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ÖN SÖZ

Ulu Öndər Heydər Əliyev siyasi fəaliyyətinin bütün mərhələlərində özü nün 
təkmil dövlətçilik fəlsəfəsində humanizm, sosial ədalət və insanpər vərlik prin
sip lərinə əsaslanmış, milli və bəşəri ideallara bağlı olmuşdur. Ulu Öndərimiz 
hər bir fərdin maraq və mənafeyinin, qanuni hüquqlarının müdafiəsini dövlətin 
başlıca vəzifəsi saymışdır. Azərbaycan bu gün məhz Ulu Öndərin dövlətçilik 
ideallarına sədaqət nümayiş etdirərək, nailiyyətlərini gün bəgün zənginləşdirir. 

Ulu Öndərin əsasını qoyduğu çoxşaxəli və effektli islahatlar kursu Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən dönmədən, ardıcıllıqla, yeni dünya nizamının tələblərinə 
uyğun tərzdə davam etdirilir. Dövlət başçısı Heydər Əliyev dühasından, onun 
müqayisəyəgəlməz siyasi və dövlətçilik təcrübəsindən qədə rincə bəhrələnərək 
xalqımızı inamla xoşbəxt gələcəyə doğru aparır. İqtisadi inkişaf yolu ilə dövlət 
müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi, milli mədəniyyətimizin qoru
nub inkişaf etdirilməsi, hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyətinin qurulması, ölkə
mizin dünya birliyində layiqli yerini tutması baxımından mövcud siyasi kursun 
müstəsna əhəmiyyəti praktik surətdə təsdiqini tapır.

Müasir Azərbaycan məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 
inkişaf yolu ilə nurlu sabahına doğru sürətlə irəliləyir. Bu yolda geriyə boyla
nan hər kəsin gözləri önündə Ulu Öndərin millət və xalq qarşısındakı misilsiz 
xidmətləri canlanır. Bir daha aydın olur ki, ölkəmizin tərəqqisinin yeganə yolu 
məhz Heydər Əliyev siyasi kursunun davam etdirilməsi və Ulu Öndərin sağlı
ğında həyata keçməyən ideyalarının ardıcıl surətdə gerçəkləşdirilməsidir. Ulu 
Öndərin zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi, onun ölməz ideyalarının geniş 
təbliğ olunaraq  praktik həyatda tətbiqi və gələcək nəsillərə çatdırılması müasir 
qloballaşma dövründə xüsusən aktualdır. 

Heydər Əliyev Fondu hələ sağlığında canlı əfsanəyə çevrilmiş Ulu Öndərin 
zəngin dövlətçilik irsinin öyrənilməsi və gənc nəslə təlqin edilməsi, onun 
ölməz ideyalarının gerçəkləşdirilməsi prosesində yaxından iştirak etmişdir. 
Fond geniş ictimaiyyətlə əlaqələri möhkəmləndirməklə Azərbaycanın hərtərəfli 
inkişafına, ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyətinin bərqərar edilməsi prosesinə layiqli 
töhfəsini verir.

Millətin işıqlı gələcəyi naminə bir sıra strateji əhəmiyyətli layihələri inam la 
həyata keçirən Heydər Əliyev Fondu qısa müddətdə bir çox insanların ümid 
yerinə çevrilmişdir. Ulu Öndərin ölməz ideyalarının layiqli daşıyıcısına çev ril
miş Fond hər bir vətəndaşın zəruri istək və arzularının gerçəkləşməsinə, prob
lemlərinin operativ həllinə maddimənəvi dəstək verir. İnsanlara ən müxtəlif 
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səviyyələrdə yardım göstərməklə cəmiyyətdə yalnız sağlam ənənələrin, zəngin 
əxlaqimənəvi dəyərlərin möhkəmlənməsinə çalışır. 

2004cü ildə YUNESKOnun, 2006cı ildə isə İSESKOnun xoşməramlı 
səfiri kimi yüksək titula layiq görülmüş Mehriban xanım Əliyevanın özünün də 
vurğuladığı kimi, Fondun çoxşaxəli fəaliyyətinin bir başlıca qayəsi var – insanlara 
təmənnasız yaxşılıqlar etmək. 

Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın söylədiyi kimi, başqalarına 
yaxşılıq ömrü boyu onun üçün ümdə anlayışlara, ülvi insani keyfiyyətlərə çev
rilmiş, eyni zamanda bu xeyirxahlıq missiyasının kökündə təmənnasızlıq prin
sipi dayanmışdır.

Mehriban xanım Əliyeva hələ 1995ci ildə təsis etdiyi Azərbaycan Mədə
niyyətinin Dostları Fondu ilə öz həyat amalını, istəyini müəyyən etmişdir: milli 
mədəniyyətimizin inkişafına kömək göstərmək, xalqımızın dəyərli mədəniyyət 
nümunələrinin xaricdə təbliğini dəstəkləmək.

Dünyanın nüfuzlu mədəniyyət qurumu – YUNESKOnun Azərbaycanın 
Birinci xanımına göstərdiyi yüksək etimad təkcə bir fərdin deyil, ümumilikdə 
respublikamızın uğuru olmaqla bərabər, həm də müasir dünyanın xalqımızın 
milli mədəniyyətinə, folkloruna, tarixinə, dilinə, incəsənətinə göstərdiyi yüksək 
diqqətin ifadəsidir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva xalqımı
zın milli varlığını özündə yaşadan zəngin mənəvi, elmiintellektual və mədəni 
mülkiyyəti qloballaşma dövrünün mənfi təzahürlərindən hifz etmək üçün geniş
miqyaslı işlər görmüşdür. 

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyət prioritetləri sırasında elm və təhsilin 
mühüm yer tutması qətiyyən təsadufi deyil. Ulu Öndərin ideyalarını əldə rəhbər 
tutaraq onların gerçəkləşdirilməsinə çalışan Fond, bir zamanlar vətənpərvər 
ziyalılarımızın yeritdiyi fəal maarifçilik təmayülünü davam etdirmək kimi çətin 
və şərəfli missiyanı öz üzərinə götürmüşdür.

Fondun elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahələrdə həyata keçirdiyi layihələri 
yüksək qiymətləndirən İSESKOnun rəhbəri Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri  
ilk qadın xoşməramlı səfiri kimi Mehriban xanımın bu şərəfli missiyanın yerinə 
yetirilməsində şəxsi nümunə göstərdiyini bildirmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı 
həm də sivilizasiyalararası dialoqa verdiyi şəxsi töhfəsinə görə İslam Konfransı 
Təşkilatı Gənclər Forumunun mükafatına layiq görülmüşdür. 

“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı” layihəsi Azərbaycan Diabet Cəmiyyəti 
və Danimarkanın “Novo Nordisk” şirkəti ilə birgə əməkdaşlıq nəticəsində 
həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan talassemiya xəstəliyinin geniş yayıldığı ölkələrdən biri hesab 
olunur. Layihə çərçivəsində müasir avadanlıqla təchiz olunmuş Talassemiya 
Diaqnostika Mərkəzi yaradılmışdır. 



7

Səhiyyə məsələləri ilə bağlı Fonda ayrıayrı insanlardan 10 mindən çox 
müraciət daxil olmuş, onlara kömək göstərilməsi üçün tibb müəssisələri ilə sıx 
əlaqə qurulmuş, lazımi tədbirlər həyata keçirilmişdir. Ürək xəstəliklərindən 
əziyyət çəkən 1300 uşağın ölkə daxilində müalicəsində, bir qismində isə xarici 
ölkələrdə cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasına köməklik göstərilmişdir. 

Fond, həmçinin, ekologiya, idman və sosial problemlərlə bağlı müxtəlif 
layihələr hazırlayaraq səylə icra edir. Qurumun müxtəlif layihələrini birləşdirən 
ortaq nöqtə isə məhz milli genofondun qorunmasıdır. Bu ali mərama xidmət edən 
hər bir fəa liyyət Heydər Əliyev Fondu üçün eyni səviyyədə prioritet mahiyyət 
daşıyır.

Heydər Əliyev Fondunun çoxsaylı məqsədlərindən biri də Azərbaycan 
mədəniyyətinin dünyada geniş təbliğidir. Son 10 ildə Azərbaycan Mədəniyyətinin 
Dostları Fondunun vasitəsilə bu istiqamətdə bir sıra uğurlu layihələr həyata 
keçirilmişdir. Azərbaycan milli musiqisinin incilərindən olan muğamın inkişafı 
və təbliği ilə bağlı ciddi addımlar atılmışdır. 

Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Bakı şəhərində YUNESKOnun Baş 
direktoru cənab Koişiro Matsuuranın iştirakı ilə Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin 
təməli qoyulmuş və qısa zaman ərzində istifadəyə verilmişdir.

Azərbaycan muğam sənətinin inkişafı və qorunması istiqamətində “Qarabağ 
xanəndələri” musiqi albomunun nəfis şəkildə nəşr olunması, tanınmış ifaçıların 
iştirakı ilə ardıcıl olaraq muğam axşamlarının təşkili  yüksək dəyərləndirilir. 

Azərbaycan muğam sənətinin inkişafı və muğam mədəniyyəti ənənələrinin 
qorunub saxlanmasını nəzərdə tutan “Muğamİrs”, “MuğamDəstgah”, “Muğam 
Ensiklopediyası”, “Muğamİnternet”, “MuğamAntologiya”, “Muğam dünyası”, 
“Muğam Mərkəzi” layihələri silsiləsindən “Muğamİrs” layihəsi çərçivəsində 
“Qarabağ xanəndələri” musiqi albomu nəfis şəkildə nəşr olunmuşdur. 2005ci 
ilin martında Parisdə YUNESKOnun qərargahında, xoşməramlı səfirlərin illik 
toplantısında “Qarabağ xanəndələri” albomunun təqdimatı olmuşdur.

“Muğam Ensiklopediyası” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan muğamına 
həsr olunmuş “Muğam Ensiklopediyası”nın nəşri həm elektron, həm də kitab 
variantlarında həyata keçirilir. 

“MuğamAntologiya” layihəsi çərçivəsində isə muğamla bağlı zəngin nə
zəri musiqi irsinin qiymətli nümunələrindən Səfiəddin Urməvinin, Fəthullah 
Şirvaninin və digər görkəmli müəlliflərin əsərləri işıq üzü görmüşdür.

Fondun təşəbbüsü ilə YUNESKO Azərbaycan muğamını bəşəriyyətin şifahi 
və qeyrimaddi irsin şah əsərləri siyahısına daxil etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və köməyi hesabına Gəncənin sonuncu xanı 
Cavad xanın və VII əsrdən Gəncədə öz xeyirxahlığı ilə məşhur olan, mənəviəxlaqi 
dəyərləri təcəssüm etdirən Comərd Qəssabın məzarüstü türbələrində bərpa işləri 
aparılmış, tarixi Gəncə darvazaları bərpa edilmiş, ətraf ərazi abadlaşdırılmışdır.
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Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə BMTnin Cenevrədəki ofisinin 
iqamətgahında, Parisdə Eyfel qülləsi yaxınlığında “Azərbaycan otağı”nın, 
“Azərbaycan Mədəniyyət evi”nin təntənəli açılışları olmuşdur.

Ermənistanın işğalı nəticəsində tarixi torpaqlarından didərgin düşmüş 
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə yardım göstə
rilməsi də Heydər Əliyev Fondunun əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biridir. 
Mehriban xanım Əliyeva bu təbəqədən olan vətəndaşlarımızın problemlərini 
həssaslıqla duyur və imkan daxilində maddi və mənəvi yardımlarla onlara təsəlli 
verməyə çalışır. 

Vaxtilə Tbilisi şəhərində yaşayıbyaratmış görkəmli Azərbaycan ziyalıları 
Mirzə Şəfi Vazehin və Mirzə Fətəli Axundovun, habelə Fətəli xan Xoyskinin, 
digər tanınmış simaların qəbirüstü abidələri yenidən qurulmuş və xiyaban 
salınmışdır.

Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Moskvada, Rusiya Federasiyası hökuməti 
yanında Maliyyə Akademiyasında “Beynəlmiləl dostluq klubu”, Moskva Dövlət 
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun (MDBMİ) Azərbaycan gəncləri klubu, 
Rusiyadakı Azərbaycanlı Gənclərin Əlaqələndirmə Şurası tərəfindən ardıcıl 
təşkil edilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri Rusiya ictimaiyyətinin ölkəmizin 
zəngin mədəniyyəti, qədim ənənələri, incəsənəti və milli mətbəxi ilə tanışlığına 
imkan yaradır. MDBMİnin gənclər hərəkatının lideri Leyla Əliyevanın rəh
bərliyi ilə həyata keçirilən belə tədbirlər iki ölkə arasında münasibətlərin daha 
da yaxşılaşmasına xidmət edir.

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə nəşr olunmuş, beynəlxalq ictimaiyyətə 
ünvanlanan “Qarabağ həqiqətləri” toplusu “Qarabağın tarixi haqqında məlumat”, 
“Qarabağ münaqişəsinin başlanması”, “Xocalı soyqırımı”, “Azərbaycana qarşı 
erməni təcavüzünün nəticələri”, “Erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana 
qarşı fəaliyyəti” kitabçalarından ibarətdir. Bu topluların elektron variantları  
qanlı soyqırımın 15 illiyində Fondun təşəbbüsü ilə Avropanın 15 dövlətində 
keçirilən soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anma mərasimlərində xarici ölkə
lərin diplomatik korpuslarına, beynəlxalq təşkilatlara, kütləvi informasiya vasi
tələrinə, tanınmış ictimaisiyasi xadimlərə paylanılmışdır. 

Respublikanın internet məkanında məlumat bazasının zənginliyinə görə 
analoqu olmayan “Azərbaycan” portalı (www.azerbaijan.az) yaradılmışdır. 
Portal 12 bölməni əhatə edir: “Xəbərlər”, “Ümumi məlumat”, “Təbiət”, “Tarix”, 
“İqtisadiyyat”, “Mədəniyyət”, “Cəmiyyət”, “Dövlət hakimiyyəti”, “Azərbaycan 
beynəlxalq aləmdə”, “ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi”, 
“İnzibati ərazi vahidləri” və “Xəritələr”. 

Respublikada kor və görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslərin sayı təxminən 40 
min nəfərdir. Onlara informasiya toplamaq və məşğulluğu artırmaq üçün əlavə 
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imkanlar yaratmaq mexanizmi kimi İKTdən istifadənin təşkili zəruri sayılmış, 
BMTnin İnkişaf Proqramı ilə birgə Milli Strategiya hazırlanmışdır. 

Fondun “Dini tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində 
Bakıdakı Pravoslav kilsəsinin, məscidlərin yenidən qurulması tamamlanmışdır. 
Dünya yəhudilərinin nüfuzlu təşkilatlarından olan “OrAvner” Beynəlxalq 
Fondu ilə əməkdaşlıq sazişi çərçivəsində Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı 
ilə Bakının Xətai rayonunun Əbilov yaşayış sahəsində Azərbaycanda yaşayan 
yəhudi uşaqları üçün orta məktəb, uşaq bağçası, yəhudi tarixi və mədəniyyəti 
muzeyindən ibarət kompleks tikilmişdir.

Fondun təşəbbüsü ilə Azərbaycan oxucusu üçün əhəmiyyətli sayıla biləcək 
bir sıra xarici nəşrlər dilimizə tərcümə edilərək çap olunmuşdur. 

Mehriban xanım təsisçisi olduğu “Azərbaycan İRS” jurnalının 3 dildə nəşri 
ilə də Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliğində, xüsusən 
Rusiya və digər MDB ölkələrinin rusdilli əhalisinə Azərbaycan həqiqətlərinin 
çatdırılmasında təqdirəlayiq iş görür.

Bütün beynəlxalq əhəmiyyətli görüşlərdə, nitqlərdə Mehriban xanımın ölkə
mizdə, eləcə də YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri kimi beynəlxalq 
aləmdə fəaliyyəti yüksək dəyərləndirilmiş, bu fəaliyyətin Azər baycanın gələ
cək inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyi vurğulanmış, birinci xanıma 
ABŞAzərbaycan Ticarət Palatasının “2006cı ilin xoşməramlı səfiri” mükafatı 
təqdim edilmişdir.

Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 23 dekabr 2011ci 
il tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi 
tədbirlər xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir.

“Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubi
leyinin keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərən
camına əsasən, şairin yubileyinə həsr olunmuş silsilə tədbirlər çərçivəsində 
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyinin 
iştirakı ilə 2012ci il aprelin 20də Roma şəhərindəki məşhur “Villa Borghese” 
parkında böyük söz ustadının abidəsinin açılışı olmuşdur.

Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin dəstəyi ilə hazırlanmış böyük
formatlı nəşrdə toplanmış  dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 5 poema
sının hər birinə yazılan ön söz əsərlərin mahiyyətini dolğun ifadə edir.

Xəlil Yusifli, Səməd Vurğun, Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq və Mikayıl 
Rzaquluzadənin tərcüməsində təqdim olunan “Xəmsə”yə CD disk əlavə olun
muşdur. Diskə Üzeyir Hacıbəyli, Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Tofiq 
Quliyev, Şəfiqə Axundova və başqa görkəmli bəstəkarların Nizami Gəncəvinin 



10

sözlərinə yazdığı mahnı və romanslar, Niyazinin “Xosrov və Şirin” operası, 
Əfrasiyab Bədəlbəylinin “Nizami” operası, Fikrət Əmirovun “Nizami” simfo
niyası, eləcə də Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Ramiz Mustafayev və başqa 
bəstəkarların dahi şairin sözlərinə xor üçün yazdığı əsərlər daxil edilmişdir.

Heydər Əliyev Fondu tərəfindən oxuculara təqdim olunan yeni nəşrdə 
“Xosrov və Şirin”  poemasının Azərbaycan dilində yeni tərcüməsi yazıldığı öl çüdə 
– əruz vəznində yerinə yetirilmiş, dilimizin bugünkü tələblərinə uyğun ifadə 
edilmişdir. 

Yeni nəşrlər sırasında olan “Nizami məqbərəsinin tarixi və taleyi” kitabında 
dahi mütəfəkkirin məzarı üzərində XIII əsrin əvvəllərində ucaldılan məqbərənin 
tarix boyu düşdüyü müxtəlif vəziyyətlər və onun səbəbləri araşdırılmışdır. İran, 
Osmanlı və Rusiya imperiyalarının Qafqazda yürütdüyü siyasət nəticəsində 
dəfələrlə bərbad vəziyyətə düşən məqbərənin zamanzaman bərpa olunması, bu 
istiqamətdə görülən işlər barədə maraqlı faktlar öz əksini tapmışdır.

Heydər Əliyev Fondu fəaliyyəti dövründə digər nəşrlərlə yanaşı, davamlı 
olaraq Azərbaycan klassiklərinin müxtəlif əsərlərini də nəşr etdirir. Nizaminin 
yaradıcılıq manifesti sayılan “Xəmsə”nin yüksək poliqrafik nəşrini bu sahədə 
uğurlu layihə kimi dəyərləndirmək olar. Yeni nəşr dünya poeziyasında epik
romantik janrın banisi, Şərq intibahının parlaq nümayəndəsi, mütəfəkkir şair 
Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyinə layiqli töhfədir.

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 2012ci il iyunun 5də Sankt
Peterburqda dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik 
yubileyi münasibətilə onun adını daşıyan bağın təntənəli açılışı olmuşdur. 

Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyeva 
iştirak etmişdir. 

Leyla Əliyeva mərasimi açaraq bildirmişdir ki, Nizami Gəncəvi adına bağın 
açılışı Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi ilə SanktPeterburq 
Administrasiyasının daha bir layihəsidir. O demişdir: “2002ci il iyunun 9da 
XII əsrin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkirinin SanktPeterburqda abidəsinin 
açılışında prezidentlər Heydər Əliyev və Vladimir Putin iştirak etmişdilər. 
Bakıda hazırlanmış abidə Azərbaycan xalqının SanktPeterburqa hədiyyəsi 
olmuşdur”. 

Nizaminin obrazını Azərbaycan heykəltəraşı, V.Muxina adına Leninqrad Ali 
Rəssamlıq Məktəbinin məzunu Qəyruş Babayev yaratmışdır. Bu il şairin anadan 
olmasının 870 illi tamam olur. Bununla əlaqədar, fondun nümayəndəliyinin 
hamiliyi ilə bağda qranitdən nadir skamyalar və Nizaminin əsərlərindən fraq
mentlər təsvir edilmiş pannolar qurulmuş, şairin abidəsi bərpa olunmuşdur. 
SanktPeterburq qubernatorunun qərarı ilə bu gözəl bağa Nizami Gəncəvinin 
adı verilmişdir. 
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Qeyd etməliyik ki, SanktPeterburq ziyalıları Böyük Vətən müharibəsinin 
ən ağır illərində dahi şairin 800 illik yubileyini qeyd etmişlər. Böyük Nizamiyə 
bu qayğıkeş münasibəti Azərbaycan xalqı heç vaxt unutmayacaqdır. Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə SanktPeterburq şəhərində dahi Azərbaycan şairi 
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin xatirəsinə ucaldılmış abidə və salınmış bağ 
Azərbaycanın möhtəşəm qədim tarixə və zəngin irsə malik olan mədəniyyətini 
təcəssüm etdirir. 

Bu gün Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda yüz minlərlə insanın inam və 
etimadını qazanmış ictimai təşkilat olmaqla yanaşı, Ulu Öndərimizin adını şərəflə 
daşıyır. 

Unutmamalıyıq ki, Azərbaycan cəmiyyətinin həyatına və dilimizin lüğət 
tərkibinə daxil olan “birinci xanım”, “xoşməramlı səfir” məfhumları bilavasitə 
Mehriban xanımın adı və yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik olan şəxsiyyəti ilə 
bağlıdır. 

Elmar VƏLİYEV,
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı
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Xanım mEhrİban ƏLİYEVa
zİYaLı soYkökƏ mƏnsubdur

Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Heydər Əliyev Fondunun 
və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESCO və 
İSESKOnun xoşməramlı səfiri, alim Mehriban Arif qızı Əliyeva Azərbaycanın 
görkəmli mütəfəkkiri, alimi və ədibi Mir Cəlal Paşayevin yüksək genetik xüsu
siyyətlərinin daşıyıcısı olan böyük ziyalı ailənin nümayəndəsidir. Mehriban 
xanımın babası Mir Cəlal Paşayev XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti 
və elmi tarixində şöhrət tapmış parlaq şəxsiyyətlərdən biridir. O, yetmiş illik  
ömrünün tam yarım  əsrini çətin, lakin mənalı və şərəfli bədii, elmi və pedaqoji 
yara dıcılıq işinə həsr etmişdir. Mir Cəlal Əli oğlu Paşayev 1908ci il aprel 
ayının 26da Cənubi Azərbaycanın Əndəbil kəndində  anadan olmuşdur. Lakin 
sonralar ailəsi Gəncə şəhərinə köçmüş, ibtidai təhsilini burada almış, uşaqlıq və 
gənclik illərini keçirmiş olduğu doğma şəhəri Gəncəyə ömrünün sonuna qədər 
məhəbbətlə bağlı olmuşdur.

O, 19241928ci illərdə Gəncə Darülmüəllim məktəbində təhsilini bitirdikdən 
sonra Gədəbəy yeddiillik məktəbində müəllimlik fəaliyyəti ilə məşğul olmuş, 
19291930cu illərdə isə Gəncə  şəhər 1 saylı məktəbdə direktor vəzifəsində 
çalışmışdır. 

M.C.Paşayev 19301931ci illərdə təhsilini davam etdirmək məqsədi ilə 
Kazan şəhərinə gedərək orada Kazan Pedaqoji İnstitutunun dilədəbiyyat fakül
təsində təhsilini davam etdirmişdir. O, 1932ci ildə Bakıya qayıdaraq Azərbaycan 
Dövlət ElmiTədqiqat İnstitutunun aspiranturasına daxil olmuş, “Kommunist” 
və “Gənc işci” qəzetlərində işləmişdir. 

Mir Cəlal müəllim 1933cü ildə SSRİ EA Zaqafqaziya filialının Azərbaycan 
şöbəsinin İctimai elmlər bölməsində elmi işçi vəzifəsində işləmiş, 19361941ci 
illərdə Pedaqoji İnstitutda və Dövlət Universitetində müəllimlik etmiş, 1940cı 
ildə “Füzulinin  poetik xüsusiyyətləri”  tədqiqatına görə filologiya elmləri nami
zədi, 1947ci ildə isə “Azərbaycanda  ədəbi məktəblər (19051917)”  əsərinə görə 
filologiya elmləri doktoru adına layiq görülmüşdür. Yazıçılıq, alimlik fəaliyyətini 
müəllimlik sənəti ilə  əlaqəli davam etdirərək uzun müddət Respublika Elmlər 
Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda şöbə müdiri, 1961ci 
ildən ömrünün sonuna qədər isə Azərbaycan Dövlət Universitetində kafedra 
müdiri vəzifəsində çalışmışdır.

Ötən əsrin 20ci illərinin axırlarında ədəbiyyata şeirlə gələn Mir Cəlalın  
bədii istedadı nəsr növündə parlamışdır. İlk hekayə və oçerkləri 1930cu ildə 
çap olunmuşdur. Mir Cəlal ədəbiyyata “yeniləşən insan” surətləri gətirmiş, 
xüsusən də Azərbaycan qadınının taleyi, fikri, mənəvi təkamülü ədibi ciddi 
düşündürən problemlərdən olmuşdur. Bu baxımdan “Dəzgah qızı”, “Gözün 
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aydın”, “Badamın ləzzəti”,  “Nanənin hünəri” forma və məzmun xüsusiyyətləri, 
bədii detalları, müqayisə və təsvirləri ilə olduqca cazibəlidir.  

