nəl -
xalq are na da nüfu zu nun ar tma sın da öz
töhfə si ni ver mə yi ba ca rıb. Hu ma niz mə,
so si al əda lə tə söykə nən yo lu ilə xey riy yə -
çi lik iş lə ri ni, ic ti ma i- si ya si fə a liy yə ti ni
uğur la da vam et di rib, söz ilə əmə lin
bütövlüyünü – vəh də ti ni ya ra da bi lib. Ona
görə də Meh ri ban xa nım Əli ye va nın adı
ic ti mai yad daş da xey riy yə çi, hu ma nist,
xal qı na və dövlə ti nə də rin dən bağ lı olan,
ic ti mai fay da lı və mil li ma raq la ra əsas la -
nan fə a liy yə ti ilə fərq lə nən şəx siy yət ki -
mi as so si a si ya olu nur. Azər bay ca nın Bi -
rin ci vit se-p re zi den ti nin bu hu ma niz mi
və qay ğı keş li yi, xalq la ünsiy yə ti dövlət
baş çı sı İl ham Əli ye vin apar dı ğı si ya sə tə
böyük töhfə ver mək lə ya na şı, mil yon lar -
la in sa nın dövlə tə olan inam və eti ma dı nı
möhkəm lən di rir. 

Meh ri ban xa nı mın fə a liy yə ti dövlə tin,
höku mə tin fə a liy yə ti ni xal qa da ha ya xın
ol ma sı nı, sa də in san la rın ma raq və mə -
na fe lə ri nin da ha yax şı nə zə rə alın ma sı nı
şərt lən di rir. Di gər va cib mə qam: Meh ri -
ban xa nım ki mi nüfuz lu, güclü bir şəx siy -
yə tin dövlət ida rə et mə sis te min də va cib

bir və zi fə yə sa hib ol ma sı dövlət və ha ki -
miy yət or qan la rı na əla və müsbət re pu ta -
si ya ve rir və eti mad ya ra dır. Bu isə dövlət
və cə miy yət də və tən daş həm rəy li yi, har -
mo ni ya nın bər qə rar ol ma sı na töhfə ve rir.
Bi ri nci vit se-p re zi dent ki mi Meh ri ban xa -
nı mın dövlət apa ra tı nın da ha sə mə rə li iş -
lə mə sin də, qə rar la rın da ha yax şı ic ra
olun ma sın da böyük xid mə ti var. Onun bu
fə a liy yə ti dövlət apa ra tı nın nüfu zu nu ar -
tı rır, yüksək ida rə et mə ni tə min edir və
ha ki miy yə tin ic ti mai da yaq la rı nın da ha
möhkəm ol ma sı na xid mət edir.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın Bi rin ci
vit se-p re zi den ti, Hey dər Əli yev Fon du nun
rəh bə ri, UNES CO və ISESCO- nun xoş mə -
ram lı sə fi ri və nə ha yət, Azər bay ca nın Bi -
rin ci xa nı mı nın adı, heç şübhə siz ki, bun -
dan son ra da müa sir dünya nın görkəm li
li der qa dın la rı sı ra sın da ön sı ra lar da ola -
caq, ic ti mai sta tu su və uğur la rı onun uğur
he ka yə si nin zən gin ləş mə si nə, si ya si na -
iliy yət lə ri nə ye ni- ye ni par laq sə hi fə lər
aça caq.  
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Müasir siyasət dünyasının görkəmli
qadın liderləri sırasında öz ölkəsinin
sosial, iqtisadi və mədəni mo derni -
zasiyasını milli idealın bir hissəsi kimi
həyata keçirən ölkəmizin Birinci vitse-
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva
siyasətdə artıq öz layiqli yerini tutmuşdur.
Şübhə etməmək olar ki, gələcəkdə
tarixçilər bu fenomeni böyük həvəslə
öyrənəcəklər. Mehriban xanım Əliyevanın
şəxsiyyətini dərk etmək üçün qadınlıq
ləyaqətinin mücəssəməsi olan bu insanın
inkişaf genezisini dərk etmək vacibdir. Hər
şeydən əvvəl mühüm faktor budur ki,
vətənimizin ictimai-siyasi həyatında bu
fenomenin öz sözü ilə siyasətə gəlməsi
xalqın siyasi taleyi üçün bir uğurdur.
Sağlam düşüncə baxımından yanaşılsa,
onun təşəbbüsləri və təklifləri müxtəlif
sivilizasiyaların qovşağında yerləşən öl kə -
mi zin sosiohumanitar və mədəni mo -
derni zasiyasının hərəkətverici faktorudur.

Ölkəmizin sosial-humanitar və ictimai-
siyasi modernləşməsinin ilhamvericisi
olan Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti
müasir dünyanın görkəmli lider qadınları
sıra sındadır. Heç şübhəsiz, sonrakı dövr -
lərin tarixçiləri Mehriban Əliyeva feno -
menini maraqla öyrənəcəklər. Bizim üçün
isə bir sıra aspektlərin harmonik vəhdə -
tindən yaranan bu fenomenin genezisini
başa düşmək əhəmiyyətlidir.

Azərbaycanda Mehriban Əliyeva kimi
liderin formalaşmasını taleyin qisməti də
hesab etmək olar. Obyektiv desək, onun

təşəbbüs və təklifləri müxtəlif sivilizasiya
platformalarının qovuşuğunda yerləşən
Azərbaycanın sosial-humanitar və mədəni
modernləşməsinin hərəkətverici amilinə
çevrilib. Digər tərəfdən, bu fenomenin
milli siyasi məkanda formalaşması faktı
dünya trendinə tam uyğundur. Avrasiyanın
şərqinin siyasi tarixi baxımından “Əliyeva
amili” qadınların inqilabi şəkildə siyasətə
qoşulmasının və onların dünya ölkələrinin
çoxunun idarəçilik strukturlarına yol
tapması imkanlarının genişlənməsinin
qanunauyğun nümunəsidir. Bu mənada,
Azərbaycan Avrasiyanın tarixən təşəkkül
tapmış “qadın siyasəti” dairəsində özünün
mövcudluğunu bir daha diqqətə çatdırır.