Mir Cəlal həm də gözəl romanlar yazmışdır. Onun qələmi “Dirilən adam” 
(19341935), “Bir gəncin manifesti” (1939), “Açıq kitab” (1941), “Yaşıdlarım” 
(19461952), “Təzə şəhər” (19481950), “Yolumuz hayanadır” (19521957) kimi 
romanlar yaratmışdır. O, Azərbaycan ədəbiyyatının 1975ci illərədək keçdiyi 
yola, sənətkarlıq, realizm və xəlqilik axtarışlarına, ədəbi prosesin mən zərəsinə, janr
ların vəziyyət və imkanlarına dair məzmunlu çıxışlar etmiş, məqalələr yazmış, 
elmi tədqiqat işləri aparmışdır.

Mehriban xanımım atası Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev 1934cü il fevralın 15də 
Bakıda anadan olmuşdur.

Akademik Arif Paşayev 1957ci ildə Odessa Elektrotexnika Rabitə İnstitutunu 
radiofizika ixtisası üzrə bitirmiş, 1959cu ildən AMEAnın Fizika İnstitutunda 
elmi fəaliyyətə başlamışdır. Görkəmli alim 19601964cü illərdə Moskvada 
“QİREDMET” İnstitutunda aspirant olmuş, 1966cı ildə isə “Yüksək və ifrat 
yüksək tezliklərdə yarımkeçiricilərin parametrlərini ölçmək üçün kontaktsız 
üsul və cihazların işlənməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla 
müdafiə edərək, texnika elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

Akademik Arif Paşayev dünyanın bir çox elm mərkəzlərində, gəmiqayırmada, 
maşınqayırmada, hərbi sənayedə və digər istehsalat sahələrində müvəffəqiyyətlə 
tətbiq olunan yarımkeçirici materialların elektrofiziki parametrlərini kontaktsız 
ölçmək üçün cihazlar, maşınqayırma məmulatına nəzarət üçün cərəyan burul
ğanlarından istifadə edən qurğular, mikrominiatür dəqiq çeviricilər yaradıb 
seriya ilə istehsala buraxmışdır. Akademik Arif Paşayevin əldə etdiyi elmi 
nəticələrin bir çoxu ixtira səviyyəsində işlənib potentləşdirilib, beynəlxalq sərgi 
və müsabiqələrdə qızıl, gümüş medallar və diplomlarla təltif olunmuş, bir sıra 
sənaye müəssisələrində tətbiq edilmişdir.

Elmi axtarışlarını uğurla davam etdirən alim 1978ci ildə “Yarımkeçiricilərin 
tədqiqində qeyridağıdıcı üsulların fiziki əsasları, inkişaf prinsipləri və tətbiqi 
perspektivləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyasını müvəffəqiyyətlə müdafiə 
edərək fizikariyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Qırx ildən artıq bir dövrdə zədəsiz nəzarət yarımkeçiricilər fizikasının və 
ölçmə istiqamətlərinin elmi əsaslarının inkişafı, yeni istiqamətlərin yaradılması 
və onların tətbiqi ilə məşğul olan akademik Arif Paşayevin əsas elmi nailiyyəti 
yüksək və ifratyüksək tezlikli diapazonlarda materialların zədəsiz tədqiqatlarının 
fiziki əsaslarını yaratması olmuşdur. Akademik Arif Paşayev ilk dəfə yarım
keçirici materialların elektrofiziki parametrlərinin kontaktsız ölçülməsi üsul
larının elmi əsaslarını işləmiş və bu üsulları reallaşdıran elmi cihazlar yaratmışdır.

Akademik Arif Paşayev 300ə yaxın elmi əsərin, 15dən artıq kitabın 
və monoqrafiyanın müəllifidir. Alim 30dan çox ixtiraya görə müəlliflik 
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şəhadətnaməsi və sənaye nümunələri almış, medallar və diplomlarla təltif olun
muşdur. Bundan əlavə, akademik Arif Paşayev Azərbaycan Respublikasının 
Dövlət mükafatına, fizika sahəsindəki yüksək nailiyyətlərinə görə “SSRİnin 
ixtiraçısı” medalına, akademik Y.Məmmədəliyev adına medala və İngiltərə Bey
nəlxalq Bioqrafiya Mərkəzinin qızıl medalına layiq görülmüşdür. “VEKTOR” 
– Beynəlxalq Elm Mərkəzi Mükafat Komissiyasının qərarı ilə “Azərbaycanın 
tanınmış alimləri” beynəlxalq layihəsinin qalibi olmuş və “XXI əsrin tanınmış 
alimi” beynəlxalq diplomu ilə təltif edilmişdir.

Akademik Arif Paşayev 1971ci ildən 1996cı ilədək AMEAnın Fizika 
İnstitutunun “Zədəsiz ölçmə və nəzarətin fiziki üsulları” laboratoriyasına 
rəhbərlik etmişdir. 1996cı ildən indiyədək “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət 
Konserni Milli Aviasiya Akademiyasının rektorudur. Onun rəhbərliyi ilə aka
demiyada tədris prosesi, elmimetodiki işlər yüksək səviyyədə təşkil edilmişdir. 
Milli Aviasiya Akademiyasında rektor vəzifəsinə təyin edildiyi vaxtdan burada 
“İqtisadiyyat və hüquq”, “Avianəqliyyat istehsalatı”, “İxtisasartırma” kimi ka
fedralar və yeni ixtisaslar açılmışdır. Burada ilk dəfə Azərbaycan dilində təhsilin 
aparılmasına başlanılmışdır. Akademiyanın ərazisində yeni tədris korpusu, 
müasir tələblərə cavab verən idman kompleksi, tələbə yataqxanası, mehmanxana 
və s. binalar inşa edilmişdir.

Akademiyanın elmi fəaliyyəti buradakı dozimetrlərin, pilotsuz uçan apa
ratların, minaların axtarılması və zərərsizləşdirilməsi üzrə radioidarəolunan ro
botların, radiotexniki təminat obyektlərinin texniki vəziyyətinə avtomatlaşdırılmış 
nəzarət sistemlərinin yaradılmasına və s. yönəldilmişdir. Onun rəhbərliyi altın
da Milli Aviasiya Akademiyası Dövlətlərarası Aviasiya Kom təsinin qərarı ilə 
“Mülki Aviasiya ali təhsil müəssisəsi” sertifikatına layiq görülmüş və Bey
nəlxalq Mülki Aviasiya Təşkilatının ali təhsil müəssisələrinin siyahısına daxil 
edilmişdir.

Milli Aviasiya Akademiyasında Azərbaycanda analoqu olmayan, dünya 
standartları səviyyəsində şəhərciyin salınması işində gərgin, müntəzəm şəkil
də aparılan islahatlar, təhsilin səviyyəsinin yüksəldilməsinə şəxsi nəzarət, 
aka demiyada sağlam elmipedaqoji mühitin yaradılması, yüksək ixtisaslı mü
təxəssislərin ali məktəbə dəvət edilməsi, alimin yüksək elmi potensiala və 
təşkilatçılıq qabiliyyətinə malik olmasının sübutudur. Arif müəllim yüksək elmi
praktiki potensiala malik olmaqla yanaşı, yüksək vətəndaşlıq, vətənpərvərlik 
hisləri ilə yaşayıbyaradan, respublika əhəmiyyətli işlərdə, xüsusən ölkəmizdə 
aviasiya təhsilinin müasir səviyyədə inkişafına yorulmadan gərgin əmək sərf 
edən, gənc nəslin təlimtərbiyə işlərində, onların yüksək vətənpərvərlik ruhunda 
tərbiyə olunmalarını xüsusi diqqətdə saxlayan qayğıkeş rəhbər, səmimi insan 
və ətrafında olan hər bir işgüzar, yaradıcı əməkdaşın yaxın məsləhətçisi və 
köməkçisidir. Buna görə də elm və təhsilin inkişafında yüksək xidmətlərinə görə 
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akademik Arif Paşayev 2004cü il fevralın 15də Vətənimizin daha bir yüksək 
mükafatına – “Şöhrət ordeni”nə layiq görülmüşdür.

Elmi axtarışlarının əsas istiqaməti yarımkeçiricilər fizikası və texnikası 
olan Arif müəllim Beynəlxalq Nəqliyyat, Beynəlxalq Mühəndislik, Beynəlxalq 
Ekoenergetika, Beynəlxalq Elmlər, Beynəlxalq İnformasiya akademiyalarının 
akademikidır.

Akademik Arif Paşayev Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya Komis
siyasının Ekspert Şurasının, Tbilisi Texniki Universitetində Ərazi Şurasının 
üzvü, AMEAda cihazqayırma üzrə Elmi Şuranın sədri, Azərbaycan Milli 
Aerokosmik Agentliyi və Milli Aviasiya Akademiyası nəzdində birləşmiş ixti
saslaşdırılmış şuranın həmsədri, Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsi nəzdində 
aviasiya mütəxəssislərinin hazırlanması üzrə əlaqələndirmə şurasının üzvüdür.

Akademik Arif Paşayevin rəhbərliyi altında onlarla aspirant və dissertant 
namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir. O, eyni zamanda iki doktorluq 
dissertasiyasının məsləhətçisi olmuş, Rusiyada, Ukraynada, Latviyada, Esto
niyada və Azərbaycanda müdafiə olunmuş bir çox doktorluq dissertasiyaları 
üzrə rəsmi opponent kimi çıxış etmişdir.

Xanım Mehriban Əliyevanın anası görkəmli şərqşünas alim Aida İmanquliyeva 
1939cu il oktyabrın 10da Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 
Burada 132 saylı orta məktəbi qızıl medalla bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət 
Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb şöbəsində təhsil almışdır (1957
1962). Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunda ərəb 
filologiyası üzrə aspiranturanı bitirib (1966), Azərbaycan Elmlər Akademiyasının 
Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda əvvəlcə kiçik elmi işçi, sonralar baş 
elmi işçi (19661976), ərəb filologiyası şöbəsinin müdiri (19761988), elmi 
işlər üzrə direktor müavini (19881991), həmin institutda direktor vəzifəsində 
çalışmışdır (1991ci ildən).

“Mixail Nüayma və XIX əsr qabaqcıl rus ədəbiyyatı” adlı ilk mətbu məqa
ləsi “Azərbaycan” jurnalında (1964, № 12) dərc olunmuşdur. O, Livan yazıçısı 
M.Nüaymanın bir neçə hekayəsini ərəb dilindən ruscaya çevirib “Vostoçnı 
almanax”da (Moskva, 1979, VU buraxılış) çap etdirmişdir. Müasir ərəb ədə
biyyatının aktual problemləri və rusərəb ədəbi əlaqələri haqqında məqalələri 
dövri mətbuatda – toplularda və elmikütləvi məcmuələrdə müntəzəm çap 
olunmuşdur.

Azərbaycanın ictimai həyatında fəal çalışdığı üçün 1987ci ildə Ümumittifaq 
Şərqşünaslar Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin üzvü və cəmiyyətin Azərbaycan 
bölməsi sədrinin müavini olmuşdur. Moskva, Bakı, Düşənbə, Hamburq (ADR) 
şəhərlərində keçirilən Şərq problemlərinə həsr olunmuş beynəlxalq konfranslarda 
məruzələrlə çıxış etmişdir. 1992ci il sentyabrın 19da Bakıda vəfat etmişdir.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVa

Mehriban xanım Əliyeva 1982ci ildə Bakı şəhəri 23 №li orta məktəbi qızıl 
medalla bitirərək N.Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutunun 
müalicəprofilaktika fakültəsinə daxil olmuşdur. 1988ci ildə M.Seçenov adına 
1ci Moskva Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1988
1992ci illər ərzində Moskvada akademik Krasnovun rəhbərliyi altında Göz 
Xəstəlikləri ElmiTədqiqat İnstitutunda işləmişdir. Fəlsəfə elmləri namizədidir. 
1 monoqrafiya, 4 kitab və bir çox elmi məqalələrin müəllifidir. Rus və ingilis 
dillərini bilir. Mehriban xanım 1983cü ildə Cənab İlham Əliyevlə ailə qurmuş, 
Leyla və Arzu adında iki qızı, Heydər adında oğlu, Mikayıl və Əli adında iki 
nəvəsi vardır.

Ulu Öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana ikinci dəfə rəhbərliyi dövründən 
etibarən Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin geniş təbliğ 
olunması sahəsində nəhəng və misilsiz tədbirlər həyata keçirməyə başlamışdır. 
Belə ki, 1995ci ildə Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan Mə
dəniyyətinin Dostları Fondu təsis olunmuşdur. Mehriban xanımın rəhbərliyi 
ilə fəaliyyətə başlamış qeyrihökumət xeyriyyə fondu olan Azərbaycan Mədə
niyyətinin Dostları Fondu milli incəsənətimizin inkişafı, təbliği, xarici ölkələrdə 
daha geniş tanınması, Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyətinə inteqrasiyası, 
yeni beynəlxalq əlaqələrin formalaşması məsələlərinin həyata keçirilməsi isti
qamətində əvəzsiz töhfələr vermişdir.

Mehriban xanım Əliyeva fondun işini 3 istiqamətə: mədəni tədbirlər, xeyriyyə 
aksiyaları, naşirlik fəaliyyətinə yönəltmişdir. 

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu görkəmli incəsənət xadimlərinin 
– dahi Rəşid Behbudovun xatirəsinə, Müslüm Maqomayevin, Arif Məlikovun, 
Fidan və Xuraman Qasımova bacılarının şərəfinə yubiley gecələri təşkil etmiş, 
Rəşid Behbudovun ifa etdiyi mahnılardan ibarət CD disk buraxılmış, Arif 
Məlikovun yaradıcılıq gecəsi və rəsmlərindən ibarət sərgi təşkil edilmişdir. 

Keçirilmiş tədbirlərlə əlaqədar Rəşid Behbudov, Fidan və Xuraman Qasımova 
bacılarının həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş “Azərbaycanİrs” jurnalının 
xüsusi nömrələri nəşr olunmuşdur. Mehriban xanım Əliyevanın 1996cı ildə 
təsis etdiyi və 3 dildə (Azərbaycan, ingilis və rus) çap olunan “Azərbaycan –
İrs” jurnalına gəldikdə isə deyə bilərik ki, bu hadisə Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliğ olunması istiqamətində önəmli bir addım kimi dəyərləndirilməkdədir. 

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun maliyyə köməyi ilə 1900cü 
illərin əvvəllərində nəşr olunan “Molla Nəsrəddin” məcmuəsinin III cildləri 
yeni, nəfis şəkildə çapdan çıxmış, İncəsənət muzeyinin kataloqu, görkəmli şair 
Səməd Vurğunun xatirəsinə həsr olunmuş “Ellər vurğunu”, professor Səadət 
Abdullayevanın “Azərbaycan xalq musiqi alətləri” kitabları (Azərbaycan və 
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rus dillərində), professor Əhməd İsazadənin “Azərbaycan xalq musiqisinin 
antologiyası” kitabının IVII cildləri, Azərbaycanın dahi şair və mütəfəkkirləri 
– Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, İmadəddin Nəsimi, 
Mirzə Ələkbər Sabir və başqalarının əsərlərindən ibarət toplular, akademik 
Çingiz Qacarın “Qədim Şuşa” kitabı nəşr edilmişdir. 

Fəaliyyət dövrü ərzində Fondun Azərbaycanda keçirdiyi xarici ölkə incəsənət 
xadimlərinin konsertləri, teatr tamaşaları, təqdimat mərasimləri, sərgilər, fes
tivallar, mədəniyyət günləri və s. tədbirlər beynəlxalq miqyaslı hadisələr ol
muşdur. Dünya şöhrətli incəsənət xadimlərinin – həmyerlilərimiz maestro 
Mstislav Rostropoviç, ABŞın Culyard Musiqi Akademiyasının professoru, 
pianoçu Bella Davidoviç, Belfast simfonik orkestrinin Baş dirijoru, violinoçu 
Dmitri Sitkovetskinin, “MostVivaldi” kamera orkestrinin, Nadejda Pavlova 
və Vyaçeslav Qordeyev kimi balet ulduzlarının, İqor Moiseyevin rəhbərlik 
etdiyi Rus Dövlət rəqs ansamblının Bakıdakı çıxışları bu qəbildəndir. Həmin 
istiqamətdə təşkil olunan tədbirlər arasında “Musiqinin Böyük İpək Yolu” 
Beynəlxalq Klassik Musiqi Festivalı və SEBA (SeulBakı) AzərbaycanKoreya 
Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası ilə birgə keçirilən Koreya Mədəniyyəti 
Günləri xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Azərbaycan muğamını dünya miqyasında təbliğ etmək və eyni zamanda, 
yaymaq, həmçinin bu ulu sənəti yaşadan musiqiçi və müğənnilərə qayğı 
göstərmək Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu qarşısında duran mühüm 
işlərdəndir. Bu istiqamətdə atılan addımlar arasında “Bakı Muğam Mərkəzi”nin 
yaradılması, nəfis, əhatəli, rəngarəng şəkildə tərtib edilmiş “Qarabağ xanən
dələri” musiqili albomun buraxılması və onun dünyanın bir çox mötəbər incə
sənət mərkəzlərində yayılması, 2005 və 2007ci illərdə Respublika muğam 
müsabiqələrinin keçirilməsi diqqətəlayiqdir. 

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları xeyriyyə fondunun təşəbbüsü ilə xüsusi 
aylıq təqaüd təsis olunmuşdur ki, müğənnilər, teatr xadimləri, rəssamlar, muğam 
ifaçıları bu təqaüdlə təmin edilir. Azərbaycan muğamını beynəlxalq miqyasda 
daha geniş təbliğ etmək məqsədi ilə Fond görkəmli muğam ifaçılarının, alimlərin, 
muğam ilə caz sənətinin sintezini yaradan musiqiçilərin xarici səfərlərini də təşkil 
etmişdir. Dünya şöhrətli muğam ifaçısı Alim Qasımovun Yaponiyanın Naqoya 
şəhərində “EXPO2005” sərgisindəki çıxışı, musiqişünas Sənubər Bağırovanın 
ABŞın Massaçuset Universitetində elmi məruzələri, caz sənətinin mahir ifaçıları 
Salman Qəmbərov və Cəmil Əmirovun ABŞın Çikaqo şəhərindəki konsertləri 
bu qəbildəndir. 

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu daha bir neçə böyük layihənin 
təşkilatçısıdır. Bunların arasında “Bakı payızı” Beynəlxalq Festivalı, IX Şərq
Qərb Bakı Beynəlxalq Kino Festivalı, “Reklam acgözləri gecəsi” – Beynəlxalq 



18

reklam filmlərinin nümayişi, 2007ci ildə artıq üçüncü dəfə keçirilən Beynəlxalq 
Bakı Caz Festivalı ənənəyə çevrilmişdir. 

Fondun keçirdiyi mədəni tədbirlərin, təşkil etdiyi xeyriyyə aksiyalarının 
miqyasına, yüksək səviyyəsinə görə təkcə vətənimizdə deyil, dünyanın bir çox 
ölkəsində böyük diqqətə və qiymətə layiq görülmüş, beynəlxalq aləmdə nüfuz 
qazanmışdır. Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği və inkişafı ilə yanaşı Mehriban 
xanım Əliyeva idman sahəsinin inkişafı istiqamətində də Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasının prezidenti kimi fəal mövqe nümayiş etdirir və əməli tədbirlər 
həyata keçirir.

Azərbaycanda bədii gimnastikanın yaranma və inkişaf tarixi keçən əsrin 
40cı illərinə təsadüf edir. Qızlardan ibarət qrup yaradan Nadejda Merkulova 
Azərbaycanda bu idman növünün formalaşması istiqamətində uzun müddət 
fəaliyyət göstərmişdir. Məhz onun rəhbərliyi altında yetişən gimnastlar 
ümumittifaq və beynəlxalq yarışlarda uğurlar qazanmışlar. Larisa Zebina, Lina 
Vinnikova, Svetlana Senatorova, Nina Hacıbəyli, Mila Şibayeva və Elmira 
Hacıyeva belə gimnastlardandır. 1961ci ildə Lina Vinnikova keçmiş SSRİ 
yığmasının tərkibində Almaniyada keçirilən 1ci Ümumdünya gimnastika 
turnirində iştirak etmişdir. Bu, Azərbaycan gimnastlarının dünya arenasında ilk 
çıxışı olmuşdur. Lina 1965ci ildə Bolqarıstanda keçirilən tələbələrin Ümum
dünya Spartakiadasında çempion adını qazanmışdır. “Burevestnik” idman cə
miyyətinin komandası tərkibində bir neçə dəfə SSRİ çempionu titulunu əldə 
edən Lina Vinnikova 3 dəfə “Miss Qrase” seçilmişdir. 1984cü il Olimpiya 
oyunlarından sonra Azərbaycanda bədii gimnastikaya güclü axın müşayiət 
olunmuşdur. Həmin dövrdə gimnastikamızın parlayan ulduzu Yana Saplina 
(məşqçisi V.Ukleyina) hesab olunurdu. Ən müxtəlif ümumittifaq yarışlarında 
yaxşı nəticələrə imza atan Yana Saplina 1985ci ildə “Umid Kuboku”na sahib 
olmuşdur. Yananın uğurlarını sonrakı illərdə Dinarə Nəbiyeva və Natalya 
Bulanova (məşqçiləri – əməkdar məşqçi L.Sidirova) davam etdirmişlər. İkiqat 
Azərbaycan çempionu Dinarə Nəbiyeva 1995ci ildə Antaliyada (Türkiyə) 
keçirilən Beynəlxalq Uşaq Festivalında bürünc medal qazanmışdır. O, 1996cı 
ildə İsraildə keçirilən beynəlxalq turnirdə də üçüncü nəticə göstərmişdir. Beşqat 
Azərbaycan çempionu (199195) Natalya Bulanova da bir sıra beynəlxalq 
yarışlarda iştirak etmiş və “Miss Press” seçilmişdir.

Azərbaycan gimnastika idmançılarının beynəlxalq yarışlarda yüksək müka
fat qazanması şöhrətinin bərpa olunması zəruriyyətini nəzərə alaraq ölkəmizin 
Birinci xanımı Mehriban Əliyeva 2002ci ildə Azərbaycan Gimnastika Fede
rasiyasının prezidenti seçilmişdir.

Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan Gimnastika Federasiyasına prezident 
seçildikdən sonra bu sahədə mühüm canlanma hiss olunmağa başlamışdır. 
Federasiyanın məqsədyönlü və səmərəli fəaliyyəti nəticəsində bu gün ölkə 
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gimnastikası, sözün əsl mənasında, özünün yeni inkişaf mərhələsinə qədəm 
qoymuşdur.

Gimnastikanın bütün növlərinin, o cümlədən də bədii gimnastikanın maddi
texniki bazasının gücləndirilməsi, bu idman növünün kütləviləşməsi istiqamətində 
görülən işlər öz bəhrəsini verməkdədir. Mehriban xanım Əliyevanın sayəsində 
Azərbaycanda bədii gimnastikamızın zəngin ənənələrini davam etdirməyə qadir 
olan beynəlxalq dərəcəli idman ustası Dinarə Gimatova, üçqat Azərbaycan 
çempionu Nurcahan Əsgərova, Xədicə Hacıyəhyayeva, Dina Qorina, Valeriya 
Yeqay kimi perspektivli gimnastlar nəsli yetişməkdədir.

2003cü ilin fevral ayında Rusiyada keçirilən beynəlxalq turnirdə gümüş 
medal qazanan ölkəmizin ən güclü gimnastı Dinarə Gimatova sonra daha bir 
neçə nüfuzlu yarışlarda qüvvəsini sınamışdır. O, 2003cü ilin may ayında Dünya 
kubokunun Fransada keçirilən 1ci mərhələsində də uğurlu çıxış edərək lentlə 
hərəkətlərdə 8ci nəticə göstərmişdir.

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi altında Azərbaycan Gimnastika 
Federasiyasının qısa müddət ərzində gördüyü işləri yüksək qiymətləndirən 
Beynəlxalq Gimnastika Federasiyası özünün Afinada keçirilən 74cü konqre
sində Dünya Kubokunun “A” kateqoriyalı mərhələsinin 2003cü il avqustun 
711də Azərbaycanda keçirilməsini qərara almışdır. 

Ölkəmizin Birinci xanımının yüksək səviyyədə qayğısı və Milli Olimpiya 
Komitəsinin gərgin əməyi sayəsində Azərbaycanda digər idman növləri ilə 
yanaşı, bədii gimnastika da diqqətdən kənarda qalmamışdır.

2004cü il avqustun 13də Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının və musiqi 
irsinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi sahəsindəki yorulmaz səylə
rinə görə Mehriban xanım Əliyeva YUNESKOnun xoşməramlı səfiri adına 
layiq görülmüşdür.

2004cü il dekabrın 28də Mehriban Əliyeva Azərbaycan Respublikası Milli 
Olimpiya Komitəsinin IV Baş Məclisində MOKun İcraiyyə Komitəsinə və Yeni 
Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasına üzv seçilmişdir.

2005ci ildə Azərbaycanda keçirilən sosioloji sorğuya əsasən Mehriban xanım 
Əliyeva “İlin qadını” adına, həmin il iyun ayının 9da isə ictimai, mesenatlıq 
və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə, təhsil və mədəniyyət müəssisələrinin dəs
təklənməsinə, Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında dostluğun möhkəm
lənməsində gözəçarpan töhfələrinə görə Rusiyanın “Yüzilliyin mesenatları” 
Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun “Yaqut Xaç” ordeninə layiq görülmüşdür. O, 
2005ci ildə fəlsəfə elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.

2005ci il noyabrın 6da Milli Məclisə keçirilən seçkilərdə namizədliyi Yeni 
Azərbaycan Partiyası tərəfindən 14 saylı Əzizbəyov ikinci seçki dairəsindən irəli 
sürülmüş Mehriban xanım Əliyeva 92,12% (23106 səs) səs toplayaraq deputat 
seçilmişdir.
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Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və ANS Şirkətlər Qrupu ölkə
mizin təhsil sisteminin inkişafında xidmətlərinə, millimədəni irsin qorunub 
saxlanılmasına və dünyada təbliğinə, xarici ölkələrdə Azərbaycanın müsbət imi
cinin möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə, bədii gimnastika üzrə 27ci dünya 
çempionatının respublikamızda yüksək səviyyədə keçirilməsinə, genişmiqyaslı 
xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə Mehriban Əliyevanı “2005ci ilin adamı” elan 
etmişdir.

Sivilizasiyalararası dialoq daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə genişmiqyaslı və 
fədakar fəaliyyətinə, qayğıya ehtiyac duyan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə, həmçinin İslam aləmində görülən işlərə bö
yük dəstəyinə görə Mehriban Əliyeva 2006cı il noyabrın 24də İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri adına layiq görülmüşdür.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) İcraiyyə Komitəsinin 2007ci il yan
varın 29da Cenevrədə keçirilən 120ci sessiyasının yekdil qərarı ilə Meh riban 
Əliyeva ana, uşaq və ailə sağlamlığının qorunması və möhkəmlənməsi işində 
xüsusi xidmətlərinə görə bu beynəlxalq təşkilatın mükafatına layiq gö rülmüşdür.

Genişmiqyaslı xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, bəşəriyyətin ali ideallarına xidmət 
sahəsində əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərinə görə 2007ci ilin mayında Mehriban 
Əliyeva Rusiyada “Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatına layiq görülmüşdür.

Yetim və kimsəsiz uşaqlara, müharibə və təbii fəlakətlərdən zərər çəkmiş 
insanlara yardım göstərilməsi sahəsində İslam Konfransı Təşkilatı ilə yüksək 
səviyyədə əməkdaşlığa görə 2008ci ilin iyununda Mehriban Əliyeva “İKTnin 
humanitar məsələlər üzrə xüsusi elçisi” diplomuna layiq görülmüşdür.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009cu il 5 may tarixli Sərəncamı 
ilə Mehriban Arif qızı Əliyeva Azərbaycan Respublikasının ictimaisiyasi və 
mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə “Heydər Əliyev Mükafatı” ilə təltif 
edilmişdir.

2009cu il sentyabrın 14də Azərbaycan ilə Polşa arasında dostluq müna
sibətlərinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Mehriban xanım Əliyeva Polşa 
Respublikasının “Xidmətlərə görə” Böyük Komandor Xaçı ordeni ilə təltif 
edilmişdir. 

2010cu il fevralın 15də Mehriban xanım Əliyeva Fransaya münasibətdə 
göstərdiyi xidmətlərinə və nümayiş etdirdiyi sadiqliyinə görə Fransa Respub
likası Prezidentinin Sərəncamı ilə “Şərəf Legionu” ordeninin zabit dərəcəsi ilə 
təltif edilmişdir. 
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mİLLƏt VƏkİLİ

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin üzvü Mehriban xanım Əliyeva seçkiqabağı kampaniya zamanı 
seçicilərlə görüşlərdə qaldırılan məsələlərin həlli, verdiyi vədlərin yerinə yeti
rilməsi vəziyyəti ilə tanış olmaq məqsədi ilə 2006cı il fevralın 8də Əzizbəyov 
rayonunun Binə qəsəbəsində sakinlərlə görüşmüş, yeni tikilən obyektlərə 
baxmışdır. 

Mehriban xanım Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə bərpa edilən Möhsün 
Səlim məscidində təmirbərpa işləri ilə tanış olmuş, yerli ustaların sənətkarlığını 
yüksək qiymətləndirmişdir. Usta və fəhlələr bildirmişlər ki, onlar məscidi əv
vəlki görkəminə qaytarmaq, keyfiyyətli təmir etmək üçün bütün qüvvə və 
səylərini əsirgəməyəcəklər. Milli Məclisin deputatı məscidin istilik sisteminin 
quraşdırılmasına xüsusi diqqət yetirməyi də tövsiyə etmiş, binanın daxili gör
kəminə uyğun çilçıraq, xalıxalçanın da sifariş olunduğunu bildirmişdir. 

Dindarlar savab əməllərinə, xeyriyyəçilik fəaliyyətinə görə Mehriban xanıma 
minnətdarlıq etmiş, millidini dəyərlərimizin qorunub saxlanmasına göstərdiyi 
qayğıya görə Prezident İlham Əliyevə də razılıqlarını, ən xoş arzularını 
bildirmişlər. 

Seçkiqabağı görüşlərdə sakinlərin əsas narazılıqlarından biri elektrik enerjisi 
təchizatı ilə bağlı olmuşdu. Bununla əlaqədar Milli Məclisin deputatının  xahişinə 
əsasən, “Azərenerji” Səhmdar Cəmiyyəti “Yeni Binə” adlanan sahədə yardımçı 
stansiyanın yenidən qurulmasına başlamışdır. 

Stansiyaya gələrək burada aparılan tikintiquraşdırma işləri ilə tanış olan 
Mehriban xanıma məlumat verildi ki, 1952ci ildə istifadəyə verilmiş obyekt 
istismar müddətini başa vurmuşdu. Ona görə də stansiya, əslində, tamamilə 
yenidən tikilmişdir. Burada quraşdırılan 10 və 16 kvt gücündə 2 transformator 
Binə qəsəbəsinin elektrik enerjisinə olan hazırkı tələbatının yarıdan çoxunu 
ödəyəcəkdir. Stansiya martın əvvəlində tam istismara veriləcəkdir. 

Qəsəbə sakinləri elektrik enerjisi çatışmazlığının aradan qaldırılmasına 
göstərdiyi köməyə görə millət vəkilinə öz razılıqlarını çatdırdılar. Stansiyanın 
ərazisində aparılmış abadlıq işlərindən də razı qaldığını bildirən Mehriban xanım 
buraya gələn yolların da qaydaya salınacağına əminliyini söylədi. Xüsusi qeyd 
etdi ki, dövlət başçısı İlham Əliyev Bakının ətraf qəsəbələrinin elektrik enerjisi, 
qaz, su təchizatını yaxşılaşdırmaq üçün ayrıca proqram işlənib hazırlanması 
üçün səlahiyyətli orqanlara tapşırıqlar vermişdir və bu proqram yaxın günlərdə 
təsdiq edilərək icrasına başlanacaqdır. Regionda enerji müstəqilliyinə malik 
olan yeganə dövlət kimi Azərbaycanın energetika gücünün daha da artırılması, 
əhalinin, dövlət və qeyridövlət sektorunun fasiləsiz elektrik enerjisi ilə 
təminatına sanballı stimul verəcəkdir. 
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Hövsan 237 nömrəli məktəbin müəllimi Nəzakət Məmmədova həmyer
lilərinin ürək sözlərini ifadə edərək dedi ki, Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətə 
başladığı ilk gündən təhsil problemlərinin həllini özünün başlıca vəzifələrindən 
biri kimi elan etmiş, “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı”, “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb” proqramları çərçivəsində respublikamızda, o cüm
lədən Əzizbəyov rayonunda çox dəyərli işlər görmüşdür. Mehriban xanım 
seçkiqabağı görüşlərində rayonun bütün qəsəbələrində keçirdiyi görüşlərdə 
mövcud problemlərlə ətraflı tanış olaraq, onların həlli barədə öz təkliflərini 
hazırlamış, rəhbərlik etdiyi Fond tərəfindən proqramlar tərtib edilmiş və dərhal 
da icrasına başlanmışdır. Qəsəbənin ən böyük problemi olan su çatışmazlığı 
artıq aradan qaldırılmışdır və elə təkcə buna görə Mehriban xanım hər bir ailənin 
sevimlisinə çevrilmişdir, sakinlər özlərinə ən layiqli deputat seçdiklərinə bir 
daha əmin olmuşlar. 

Son illər ölkəmizdə yeni təhsil, səhiyyə obyektlərinin inşasının geniş vüsət 
aldığını, ötən il Fondun təşəbbüsü ilə respublikada müasir tələblərə cavab verən 
132 məktəbin tikilib istifadəyə verildiyini, bu il isə daha 100 məktəbin, o cüm
lədən 50sinin Bakıda inşa olunacağını xatırladan Mehriban xanım Əliyeva, bu 
genişmiqyaslı proqramdan Əzizbəyov rayonuna da pay düşəcəyini qeyd etmişdir. 
Mehriban xanım ünvanına deyilən xoş sözlərə, ona etibar etdiklərinə görə 
təşəkkür edərək, qaldırılan hər bir məsələnin bundan sonra da diqqətlə öyrənilib 
tədbirlər görüləcəyini söyləmişdir. Bildirmişdir ki, yaxın 23 ildə məktəblərin 
bütün madditexniki bazası yeniləşəcək, uşaqlarımızın yüksək səviyyədə təhsil 
almaları üçün hər cür şərait yaradılacaqdır. 

Sakinlərin arzu və istəklərini, ayrıayrı məsələlər barədə müraciətlərini 
də səbirlə dinləyən Mehriban xanım Əliyeva Fondun əməkdaşlarına müvafiq 
tapşırıqlar vermişdir. 

Sonra Fondun prezidenti uşaq bağçasında gedən təmir işləri ilə tanış olmuş,  
uzun illər təmir üzü görməyən bu təlimtərbiyə ocağının nümunəvi müəssisəyə 
çevrilməsi üçün bütün lazımi köməyin göstəriləcəyini, təzə avadanlıqla da təchiz 
olunacağını bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva həmin gün rayonun Türkan, 
Zirə və Şüvəlan qəsəbələrində də olmuşdur. 

Mehriban xanım Əliyevanın Türkanda ilk görüşü qəsəbənin alaqapısının 
tikinti meydançasında olmuşdur. Bakı ətrafındakı iri qəsəbələrin girəcəyində 
alaqapılar mövcud olmamışdır və onların tikilməsi barədə təşəbbüsü Heydər 
Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva irəli sürmüşdür. 

Türkan qəsəbəsindəki 14 saylı uşaq bağçasının əsaslı şəkildə yeniləşməsi 
də Mehriban xanım Əliyevanın seçkiqabağı görüşlərində verdiyi vədin nəticəsi 
olmuşdur. 1933cü ildə tikilmiş, lakin uzun illərdən bəri təmir olunmayan 
bu binada qısa vaxtda görülən işlər Mehriban xanımı razı salmışdır. Geniş 
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sahəsi olan binanın bir hissəsində Mehriban xanımın şəxsi məsləhəti ilə təcili 
tibbi yardım stansiyası və aptek açılması da nəzərdə tutulmuşdur. Bu, qəsəbə 
sakinlərinin tibbi xidmətlə təmin edilməsi işinə sanballı töhfə olacaqdır. 

Mehriban xanım Əliyeva bildirmişdir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin göstərişi ilə Bakıətrafı qəsəbələrin sosialiqtisadi inkişafını, yeni iş 
yerlərinin açılmasını, su, qaz, elektrik enerjisi təminatının yaxşılaşmasını əha
tə edən irimiqyaslı proqram hazırlanır. Bu proqram Əzizbəyov rayonunun da 
hərtərəfli inkişafına yeni stimul verəcək, türkanlılar da bunun real bəhrəsini 
görəcəklər. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva həmin gün rayonun Şüvəlan 
qəsəbəsində də olmuşdur.

Fondun prezidenti qəsəbədəki 10 nömrəli körpələr evi və uşaq bağçasında 
ötən ildə iki dəfə olmuş, 1953cü ildə inşa edilmiş ikimərtəbəli bu təlimtərbiyə 
müəssisəsinin ciddi təmirə, əsaslı şəkildə yenidən qurulmasına zəruri ehtiyac 
olduğunu, bu işə lazımi kömək göstəriləcəyini bildirmişdi. Mütəxəssislərin 
rəyi ilə hazırlanmış layihəsmeta sənədlərində binanın memarlıq baxımından 
əhəmiyyətli olması, buna görə də əvvəlki zahiri görkəminin saxlanmasının 
vacibliyi də nəzərə alınmışdı. Ötən ilin sonlarından başlayaraq burada apa
rılan təmiryenidənqurma işləri xeyli sürətlənmişdir. Binanın dam örtüyü dəyiş
dirilmiş, özüldə bərkitmə işləri aparılmışdır. Mehriban xanım Əliyeva təmir 
işlərinin tezliklə tamamlanıb binanın yenidən uşaqların istifadəsinə verilməsinin 
zəruriliyini vurğulamışdır. 

Qəsəbə sakinləri Heydər Əliyev Fondunun hazırlayıb həyata keçirdiyi “Dia
betli uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talassemiyasız həyat naminə”, “Yeniləşən 
Azərbaycana yeni məktəb”, “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” 
və digər layihələrin cəmiyyətdə yüksək dəyərləndirildiyini vurğuladılar. Eyni 
zamanda, ötən parlament seçkilərində yekdilliklə səs verdikləri ölkənin Birinci 
xanımının deputat kimi fəaliyyətindən qürur duyduqlarını söylədilər, seçkiqabağı 
vədləri yerinə yetirdiyinə, problemlərin həllinə ardıcıl diqqət, tələbkar münasibət 
göstərdiyinə görə razılıqlarını bildirdilər. Xəstəxananın yenidən qurulması 
təşəbbüsünə görə də minnətdarlıq etdilər. 

Mehriban xanım Əliyeva son vaxtlar respublikamızda səhiyyə sistemində 
köklü islahatların başlandığını, geniş layihələrin hazırlandığını, müasir tələblərə 
cavab verən yeni infrastrukturun yaradıldığını bildirdi. O dedi ki, Prezident İlham 
Əliyevin tapşırığı ilə Bakıətrafı qəsəbələrin sosial problemlərinin həlli üçün 
geniş dövlət proqramı hazırlanır. Onun həyata keçirilməsi Əzizbəyov rayonunda 
olan çatışmazlıqların da aradan qaldırılmasına imkan yaradacaqdır. Bu qəsəbədə 
lazımi tibb xidmətinin təşkili üçün imkan olmamasından təəssüfləndiyini söy
ləyən Mehriban xanım bildirdi ki, əslində, yenidən tikilən bu binada xeyli təzə 
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şöbələr də açılacaq, müasir tibb avadanlığı alınıb quraşdırılacaq, xəstəxana 
ixtisaslı həkimlərlə tam komplektləşdiriləcəkdir. Hazırlanan dövlət proqramında 
burada diaqnostika mərkəzinin inşası da nəzərdə tutulur. 

Xəstəxana binasında aparılan yenidənqurma işləri ilə ətraflı tanış olan, key
fiyyətə xüsusi diqqət yetirilməsinin zəruriliyini vurğulayan Mehriban xanım 
Əliyeva Fondun əməkdaşlarına teztez buraya baş çəkməyi və işlərin gedişi 
barədə ona məlumat verməyi tapşırdı. 

Nizami rayonundakı 1 nömrəli uşaq evinin Şüvəlandakı yay düşərgəsi Heydər 
Əliyev Fondunun hazırladığı “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” 
proqramına müvafiq olaraq, əslində, tamamilə yenidən qurulur. Layihəçi və 
inşaatçılar Mehriban xanıma nəzərdə tutulan işlər barədə ətraflı məlumat verdilər. 
Bildirildi ki, burada ikimərtəbəli yataqxana, təlimtədris korpusları, yeməkxana, 
mətbəx, duşxana, tibbi müayinə otağı və s. tikiləcək, ərazidə idmansağlamlıq 
guşəsi, istirahət mərkəzi yaradılacaqdır. Təzə avadanlıq sifariş verilmiş, ərazidə 
yaşıllaşdırma işlərinə də başlanmışdır. Hazırda 45 nəfərin çalışdığı bu obyekt, 
nəzərdə tutulduğu kimi, mayın 10dək istifadəyə veriləcəkdir. 

Mehriban xanım Əliyeva yardımçı binaların köhnə şəkilləri və yeni layihə 
sənədləri ilə ətraflı tanış olduqdan sonra düşərgənin payızqış mövsümündə də 
fəaliyyət göstərməsi təklifini verdi, bununla bağlı daha hansı işlərin görülməli 
olduğunu soruşdu. Fikir mübadiləsindən sonra bu kompleksdə digər zəruri 
tədbirlərin də görülməsinin, xüsusilə qazanxanaistilik sisteminin yenidən layi
hələndirilməsinin vacibliyi  bildirildi. Fondun prezidenti bunun üçün qısa vaxtda 
müvafiq işlərin görülməsini tapşırdı.

Noyabrın 6da Azərbaycan Respublikasının ali qanunvericilik orqanına – 
Milli Məclisə seçkilər keçirilmişdir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının verdiyi mə
lumata görə, 5 min 137 məntəqədə 4 milyon 662 min 603 seçicinin 46,83 faizi, 
yəni 2 milyon 183 min 913 nəfəri səsvermədə iştirak etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası, Seçki Məcəlləsi, Prezident 
İlham Əliyevin seçkilərlə bağlı mayın 11də və oktyabrın 25də imzaladığı 
sərən camlar seçkilərin azad, şəffaf və demokratik keçməsi, vətəndaşların öz 
iradələrini sərbəst şəkildə ifadə etmələri üçün hər cür imkan və şərait yaratmışdır. 
Bunu hələ seçkilərdən əvvəl 45 ölkədən Azərbaycana gəlmiş 1580dən çox bey
nəlxalq müşahidəçinin böyük əksəriyyəti də təsdiq etmişdir. 

Namizədliyi Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən Mərdəkan, Şüvəlan, 
Zirə, Türkan və Binə qəsəbələrini əhatə edən 14 saylı Əzizbəyov ikinci seç
ki dairəsindən irəli sürülmüş və 26.08.2005ci il tarixində qeydə alınmış Azər
baycan Respublikasının Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva 92,12% (23106 
səs) səs toplayaraq deputat seçilmişdir. 
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Qeyd etmək lazımdır ki, 14 saylı Əzizbəyov ikinci seçki dairəsi üzrə ümumi 
sayı 41292 olan seçicilərin 64,93%i səsvermədə iştirak etmişdir. Bu dairədən 
namizədliyi irəli sürülmüş beş namizədin topladığı səs faizləri aşağıdakı kimi 
olmuşdur: 

Əliyeva Mehriban Arif qızı – 92,12% (23106 səs) 
Rüstəmov Həsrət Qurbanəli – 5,60% (1405 səs) 
Hacıyev Bəyəli Ələkbər – 1,00% (253 səs) 
Əzizbəyova Səbinə Mikayıl – 0,74% (186 səs) 
Xəlilov Məmməd  Nizami – 0,52% (132 səs) 
Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı, AzərbaycanABŞ parlament

lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva ABŞa 2006cı il 
dekabrın 4də başlanmış səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirmişdir. 

ABŞ Konqresində Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədrləri, konqres
menlər demokrat Solomon Ortis, respublikaçı Bil Şuster və qrupun üzvləri Ed 
Uilfild, Visente Foks ilə görüşündə xanım Mehriban Əliyeva Azərbaycan ilə 
ABŞ arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu və uğurla inkişaf 
etdiyini vurğulamışlar. Görüş zamanı bir neçə aktual məsələ, o cümlədən 
ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Azadlığa Dəstək 
Aktına 907ci düzəlişin aradan qaldırılması, Azərbaycanın geostrateji mövqeyi, 
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ölkəmizin müasir durumu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Hər iki tərəf par
lamentlərarası əlaqə və mübadilələrin ölkələrimiz arasında münasibətlərin 
daha da gücləndirilməsi üçün əhəmiyyətini vurğulamış və bu sahədə müəyyən 
proqramın tərtib edilməsinin zəruriliyini qeyd etmişlər. 

Mehriban xanım ABŞ Konqresinin Avropa və yeni təhlükələr üzrə alt 
komitəsinin sədri vəzifəsinin icrasına yaxın günlərdə başlayacaq konqresmen 
Robert Ueksler ilə görüşmüşdür. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin bütün 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan Mehriban xanım Əliyeva ABŞın 
dəstəyi ilə regionda həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətini, ölkəmiz dövlət 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ABŞın Azərbaycana güclü dəstək verdiyini 
qeyd etmişdir. Mehriban xanım Robert Ueksleri ölkəmizdə həyata keçirilən 
islahatlar, əldə edilmiş nailiyyətlər ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana səfərə 
dəvət etmişdir. 

Konqresmen Ueksler Azərbaycanın ABŞ üçün əhəmiyyətinə toxunaraq, yeni 
seçilmiş Konqresin Cənubi Qafqaz regionuna, xüsusilə Azərbaycana diqqətini 
daha da artıracağına ümidvar olduğunu bildirmişdir. 

Görüşdə regional vəziyyət, Azadlığa Dəstək Aktına 907ci düzəlişin ləğvi 
istiqamətində səylərin artırılması və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Corc Buş 
Prezident Kitabxanası Fondunun prezidenti, ABŞın Milli təhlükəsizlik məsə
lələri üzrə sabiq müşaviri general Brent Skoukroftla görüşmüşdür. Söhbət za
manı Heydər Əliyev Fondu ilə Corc Buş Prezident Kitabxanası Fondu arasın da 
əməkdaşlığın perspektivləri və birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri 
müzakirə edilmişdir. General Brent Skoukroft Mehriban xanım Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun təhsil, mədəniyyət və səhiyyə sahəsində 
həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumatı maraqla dinləmiş və görülən işləri 
yüksək qiymətləndirmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Vaşinqtonun nüfuzlu təhlil və tədqiqat mər
kəzlərinin, universitetlərinin nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. Görüşdə 
ABŞın tanınmış alim və ictimai xadimləri, o cümlədən Syuzan Eyzenhauer, 
Frederik Star, Svant Kornel, Ancela Stend, Ceyms Beyker, Rob Sobhani, Roald 
Saqdeyev, Ariel Koen iştirak etmişlər. ABŞAzərbaycan münasibətlərinin in
kişafını yaxından izləyən alimlər Azərbaycanın hazırkı mərhələsinə dair öz 
mülahizələrini söyləmiş və bu münasibətlərin dinamikasına yeni ahəng vermək 
üçün fikirlərini bildirmişlər. 

Səfər zamanı Mehriban xanım Əliyeva həmçinin “Volter Rid” adına hərbi 
tibb mərkəzində və Vaşinqtondakı Toxuculuq muzeyində olmuşdur. Toxuculuq 
muzeyində Azərbaycan xalçaçılıq muzeyi ilə uğurla həyata keçirilən layihələr 
barədə Azərbaycanın Birinci xanımına məlumat verilmişdir. 
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva Vaşinqtondakı ABŞAzərbaycan Ticarət Palatası nəz
dində olan Azərbaycan Ticarət və Mədəniyyət Mərkəzində Amerikada yaşayıb 
fəaliyyət göstərən azərbaycanlı və amerikalı incəsənət xadimləri ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsindən danışan 
Mehriban xanım Əliyeva vurğulamışdır ki, zəngin mədəni irsimizin Amerikada 
tanıdılmasına dair layihələrin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. 

Dekabrın 7də Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva Ağ evdə 
ABŞın Birinci xanımı Lora Buş ilə görüşmüşdür. Mehriban xanım Əliyeva 
ABŞa səfəri zamanı göstərilən qonaqpərvərliyə görə xanım Lora Buşa təşək
kürünü bildirmişdir. Səmimi şəraitdə keçən söhbətdə iki ölkənin birinci xanım
ları AzərbaycanABŞ münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət sahələrinin rolundan danışmışlar. 

Səfər çərçivəsində Mehriban xanım Əliyeva ABŞ senatoru Key Beyli 
Hatçinson və Konqresin üzvü Şila Sikula Qibs ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın ABŞdakı səfirliyində Ameri
kanın müxtəlif ştatlarında təhsil alan azərbaycanlı tələbələr ilə görüşü maraqlı 
keçmişdir. Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində təhsil layihələrinin prioritet 
yer tutduğunu qeyd edən Mehriban xanım Əliyeva Fondun bu istiqamətdə apar
dığı konkret işlərdən danışmışdır. O, Prezident İlham Əliyev tərəfindən imza
lanmış Fərmanın Azərbaycanın istedadlı tələbələrinin xarici ölkələrdə təhsil 
almasına geniş imkanlar açacağını bildirmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı 
tələbələri ABŞda təhsillərini bitirdikdən sonra Vətənə qayıdıb biliklərini öl
kənin inkişafı naminə sərf etməyə çağırmışdır. 