Beləliklə, o, öz işində iki istiqaməti –
Azərbaycanın kompleks humanitar
“brend” kimi dünyada irəliləməsini və
ölkənin sistemli sosiomədəni inkişafını
uğurla sintezləşdirə bilib. Onun rəhbərliyi
ilə bu iki proses, necə deyərlər, çiyin-çiyinə
irəliləyir. Sevindirici haldır ki, bu işlə
sadəcə təyin edilmiş məmur deyil, fəal
həyat mövqeyi, bitib-tükənməyən enerjisi
və güclü xarizması olan mütərəqqi əqidəli
bir insan məşğul olur. Ən başlıcası isə
unut mayaq ki, indiki halda söhbət üç övlad
tərbiyə etmiş cazibədar xanımdan gedir.
Gözəllik ilə xeyirxahlığın vəhdəti onun hər
addımını sosial reallığı dəyişən yara dıcı -
lığa çevirir.

Azərbaycanın bütün bölgələrindən hər
gün ona yüzlərlə vətəndaş müraciət edir.
Ona hamı yazır, kiçikdən böyüyə, sosial
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statusundan və peşəsindən asılı olma-
yaraq, hər bir vətəndaş ona inam yeri kimi
baxır. O, bütün insanların sosial isti -
nadgahıdır. 

Uğur Mehriban xanımın alın yazısıdır.
Onun hər bir addımında uğurun izi vardır.
Onun uğur hekayəsi o qədər zəngin və
möhtəşəmdir ki, nüfuzlu dünya qadınları
Mehriban xanımın ictimai xadim kimi
fəaliyyətindən öyrənməyə çalışırlar. Onunla
birgə işləmək, xeyirxahlığa, nəcib əməllərə
söykənən layihələr həyata keçirmək
istəyənlər xeyli çoxdur. Mehriban Əliyeva
daim insanlarla bir yerdədir – 7-dən 77-
yə onların əhatəsində səbir və təmkinlə,
təbəssüm və sevgi dolu baxışlarla xid -
mətin dədir. O, insanların arzu və istək ləri -
nin, sosial sifarişlərinin yerinə yetiril məsi
üçün yorulmadan əzmlə çalışmağa davam
edir.

Mehriban xanımın ictimai və siyasi
fəaliyyəti cəmiyyətin şüurundakı qadın
lider obrazını ildən-ildə daha da möh -
kəmləndirmişdir. Birinci xanım daşıdığı
bütün vəzifələrin öhdəsindən layiqincə
gələrək hər bir işin ustası olduğunu
təsdiqləmişdir. O, istər Heydər Əliyev Fon-
dunun prezidenti, istər də millət vəkili
kimi olduqca böyük sevgi və sayğı qazan -
mışdır. Səbəb sadədir: ölkədə yüzminlərlə
insan əmindir ki, hansısa problemlə
üzləşəndə, hətta əlləri hər yerdən üzü -
ləndə belə, sonuncu ümidləri, şansları hə -
mişə var və bu şans “Mehriban xanım”
adlanır. Bu cür səmimi inam heç bir
təbliğatla formalaşdırıla biməz, bu inam
illərdir ki, görülən və hələ də görülməkdə

davam edən böyük işin nəticəsdir. Yalnız
bu səbəbdəndir ki, insanlar onu qayğı,
mərhəmət simvolu kimi qəbul edirlər.

Azərbaycan Prezidentinin xanımı ölkə
daxilindəki səfərlərdə daim onu müşayiət
edir. Onun fəaliyyəti, işi, insanlara ona
münasibəti göz qabağındadır və bununla
da iqtidarla cəmiyyətin qarşılıqlı əlaqə -
lərinə öz töhfəsini verir. Həm də bu, necə
deyərlər, canlı töhfədir və buna görə də
xalqın gözündə inzibati kom muni kasi -
yaların standart “mexaniki” struktur la -
rından daha qiymətlidir, çünki xeyirxahlıq
və şəfqət insanın daxilindən gəlməlidir,
yoxsa ictimaiyyət onu qəbul etməyəcək.
İnsanlar hiss edirlər ki, Birinci xanım
onların qayğıları ilə yaşayır.

Mehriban xanımın topladığı təcrübə,
həyata keçirdiyi böyük layihələr onun
artıq idarəetmədə də çox yüksək hazırlıqlı
olduğunu göstərir. 

Mehriban Əliyeva ölkəmizin siyasi
meydanında formal statusuna görə də
yetərincə nüfuzlu simadır. Azərbaycan
cəmiyyəti onu ölkənin Birinci xanımı və
Birinci vitse-prezidenti kimi liderliyinin
milli inkişafımızın intibaha dərin töhfə
verəcəyinə tam əmindir. Çoxşaxəli fəaliy -
yətində yorulmaq bilməyən Mehriban
Əliyeva hər gördüyü işdən ilhamlanır, yeni
bir layihənin icrası qarşıya qoyulur: “İnsan
gördüyü işin haqlı, xeyirli və lazımlı
olduğuna daxilən inandıqda həvəslə işlə -
yir, fiziki yorğunluq isə mənəvi məm -
nunluqla ödənilir”. Onun bu statusu
cəmiyyətin bəslədiyi məhəbbət və etimad-
dan daha da güc alaraq möhkəmlənir. 
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