ABŞAzərbaycan Ticarət Palatası Vaşinqtonun möhtəşəm “Endryu Melon” 
Auditoriumunda Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə 
ziyafət vermişdir. Ziyafətdə 300dən artıq qonaq, o cümlədən Ağ evin və Dövlət 
Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmiləri, ABŞ Konqresinin üzvləri, görkəmli 
siyasi və ictimai xadimlər, xarici ölkələrin ABŞda akkreditə olunmuş səfirləri 
iştirak etmişlər. Mərasimin aparıcısı, ABŞAzərbaycan Ticarət Palatasının həm
sədri Ceyms Beyker Mehriban xanımı və onu müşayiət edən Milli Məclisin 
üzvlərini salamlamışdır. Ziyafətdə ABŞ Senatının Xarici əlaqələr komitəsinin 
sədri, senator Riçard Luqar geniş nitq söylədikdən sonra Mehriban xanım 
Əliyevaya söz verilmişdir. Mehriban xanım Əliyeva nitqində ABŞa səfərindən 
məmnunluğunu ifadə etmiş, AzərbaycanABŞ əlaqələrinin əhəmiyyətindən 
danışmış və bu səfərin ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və 
möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyevaya ABŞAzərbaycan Ticarət Palatasının “2006cı 
ilin xoşməramlı səfiri” mükafatı təqdim edilmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva ABŞa işgüzar səfəri çər
çivəsində dövlət katibinin ictimai diplomatiya və ictimai məsələlər üzrə müavini 
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Karen Hyuz ilə görüşmüşdür. Mehriban xanım rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən humanitar sahədə həyata keçirilən layihələr barədə danışmış, 
neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına ölkəmizdə təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 
sahələrinin inkişaf etdirildiyini vurğulamışdır. O, ErmənistanAzərbaycan, 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən söhbət açaraq, bu münaqişə nəticəsində va
lideynlərindən məhrum olmuş uşaqlara qayğı göstərilməsinin Heydər Əliyev 
Fondunun daim diqqət mərkəzində olduğunu qeyd etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva ABŞ dövlət katibinin demokratiya və qlobal 
məsələlər üzrə müavini Paula Dobryanski ilə görüşmüşdür. Azərbaycanda tam 
dini və etnik tolerantlığın mövcud olduğunu qeyd edən Mehriban xanım Əliyeva 
YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri kimi bu istiqamətdə bütün 
təkliflərə açıq olduğunu vurğulamışdır. Görüş zamanı Azərbaycanın Birinci 
xanımı ölkəmizdə demokratik təsisatların daha da təkmilləşdirilməsi üçün görü
lən tədbirlər barədə də danışmışdır. 

Milli Məclisin 2007ci il mayın 8də keçirilmiş iclasında əvvəlcə parla
mentin sədri Oqtay Əsədovun təşəbbüsü ilə Azərbaycanın ən qədim mədəniyyət 
mərkəzlərindən biri olan Şuşa şəhərinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı 
zamanı şəhid olmuş qəhrəman oğul və qızlarımızın xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilmişdir.

Sonra Oqtay Əsədov gündəlikdəki birinci məsələ – Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın hazırladığı 
“Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr 
olunmuş amnistiya haqqında” qərar layihəsini müzakirəyə təqdim etmişdir.

Əvvəlcə layihənin müəllifi, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Milli 
Məclisin deputatı mehriban xanım Əliyeva çıxış edərək demişdir: 

“Hörmətli sədr!
Hörmətli həmkarlar! 
Bu gün sizin diqqətinizə amnistiya aktının layihəsi təqdim olunmuşdur. Bu 

təşəbbüsü irəli sürərkən mən hesab edirdim ki, səhv etmiş, cinayət törətmiş 
insanlara bir daha imkan verməliyik ki, onlar azad həyata qayıtsınlar, ailələrinə, 
yaxınlarına qovuşsunlar, cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilsinlər. Ağır cinayət 
törətməyən insanları bağışlayaraq biz həm onları normal həyata qaytarırıq, 
həm də müstəqil Azərbaycanın humanizm prinsipləri əsasında inkişaf etdiyini 
nümayiş etdiririk. 

Mən əminəm ki, cəmiyyətdə bütün ağır, çətin problemləri xeyirxahlıqla, 
insansevərliklə, mərhəmətlə həll etməyə çalışmaq lazımdır. Bu, vətəndaş cəmiy
yətinin formalaşmasında ən əsas şərtlərdən biridir. 

Fikrimcə, vətəndaş cəmiyyəti elə bir cəmiyyətdir ki, orada bütün azadlıqlar, 
qanunun aliliyi mövcuddur, vətəndaşlar fəaldır, cəmiyyətdə birlik və mərhəmət 
vardır. Məhz belə bir cəmiyyətin qurulması üçün dahi azərbaycanlı, böyük 
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insan Heydər Əliyev öz səylərini göstərmişdir. O, Azərbaycanı müstəqil, azad, 
qüdrətli, güclü və firavan dövlət kimi görmək istəyirdi və bu gün ölkəmiz bu 
istiqamətdə inkişaf edir. Mən ümidvaram ki, Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr 
olunmuş amnistiya aktı bütün həmkarlarım tərəfindən dəstəklənəcək. 

Təşəkkür edirəm”. 
Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu məsələləri daimi komis

siyasının sədri Əli Hüseynov layihə barədə məlumat verərək bildirmişdir ki, 
Heydər Əliyev Fondu həm ölkə daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda 
elm, təhsil, mədəniyyət və sosial sahələrdə bir çox tədbirlər həyata keçirmişdir. 
Humanizm və insanpərvərlik Heydər Əliyev Fondunun başlıca məramlarından 
biridir və müzakirəyə təqdim olunmuş amnistiya layihəsi də humanist əməllərin 
məntiqi davamıdır. 

Amnistiya aktı əsasən böyük ictimai təhlükə törətməyən, az ağır cinayətlərə 
görə məhkum olunmuş qadınlara, birinci qrup əlillərə, 60 yaşına çatmış kişilərə, 
cinayət törədərkən 16 yaşına çatmayanlara, himayəsində yetkinlik yaşına çat
mayan və ya 1ci və 2ci qrup əlil övladı olan kişilərə, habelə Azərbaycan 
Respublikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyünün qorunması uğrunda döyüşlərdə 
iştirak etmiş şəxslərə, bu döyüşlərdə həlak olmuş, xəbərsiz itkin düşmüş şəxs
lərin yaxın qohumlarına, 1948ci, 1953cü və 1988ci illərdə Ermənistandan 
deportasiya olunmuş şəxslərə, 19881993cü illərdə işğal nəticəsində məcburi 
köçürülmüş şəxslərə, 1990cı ilin 20 Yanvar faciəsində və Xocalı soyqırımında 
əlil olmuş şəxslərə və şəhid olmuş şəxslərin yaxın qohumlarına şamil ediləcəkdir.

Amnistiya aktının Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunması da məntiqə 
uyğundur. Ona görə ki, məhz Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi dövlət siyasətinin 
mahiyyətini özündə əks etdirən humanizm nəticəsində 1995ci ildən əfv və 
amnistiya təsisatları bərpa edilmiş, həmin vaxtdan ölkəmizdə Ulu Öndərin 
təşəbbüsü ilə 7 amnistiya aktı, 32 əfv fərmanı qəbul olunmuş və minlərlə insan 
azadlığa çıxmışdır. 

Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1993cü ildə ölüm cəzasının icrası 
dayandırılmış, 1998ci ildə isə bu cəza növü birdəfəlik ləğv olunmuşdur. 
Beləliklə, Azərbaycan Şərqdə ölüm cəzasını ləğv edən ilk dövlət olmuşdur. 
Belə bir siyasət nəticəsində Azərbaycanda cinayətkarlığa qarşı uğurla mübarizə 
aparılmış, cinayət törətmiş şəxslərə humanistlik göstərilmiş və Azərbaycanda 
ictimaisiyasi sabitlik bərqərar olmuşdur. 

Sonuncu amnistiya aktı parlament tərəfindən 2003cü ildə qəbul edilmişdir. 
Bu baxımdan da yeni amnistiya aktının qəbulu ilə bağlı Milli Məclisin deputatı 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü çox aktualdır. Bu addım cinayəthüquq 
siyasətinin liberallaşdırılması, cinayətkarlığın profilaktikası və onun qarşısının 
alınması cəzaçəkmə müəssisələrində məhkumların sayının azalmasına gətirib 
çıxaran çox müsbət bir amildir. Statistik məlumatlara görə, 1992ci ildə əhalinin 
hər yüz min nəfərinə nisbətdə cəzaçəkmə müəssisələrində cəza çəkən şəxslərin 
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sayı 390 idisə, bu rəqəm 1993cü ildən həyata keçirilən humanist siyasət nəti
cəsində getdikcə azalmış, 2003cü ilin amnistiya aktından sonra 200dən aşağı 
olmuşdur. Bu göstərici ilə biz MDB ölkələrini qabaqlayaraq, Şərqi Avropa 
ölkələri ilə bir səviyyəyə çatmışıq. Bu baxımdan da yeni amnistiya aktının 
müstəsna əhəmiyyəti olacaqdır. 

Amnistiya aktı üç hissədən ibarətdir. Birinci hissədə amnistiya tətbiq edi
ləcək şəxslərin dairəsi müəyyənləşdirilir. Aparılan təhlillərə görə, amnistiya 
nəticəsində 1500 şəxsin cəzaçəkmə müəssisələrindən azad olunması gözlənilir. 
Təqribən 7500 nəfərin isə (bu şəxslər azadlıqdan məhrumetmə ilə bağlı olmayan 
cəzalara məhkum şəxslərdir) cəzalardan azad edilməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə, 
amnistiyanın təsir dairəsinə təxminən 9000 şəxsin düşməsi ehtimal olunur. 

Sənədin ikinci hissəsində isə amnistiyanın tətbiqinin məhdudiyyətləri 
müəyyənləşdirilmişdir. Amnistiya aktı fərdi qaydada müəyyən edilməyən 
şəxslər barəsində qəbul edilən qərardır və buna görə də ağır və xüsusilə ağır 
cinayətlərə, korrupsiya cinayətinə görə, o cümlədən cinayətin xarakterindən asılı 
olaraq, Cinayət Məcəlləsinin bir sıra maddələri ilə məhkum olunmuş şəxslərə 
amnistiyanın tətbiqi məhdudlaşdırılır. Eyni zamanda, layihənin ikinci hissəsinin 
6cı bölməsində “Amnistiya aktlarının tətbiqinin məhdudlaşdırılması haqqında” 
1994cü il 24 fevral tarixli Qanuna da istinad olunur. Bu Qanuna görə, 1990cı il 
yanvarın 19u və 20də Bakı şəhərinə sovet qoşunlarının qanunsuz yeridilməsi 
ilə əlaqədar törədilmiş cinayətlərdə, Xocalı soyqırımının baş verməsində, o 
cümlədən Azərbaycan ərazilərinin erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal 
edilməsində təqsirli bilinən şəxslər barəsində amnistiyanın tətbiqi qadağandır. 

Qərarın üçüncü hissəsi isə amnistiyanın tətbiqi qaydalarına həsr olunmuşdur. 
Amnistiya aktı qüvvəyə mindiyi gündən, qüvvəyə minmiş ittiham hökmləri ilə 
məhkum olunmuş şəxslər barəsində tətbiq olunur. Bu hissədə, eyni zamanda, 
amnistiyanı icra edəcək orqanlar sadalanır. Amnistiyanın tətbiqi müddəti 3 ay 
müəyyənləşdirilmişdir.

Layihə Azərbaycan Respublikasında mövcud olan qanunvericilik texnikasına 
uyğun hazırlanmışdır. 

Respublika Prokurorluğunun, Ədliyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri layihədə 
nəzərdə tutulanların icrası ilə bağlı fikirlərini bildirmişlər. 

Müzakirələr zamanı deputatlar amnistiya aktı layihəsini çox yüksək dəyər
ləndirmiş və Heydər Əliyev siyasətinin məntiqi davamı kimi səciyyələndirmişlər. 

Qərar layihəsi lehinə 112 səs olmaqla yekdilliklə təsdiq edilmişdir. 
2009cu ildə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və 

İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliye
va Novruz bayramı münasibətilə amnistiya elan edilməsi təklifi ilə Milli Məclisə 
müraciət etmişdir. 

Müraciətdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin zəngin 
irsini və siyasi məfkurəsini təşviq edən Heydər Əliyev Fondunun Ulu Öndərin 
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sosialiqtisadi, mədəni inkişafa, dünya birliyinə inteqrasiyaya yönəlmiş siya
sətinin öyrənilməsinə və bu ideyaların həyata keçirilməsinə hər zaman dəstək 
verdiyi vurğulanır. Mayın 10da 5ci ildönümü qeyd olunacaq Fond bu istiqa
mətdə iş apararaq cəmiyyət həyatında önəmli yer tutmağa çalışır. Müraciətdə 
qayğı və yardıma ehtiyacı olan insanlara kömək göstərilməsi ümummilli liderin 
insanpərvərlik və humanizm ideallarının daşıyıcısı olan Heydər Əliyev Fon
dunun fəaliyyətində əsas qayələrdən biri kimi dəyərləndirilir. 

Bu baxımdan Heydər Əliyev Fonduna məhkum edilmiş şəxslərdən və onların 
ailə üzvlərindən çoxlu müraciətlərin daxil olduğu, bununla bağlı araşdırmaların 
aparıldığı qeyd olunur və həmin insanlara münasibətdə də mərhəmət göstərilməsi 
zərurəti vurğulanır. 

Müraciətdə ümummilli liderin humanist siyasətinə sədaqət nümayiş etdi
rilərək Azərbaycan xalqının firavanlıq, əminamanlıq və mərhəmət rəmzi olan 
milli bayramı – Novruz bayramı münasibətilə amnistiyanın elan edilməsi təşəb
büsü irəli sürülür. 

 Amnistiya Aktının layihəsində böyük ictimai təhlükə törətməyən və bir sıra 
az ağır cinayətlərə görə məhkum edilmiş qadınların, cinayət törədərkən 18 yaşına 
çatmayanların, birinci və ya ikinci qrup əlillərin, 60 yaşına çatmış kişilərin, 
öhdəsində yetkinlik yaşına çatmayan, yaxud birinci və ya ikinci qrup əlil övladı 
olanların və bəzi digər kateqoriyadan olan şəxslərin azadlıqdan məhrumetmə 
cəzasından azad ediləcəyi nəzərdə tutulur. 

Həmçinin azadlıqdan məhrum edilmiş və cəzalarının bitməsinə bir il qalmış 
qadınlara və kişilərə, islah işləri, ictimai işlər cəzasına məhkum edilmiş bütün 
şəxslərə, habelə cərimə cəzasına məhkum edilmiş, cəzasının çəkilməsi təxirə 
salınmış, şərti məhkum edilmiş və digər qruplara daxil olan bir sıra məhkumlara 
amnistiya tətbiq etməklə, onların cəzadan azad olunmaları təklif edilir. 

Aparılan təhlillərə əsasən təqribən 9 min şəxsin Amnistiya Aktının təsiri 
altına düşməsi ehtimal olunur. Bunlardan təqribən 1700 məhkumun azadlıqdan 
məhrumetmə yerlərindən azad edilməsi gözlənilir.  

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2009cu il  
martın 18də Bakının Əzizbəyov rayonunda olmuşdur.

Fondun prezidenti əvvəlcə Buzovna qəsəbəsində yenidənqurma işləri davam 
edən Cümə məscidinə baş çəkmişdir.

Heydər Əliyev Fondunun “Tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan” layihəsi çər
çivəsində yenidən qurulan bu məscidin tikintisinə hələ 1896cı ildə başlansa da, 
1900cü ildən inşaat işləri yarımçıq qalmışdı. Sovet dövründə tikilidən anbar 
və dükan kimi istifadə olunmuşdur. 2006cı ilin dekabrında Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanımın şəxsi təşəbbüsü ilə məscidin yenidən 
qurulması üçün smeta dəyəri 700 min manat olan layihə hazırlanmış, 2007ci 
ilin fevralında işə başlanılmışdır. 
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Sahəsi 500 kvadratmetr olan məsciddən başqa burada köməkçi və inzibati 
binalar, kişilər və qadınlar üçün dəstəmazxanalar, digər otaqlar vardır. Məscidin 
hündürlüyü 28 metr, o cümlədən günbəzin hündürlüyü 12 metrdir. Podratçı 
şirkət həmin vaxtadək 550 min manatlıq iş görmüşdür.

Mehriban xanımın diqqətinə çatdırılmışdır ki, tikinti işləri zamanı qadınların 
və kişilərin ayrıayrılıqda ibadət etməsi üçün imkan yaradılması nəzərə 
alınmışdır. Belə ki, məscidin 1ci mərtəbəsində kişilər, 2ci mərtəbəsində isə qa
dınlar ibadət edəcəklər. Məsciddə eyni vaxtda 500 nəfər namaz qıla biləcəkdir. 
2009cu ilin birinci rübündə tikinti işləri başa çatacaq, sonra məscidin həyəti 
abadlaşdırılacaq, ağaclar əkiləcəkdir.

Görülən işləri yüksək qiymətləndirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
binanın divarlarında bəzək işlərinin milli üslubda aparılması ilə bağlı tövsiyələrini 
vermişdir.

Buzovna sakinləri onların problemlərinin həllinə göstərdiyi diqqətə görə 
Mehriban xanıma minnətdarlıqlarını bildirmişlər. Prezident İlham Əliyevin və 
Mehriban xanımın Novruz bayramını təbrik edən sakinlər Azərbaycanın Birinci 
xanımına xatirə hədiyyəsi təqdim etmişlər.
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YunEsko-nun XoşmƏramLı sƏfİrİ

YUNESKO təşkilatı 16 noyabr 1945ci ildə yaradılmışdır, mərkəzi qərargahı 
Fransanın paytaxtı Parisdə yerləşir. Təşkilatın tərkibinə dünyanın müxtəlif 
hissələrində yerləşmiş 67 büro və altbölmələr daxildir.

BMTnin İqtisadi və İctimai şurasının ayrıca qolu olan YUNESKO sim
volik bir sözdür, mənası, “Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı” deməkdir. 
YUNESKOnun Nizamnaməsi 1945ci ildə London konfransında qəbul edilmiş, 
4 noyabr 1946cı ildə qüvvəyə minmişdir. Halhazırda 191 ölkə bu təşkilatın 
üzvüdür. Nizamnaməsi 9 hissə, 57 maddədən ibarət olan YUNESKO “Təhsil, 
Elm və Mədəniyyət Təşkilatı”nın ingiliscə qısaldılmış adıdır.

YUNESKO məqsədini proqramının birinci maddəsində belə açıqlayır: 
“YUNESKO, beynəlxalq əməkdaşlığa söykənərək, elm, mədəniyyət və təhsil 
yolu ilə dünyamızın sülh və təhlükəsizliyini qorumaq məqsədilə qurulmuşdur”.

YUNESKO millətlərarası qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirərək, anlaşmanı 
təmin etmək, insanları birbirinə yaxınlaşdırmaq, habelə dünyanın geri qalmış 
ölkələrində kütləvi savadsızlığın aradan qaldırılması kimi priotitet istiqamətləri 
özünün əsas fəaliyyəti hesab edir. Yeni nəslə sülh və insanlıq sevgisi vermək 
şübhəsiz ki, mədəniyyət və elm yolu ilə mümkündür. Cəhalət pis və qaranlıq 
düşüncələr bəslədiyi halda, mədəniyyət və elm insanlığa doğru yolu göstərir. 
Müharibə pis tərbiyə, despotizm və cahilliyin əsəridir. Dünyanı sülhə, insanlığa 
xoşbəxtliyi gətirəcək yol, azadlıq, mədəniyyət və elm yoludur.

YUNESKOya üzv dövlətlər öz ölkələrində milli komissiyalar yaradırlar. Bu 
komissiyalar YUNESKO məqsədlərinə uyğun işlərin aparılması üçün hökumətlə 
lazımi əməkdaşlıq təmin edirlər. Dünyada məktəb yaşında olan uşaqların 
yarısından çoxu qeyrikafiliyi və müəllim azlığı səbəbindən təhsil almaqdan 
məhrumdurlar. YUNESKOnun bu sahədəki ilk addımı, Latın Amerikasında 
ibtidai təhsil üçün ixtisaslı müəllim kadrlarının hazırlanması və şagirdlərin 
məktəb və onun xaricində rast gəldikləri problemləri həll etmək olmuşdur.

YUNESKOnun fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən biri tarixi mədəniyyət 
abidələrinin mühafizə edilməsidir. YUNESKO hazırda beynəlxalq sənətkarlar 
və alimlərin qurduqları təşkilatları dəstəkləyərək, elmin və müxtəlif mədə
niyyətlərin yayılmasına kömək göstərir. Bu sahədəki ən mühüm işlər ŞərqQərb 
mədəniyyəti dəyərlərinin araşdırılması mövzusu üzərində qurulubdur.

1972ci ildə YUNESKO tərəfindən “Ümumdünya Mədəni və Təbii İrsin 
Qorunması haqqında Konvensiya” qəbul edilmişdir.

Bu Təşkilatın Nizamnaməsi 1945ci ilin noyabr ayında Londonda 44 ölkənin 
nümayəndələrinin qatıldıqları yığıncaqda qəbul edilmişdir. Türkiyə, bu sənədi 
imzalayan ilk iyirmi dövlət arasındadır (YUNESKO Nizamnaməsi, Türkiyədə 
20 may 1946cı il tarixli və 4895 saylı qanunla təsdiq edilmişdir).
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Üzv dövlətlərin nümayəndələrindən ibarət olan Ümumi Konfrans 1946
1953cü illər arasında hər il, 1954cü ildən bəri iki ildə bir toplanır. Bu vaxta 
qədər 26 Ümumi Konfrans keçirilmişdir.

Ümumi Konfrans, Təşkilatın ən səlahiyyətli orqanı olaraq İcra Şurası üzv
lərini və Baş Direktoru seçir, YUNESKOnun iş proqramlarını qəbul edir və 
büdcəni təsdiq edir.

YUNEKO İcra Şurası Ümumi Konfransa qatılan və hökumətləri tərəfindən 
namizəd göstərilən nümayəndələr arasından dörd il üçün 58 üzvdən ibarət seçilir.

Ümumi Konfrans tərəfindən altı il üçün seçilən Baş Direktorun rəhbərliyi 
altında YUNESKO katibliyi təhsil, elm, mədəniyyət və ünsiyyət sahələrinə 
cavabdehdir.

Katibliyin başlıca vəzifəsi, ikiillik YUNESKO proqramlarının tətbiq olun
ması üçün bütün lazımi texniki işləri görmək və tədbirləri təşkil etməkdir.

Baş direktorlar:
Julian Huxley (19461948, Böyük Britaniya) 
Jaima Torres Bodes (19481952, Meksika) 
John Taylor (19521953, Amerika Birləşmiş Ştatları) 
Luther Evans (19531958, Amerika Birləşmiş Ştatları) 
Vittorino Veronese (19581961, İtaliya) 
René Maheu (19621974, Fransa) 
Amadou Mahtar Mbow (Seneqal, 1974cü və 1980ci illərdə seçilmişdir) 
Federico Mayor (İspaniya, 1987ci ildə və 1993cü illərdə seçilmişdir) 
Koişiro Matsuura (Yaponiya) (1999 və 2004cü illərdə seçilmişdir) 
2009 – İrina Bokova, Bolqarıstan. 
Azərbaycan Respublikası 3 iyun 1992ci ildə YUNESKOya üzv qəbul edildi. 

Ölkəmizdə YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun pre
zidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan elminin, təhsilinin 
və mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində misilsiz tədbirlər həyata keçirilməkdədir.

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 2004cü il 
avqustun 13də Azərbaycanın şifahi xalq ədəbiyyatının və musiqi irsinin qorunub 
saxlanılması və inkişaf etdirilməsi sahəsindəki fəaliyyətinə görə, YUNESKO
nun (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization – Elm, 
Təhsil və Mədəniyyət üzrə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı) xoşməramlı səfiri 
tituluna layiq görülmüşdür.

2004cü il sentyabr ayının 9da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
Fransaya işgüzar səfəri çərçivəsində Parisdə YUNESKOnun iqamətgahında 
Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya bu təşkilatın 
xoşməramlı səfiri adı verilməsinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. 

Mərasimdə YUNESKOnun Baş direktoru Koişiro Matsuura bu əlamətdar 
hadisəni aşağıdakı kimi qiymətləndirmişdir:
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“Bu əlamətdar gündə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun sədri 
xanım Mehriban Əliyeva YUNESKOnun xoşməramlı səfiri adına layiq görülür. 
Bu ad ona şifahi irsin və musiqi yaradıcılığı irsinin qorunub saxlanılması və 
inkişaf etdirilməsinə görə təqdim olunur. Mən bu mərasimdə Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti Zatialiləri İlham Əliyevin iştirak etməsindən şərəf 
duyuram. Həm hörmətli Prezidentə, həm də xanımı Mehriban Əliyevaya 
“YUNESKO evinə xoş gəlmisiniz!” deyirəm. Bu imkandan istifadə edərək, 
Zatialiləri, cənab Prezidentə dövlət quruculuğu və sosial inkişaf sahəsində əldə 
etdiyi uğurlara nə qədər heyran olduğumuzu da bildirmək istəyirəm. 

Xanım Mehriban Əliyevanın yüksək ada layiq görülməsi təşkilatımızın 
tarixindəki mühüm bir anda baş verir. Bu təltif onu göstərir ki, mədəniyyət 
inkişafın tacıdır və tacları bəzəyən bütün ləlcəvahiratdan daha qiymətlidir. 

YUNESKO həmişə mədəniyyəti və inkişafı birbirindən ayrılmaz hesab 
edir. Biz iqtisadi inkişafı ayrılıqda nəzərdən keçirmir, inkişaf dedikdə, həm də 
intellektual səviyyənin yüksəkliyini, ruhi, mənəvi, emosional rahatlığı nəzərdə 
tuturuq. Bu inkişaf qrupların, icmaların, millətlərin gələcəyi ilə yanaşı, həm də 
onların tarixlərinin qorunmasını nəzərdə tutur. 

Ona görə də burada toplaşmış hörmətli qonaqlara böyük məmnuniyyət hissi 
ilə xanım Mehriban Əliyevanın Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində yorulmaz 
fəaliyyəti barədə danışmaq istəyirəm. Mən onun mədəni irsin, o cümlədən 
musiqi irsinin qorunması, musiqi təhsili sahəsində gördüyü işləri xüsusi vurğu
lamaq istəyirəm. Xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Azərbaycan Mə
dəniyyətinin Dostları Fondu onun təşəbbüsü ilə 1995ci ildə yaranmışdır və bu 
günə qədər uğurla fəaliyyət göstərir. 

Musiqi təhsili və gələcək nəslin maarifləndirilməsi xanım Əliyevanın rəh
bərlik etdiyi fondun daim diqqət mərkəzində olmuşdur. Təqdirə və hörmətə la
yiq haldır ki, fondun təşkil etdiyi xeyriyyə konsertləri dinləyicilərə sevinc bəxş 
etməklə yanaşı, milli mədəniyyətin zəngin ənənələrinin yaşadılmasına da xidmət 
etmişdir. Fondun səyləri nəticəsində Azərbaycanda musiqi gimnaziyası və mu
siqi məktəbi tamamilə təmir olunmuş, minlərlə yeniyetmə və gəncin musiqi 
aləminə qovuşa bilməsi üçün gözəl şərait yaradılmışdır. İmkansız ailələrdən olan 
uşaqların bu prosesə cəlb olunması xüsusilə diqqətəlayiq haldır. 

Böyük məmnuniyyətlə mən üç dildə nəşr olunan “AzərbaycanİRS” jurnalını 
da xatırlatmaq istəyirəm. Xanım Əliyeva bu jurnalda baş redaktor vəzifəsini 
icra edir. Jurnal Azərbaycanın və eləcə də bütün Qafqaz regionunun tarixi və 
mədəniyyəti barədə məlumatlar yaymaqla kifayətlənmir, eyni zamanda bütün 
dünya xalqlarının adətənənələrindən ətraflı bəhs edir. 

Bilirəm ki, xanım Əliyeva Azərbaycanda musiqi və şifahi xalq yaradıcılığının 
yayılmasına böyük önəm verir. 

Azərbaycan zəngin musiqi və şifahi xalq yaradıcılığı ənənələrinə malikdir. 
Son illər isə bu sahəyə maraq hədsiz dərəcədə artmışdır. 
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Musiqinin və musiqi alətlərinin funksiyası yalnız səslərlə bitmir. Bunlar 
xalqların və millətlərin tarixi yolunu, onların keçirdikləri hisləri, habelə estetik 
dəyərləri əks etdirir. Təsadüfi deyil ki, bəşəriyyətin mədəni incilərinin qorunması 
ilə bağlı 2003cü ildə təşəbbüs irəli sürülərkən cəmi 30 saniyəlik proqrama məhz 
musiqi fraqmenti daxil edilmişdi. 

Bu gün bizimlə bu mərasimdə iştirak edən digər xoşməramlı səfir xanım 
Marianna Volqaros bu təşəbbüsü dəstəkləmişdir. YUNESKO üzv ölkələri daim 
mədəni irsi inkişaf etdirməyə, xüsusilə nadir incilərin qorunub saxlanılmasına 
xüsusi qayğı göstərməyə çağırır. Keçən il qəbul olunmuş milli mədəni irsin 
qorunması ilə bağlı Konvensiya bu yönümdə çox mühüm bir sənəd və xalqları 
bu istiqamətdə birləşdirən ilk vasitə olmuşdur. Yeni Konvensiya hələ 1972ci ildə 
qəbul olunmuş dünya mədəni və təbii irsinin qorunması haqqında Konvensiyaya 
mükəmməl bir əlavə idi. YUNESKO bu Konvensiyanı tezliklə ratifikasiya etmə
yi bütün dünya ölkələrinə tövsiyə edir. Biz arzu edirik ki, bu mühüm sənədin 
müddəalarının yerinə yetirilməsi prosesinə mümkün qədər tez bir zamanda 
başlanılsın. 

Şifahi xalq ədəbiyyatının və musiqi irsinin qorunması sahəsindəki yorulmaz 
səyləri ilə YUNESKOnun xoşməramlı səfiri adını qazanan xanım Mehriban 
Əliyeva təşkilatımızın ideya və məramlarını həyata keçirən digər xoşməramlı 
səfirlərin sırasına daxil olur. Bu fəxri adı qəbul etdiyinə görə YUNESKO 
adından ona minnətdarlığımı bildirirəm. Çox şadam ki, YUNESKOnu və bizim 
hamımızı narahat edən məsələlərlə bağlı səfirlik missiyasını yerinə yetirməyə 
razılıq vermişdir. Ümumi məqsədlərimizin həyata keçməsi üçün nüfuzundan 
istifadə edərək, işimizə töhfə vermək üçün göstərəcəyi səylərə görə xanım 
Mehriban Əliyevaya təşəkkürümüzü bildiririk”.

Dünya ictimaiyyəti tərəfindən də  Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanın YUNESKOnun xoşməramlı səfiri adına layiq 
görülməsi Azərbaycanın mədəni həyatında çox mühüm bir hadisə kimi qiy
mətləndirilmişdir. Ölkəmizin nümayəndəsi YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
adına layiq görülməsi, çox əlamətdar bir hadisə idi. Çünki bu, Azərbaycan 
mədəniyyətinin müxtəlif sivilizasiyalarla əlaqələrinin möhkəmlənməsi istiqa
mətində irəliyə atılmış nəhəng bir addım olmuşdu. 

Mərasimdə iştirak edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm 
İlham Əliyev cənabları Mehriban xanım Əliyevanın YUNESKOnun xoşmə
ramlı səfiri adına layiq görülməsini ölkəmiz üçün mühüm hadisə kimi dəyər
ləndirərək demişdir: “Azərbaycanın çox qədim tarixi və zəngin mədəni irsi var. 
Ölkəmiz dünya mədəniyyətinə çoxlu töhfələr vermişdir. Eyni zamanda, dünya 
mədəniyyəti nümunələri də Azərbaycanda geniş təmsil olunmuşdur. 

Azərbaycan beynəlxalq aləmin bir hissəsi, müstəqilliyini nisbətən yeni qa
zanmış ölkədir. Əlbəttə, ölkəmizin beynəlxalq birliyə tam inteqrasiyası üçün 
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hələ çox iş görülməlidir. Biz bu istiqamətdə fəal iş aparırıq. Avropa ölkələri 
ilə, ümumən beynəlxalq qurumlarla həm siyasi, həm iqtisadi, həm də sosial 
səviyyədə geniş əlaqələrimiz vardır. 

Bu gün mənim üçün ikiqat əlamətdardır. Çünki bu, yalnız Azərbaycan 
nümayəndəsinin YUNESKOnun xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsi deyil, 
həm də mənim xanımımın təltif olunmasıdır. Çox şadam ki, onun fəaliyyəti 
bu cür yüksək qiymətləndirilir və tanınır. Elə bilirəm ki, o, xoşməramlı səfir 
adını daşımağa layiqdir. Çünki o, həmişə insanlara xoş münasibəti, xoş niyyəti 
ilə seçilibdir. Bu, onun xasiyyətinin fərqləndirici cəhətidir. Əminəm ki, bu 
yeni işdə də fəal çalışacaq və fəaliyyəti ilə ümumi məqsədlərimizə töhfəsini 
əsirgəməyəcəkdir. Ümumi məqsədlərimiz isə birbirimizi daha yaxından tanı
maq, insanları, mədəniyyətləri tanıtmaq, müxtəlif xalqların və ölkələrin mədə
niyyətlərindən bəhrələnməkdir”.

Beləliklə, 2004cü il sentyabr ayının 9da Mehriban xanıma YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri fəxri adını təsdiqləyən diplom və  habelə müvafiq sertifikat 
təqdim edildi.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın “YüzİLLİYİn mEsEnatı” 
bEYnƏLXaLq XEYrİYYƏ fondunun “Yaqut Xaç” 

ordEnİnƏ LaYİq görüLmƏsİ

2005ci il oktyabr ayının 13də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya “Yüzilliyin 
mesenatı” Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun “Yaqut xaç” ordeninin təqdim edil
məsi mərasimi keçirilmişdir.

Mərasimdə iştirak edən görkəmli ictimai xadimlər Mehriban xanımın xey
riyyəçilik fəaliyyətini nəciblik adlandıraraq onun dahi azərbaycanlı, unu dulmaz 
Ümummilli Liderimiz Heydər Əlirza oğlu Əliyevin yanında necə böyük, məz
munlu, kamil, gözəlliyinə görə möcüzəli bir məktəb keçdiyindən söz açmışlar.

Mərasimdə Bakı Slavyan Universitetinin rektoru, professor Kamal Abdul
layev Mehriban xanımın fəaliyyətini bu cür qiymətləndirmişdir: “Bu gün bütün 
dünyada xeyriyyəçiliklə çoxları məşğul olur. Lakin ziyalılarımızın, cəmiy
yətimizin müxtəlif təbəqələrinin nümayəndələri Mehriban xanım Əliye vanın 
nəinki bu gün gördüyü işlərə, həm də bu işləri necə gördüyünə heyrandırlar. 
Bu mənəvi ülviliyin ikitərəfli əlaqəsi var. Zənnimcə, Mehriban xanımın özü də 
mənən ucalır və çalışır ki, diqqət və qayğının yönəldildiyi və bu fəaliyyətin, 
missiyanın ünvanlandığı insanlar da mənən zənginləşsin, ucalsınlar. Mehriban 
xanım Əliyevanın bu gün Azərbaycanda fəaliyyətini fərqləndirən böyük mənəvi 
qovuşma baş verir. Bu, təkcə Azərbaycanda deyil, onun olduğu hər bir yerdə də 
müşahidə olunur.

Mən XX əsrin görkəmli Amerika yazıçısı O’Henrinin gözəl sözlərini xatır
layıram. O demişdir: “Biz o insanlara minnətdar olmalıyıq ki, onlara kömək 
göstərməyimizə imkan verirlər”. Məhz belə münasibət – təkcə nə isə verən tərəfin 
deyil, həm də onu qəbul edən tərəfin bu prosesin subyekti olduğu münasibət, belə 
qarşılıqlı mənəvi zənginləşmə Mehriban xanımın həmin istiqamətdə fəaliyyətini 
səciyyələndirir”.

Azərbaycanın rus İcmasının sədri Mixail Zabelin Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın səmərəli xeyriyyəçilik fəaliyyətindən 
söz açaraq bunun Azərbaycan xalqı tərəfindən dəstəkləndiyini bildirmişdir. O, 
Fondun Prezidentinin xeyriyyəçiliyini rus İcmasının da öz üzərində hiss etdiyinə 
dair misal çəkmişdir: icmanın nəzdində fəaliyyət göstərən uşaq düşərgəsinə 
Mehriban xanımın adından televizor, müxtəlif hədiyyələr verilmişdir. Bunları 
mərasimi əsl bayrama çevirən onun qızı Leyla Əliyeva təqdim etmişdir. Özü də 
bu, tamamilə gözlənilməz olmuşdur, çünki Fonda heç bir müraciət edilməmişdi. 
Bütün bunlar həssas və kövrək uşaq qəlbində öz əksini tapmışdır. 

Mixail Zabelin uşaq evlərinin tikintisi və abadlaşdırılması, mədəniyyət sahə
sində böyük humanist missiyaya görə Fondun prezidentinə təşəkkür edərək 
bildirmişdir ki, Azərbaycanın rus İcması, digər ictimai təşkilatlar Heydər Əliyev 
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Fondu prezidentinin məhz xeyriyyəçilik xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək, 
Rusiyanın Bakıdakı səfirliyinin dəstəyi ilə Mehriban xanım Əliyevanı “Yaqut 
xaç” ordeninə təqdim etmişlər.

“Yüzilliyin mesenatı” Beynəlxalq Xeyriyyə Fondu idarə heyətinin üzvü, 
Rusiyanın əməkdar artisti Angelina Vovk mərasimdə çıxış edərək vurğulamışdır 
ki, humanizm və başqasının dərdinə şərik olmaq bütün dövrlərdə insan cəmiy
yətində üstünlük verilən əbədi dəyərlərdir. Zəmanəmizin böyük şəxsiyyəti 
Heydər Əliyev öz ölkəsinə, insanlara, xeyirxahlıq və haqqədalət amallarına 
xidmət etməklə belə təmənnasız, fədakar həyat nümunəsi göstərmişdir.

Angelina Vovk Rusiya Prezidentinin İşlər İdarəsinin, Federasiya Şurasının, 
Dövlət Dumasının, Moskva hökumətinin və bir sıra başqa rəsmi orqanların 
dəstəyi ilə yaradılan “Yüzilliyin mesenatı” Beynəlxalq Xeyriyyə Fondunun 
məqsəd və vəzifələrindən danışaraq bildirmişdir ki,  digər görkəmli müasirlərin 
adları ilə birlikdə, Mehriban xanım Əliyevanın adı da bütün zəmanələrin ən 
böyük xeyriyyəçiləri və mesenatlarının siyahısına qızıl hərflərlə yazılacaqdır. 
Angelina Vovk Mehriban xanım Əliyevanın özünün təşkilatçılıq məharəti 
sayəsində bir sıra humanitar proqramlar – Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə sülhə, 
yaradıcı inkişafa və digər ölkələrlə əməkdaşlığa çalışan dövlət kimi tanıdan 
proqramlar həyata keçirtdiyini, misilsiz fəaliyyətinin Azərbaycan xalqının çox 
zəngin mədəni ənənələrinin qorunub saxlanılmasına, əhalinin sosial cəhətdən ən 
zəif təbəqələrinin – qaçqınların, məcburi köçkünlərin, aztəminatlı ailələrdən olan 
uşaqların, yetimlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldiyini, başçılıq 
etdiyi və Azərbaycan xalqının əfsanəvi Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin adını 
daşıyan Fondun bir çox sosial əhəmiyyətli layihələr həyata keçirtdiyini, onların 
arasında “Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talassemiyasız həyat uğrunda” 
proqramlarını xüsusi olaraq dəyərləndirmişdir.

Rus Soydaşlar Beynəlxalq Şurasının idarə heyətinin sədri, “Yüzilliyin 
mesenatı” Beynəlxalq Fondunun idarə heyətinin üzvü qraf Pyotr Şeremetyev 
“Yaqut xaç” ordenini Heydər Əliyev Fondunun prezidentinə təqdim edərək 
bildirmişdir ki, Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti yüksək insani özü
nüdərkə, alicənablığa, niyyətlərin paklığına nümunədir. O, Mehriban xanım 
Əliyevanın səylərini Azərbaycan və Rusiya arasında dostluq əlaqələrinin möh
kəmləndirilməsi yolunda müstəsna xidmət adlandırmışdır.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva mərasimdə çıxış edərək Fondun çoxşaxəli fəaliyyəti 
haqqında aşağıdakıları qeyd etmişdir:

“Mən Fondumuzun fəaliyyətindən bir qədər danışmaq istərdim. Angelina 
Mixaylovna onun haqqında çox yaxşı və müfəssəl danışdı. Buna baxmayaraq, bir 
neçə kəlmə demək istərdim. Fondumuz nisbətən yaxınlarda, bir ildən bir qədər 
əvvəl fəaliyyətə başlamışdır. Bu müddət ərzində – mən bunu iftixarla deyirəm 
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– biz ölkəmizdə çox nüfuzlu və çox hörmətli təşkilat ola bildik. Yəqin, burada 
xeyriyyəçilik fəaliyyətimizin çox böyük rolu var. 

Biz işimizə yenicə başlayanda bildirdik ki, ölkəmizdə ictimaisiyasi həyatın 
bütün sahələrində Fondun iştirak etdiyi qlobal, genişmiqyaslı, uzunmüddətli 
layihələr ilə yanaşı, cəmiyyətimizin ən aztəminatlı təbəqələri olan insanlara – 
valideynlərindən məhrum uşaqlara, qaçqın və məcburi köçkünlərə, yoxsulluq 
həddindən aşağı səviyyədə yaşayan adamlara, qocalara və müxtəlif xəstəliklərdən 
əziyyət çəkən uşaqlara çox böyük diqqət yetirəcəyik. 

Budur, indi, aradan bir ildən bir az artıq vaxt keçəndən sonra iftixarla deyə 
bilərəm ki, məhz həmin istiqamətdə görülmüş bütün işlər öz nəticələrini, öz real 
bəhrələrini verir. 

Məktəblərə gedəndə özümü çox xoşbəxt hiss edirəm. Mən demişəm ki, 
Azərbaycandakı hər bir internat məktəbinə, hər bir uşaq evinə şəxsən özüm 
gələcəyəm. Bu günədək biz 40 uşaq evində olmuşuq. İnanın ki, indi onların 
təxminən 30u, demək olar, təzələnmiş, yenidən tikilmişdir, yəni biz real 
şərait yaratmışıq, bu uşaqların yaşayışı və təhsili üçün şəraiti yaxşılaşdırmışıq. 
Bununla yanaşı, uşaqlar hiss etmişlər ki, unudulmayıblar, onlarla maraqlanırlar, 
onlar cəmiyyətimizə gərəkdirlər. Bir növ zəncirvarı reaksiya getmişdir – onlarla 
maraqlanmağa, onlara baş çəkməyə, diqqət yetirməyə başlamışlar. Bu isə onları 
isti yaşayış yeri ilə təmin etməkdən və onlara təhsil verməkdən heç də az vacib 
deyildir. 

Bu ilin mayında Fondun təşəbbüsü ilə irəli sürülmüş “Yeniləşən Azərbaycana 
yeni məktəb” proqramı respublikada çox böyük əkssəda doğurdu. Respublika 
ərazisindəki bütün məktəblərin monitorinqini keçirdik və öyrəndik ki, elə 
məktəblər var, burada nəinki oxumaq, hətta həmin binalarda olmaq mümkün 
deyildir. İnanmaq çətin olsa da, 4 ayda 90 yeni məktəb tikilib istismara verildi, 
daha 40 məktəb isə bu ilin sonunadək hazır olacaqdır. 

Mədəniyyət, səhiyyə sahəsində bir sıra iri layihələr, məsələn, diabetdən 
əziyyət çəkən uşaqlara yardım layihəsi var. Biz digər ictimai təşkilatlarla birlikdə 
ona nail olduq ki, indi respublikada bu xəstəliyə tutulmuş uşaqların hamısı 
lazımi davadərman alır. Genetik cəhətdən keçici xəstəlik olan talassemiya 
Azərbaycanda böyük problemdir. Aralıq dənizi bölgəsinin bir sıra ölkələrində 
bu xəstəliyin, demək olar, öhdəsindən gəlmiş, ona son qoymuşlar. Odur ki, biz 
bu ölkələrin müsbət təcrübəsindən bəhrələnərək, beynəlxalq dərəcəli ekspertlər 
cəlb edərək, Azərbaycanda talassemiyanın ləğv olunmasına dair proqram hazır
lamışıq. Bu ilin oktyabrında biz ixtisaslaşdırılmış talassemiya mərkəzinin tikin
tisinə başlayacağıq. Qan xəstəliyindən əziyyət çəkən hər bir uşaq burada ən 
səmərəli tibbi yardım ala biləcəkdir. 

Mədəniyyət sahəsində fəaliyyətimizi elə qurmağa çalışırıq ki, dövrlərin və 
nəsillərin varisliyi saxlanılsın. Çünki bunsuz nə yüksək mədəniyyət, nə incə
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sənət, nə də milli ruhun formalaşması mümkündür. Həyata keçirdiyimiz bütün 
layihələrin ümummədəni əhəmiyyəti var. Burada mən yaxın gələcəkdə həyata 
keçiriləcək “Üzeyir Hacıbəyov” layihəsindən danışmaq istərdim. Layihə Azər
baycanın bu musiqi dühasının, əslində, bütün irsini əks etdirir. Digər layihə – 
“Qalina Vişnevskaya və Mstislav Rostropoviç” layihəsi ilə də fəxr edirik. O, 
artıq həyata keçirilib və layihə qəhrəmanlarının özləri, musiqi ictimaiyyəti 
tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilmişdir. 

2006cı ilin fevralında biz ölkəmizin paytaxtında – Bakıda böyük musiqiçi 
Dmitri Şostakoviçin 100 illiyinə həsr edilmiş festival keçirməyi planlaşdırırıq. 
Bizim çox böyük planlarımız, çox böyük layihələrimiz var. Dediyim kimi, qlobal 
layihələrimiz var. Lakin bununla yanaşı, iftixarla deyirəm ki, biz Fondumuza 
müraciət edən hər bir insanı heç vaxt unutmamağa çalışırıq. Biz minlərlə məktub 
alırıq. İndi mən ayrıayrı hallardan, konkret köməkdən danışmaq istəmirəm. 
Təkcə onu deyim ki, belə insanlar yüzlərlə deyil, minlərlədir. Mühüm vəzifələrin 
həlli ilə yanaşı, xəbər tutduqda və hay vermək mümkün olduqda, belə adamlara 
yardım göstərməyi Fondumuzun ən böyük xidmətlərindən biri hesab edirəm. 

Mən Fondun fəaliyyətindən çox danışa bilərəm, lakin diqqətinizdən və 
vaxtınızdan suiistifadə etmək istəmirəm. İndi biz elə bir dünyada yaşayırıq 
ki, ətrafda diqqət yetirilməsi və düzgün dərk olunması tələb edilən problem 
və məsələlər lap çoxdur. Biz bugünkü gündən danışdıqda “qloballaşma”, 
“inteqrasiya”, “elmitexniki tərəqqi”, “yüksək texnologiyalar” kimi sözləri daha 
teztez eşidirik və siz mənimlə razılaşarsınız ki, bu sözlər həqiqi insanpərvərlik, 
mərhəmət, xeyirxahlıq, mənəviyyat kimi anlayışlardan daha teztez səslənir. Biz 
bu ümumbəşəri və əbədi dəyərləri ikinci sıraya keçirmirikmi? Xeyriyyəçilik 
missiyası bu gün həmişəkindən daha vacibdir. Vaxt vardı, Azərbaycanda xey
riyyəçilik ümummilli ideya, ümummilli miqyaslı iş idi. Bu gün mən iftixarla 
deyə bilərəm ki, siz bu ənənənin dirçəlməsinin şahidisiniz. Bizim təcrübəmiz, 
Fondumuzun təcrübəsi göstərdi ki, ölkəmizdə çağırışa hay verməyə, təmənnasız 
yardım göstərməyə, kömək əli uzatmağa hazır olan insanlar çoxçoxdur. Yaxşılıq 
yaxşılıq doğurur, yəqin ki, bu, Fondumuzun, fəaliyyətimizin əsas xidmətidir. 

Bizim böyük planlarımız var. Fondun fəaliyyətini, ilk növbədə, xeyriyyəçilik 
fəaliyyətini genişləndirəcəyik. 

Dünyanı, hər halda, xeyirxahlıq xilas edəcəkdir”. 
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın 
“2005-ci İLİn adamı” mükafatına LaYİq görüLmƏsİ

Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və ANS Şirkətlər Qrupu tərəfindən 
2001ci ildən başlayaraq təqdim edilən “İlin adamı” mükafatı, bir qayda olaraq, 
vətənpərvərliyi və millətə göstərdiyi xidmətləri ilə seçilən insanlara verilir. 
Azərbaycanın tərəqqisi, milli keyfiyyətlərin qorunub saxlanılması, habelə ölkə
mizin dünyadakı imicini layiq olduğu şəkildə formalaşdırmaq kimi böyük 
amallara xidmət edən mükafatın əsas mənası özlərinin fəaliyyət və yaşam 
tərzlərini Azərbaycanın rifahına yönəldən şəxslərin müəyyən edilməsi və həvəs
ləndirilməsindən ibarətdir. 

Qısa zaman kəsiyində əsas qayəsi Azərbaycan və azərbaycançılıq uğrunda 
çalışan insanların həyat və fəaliyyətini hər bir vətəndaş üçün örnəyə çevirmək 
olan Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və ANS Şirkətlər Qrupu tərə
findən təsis edilmiş “İlin adamı” mükafatı artıq ictimai həvəsləndirmə və təş
viqetmənin ciddi atributuna çevrilmişdir. 

Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayev Fondu və ANS Şirkətlər Qrupu ölkə
mizin təhsil sisteminin inkişafında xidmətlərinə, millimədəni irsimizin qorunub 
saxlanılmasına və dünyada təbliğinə, xarici ölkələrdə xalqımızın müsbət imicinin 
möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə, bədii gimnastika üzrə 27ci dünya çem
pionatının respublikamızda yüksək səviyyədə hazırlanıb keçirilməsinə, geniş
miqyaslı xeyriyyəçilik fəaliyyə tinə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyevanı “2005ci ilin adamı” elan etmişdir. 2006ci il yanvar ayının 31də “Park 
İnn” hotelinin böyük mərasim salonunda Mehriban xanım Əliyevaya “2005ci ilin 
adamı”  mükafatının təqdim edilməsi mərasimi keçirilmişdir.

Beləliklə, ANS Şirkətlər Qrupunun prezidenti Vahid Mustafayev tərəfindən 
“2005ci ilin adamı”  mükafatı, dünyanın ilk və ən məşhur saat firması tərəfindən 
xüsusi olaraq hazırlanmış saat və mükafatın əsasnaməsinə uyğun olaraq, 20 milyon 
manat (4 min yeni manat) Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya təqdim edilmişdir.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın 
ümumdünYa ƏqLİ müLkİYYƏt tƏşkİLatının (üƏmt) 

qızıL mEdaLına LaYİq görüLmƏsİ

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2006ci ildə BMTnin aparıcı 
qurumlarından biri olan Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) 
qızıl medalına layiq görülmüşdür. 2006cı il mart ayının 3də Heydər Əliyev 
Fondunda mükafatın təqdimat mərasimi keçirilmişdir. 

ÜƏMTnin baş direktoru Kamil İdris və təşkilatın nümayəndə heyətinin 
üzvləri Heydər Əliyev Fondunun sərgi və ekspozisiyası vasitəsi ilə fenomen 
şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və 
Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxsaylı 
fotoşəkillərə, dünyanın tanınmış siyasi xadimlərinin ona bəxş etdikləri hədiy
yələrə, Ulu Öndərimiz haqqında kitablara baxmış, onun müxtəlif ölkələrin 
lider ləri, elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə çəkilmiş şəkilləri ilə tanış 
olmuşlar.

Mehriban xanım dünyanın mötəbər təşkilatının təmsilçilərini ölkəmizdə və 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən qürur duyduğunu 
vurğulamışdır. Fondun prezidenti Azərbaycan mədəniyyətinin tədqiqi, öyrənil
məsi, nəşri, qorunub saxlanılması, gənc nəslə çatdırılması, dünyaya yayılması, 
təbliği sahəsində nəhəng tədbirlər həyata keçirildiyini, Fondun nüfuzlu beynəl
xalq təşkilatlarla, dünyanın müxtəlif ölkələrinin ictimai, qeyrihökumət təşki
latları ilə əməkdaşlığa böyük əhəmiyyət verdiyini bildirmişdir.

ÜƏMTnin baş direktoru Kamil İdris Azərbaycanın Birinci xanımının xey
riyyəçilik fəaliyyəti, rəhbərlik etdiyi fondların elm, ədəbiyyat, mədəniyyət, 
təhsil, səhiyyə və digər sahələrdə çox dəyərli layihələr işləyib həyata keçirdiyini 
yüksək qiymətləndirərək demişdir: “Mehriban xanımın qısa nitqi də onun əhatəli 
dünyagörüşünə, dərin intellektə malik olduğunu sübut edir. ÜƏMTnin ən yük
sək mükafatı olan qızıl medala da məhz mədəni, mənəvi dəyərlərin qorunub 
saxlanmasına mühüm töhfələr verən, əməli yardım edən dərin intellektli şəxslər 
layiq görülür”. 

Beləliklə, ÜƏMTnin baş direktoru Kamil İdris tərəfindən BMTnin aparıcı 
qurumlarından biri olan Ümumdünya Əqli Mülkiyyət Təşkilatının (ÜƏMT) qızıl 
medalı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya təqdim edilmişdir. 
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın 
İsEsko-nun XoşmƏramLı sƏfİrİ tİtuLuna

LaYİq görüLmƏsİ

Sivilizasiyalararası dialoq daxil olmaqla, müxtəlif sahələrdə genişmiqyaslı 
və fədakar fəaliyyətinə, qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların yaşayış 
şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə, həmçinin İslam aləmində görülən işlərə böyük 
dəstəyinə görə ölkəmizin Birinci xanımı Mehriban Əliyeva 2006cı il noyabrın 
24də İSESKOnun (İSESKO – təhsil, elm və mədəniyyət məsələləri üzrə İslam 
təşkilatıdır. 1979-cu ildə təşkil edilmişdir. İSESKO-nun baş direktoru Əbdüləziz 
bin Osman əl-Tüveycridir. Azərbaycan dövləti İSESKO ilə yaxından əməkdaşlıq 
edir və dünyada mədəniyyət abidələrinin qorunması prinsipini dəstəkləyir. Bakı 
şəhərinin 2009-cu il üçün İslamın paytaxtı elan olunması Azərbaycanın dinamik 
inkişafının təzahürüdür) xoşməramlı səfiri adına layiq görülmüşdür. Mehriban 
xanım Əliyeva İSESKOnun xoşməramlı səfiri adına layiq görülən ilk qadın 
olmuşdur. 

2006cı il noyabrın 23də Heydər Əliyev Fondunda görkəmli şərqşünas 
alim, professor Aida İmanquliyevanın “Yeni ərəb ədəbiyyatının korifeyləri” 
kitabının təqdimatına və Fondun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya İslam Ölkələri Təhsil, Elm 
və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESKO) xoşməramlı səfiri adının verilməsinə 
həsr edilmiş mərasim keçirilmişdir. Mərasimdə iştirak edən elm və təhsil 
xadimləri Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə təhsil sahəsində 
görülən işləri yüksək qiymətləndirmiş və son iki ildə respublikamızda 130 
məktəbin tikilməsində və  bir o qədər məktəbin əsaslı təmir edilməsində Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsünü təhsilin inkişafı yolunda əvəzsiz töhfə kimi 
dəyərləndirmişlər.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya İSESKO 
kimi mötəbər təşkilatın xoşməramlı səfiri adının verilməsi Azərbaycanın təhsil 
işçiləri tərəfindən dərin razılıq hissi ilə qarşılanmışdır. “Yeniləşən Azərbaycana 
yeni məktəb” proqramı çərçivəsində böyük işlər görən Azərbaycanın Birinci 
xanımı ölkəmizdə təhsilin xeyirxah hamisi dərəcəsinə yüksəlmişdir. Onun 
uşaq tərbiyə müəssisələrində, internat evlərində, yeni məktəblərin açılış məra
simlərində görüşləri hamının qəlbində silinməz xatirəyə çevrilmişdir.

Görkəmli şərqşünas və ilahiyyatçı alim, akademik Vasim Məmmədəliyev 
İSESKOnun xoşməramlı səfiri adının qadınlar arasında ilk dəfə olaraq Azər
baycanın Birinci xanımına verilməsini bu xeyirxah xanımın ölkəmizdə təhsilin, 
mədəniyyətin, səhiyyənin inkişafına, konkret insanların qayğı və problemlərinə 
göstərdiyi diqqətin, genişmiqyaslı xeyriyyəçilik fəaliyyətinin təsdiqi kimi 
dəyərləndirmişdir.
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İSESKOnun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri Mehriban 
xanım Əliyevaya bu təşkilatın xoşməramlı səfiri adına layiq görülməsini hər 
şeydən öncə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin İSESKOya göstərdiyi böyük 
dəstəyin, İslam aləmində aparılan böyük işlərə onun qoşulmasının göstəricisi 
kimi qiymətləndirərək demişdir: “Mehriban xanıma bu qurumun ən yüksək 
fəxri adının verilməsi ilə əməkdaşlıq bundan sonra daha da genişlənəcəkdir. 
İSESKOnun tarixində ilk dəfədir ki, bu ad xanıma verilir. Mehriban xanım 
sivilizasiyalararası dialoq və digər cəsarətli fəaliyyətləri çərçivəsində gördüyü 
genişmiqyaslı işlərə görə, qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqətinə, onların 
yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına, təhsilə verdiyi dəstəyə görə bu ada tam 
layiqdir. Cəmi 4 nəfər bu adı alıbdır. Dünyanın bu ağır günlərində, cəsarətli 
insanlara ehtiyac duyulduğu bir zamanda, münaqişələrin qarşısının alınmasında, 
sivilizasiyalararası dialoqun aparılmasında xidmətlərinə, İslam aləmində görülən 
işlərə böyük dəstəyinə görə Mehriban xanıma İSESKOnun ən yüksək adını 
veririk. Bu, İSESKOya da, İslam aləminə də şərəf gətirəcəkdir”.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın 
dünYa sƏhİYYƏ tƏşkİLatının YüksƏk mükafatına 

LaYİq görüLmƏsİ

2007ci il may ayının 17də Cenevrədə Dünya Səhiyyə Təşkilatının (DST) 
ali orqanı olan Dünya Səhiyyə Assambleyasının 60cı sessiyasının yığıncağı 
keçirilmişdir. Assambleyanın sədri, Avstraliyanın səhiyyə naziri xanım Ceyn 
Halton yığıncağı açaraq, bəşəriyyəti təhdid edən və geniş yayılmış xəstəliklərin 
qarşısının alınmasında həkimlərin şərəfli əməyindən danışmışdır. Sədr Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti kimi Mehriban xanım Əliyevanın təkcə mədəniyyət 
və təhsil sahəsində deyil, həm də səhiyyə sahəsində göstərdiyi xidmətləri yüksək 
qiymətləndirmişdir.

Ceyn Halton Mehriban xanım Əliyevanın İhsan Doğramacı Ailə Sağlamlığı 
Fondunun mükafatına layiq görüldüyünü bildirmişdir. İhsan Doğramacı Fon
dunun təmsilçisi xanım Filis Ərdoğan uşaq həkimi kimi professor İhsan Doğ
ramacının səhiyyə sahəsində xidmətlərini xatırlatmış və Fondun yaranma tari
xindən danışmışdır. Xanım Ərdoğan Azərbaycanda səhiyyənin inkişafında, yeni 
xəstəxanaların açılmasında və onların müasir avadanlıqlarla təchiz edil mə sində 
Mehriban xanım Əliyevanın gördüyü işləri xüsusi vurğulamışdır. 

Mehriban xanım bu əlamətdar hadisə ilə bağlı  çıxış edərək demişdir: “Dünya 
Səhiyyə Təşkilatı planetimizdə yaşayan bütün xalqlar üçün sağlamlığın mümkün 
qədər ən yüksək səviyyəsinin təmin edilməsi naminə çalışan əsl universal 
təsisatdır.

Burada olmaq və Dünya Səhiyyə Təşkilatının bu mükafatını almaq böyük 
şərəfdir. Məni bu cür yüksək mükafata layiq gördüklərinə görə DSTnin İcraiyyə 
Şurasına və professor İhsan Doğramacı Ailə Sağlamlığı Fondunun seçim heyə
tinə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm.

Əminəm ki, bu mükafat ölkəmdə ana, uşaq və ailə sağlamlığının yaxşı
laşdırılması məqsədilə göstərdiyim səyləri daha da gücləndirəcəkdir. Bu mükafat 
mənim üçün çox önəmlidir, çünki o, böyük hörmət və ehtiram bəslədiyim şəxsin, 
professor İhsan Doğramacının adını daşıyır.

Dünya şöhrətli pediatr və böyük xeyriyyəçi, professor İhsan Doğramacı 
bütün həyatını uşaqların sağlamlığı və ali təhsili kimi yüksək amallara həsr 
etmişdir. Dünya Səhiyyə Təşkilatının yaradıcılarından biri, onun nizamnaməsinə 
imza atmış, bu təşkilatın canlı tarixi sayılan belə böyük şəxsiyyət tərəfindən təltif 
edilmək mənim üçün böyük şərəfdir. Əfsuslar olsun ki, professor Doğramacı bu 
tədbirdə iştirak edə bilmədi. Mən öz adımdan ona qarşıdan gələn bir çox illər 
ərzində möhkəm cansağlığı və səadət arzulayıram.

Hazırda sürətlə inkişaf edən Azərbaycanda yaşayan hər bir şəxsin həyat 
tərzini və sağlamlığını köklü şəkildə yaxşılaşdırmaq üçün bir çox imkanlar var. 
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Azərbaycanda səhiyyə sisteminin müasirləşdirilməsi haqqında dövlət proqramı 
uğurla həyata keçirilir. Təkcə son iki il ərzində ölkəmizdə onlarca müalicə
diaqnostika mərkəzləri tikilmişdir. Onların hamısı ən müasir avadanlıqlarla 
təchiz olunur. Biz gənc həkimlərimizin təhsilinə xüsusi diqqət yetiririk. Məq
sədimiz ölkədə ən yüksək dünya standartlarına cavab verən səhiyyə sis teminin 
qurulmasıdır. Əminəm ki, hazırkı sürətlə biz yaxın gələcəkdə öz məqsədlərimizə 
nail olacağıq.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlıq çox səmərəlidir. 
Bu təşkilat Azərbaycanda tibbi təhsil, təhlükəsiz immunlaşdırma, ana və uşaqların 
sağlamlığının qorunması kimi sahələrdə bir sıra layihələr həyata keçirir. İnanıram 
ki, əməkdaşlığımız gələcəkdə daha səmərəli olacaqdır.

Məni təltif etdiklərinə görə, Dünya Səhiyyə Təşkilatına və İhsan Doğramacı 
Ailə Sağlamlığı Fonduna sonda bir daha minnətdarlığımı bildirir, bu mükafatı 
Azərbaycanda işləyən bütün həkimlərin və səhiyyə işçilərinin əməyinə verilən 
qiymət kimi qəbul edirəm”.

Assambleya sədri Ceyn Halton və DSTnin baş direktoru xanım Marqaret 
Çan İhsan Doğramacı Ailə Sağlamlığı Fondunun mükafafını Mehriban xanım 
Əliyevaya təqdim etmişlər. 
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın 
“qızıL ürƏk” bEYnƏLXaLq mükafatına

LaYİq görüLmƏsİ

Genişmiqyaslı xeyriyyəçilik fəaliyyətinə, bəşəriyyətin ali ideallarına xidmət 
sahəsində yüksək nailiyyətlərinə görə Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı sə
firi, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevaya yüksək mükafat – “Qızıl ürək” 
beynəlxalq mükafatı təqdim olunmuşdur.

2007ci il may ayının 27də Moskvanın Stanislavski və Nemiroviç
Dançenko adına Musiqili Teatrında keçirilən mərasimə gələn Mehriban xanım 
Əliyeva əvvəlcə məşhur İtaliya aktrisası, mərasimin patronessası Sofi Lorenlə 
görüşmüşdür. Sofi Loren Azərbaycanın Birinci xanımını bu mükafata layiq 
görülməsi münasibətilə təbrik etmişdir. 

 Sonra “Qızıl ürək” beynəlxalq mükafatının dördüncü təqdimat mərasimi 
olmuşdur. Mərasimi Sofi Loren açmışdır. Mehriban xanım Əliyevaya “Qızıl 
ürək” mükafatını – heykəlciyi və “Beynəlxalq mükafatın laureatı” fəxri nişanını 
Sofi Loren, Rusiya Federasiyası Federal Məclisi Federasiya Şurasının sədri 
Sergey Mironov və Rusiya Federasiyası Təhlükəsizlik Şurasının katibi İqor 
İvanov təqdim etmişlər. 

Azərbaycanın Birinci xanımına mükafatı təqdim edən Sergey Mironov 
Mehriban Əliyevanın Heydər Əliyev Fondu çərçivəsindəki fəaliyyəti ilə yaxşı 
tanış olduğunu bildirərək vurğulamışdır ki, “belə xeyirxah və qızıl ürəklər 
insanlara və dünyaya fəzilət bəxş edir”.

Mehriban Əliyeva təşəkkür edərək demişdir: “Mükafata görə çox sağ olun, 
mənim ünvanıma deyilən səmimi sözlərə görə çox sağ olun!

Çox sağ olun ki, mürəkkəb zəmanəmizdə səylə mərhəmətə çağırırsınız. 
Düşünürəm ki, həm laureatlarınızın və həm də nominantlarınızın xeyirxah işləri 
mərhəmətə, rəhmdilliyə, başqasının dərdinə şərik olmağa, ətrafdakıların və bizim 
köməyimizə ehtiyacı olanların ağrıacısını duymağa və bölüşməyə çağırışdır.

Mən arzu edirəm ki, bu mükafatın laureatlarının sayı ilbəil artsın və beləliklə, 
dünyada saf və xeyirxah əməllər daha çox olsun, dərdqüssə isə azacıq da olsa, 
əskilsin. “Qızıl ürək” müxtəlif ölkələrdən olan insanları, müxtəlif peşə və vəzifə 
sahiblərini universal və əbədi ideya – xeyirxahlıq ideyası ətrafında birləşdirir”.

Azərbaycanın Birinci xanımına “Qızıl ürək” mükafatının təqdimatından əv
vəl Heydər Əliyev Fondu haqqında sənədli film nümayiş etdirilmişdir. Filmdə 
Mehriban Əliyevanın fəaliyyətindən, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə sahəsində 
həyata keçirilən geniş layihələrdən, habelə xəstə, yetim uşaqlara, aztəminatlı 
ailələrin uşaqlarına göstərilən yardımdan bəhs olunmuşdur.

Tədbirin təşkilatçısı, “Qızıl ürək” Xeyriyyə Fondunun təşkilat komitəsinin 
rəhbəri, tibb elmləri doktoru Yakov Brand demişdir ki, Mehriban xanım Əliyeva 
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bu yüksək mükafata layiqdir, çünki onun başçılıq etdiyi Fond, ilk növbədə, xəstə 
uşaqlara yardım sahəsində çox böyük işlər görür. Mehriban xanım Əliyevaya 
“Qızıl ürək” mükafatının verilməsi barədə qərar qəbul edilməzdən əvvəl Fondun 
fəaliyyəti ətraflı öyrənilmiş, diabet, talassemiya, vərəm ilə mübarizə proqramı 
çərçivəsində, habelə evsizeşiksiz və əlil uşaqlara yardım sahəsində görülən 
konkret işlər yüksək qiymətləndirilmişdir. 

Mötəbər mükafatın təqdim olunması mərasimində Rusiya Federasiyasının 
Prezidenti Vladimir Putinin təbrik məktubu oxunmuşdur.

   Humanizm ideyalarına və bəşəri ideallara xidmətə xüsusi töhfələrinə görə 
görkəmli insanların mükafatlandırılması mərasimi hər il Rusiya Federasiyasının 
YUNESKOnun İşləri üzrə Komissiyasının, Rusiya Hökumətinin, Rusiya Qızıl 
Xaç Cəmiyyətinin, Federasiya Şurasının, “Qızıl ürək” Xeyriyyə Fondunun, 
İTARTASS agentliyinin və bir sıra digər təşkilatların himayəsi ilə keçirilir. 
Bu il “Qızıl ürək” mükafatına yanğın zamanı uşaqları xilas etmiş 11 yaşlı Olqa 
Kozlova və Dmitri Filyuşin, 60dan çox uşağı övladlığa götürmüş Sorokinlər 
ailəsi və ayrıayrı şəxslər layiq görülmüşlər.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın böYük komandor Xaçı 
ordEnİnƏ LaYİq görüLmƏsİ

2009cu ildə Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun pre
zidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban Əliyeva Polşa Respublikasının “Xidmətlərə görə” Böyük 
Komandor Xaçı ordeni ilə təltif edilmişdir.

2009cu il sentyabr ayının 14də Heydər Əliyev Fondunda ordenin təqdim
etmə mərasimi keçirilmişdir. 

Polşanın ölkəmizdəki səfiri Kşiştof Krayevski bildirmişdir  ki, Prezident Lex 
Kaçinski Azərbaycan ilə Polşa arasında dostluq münasibətlərinin inkişafındakı 
xidmətlərinə görə Mehriban xanımı bu ordenlə təltif etmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımının fəaliyyətinin Polşada yaxşı məlum olduğunu 
qeyd edən diplomat demişdir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyevanın fəaliyyəti hər kəsə nümunədir. 

Kşiştof Krayevski Heydər Əliyev Fondunun 5 illik fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirərək Polşa Respublikasının “Xidmətlərə görə” Böyük Komandor Xaçı 
ordenini Mehriban xanım Əliyevaya təqdim etmişdir.

 Fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə Polşa Prezidentinə minnətdarlığını 
bildirən Mehriban xanım Əliyeva bu ordenə layiq görülməsinin onun üçün böyük 
şərəf olduğunu vurğulamışdır.

Ölkələrimiz və xalqlarımız arasında tarixən dostluq əlaqələrinin mövcud 
olduğunu diqqətə çatdıran Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bildirmişdir  ki, 
dövlətlərimiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu əlaqələr müxtəlif sahələrdə 
daha da inkişaf etmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” layihəsi 
çərçivəsində Samux rayonunun Sarıqamış kənd orta məktəbinin tikintisinə 
Polşanın göstərdiyi kömək, habelə Azərbaycanda “Şopen ili”nə Heydər Əliyev 
Fondunun verdiyi dəstək yüksək səviyyədə dəyərləndirilmişdir.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın tƏşƏbbüsü İLƏ 
kEçİrİLmİş dünYa ƏhƏmİYYƏtLİ mƏrasİmLƏr

2005ci il martın 23də YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Bakının Nəsimi rayonundakı 
23 nömrəli orta məktəbdə olmuş, bu təhsil ocağının 70 illiyinə həsr olunmuş 
yubiley mərasimində iştirak etmişdir. 

Məktəbin direktoru, respublikanın əməkdar müəllimi Nailə Rzaquliyeva 
ötən 70 ildə təhsil ocağının keçdiyi şərəfli yol, onun pedaqoji kollektivi, 
yetirmələri haqqında məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, tədrisin Azərbaycan 
və rus dil lərində aparıldığı, 1500ə yaxın şagirdin təhsil aldığı, 100dən artıq 
müəllimin çalışdığı məktəb 1995ci ildən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Tahir 
Həsənovun adını daşıyır. Həmin il Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyev burada olmuş və qəhrəmanın barelyefi olan xatirə lövhəsini 
açmışdır. Son üc il ərzində məktəbin 7 müəllimi “İlin müəllimi” respublika 
müsabiqəsində birinci yeri tutmuş, məzunların əksəriyyəti 650dən yuxarı bal 
toplayaraq müxtəlif ali məktəblərə qəbul olunmuşlar. 2003 və 2004cü illərdə 
məktəb təlimtərbiyə göstəricilərinə görə Bakı şəhəri üzrə “İlin ən yaxşı təhsil 
müəssisəsi” adına layiq görülmüşdür. Yubilyar məktəbin məzunları arasında 
tanınmış adamlar – siyasətçilər, alimlər, memarlar, incəsənət xadimləri və 
başqaları vardır. Mehriban xanım Əliyeva 1981ci ildə bu təhsil ocağını qızıl 
medalla bitirmişdir. 

YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyeva mərasimdə çıxış edərək demişdir ki, mən 23 nömrəli 
məktəbi həmişə xoş hislərlə xatırlayıram. Adətən, bir işə başlayanda qarşıma 
çox ciddi tələblər qoyur və onlara əməl etməyə çalışıram. Bu məsuliyyət hissinə 
görə doğma məktəbə, müəllimlərimə minnətdaram. Bugünkü şagirdlərin bizdən 
üstünlüyü onların müstəqil Azərbaycanda yaşayıb təhsil almasıdır. Məktəbə 
adı verilmiş Tahir Həsənov bu müstəqillik uğrunda şəhid olanlardan biridir. 
Şagirdlərimiz bunu unutmamalıdırlar.

2005ci il maynın 18də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva Moskvada dünya şöhrətli musiqiçi 
Mstislav Rostropoviçin və xanımı, məşhur müğənni Qalina Vişnevskayanın ailə 
həyatı qurmalarının 50 illiyinə həsr olunmuş “qızıl toy” mərasimində iştirak 
etmişdir. 

Mərasim ərəfəsində Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliyevanın 
Rusiya Federasiyası Prezidentinin xanımı Lyudmila Putina ilə görüşü olmuşdur. 

Məşhur sənətçilərin “qızıl toy”una 300dən çox qonaq, o cümlədən Meh
riban xanım Əliyeva və qızı Leyla, İspaniya və Niderland kraliçaları, Fransa 
Prezidentinin xanımı, Rusiyanın birinci Prezidenti Boris Yeltsin, Moskvanın 
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meri Yuri Lujkov dəvət olunmuşdular. Mərasim Qalina Vişnevskayanın artıq bir 
neçə il hamilik etdiyi uşaq məktəbteatrında başlamış, sonra müğənninin Opera 
İfaçılığı Mərkəzində davam etmişdir. Konsertdən sonra yubilyarların 1955ci 
ildə burada tanış olduqları “Metropol” restoranında ziyafət verilmişdir.

Mehriban xanım Əliyeva mərasimdə həmçinin Rusiyanın keçmiş Prezidenti 
Boris Yeltsin və onun xanımı, SSRİ xalq artisti Tamara Sinyavskaya ilə və digər 
qonaqlarla görüşmüşdür.

Mərasim iştirakçıları dünya musiqi mədəniyyətinin fəxri olan Mstislav 
Rostropoviçə və Qalina Vişnevskayaya yeni uğurlar, sənət və həyat sevincləri 
arzulamışlar. Heydər Əliyev Fondu adından xüsusi hazırlanmış hədiyyələr – 
yubilyarların ifa etdikləri musiqi əsərlərindən ibarət nəfis tərtibatlı disk dəstləri 
və onların unudulmaz Bakı görüşlərinin əks etdirildiyi fotoalbomlar mərasim 
iştirakçılarına təqdim olunmuşdur. 

2005ci il sentyabrın 13də Parisdə YUNESKOnun iqamətgahında görkəmli 
Azərbaycan alimi, akademik Yusif Məmmədəliyevin anadan olmasının 100 il
liyinə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir. 

Tədbirdə iştirak etmək üçün Parisə gəlmiş Heydər Əliyev Fondunun və 
Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanı YUNESKOnun iqamətgahında 
təşkilatın baş direktorunun xanımı Takaka Matsuura, baş direktorun müavini 
Valter Erdelen və digər rəsmi şəxslər qarşılamışlar. 

Azərbaycanın mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu foto həvəskarı olan alimin 
vaxtilə çəkdiyi fotoşəkillərdən ibarət sərgi barədə Mehriban xanım Əliyevaya 
və qonaqlara məlumat verərək bildirmişdir ki, bu fotolar dünya şöhrətli alimin 
maraq dairəsinin genişliyini, eyni zamanda Vətəninə, xalqına bağlılığını əks 
etdirir. 

YUNESKOnun baş direktoru adından onun müavini Valter Erdelen, habelə 
Fransa Kimya Cəmiyyətinin prezidenti Arman Latt və Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyasının prezidenti Mahmud Kərimov mərasimdə çıxış etmişlər. Natiqlər 
akademik Yusif Məmmədəliyevin 100 illiyinin YUNESKOnun iqamətgahında 
keçirilməsinin bu qurum üçün böyük şərəf olduğunu vurğulamış, alimin kim ya 
elminin, müasir neft kimyası sənayesinin inkişafında əvəzsiz xidmətlər gös
tərdiyini, onun 200dən artıq elmi məqalənin və 6 monoqrafiyanın müəllifi 
oldu ğunu, alimin ixtirasının məhsulu olan yeni yanacaq texnologiyasının 
İkinci Dünya müharibəsində qələbənin qazanılmasında böyük rol oynadığını, 
Sumqayıtda kimya müəssisələrinin yaradılmasında xüsusi əmək sərf etdiyini, 
ölkəsini bey nəlxalq elmi məclislərdə layiqincə təmsil etdiyini vurğulamış, 
Azərbaycanda Şamaxı astrofizika rəsədxanasının, beş yeni elmitədqiqat insti
tutunun fəaliyyətə başlamasının məhz Yusif Məmmədəliyevin adı ilə bağlı 
olduğunu bildirmişlər. 
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Alimin nəvəsi Yusif Məmmədəliyev çıxışında bu mərasimin təkcə babasının 
xatirəsinə deyil, bütün Azərbaycan elminə həsr edildiyini, alimin xatirəsinin 
əbədiləşdirilməsində Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin böyük xidmətləri olduğunu 
xüsusi vurğulamışdır. O, babasının adını daşımasından fəxr duyduğunu söyləmiş, 
belə bir mötəbər tədbirin keçirilməsinə görə YUNESKOnun baş direktoru 
Koişiro Matsuuraya və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə Məmmədəliyevlər 
ailəsi adından təşəkkür etmişdir. 

2005ci il noyabrın 17də Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədə
niyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, BMTnin Elm, Təhsil və Mədəniyyət 
Məsələləri Təşkilatının (YUNESKO) xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva bu 
qurumun 60 illiyi ilə bağlı keçirilən yubiley tədbirlərində iştirak etmək üçün 
Parisdə olmuşdur. 

Mərasimdən əvvəl Mehriban xanım Əliyeva BMTnin keçmiş baş katibi 
Butros Butros Qali, ayrıayrı vaxtlarda YUNESKOnun baş direktorları işləmiş 
Amadu Mathar M.Bov və Federiko Mayor ilə görüşmüşdür. 

Yubiley tədbirini giriş sözü ilə açan YUNESKOnun baş direktoru Koişiro 
Matsuura dünyanın tanınmış ictimai və siyasi xadimlərinin mərasimdə iştirak 
etməsinin qurumun yüksək nüfuzundan xəbər verdiyini bildirmişdir. O, müxtəlif 
ölkələrin təhsil, elm və mədəniyyət sahələrində əməkdaşlıq qurmaq məqsədi ilə 
1945ci il noyabrın 16da yaradılmış təşkilatın – YUNESKOnun çətin, lakin 
şərəfli yol keçdiyini xatırlatmış, onun kommunikasıya, mədəniyyət, elm və 
təhsil kimi mühüm sahələri əhatə etdiyini, insanların formalaşmasında xüsusi rol 
oynadığını vurğulamışdır. Baş direktor rəhbərlik etdiyi təşkilatın xalqlar arasında 
hər cür dini və irqi ayrıseçkiliyi rədd etdiyini, insanların yaratdığı maddi və 
mədəni irslərə hörmətlə yanaşdığını, dünyanın bütün bölgələrində qeyrimaddi 
sərvətlərin qorunması, müasir dövrdə mədəniyyətlərin sintezinə, elm, təhsil və 
mədəniyyətin inkişafına xüsusi qayğı göstərdiyini bildirmişdir. 

Koişiro Matsuura YUNESKOnun fəaliyyətinin təkcə bu missiya ilə məh
dudlaşmadığını diqqətə çatdırmış və demişdir ki, hazırda bəşəriyyətin əsas 
problemlərindən olan müharibələrə və beynəlxalq terrorizmə: “Yox!” – deyən 
YUNESKOnun əsas məqsədi insan ləyaqətini, insan mənəviyyatını uca tutmaqla, 
haqq, ədalət və sülh naminə fəaliyyətini genişləndirməklə beynəlxalq mədəni 
irsin qorunmasına töhfə verməkdir. YUNESKO bu yolda dünya xalqlarının sıx 
birliyinə daha çox ümid edir. 

2005ci il dekabrın 9da BMTnin İnkişaf Proqramı ilə Heydər Əliyev Fondu 
arasında saziş imzalanmışdır. 

İki qurum arasında görmə qabiliyyətini itirmiş və görmə qabiliyyəti zəif 
olan insanlar üçün informasiyakommunikasiya texnologiyalarına çıxışın təmin 
edilməsinə dair əməkdaşlıq sazişi və layihə sənədi imzalanmışdır. 
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Sənədləri Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı 
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva və BMTnin Azər bay
candakı rezidentəlaqələndiricisi Marko Borsotti imzalamışlar. 

Sənədlər imzalandıqdan sonra Mehriban xanım Əliyeva çıxış edərək 
demişdir: “Bu gün Heydər Əliyev Fondu ilə BMT İnkişaf Proqramı arasında 
çox önəmli bir saziş imzalandı. Ölkəmizdə kor və görmə qabiliyyəti zəif olan 
insanların informasiyakommunikasiya texnologiyalarına çıxışını təmin edən 
layihə artıq həyata keçirilməyə başlanır. Azərbaycanda 320 min əlil insan 
yaşayır. Onlardan 40 mini kor və görmə qabiliyyəti zəif olan şəxslərdir. Layihə 
bu insanların həyata qoşulmasına, onların informasiya kommunikasiyaları va
sitələri ilə bilik və məlumat əldə etmək imkanlarının genişləndirilməsinə, 
onların məşğulluğunun artırılmasına, ümumən bu insanların yaşayış tərzini yax
şılaşdırmağa xidmət edəcəkdir. Bu saziş Heydər Əliyev Fondu ilə BMTnin İnkişaf 
Proqramı arasında əməkdaşlığın ilk təməlidir. Heydər Əliyev Fondu yaradıldığı 
ilk gündən cəmiyyətimizin ən zəif təbəqələrinə böyük diqqət və qayğı ilə 
yanaşır. Artıq bu gün hamıya tanış olan fəaliyyətimiz bunu sübut edir. “Diabetli 
uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talassemiyasız həyat”, “Yeniləşən Azərbaycana 
yeni məktəblər”, “Uşaq evi və internat məktəblərinin inkişafı” proqramları qısa 
bir zamanda həyata keçirilmişdir və nəticədə minlərlə insana yardım göstərilmiş, 
kimsəsiz uşaqlara qayğı artırılmış, mühüm sosial problemlər həllini tapmışdır. 
Məhz bu fəaliyyətinə görə Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda böyük hörmətə 
malik olan və ölkənin ictimai həyatında mühüm rol oynayan bir qurumdur. 

Bu gün Heydər Əliyev Fondu beynəlxalq səhnəyə çıxır. Dünyanın ən mötəbər, 
ən nüfuzlu təşkilatı olan Birləşmiş Millətlər Təşkilatı ilə birgə fəaliyyətə başlayır. 
Mən əminəm ki, bu gün başladığımız layihə çox böyük uğurla nəticələnəcək, 
əldə olunan təcrübə kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların imkanlarını 
genişləndirmək üçün hazırlanan yeni strategiyaya yardım göstərəcəkdir”. 

İmzalanan saziş layihələri BMTnin “Minilliyin Bəyannaməsi”ndə dövlət 
və hökumət başçıları tərəfindən yeni texnologiyaların, xüsusilə informasiya
kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) hamı üçün təmin olunması barədə 
götürülmüş öhdəliyə və Azərbaycan hökumətinin İKT üzrə Milli Strategiyasına 
uyğun hazırlanmışdır. Bu layihə üç mərhələdə həyata keçiriləcəkdir. İlk mərhələ 
kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların İKTyə ehtiyaclarını müəyyən 
etmək, onlar üçün rəqəmsal fərqin aradan qaldırılması üzrə ayrıca proqram 
layihəsi hazırlamaqdan ibarətdir. 

İkinci mərhələdə kor və görmə qabiliyyəti zəif olan uşaqlar üçün internat 
məktəbində model İKT sinfinin yaradılması istiqamətində işlər aparılacaqdır. 
Burada kompyuter avadanlığının alınıb quraşdırılması, proqram təminatının 
lokallaşdırılması, internetə çıxışın təmin edilməsi və xüsusi tədristəlim proq
ramlarının hazırlanması başlıca vəzifələr hesab olunmuşdur. 
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Audiokitabxanaların hazırlanması, təlim mərkəzlərinin yaradılması, kitab
xana fondunun audioformata çevrilməsi üçün səsyazma studiyasının qurulması, 
bu studiyanın yardımı ilə mövcud kitabxanalarda Brayl şriftli və audiokitabların 
bərpası, internetə çıxış, informasiyatexnologiya əsaslı təlim kursları, internetdə 
informasiyanın tapılması, əldə edilməsi kimi xidmətləri təmin edən kompyuter 
mərkəzinin yaradılması, təlim kurslarında dərs deyəcək müəllimlərin, təlimçilərin 
hazırlığının üçüncü mərhələdə həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

Səkkiz ay müddətində həyata keçiriləcək layihənin ümumi dəyəri 418 min 
ABŞ dolları təşkil etmişdir. 

2006cı il fevral ayının 1də Heydər Əliyev Fondunda Rusiyanın “Puşkin 
kitabxanası” Fondundan kitabların hədiyyə edilməsi mərasimi keçirilmişdir. 

Mərasimi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı 
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva açmışdır.

“Puşkinskaya biblioteka” Fondunun baş direktoru Mariya Vedenyapina 
səmimi sözlərə görə Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür edərək demişdir: 
“Mən həqiqətən hesab edirəm ki, kitab ən yaxşı hədiyyədir, çünki “Puşkinskaya 
biblioteka” Fondu, ilk növbədə, kitablar və kitabxanalarla işləyir. İkincisi, demək 
istərdim ki, ölkələr arasında münasibətlərdə kitab ən xeyirxah və etibarlı səfirdir. 
Ona görə mənə çox xoşdur ki, məhz bugünkü hadisə – “Puşkinskaya biblioteka” 
Fondunun Heydər Əliyev Fonduna kitablar hədiyyə etməsi Azərbaycanda Rusiya 
ilinin açılışının başlanğıcı olacaqdır. Həqiqətən hesab edirəm ki, ən başlıcası, 
ən vacibi və faydalısı birbirimizə olan marağı itirməməkdir. Əgər bu meyar 
varsa, əgər tələbələrə və müəllimlərə rus dilində ədəbiyyat lazımdırsa, biz onlara 
həvəslə kömək edirik. Əslində bu, yardım deyil, birgə layihədir. 

Mən “Puşkinskaya biblioteka” Fondu haqqında bir neçə kəlmə demək istər
dim, çünki burada məndən soruşurlar ki, SanktPeterburqdakı Puşkin evinə 
bizim hansı aidiyyətimiz var? Biz Puşkin evi deyilik, baxmayaraq ki, onunla 
çox yaxşı və sıx əməkdaşlıq edirik. “Puşkinskaya biblioteka” Fondunun əsas 
qayğısı kəndlərdəki, məktəblərdəki kiçik kitabxanalardan başlayaraq, federal və 
ali məktəb kitabxanalarınadək Rusiya kitabxanalarıdır. Biz fondları komplek
tləşdirir, həm universitet kitabxanaları, həm də kütləvi kitabxanalar üçün müxtəlif 
tipli kataloqlar buraxırıq. Eyni zamanda kitabxana işinin dəstəklənməsinə yö
nəldilmiş müxtəlif sosial layihələr həyata keçiririk, bu isə mahiyyət etibarilə 
elmin, təhsilin, mədəniyyətin dəstəklənməsi deməkdir. Odur ki, biz artıq federal 
hökumət tərəfindən də dəstəklənən ayrıca böyük layihə həyata keçiririk. Bu, 
“Kənd kitabxanaları” layihəsidir. Cari ildən həqiqətən böyük problemləri olan 
məktəb kitabxanalarının komplektləşdirilməsinin yenidən qurulmasına dair tə
zə layihənin gerçəkləşdirilməsinə başlamışıq. Doğrudan da, əvvəllər deyirdik 
ki, biz ən çox mütaliə edən millətik, kitab ən yaxşı hədiyyədir. Ancaq hazırda, 
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yeni informasiya texnologiyalarının dünyanı fəth etdiyi dövrdə, təəssüf ki, kitab 
nüfuzunu itirir. 

Başqa bir proqramımız – mütaliənin dəstəklənməsinə və genişləndirilməsinə 
yönəldilmiş “Mütaliə edən Rusiya” proqramıdır. Biz bunu əsas layihəmiz sa
yırıq, çünki həqiqətən, kitabsız savadlı nəsil tərbiyə etmək olmaz. Ona görə də 
çox ümid edirəm ki, bugünkü tədbir ölkələrimizin rifahı naminə, başlıcası isə, 
uşaqlarımızın həqiqətən savadlı, mədəni böyüməsi və bizim onlarla fəxr edə 
bilməyimiz naminə əməkdaşlığın möhkəm bünövrəsini qoyacaqdır”. 

Moskva Dövlət Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun kafedra müdiri, 
professor Tatyana Alekseyeva bu hadisəni yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Bu 
sərgidə 800dən çox dərslik nümayiş etdirilir. Mən bunu bir daha vurğulamaq 
istərdim, çünki bu rəqəm özlüyündə çox təsirli olsa da, müəllimlərin, elmi 
işçilərin daim qarşılaşdıqları bəzi məsələlər barədə düşünməyə vadar edir. 
800 dərslik çoxdur, yoxsa azdır? Ümumiyyətlə, bu cür ədəbiyyatı nəşr etmək 
vəzifəsinin yerinə yetirildiyini, həm müəllimlərin, həm də tələbələrin xarici 
elmin və vətən elminin ən yeni ixtira və kəşflərinə yolunun açıldığını söyləmək 
üçün nə qədər dərslik lazımdır? Bu, olduqca aktual məsələdir. Son 23 ildə elmi 
ictimaiyyətdə, Rusiyada bu mövzuda çox ciddi diskussiyalar gedir: yeni nəsil 
üçün dərslik nədən ibarətdir, o, necə olmalıdır, nə qədər, hansı fənlər üzrə dərslik 
olmalıdır? Ümumiyyətlə, kifayət qədər ciddi problem də var ki, universitetdə 
dərslik lazımdırmı? Universitet təhsili əzəldən onu nəzərdə tutmuşdur ki, tələbə 
lap əvvəldən orijinal mətnlərlə, orijinal əsərlərlə tanış olmalıdır. İndiki halda mən 
humanitar sahədən danışıram. Ola bilsin, burada heç bir dərslik gərək deyildir. 
Bu, heç də sadə bir məsələ deyil və həqiqətən, ciddi fikir ayrılıqlarına səbəb olur. 

Son nəticədə bizim elmi ictimaiyyətimiz – hər halda, Moskvadakı – razılaşdı 
ki, dərsliklərin və dərs vəsaitlərinin hansısa faizi lazımdır. Bu dərsliklərin kimə 
lazım olması, onların tələbələrə, yoxsa, ilk növbədə, müəllimlərə lazım olması 
isə başqa məsələdir. Həm bu, həm də digər nöqteyinəzərin öz tərəfdarları və 
əleyhdarları var. Tələbələrə gəldikdə isə, düşünürəm ki, burada hər şey aydındır. 
Müəyyən xətt var, baza bilikləri olmalıdır, tələbələr imtahanları uğurla vermək 
üçün hansısa kitaba əsaslanmalıdırlar. 

Müəllimlərə gəldikdə isə, burada vəziyyət bir qədər mürəkkəbdir. Humanitar 
sahənin mütəxəssisləri çox yaxşı bilirlər ki, biz XX yüzilliyin böyük hissəsini 
bada vermişik – ilk növbədə, xaricdə yaranan elmi məktəblərlə, XX əsrin dəyərləri 
sayılan böyük əsərlərlə tanış olmaq imkanımız yox idi. Müəllim heyətinin 
əksəriyyəti onlarla 1990cı illərin əvvəllərində tanış olmağa başlamışdır. 

Mənim sahəmə gəldikdə isə, burada tezliklə üzə çıxan kifayət qədər ciddi 
problemlər var. Məsələn, məlum olmuşdur ki, siyasi nəzəriyyədən, siyasi elm
lərdən dərs deyən müəllimlərin yalnız 0,2 faizi xarici dilləri hansısa mətni ori
jinaldan oxuya biləcək səviyyədə bilir. Mən hələ təhlildən danışmıram. Bu, 
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1990cı illərin məlumatıdır. Başqa sözlə, müəllim heyəti qarşısında humanitar 
sahədə nəhəng dünya təcrübəsini qısa müddətdə mənimsəmək kimi çox ciddi 
problem dururdu. Nə qədər kədərli olsa da, onların əksəriyyəti ozü öyrənənlər 
idi. Axı, hamı yaşa dolmuş, formalaşmış insanlardır və onlar tələbələrlə birlikdə 
parta arxasında əyləşərək, bu böyük ədəbiyyat axınını mənimsəməyə başlamalı 
idilər. Bu zaman fəal surətdə tərcümələrlə məşğul olmağa başlayan Rusiyanın 
nəşriyyat korpusu böyük kömək göstərdi. 

Biz yaxşı başa düşürük ki, bu tərcümələr, onların tirajları azdır, bu kitablara 
ehtiyacı olan adamlara çatmır. İndi yeni nəsil dərsliklər problemi yaranır. Onlar 
bir tərəfdən, sovet tədristəhsil sistemində olan nailiyyətlərini itirməməli, digər 
tərəfdən isə, bizim tanış ola bilmədiyimiz ən yeni kəşflərlə tamamlanmalıdır. 
Düşünürəm ki, bu işdə “Puşkinskaya biblioteka” kimi fondların əhəmiyyəti 
olduqca böyükdür. 

Dərslik naşirləri qarşısında çox ciddi problem durur – ənənələri, mövcud 
bilik və bacarığı qoruyub saxlamaq şərti ilə, müasir, habelə xarici ictimaisiyasi 
təfəkkürün bizə təklif etdiklərinə tənqidi yanaşmaq. 

Məncə, burada təqdim olunan dərsliklərin bir hissəsi bu ciddi fikir ayrılığını, 
ciddi dilemmanı həll etmək cəhdidir. Bunun nə dərəcədə uğurla həyata keçi
riləcəyini isə bu kitablarla işləyənlər deyə biləcəklər. Demək istəyirəm ki, belə 
kitablar çox olmalıdır, onlar müəllimlərin masasının üstündə olmalıdır. Belə 
kitablar çox olduqca, biz müqayisəli təhlil aparır və ümumi məqsədimiz olan 
yeni, bizdən daha savadlı nəsil yetişdirmək kimi nəticə əldə edirik”. 

AMEAnın prezidenti akademik Mahmud Kərimov çıxış edərək demişdir: 
Biz Fondun gördüyü çox böyük işlər, nəcib xeyriyyəçilik fəaliyyəti, təhsilə, 

səhiyyəyə dəstəyi, uşaq evlərinə yardımı barədə bir daha məlumat aldıq. Bu, 
həqiqətən, böyük işdir və biz onu yüksək qiymətləndiririk. İndi yenə də Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən təşkil olunmuş tədbirə toplaşmışıq. Bu da çox əlamətdar 
hadisədir, “Puşkin kitabxanası” Fondunun hədiyyə etdiyi kitabların bizə belə 
gözəl kolleksiyası təqdim olunmuşdur. 

Bu hədiyyənin bizim üçün dəyərini lazımınca qiymətləndirmək çətindir. 
Azərbaycanı və Rusiyanı iki yüzillik birgə tarix, bütün sahələrdə – iqtisadiyyat, 
mədəniyyət, elm və təhsildə ən sıx dostluq əlaqələri birləşdirir. Sirr deyil ki, 
Azərbaycan xalqı dünya və Avropa ədəbiyyatına rus mədəniyyəti vasitəsilə 
qovuşmuşdur. Əlbəttə, biz onu da bilirik ki, ümumi mənəvi dəyərlərin forma
laşmasına Puşkin, Dostoyevski, Tolstoy, Qoqol ilə yanaşı, Nizami, Nəsimi, 
Füzuli, Mirzə Fətəli Axundov da çox böyük təsir göstərmişlər. Bu ənənələr indi 
də davam etdirilir, əlaqələrimiz bu gün də uğurla inkişaf edir. Bu kitabların indiki 
təqdimatı buna misal ola bilər. Biz bu hədiyyəni Heydər Əliyevin xatirəsinə 
ehtiram, Azərbaycan xalqına, onun mədəniyyətinə hörmət kimi dəyərləndiririk. 
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Həqiqətən, bu gün elektroninformasiya vasitələri həyatımızın bütün sahə
lərinə tətbiq edilsə də, zənnimcə, kitab öz əhəmiyyətini itirməyib və necə deyər
lər, bilik mənbəyi, ən yaxın adamın sənə edə biləcəyi ən əziz hədiyyə olaraq 
qalmaqdadır. Azərbaycanda kitabı həmişə yüksək qiymətləndirmişlər”. 

AMEAnın prezidenti xatırlatmışdır  ki, Azərbaycan dövlətinin başçısı İlham 
Əliyev 2003cü ildə İsveçrədə keçirilmiş informasiya cəmiyyətinə dair dünya 
zirvə toplantısında belə bir məqsəd irəli sürmüşdür: neftin dəyərini insani dəyərə 
çevirək. O, İsveçrədən qayıtdıqdan dərhal sonra latın qrafikası ilə kitabların 
kütləvi nəşri haqqında Fərman imzalamışdır. Bu sahədə iş görülür, artıq hərəsi 
25 min nüsxə ilə yüzlərlə kitab nəşr edilmişdir. Bu kitablar respublika və məktəb 
kitabxanalarına hədiyyə olunmuşdur. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Dünya Səhiyyə 
Assambleyasının 60cı sessiyasında iştirakı çərçivəsində 2007ci il mayın 18də 
BMTnin Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahında “Azərbaycan otağı”nın açılışında 
iştirak etmişdir. 

Mərasimdə BMTnin Cenevrədəki bölməsi yanında akkreditə olunmuş 
diplomatik korpusun nümayəndələri, beynəlxalq təşkilatların yüksək vəzifəli 
təmsilçiləri, ölkəmizin daimi nümayəndəliyinin və səfirliyinin əməkdaşları iş
tirak etmişlər. 

BMTnin Cenevrədəki bölməsinin baş direktoru Sergey Orconikidze və 
Mehriban xanım Əliyeva açılışı bildirən lenti kəsmiş, “Azərbaycan Respublikası 
tərəfindən təmir edilmiş və bəzədilmişdir. 2007” sözləri yazılmış lövhənin 
üzərindəki örtüyü götürmüşlər. 

 Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizi təmsil edən eksponatlar – İçərişəhərin 
təsvir edildiyi tablo, Bakıda, Qarabağda və Qubada toxunmuş XVII və XVIII 
əsrlərə aid xalçalar haqqında baş direktora məlumat vermişdir. 

Sergey Orconikidze Azərbaycanı başqa ölkələrə örnək göstərərək, belə otaq
ların açılmasının BMT və onun məqsədləri üçün çox dəyərli töhfə olduğunu 
xüsusi vurğulamış, yaxın vaxtlarda “Azərbaycan otağı”nda mühüm tədbirlərin 
keçiriləcəyini bildirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva çıxışında otağın bərpa olunmasında yaxından 
iştirak etmiş BMT bölməsinin rəhbərliyinə təşəkkürünü bildirmişdir. Son illər 
Azərbaycanda mühüm layihələrin həyata keçirildiyini, beynəlxalq aləmdə öl
kəmizin nüfuzunun getdikcə artdığını xatırladan Mehriban xanım Əliyeva res
publikamızın iqtisadi qüdrətinin dinamik şəkildə yüksəldiyini vurğulamışdır. 

 Ölkəmizin ən ağrılı problemi olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsindən danışan Mehriban xanım Əliyeva işğalçılıq siyasəti yeridən 
Ermənistanın ərazilərimizin 20 faizini zəbt etdiyini, doğma yurdlarından silah 
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gücünə çıxarılmış bir milyondan artıq insanın qaçqın və məcburi köçkün vəziy
yətində yaşadığını bildirmişdir. İşğalçı dövlətin zəbt etdiyi ərazilərdən silahlı 
qüvvələri qeydşərtsiz çıxarması barədə BMT Təhlükəsizlik Şurasının dörd 
qətnaməsinə indiyə qədər əməl etmədiyini bildirən Azərbaycanın Birinci xanımı 
beynəlxalq təşkilatları məsələnin sülh yolu ilə həllində öz təsir imkanlarından 
istifadə etməyə çağırmışdır. 

2008ci il noyabrın 7də Parisdə, Fransa Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyət
ləri İnstitutunda (İNALCO) Azərbaycan dili fakültəsi açılmışdır. Azərbaycanın 
Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva açılış mərasimində iştirak etmişdir. 

Fransa Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri İnstitutunda Mərkəzi və Şərqi 
Avropa, Asiya, Sakit okean hövzəsi, Afrika və Amerikanın aborigen xalqlarının 
dilləri, həmin ərazilərdəki ölkələrin coğrafiyası, tarixi, siyasi, iqtisadi və ictimai 
həyatı tədris olunur. 1669cu ildə, Fransa kralı XIV Lüdovikin hakimiyyəti döv
ründə əsası qoyulmuş Gənclər Dil Məktəbi XX əsrdə institut statusu almışdır. 
İkinci Dünya müharibəsindən sonra institutda tədris olunan dillərin sayı 50yə 
çatmışdı. 1971ci ildən indiki adla adlanan institut 3cü Paris Universitetinin 
nəzdində idi. 1985ci ildən isə müstəqildir. Hazırda institutda 11 mindən çox 
tələbə təhsil alır, burada bütün qitələri əhatə edən 90 dil tədris olunur. Tədris 
olunan fənlərin sayı isə 1500ə çatır. Azərbaycan dili institutun Avrasiya depar
tamentinə daxildir. 

 İNALCOda Azərbaycan dili 1999cu ildən etibarən fakültativ (könüllü) 
fənn kimi tədris olunur. Dərslər iki qrupda – 13cü kurs tələbələri üçün və 
“Licence” təhsil pilləsində aparılır. Birinci qrupda hər il təxminən 1520 tələbə 
il ərzində 40 saat Azərbaycan dili dərsi keçir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva institutun rektoru Jak Löq
ranla görüşdə institutda Azərbaycan dili fakültəsinin açılmasını mühüm hadisə 
kimi qiymətləndirmişdir. Bildirmişdir ki, bu, Fransa ilə Azərbaycan arasındakı 
mədəni və humanitar əməkdaşlığın bariz nümunəsi, eyni zamanda təhsil sahə
sində əlaqələrin inkişafına yönəlmiş tarixi addımdır. 

Fransa ictimaiyyəti, institut kollektivi və Azərbaycan diasporu nümayən
dələrinin iştirakı ilə keçirilən mərasimi institutun rektoru Jak Löqran açaraq 
demişdir ki, bu mərasim yaxşı təməllər üzərində qurulur. Bu gün iştirak etdi
yimiz tədbir Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri İnstitutunun çoxəsrlik 
tarixində daim yadda qalacaqdır. Biz bu təşəbbüsün həyata keçirilməsinə xüsusi 
önəm veririk. Hazırkı toplantı Azərbaycanla institutumuz arasında qurduğumuz 
tərəfdaşlığın və əməkdaşlığın bariz nümunəsidir. 

Mərasimdə çıxış edən Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan dilinə və mədə
niyyətinə göstərilən diqqətə görə təşəkkürünü bildirərək demişdir: “Dünyada 
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başqa belə bir institut yoxdur ki, orada 90 dil tədris olunsun. Mən fəxr edirəm 
ki, zəngin ənənələrə malik bu ali təhsil ocağında Azərbaycan dili fakültəsi açılır. 

Bu gün İNALCOda Azərbaycan dili fakültəsinin açılması Fransada Azər
baycanın tarixi haqqında daha geniş informasiya almağa imkan yaradacaqdır. Eyni 
zamanda hesab edirəm ki, bu hadisə dövlətlərimiz arasında olan münasibətlərə, 
xalqlarımız arasında olan əlaqələrə, xoşməramlı, mədəni dialoqun qurulmasına 
güclü təkan verəcəkdir. Əsrlər boyu millətlərin, xalqların formalaşmasında 
dil misilsiz rol oynayır. Azərbaycan xalqı da çox qədim və zəngin tarixə və 
mədəniyyətə malik olan bir xalqdır. Eyni zamanda Azərbaycan müstəqil dövlət 
kimi çox gəncdir. Biz Azərbaycan dilimizi qoruyub saxlamaqla, öz ənənələrimizi, 
millimənəvi dəyərlərimizi, öz köklərimizi qoruyub saxlamışıq. Əlbəttə, hər bir 
dil inkişaf edir, yeni kəlmələrlə, yeni terminlərlə zənginləşir. Amma biz gərək 
unutmayaq ki, dil özüözlüyündə çox dəyərli bir mədəni və tarixi abidədir.

Azərbaycanda Fransa mədəniyyətinə, tarixinə, dilinə çox böyük diqqət və 
hörmət var. Bir əsrdən çoxdur ki, Azərbaycanda fransız dili tədris edilir. İndi 
Azərbaycanın 7 ali məktəbində fransız dili və ədəbiyyatı ixtisas fənni kimi tədris 
olunur, orta məktəblərdə 70 mindən çox şagird xarici dil kimi fransız dilini 
öyrənir.

Qərblə Şərq arasında körpü yaradan bu institutda Azərbaycan dili fakültəsinin 
yaradılmasının böyük əhəmiyyəti vardır”. 

İNALCOnun kollektivinə uğurlar arzulayan Mehriban xanım Əliyeva 
fakültəyə Azərbaycanda nəşr olunmuş 400dən çox kitab bağışlamış və institutun 
əməkdaşlarını Bakıya dəvət etmişdir. 

Rektor Jak Löqran hədiyyəyə görə təşəkkür edərək bildirmişdir ki, bu 
kitablar Azərbaycan dilinin tədrisində mühüm vasitə olacaqdır. O, ölkəmiz 
haqqında yüksək fikirlər söyləmiş, Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət  və 
təhsil sahəsindəki xidmətlərini vurğulamışdır. Rektor demişdir ki, rəhbərlik et
diyi institut müxtəlif xalqlar arasında körpü rolunu oynayır. Azərbaycan özü də 
tarix boyu Şərqlə Qərb arasında körpü olubdur. “Bakı müxtəlif xalqları təmsil 
edən ədiblərin ürəyində xüsusi yer tutub”, – deyən Jak Löqran bildirmişdir ki, bu 
institut həm də mədəni irsin qoruyucusu funksiyasını yerinə yetirir. 

Azərbaycan dilini tədris edən müəllim Jil Otye hər il üç ay ölkəmizdə səfərdə 
olduğunu və Azərbaycanda yaşayan kiçik xalqların dillərini tədqiq etdiyini 
bildirmişdir. O demişdir ki, qırız, budıq və xınalıq dillərini tədqiq edərkən, 
ölkəmizin mədəniyyəti, tarixi və ədəbiyyatı ilə yaxından tanış olmuşdur. Belə 
bir qənaətə gəlmişdir ki, dünyanın ən gözəl dili Xəzər sahillərində, Kür və 
Araz çaylarının qovuşuğunda danışılır. Jil Otye Mehriban xanım Əliyevaya bu 
missiyanın reallaşmasında xidmətinə görə təşəkkür etmişdir. O demişdir: “İndi 
Xınalığa gözəl asfalt yolu var. Hər kənddə yeni məktəb tikilib. Bu il sentyabr 
ayında Quba rayonundakı kiçik bir kəndin yeni məktəbində 10 ədəd təzə 
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kompyuteri, kitabxanasında isə yenicə gətirilmiş 3 min təzə kitabı öz gözlərimlə 
görə bildim. Hörmətli Mehriban xanım, bu yeni məktəbi iyun ayında Siz 
açmısınız. Çox kiçik bir kənd olsa belə, orada yeni bir məktəb tikdirməyi qarşıya 
vacib bir məsələ kimi qoydunuz. Sonra Heydər Əliyev Fondunun da köməyi ilə 
və Sizin himayənizlə ən çalışqan universitet tələbələrini və məzunlarını xaricə 
göndərməyə başladılar. Nəhayət, bu gün uzaq Parisin mərkəzində yerləşən 
qədim ali məktəbimizi ziyarət etmək və Azərbaycan dilini tədris edənlərə kömək 
göstərmək üçün buraya gəldiniz. Ümidvaram ki, İNALCOda Azərbaycan dili
nin tədrisi üçün təyin ediləcək yeni müəllim bu böyük və vacib vəzifəyə layiq 
olacaqdırt”. 

Mərasimə dəvət olunan yüksək səviyyəli qonaqlar Mehriban xanımla 
söhbətlərində institutda Azərbaycan dili fakültəsinin fəaliyyətə başlamasını 
Avropanın mədəniyyət mərkəzi olan Fransada Azərbaycanın təbliği baxımından 
xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirmişlər. Onlar Azərbaycanın Birinci xanımına 
bu təşəbbüsünə görə təşəkkür etmişlər. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında, elmində müstəsna xidmətləri olan Mir 
Cəlal Paşayevin 100 illiyinin YUNESKO səviyyəsində qeyd edilməsi, ilk 
növbədə, Azərbaycan elminə, mədəniyyətinə və ədəbiyyatına dünya miqyasında 
verilən önəmin və dəyərin təzahürüdür. 20082009cu illərdə YUNESKOnun 
dünya miqyaslı hadisələrin və şəxsiyyətlərin yubileylərinin qeyd olunması ilə 
bağlı qərarına Mir Cəlal Paşayevin də adının daxil edilməsi, həm də Azərbaycan
YUNESKO əməkdaşlığının inkişafının bariz nümunəsidir. Azərbaycanın Birinci 
xanımı Mehriban Əliyevanın YUNESKOnun xoşməramlı səfiri kimi bu sahədə 
geniş və səmərəli fəaliyyəti qurumla ölkəmiz arasında əlaqələrin inkişafına 
mühüm töhfə verir. 

2008ci il noyabrın 10da Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Parisdə, 
YUNESKOnun iqamətgahında XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi, alim və pedaqoqu Mir Cəlal Paşayevin 100 illiyinə həsr olunmuş 
mərasim keçirilmişdir. 

Görkəmli yazıçının əsərləri bir neçə nəslin tərbiyəsində, maariflənməsində 
və dünya baxışının formalaşmasında mühüm rol oynamışdır. Mir Cəlal Paşayev 
həm də alimliyi, müəllimliyi, ziyalılığı ilə Azərbaycanın fikir tarixində xüsusi 
yer tutur. Odur ki, bu böyük ziyalının yubileyinin YUNESKO səviyyəsində qeyd 
edilməsinin xüsusi mənası və özəlliyi var. 

YUNESKOnun baş direktoru Koişiro Matsura demişdir: “Mir Cəlal Paşa
yevin nəvəsi Mehriban xanım Əliyevanı burada görməkdən xüsusilə məmnunam. 
Mən Mir Cəlalın dörd övladına da xoş gəlmisiniz deyirəm. Mehriban xanım 
Əliyevanın atası ilə bərabər, Mir Cəlal Paşayevin digər üç övladı da bu ax
şam burada bizimlədir. Onun iki oğlu və iki qızı bu salonda əyləşiblər. Mən 
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Azərbaycanın tanınmış yazıçısı Mir Cəlal Paşayevin dörd övladını bir daha 
səmimiyyətlə salamlayıram. 

Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zatialiləri, cənab İlham Əli
yevi yenidən Prezident seçilməsi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik etmək 
istərdim. Bu münasibətlə mən təbrik məktubu göndərmişəm, lakin yenidən 
xanım Əliyevadan xahiş edərdim ki, səmimi təbriklərimi ölkə başçısına çatdırsın.

Bu ilin mayında Bakıda keçirilmiş Avropa və Mərkəzi Asiyada savadlılıq 
mövzusunda regional konfransda iştirak etmək üçün ölkənizə etdiyim səfər 
xatirimdədir. Prezident Əliyev xeyirxahlıqla məni qəbul etmişdir. Bu sahədə 
görülmüş işlərə görə mən ölkə rəhbərliyinə olduqca minnətdaram. Mənə 
məlumat verilmişdir ki, son illər Azərbaycan həcmi 30 faizdən artıq olan illik 
iqtisadi artımla dünyada birinci yerdədir. Çox heyranedici inkişaf sürətidir. Hətta 
deyərdim, rekorddan da artıqdır. Mən bu münasibətlə sizi təbrik edirəm. 

Eyni zamanda, çox şadam ki, təşkilatımızın fəaliyyət göstərdiyi bütün 
sahələrdə – elm, mədəniyyət və təhsil sahəsində YUNESKO ilə Azərbaycan 
arasında əməkdaşlıq genişlənməkdədir. Bu işə verdiyi töhfəsinə görə mən 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlığımı 
bildirirəm. Onun səfir təyin olunduğu vaxtdan etibarən YUNESKOAzərbaycan 
əməkdaşlığı yüksələn xətlə artmışdır və bir çox sahələri əhatə etmişdir. 

Əlbəttə, onu da bilməliyik ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 
xoşməramlı səfir Mehriban xanımın təşkilatdakı fəaliyyətinə şəxsən dəstək 
vermişdir. Buna görə mən ona bir daha minnətdaram. Gələn illər ərzində mən 
Prezident Əliyevlə birgə işimizi davam etdirməyi və YUNESKO ilə Azərbaycan 
arasında əsas sahələrdə əməkdaşlığın dərinləşməsini arzulayıram. 

Eyni zamanda, 2004cü ildə təyin olunduğu vaxtdan etibarən Mehriban 
xanım Əliyevanın YUNESKOnun xoşməramlı səfiri kimi təşkilatımıza verdiyi 
töhfəsinə görə mən ona bir daha təşəkkürümü bildirirəm. O, nəinki təhsil, həm 
də mədəniyyət sahəsində olduqca fəal şəkildə çalışmışdır. 

Qeyd etmək istəyirəm ki, Mehriban xanım sivilizasiyalararası və mədə
niyyətlərarası dialoq mövzusunda bir neçə mühüm tədbir təşkil etmişdir. Bu 
tədbirlər zamanı gənclərin sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoq sa
həsində oynadığı rola xüsusi önəm verilmişdir. Daha sonra, bu ilin iyununda 
Mehriban xanım qadınların bu sahədəki rolu ilə bağlı konfrans keçirmişdir. 
Dəvət olunmağıma baxmayaraq, əfsuslar olsun ki, mən tədbirə gedə bilmədim, 
lakin öz həmkarımı göndərdim. Bu, olduqca uğurlu bir tədbir idi. 

Bu gün nəinki yaşadığımız regionlarda, ümumilikdə bütün dünyada 
sivilizasiyalararası və mədəniyyətlərarası dialoqun xüsusilə əhəmiyyətli olma
sını bir daha qeyd etmək istəyirəm. Ona görə də həmin sahəyə verdiyi mühüm 
töhfəsinə görə xanım Əliyevaya dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bundan başqa, 
o, təhsil sahəsində də çox fəaldır. 
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Mehriban xanım Əliyeva qeyrimaddi mədəni irsin qorunmasında da 
xüsusi rol oynayır. O, Azərbaycanın qədim musiqi ənənəsi sayılan muğamın 
təşviq olunmasında çox fəaldır. Maddi və qeyrimaddi mədəni irsin qorunması 
sahəsində yeni nailiyyətlər var. Hazırda qeyrimaddi və maddimədəni irsin 
təşviqi ilə bağlı yeni Konvensiya qəbul etmişik. Azərbaycan çox zəngin qeyri
maddi və maddimədəni irsə malikdir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın mühüm 
qeyrimaddi mədəni irsinin şah əsəri sayılan muğama həsr olunmuş mərkəzin 
açılışı keçiriləcəkdir. Mən gələn il Muğam Mərkəzinin açılışında iştirak etmək 
məqsədi ilə Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərinə səfər etməyi planlaşdırıram. Bu 
ilin mayında səfərim zamanı gördüm ki, həmin mərkəzin tikintisi başa çatmaq 
üzrədir. İndi isə xanım Əliyeva mənə məlumat verdi ki, mərkəzin tikintisi başa 
çatıb və rəsmi açılış üçün hazırdır. Mən gələn il, Prezident Əliyev və onun xanımı 
Əliyeva ilə birlikdə mərkəzin açılışında iştirak etmək üçün ölkənizə səfər etmək 
niyyətindəyəm. 

Biz Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 100cü ildönümünə həsr edilmiş 
bu sərginin və gecənin təşkilindən çox məmnunuq. Belə bir tədbirin keçirilməsi 
ilə bağlı irəli sürülmüş təşəbbüsə görə xanım Əliyevaya minnətdaram. 

Mən Mir Cəlal Paşayevin nailiyyətləri haqqında çox danışmayacağam, 
lakin icazə verin, onun çox vaxt söylədiyi və mənim xoşuma gələn bir kəlamı 
təkrar edim. O demişdir: “Həyatımın ən böyük nailiyyəti mənim ailəmdir!” Bu, 
həqiqətən belədir. Əgər sizin hələ imkanınız olmayıbsa, lütfən həmin fotoları 
seyr edin, onda görərsiniz ki, o, ailəsini nə qədər sevirdi. Onlar çox gözəldir. 
Həmin kəlamı bir daha təkrar etmək istərdim: “Həyatımın ən böyük nailiyyəti 
mənim ailəmdir!” 

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva xalqımızın malik olduğu 
mədəni dəyərlərin zənginliyindən danışaraq bildirmişdir ki, çox böyük ədəbi 
irsə malik olan Azərbaycan böyük alimlər, mütəfəkkirlər nəsli yetişdiribdir. Mir 
Cəlal Paşayevin ədəbi və elmi yaradıcılığının xarakterik xüsusiyyətlərindən 
danışan Mehriban xanım demişdir ki, onun əsərləri bütöv bir dövrün mənzərəsini 
yaradır. O, böyük pedaqoq kimi Azərbaycan cəmiyyəti üçün minlərlə açıq fikirli 
tələbə yetişdirmişdir. 

Yubiley mərasiminə dəvət olunan Fransa Senatının keçmiş sədri Kristian 
Ponsöle Azərbaycan xalqının görkəmli ziyalısı Mir Cəlal Paşayevin 100 illik 
yubileyi münasibətilə Mehriban xanım Əliyevanı təbrik etmiş, bu mərasimdən 
aldığı yüksək təəssüratın ölkəmizə olan rəğbətini daha da artırdığını vurğulamışdır. 

2009cu il martın 20də Bakıda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, onun 
xanımı Mehriban Əliyevanın və  YUNESKOnun baş direktoru Koişiro Mat
suuranın iştirakı ilə Müasir İncəsənət Muzeyinin açılışı mərasimi olmuşdur. 

Muzeydə Azərbaycanın adlısanlı və gənc, əsasən avanqard üslubda işləyən 
rəssam və heykəltəraşlarının 800dən çox işi toplanmışdır. Burada Azərbaycanın 
xalq rəssamları – Səttar Bəhlulzadə, Böyükağa Mirzəzadə, Elmira Şahtaxtinskaya, 
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Tahir Salahov, Ömər Eldarov və Nadir Əbdürrəhmanovun, adları Azərbaycan 
mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olmuş digər rəngkar və heykəltəraşların işləri ilə 
də tanış olmaq imkanı yaradılmışdır.

Qərbi Avropa incəsənəti salonunda isə, ümummilli lider Heydər Əliyevə, 
habelə Prezident İlham Əliyevə və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Meh
riban Əliyevaya hədiyyə olunmuş əsərlər nümayiş etdirilmişdir. 

2009cu il mayın 10da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyevanın iştirakı ilə “Buta” sarayında xalqımızın ümummilli lideri Heydər 
Əliyevin anadan olmasının 86cı ildönümü və Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətə başlamasının 5 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir. 

Dövlət və hökumət nümayəndələrinin, xarici ölkələrdən dəvət olunan qonaq
ların iştirak etdikləri tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliye
va çıxış edərək demişdir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi ilk növbədə 
vətənpərvərliyə, Vətənə olan sonsuz məhəbbətə söykənirdi. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Ulu Öndərin ölkəmiz və xalqımız qarşısında 
xidmətlərini xatırladaraq bildirmişdir ki, yalnız böyük və nadir insanlar yüksək 
və ali missiyanın daşıyıcıları olurlar. Belə insanların ömür yolu ali məqsədlərə 
xidmət edir və əbədi mübarizəyə həsr olunur. 

“Heydər Əliyev qalibiyyətinin nəticəsi müstəqil Azərbaycandır”, – deyən 
Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi Fondun beşillik fəaliyyətinə nəzər 
salmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun beşillik fəaliyyəti dövründə cəmiyyəti narahat 
edən bir çox sahələrin inkişafına, problemlərin həllinə diqqət yetirdiyini, 
iri layihələr həyata keçirdiyini bildirən Mehriban xanım Əliyeva demişdir: 
“Bu beş il ərzində görülən işlər bir çox sahələri – elmi, təhsili, mədəniyyəti, 
səhiyyəni, sosial sferanı əhatə edir. Lakin onları birləşdirən bir amil var. Bu da 
Azərbaycana, Vətənə xidmət etmək arzusu və şərəfidir. Bir daha sizi əmin etmək 
istəyirəm ki, Heydər Əliyevin adını daşıyan bu Fond Azərbaycanın bu günü və 
gələcəyi naminə bundan da artıq işlərə hazır və qadirdir. Qoy, Tanrı hər zaman 
Azərbaycanı qorusun”. 

Prezident İlham Əliyev mərasimdə çıxış etmişdir. Heydər Əliyevin bütün 
dövrlərdə ən ağır sınaqlardan şərəflə çıxdığını qeyd edən dövlətimizin başçısı 
demişdir ki, bu gün Ulu Öndərin siyasəti, onun ideyaları yaşayır və uğurla 
davam etdirilir. Biz – onun davamçıları bundan sonra da onun siyasətini davam 
etdirəcəyik və Azərbaycanı onun yolu ilə irəliyə aparacağıq. 

Azərbaycan müasir dövlətdir və ölkəmiz inkişaf edir. Bu inkişaf yolunu isə 
bizə Heydər Əliyev göstərib və Ulu Öndərin bizə ərmağan etdiyi azərbaycançılıq 
ideyası dövlətimizin əsas ideoloji sütunlarından biridir. 
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Çox böyük qürur hissi keçirirəm ki, biz – Heydər Əliyevin davamçıları 
ölkəmizi onun istədiyi kimi idarə edirik. Biz ölkəmizi idarə edərkən, ilk növbədə, 
Heydər Əliyev kimi xalqın inamına arxalanırıq, öz siyasətimizi xalqın iradəsi ilə 
aparırıq. Bu, hər bir ölkənin uğurlu inkişafı üçün başlıca şərtdir. 

Fond fəaliyyəti dövründə yardıma ehtiyacı olan hər kəsin yanında olmuş, 
onlara yardım əlini uzatmışdır. Heydər Əliyev Fondunun artıq ölkə həyatında 
önəmli amilə çevrildiyini qeyd edən Prezident İlham Əliyev demişdir: Bu Fond 
sübut etdi ki, əgər istək olarsa, əgər iradə olarsa və əgər xoş niyyət olarsa, 
istənilən sahədə istənilən məsələ həll edilə bilər. Fondun çoxşaxəli fəaliyyətini 
əgər bir sözlə xarakterizə etmək mümkündürsə, mən “xoş niyyət” deyərdim. 

Azərbaycanın ictimaisiyasi və mədəni həyatında səmərəli fəaliyyətinə görə 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya Heydər Əliyev 
Mükafatı təqdim edilmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva demişdir: “İlk növbədə, cənab Prezident, Sizə 
və mənim fəaliyyətimə belə yüksək qiymət verən bütün insanlara öz dərin 
minnətdarlığımı bildirirəm. 

Vətənimizə ləyaqətlə xidmət etmək hər birimizin borcudur. Heydər Əliyev 
Mükafatı ilə təltif olunmaq mənim üçün ən böyük şərəfdir. Mənə inanan, mənə 
kömək edən, məni dəstəkləyən bütün insanlara bir daha öz dərin təşəkkürümü 
bildirirəm. Mənim üçün tükənməz güc mənbəyi olan ailəmə – atama, uşaqlarıma 
və həyat yoldaşıma öz hədsiz məhəbbətimi və dərin hörmətimi bildirirəm. Sonda 
mənə verilən pul mükafatını Silahlı Qüvvələrə Yardım Fonduna keçirməyimi 
elan edirəm. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun”. 

Bununla yanaşı, Azərbaycan təsviri sənətinin inkişafındakı xüsusi xidmət
lərinə görə heykəltəraş, xalq rəssamı Ömər Eldarova, musiqi mədəniyyətinin 
inkişafındakı xüsusi xidmətlərinə görə bəstəkar, xalq artisti Arif Məlikova da 
“Heydər Əliyev Mükafatı” təqdim olunmuşdur.

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun təsis etdiyi “Qızıl çinar” beynəlxalq 
mükafatı Fondun layihə və proqramlarında fəal iştirakına, xalqlararası əla
qələrin inkişafına töhfəsinə görə Ulu Öndərin məsləkdaşı və yaxın dostu İhsan 
Doğramacıya, qədim muğam irsinin qorunmasında, muğam ifaçılıq məktəbinin 
inkişafında, yeni ifaçılar nəslinin yetişmə sin dəki xidmətlərinə görə xalq artisti 
Əlibaba Məmmədova, BMTnin ölkə mizdəki sabiq rezident əlaqələndiricisi 
Marko Borsottiyə, ürək və damar cərrahı Rəşad Mahmudova, “Yeniləşən Azər
baycana yeni mək təb” layihəsi çərçivəsində Samux rayonunun Sarıqamış kənd 
orta məktəbinin tikintisinə göstərdiyi dəstəyə görə Polşanın Azərbaycandakı 
səfiri Kşiştof Krayevskiyə, gənc nəslin hərtərəfli, sağlam vətəndaş kimi böyüməsi 
sahəsindəki xidmətlərinə görə paytaxtın Nizami rayonundakı 1 nömrəli uşaq 
evinin direktoru Nərminə Zöhrabovaya təqdim edilmişdir.

2010cu il martın 18də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanımı 
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə Müasir İncəsənət Muzeyində Heydər Əliyev 
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Fondunun layihəsi çərçivəsində hazırlanmış “Azərbaycan” nəşrinin təqdimat 
mərasimi olmuşdur.

Azərbaycan haqqında müfəssəl məlumat vermək məqsədi ilə hazırlanmış 
nəşrdə toplanmış 1000dən çox fotoşəkil xalqımızın qədim tarixi, mədəniyyəti, 
ənənələri, etnoqrafik xüsusiyyətləri ilə yanaşı, ölkəmizin müasir simasını təcəssüm 
etdirir. Kitabın ayrıayrı fəsilləri oxucuya Azərbaycanı qarışqarış gəzmək imkanı 
yaradır. Bu rəmzi səyahət paytaxt Bakıdan başlayır. Kitabda əfsanəvi Xəzərin 
sahillərində yerləşən Bakının müxtəlif görməli yerlərini, o cümlədən İçərişəhəri, 
Şirvanşahlar sarayını, Qız qalasını əks etdirən şəkillər vardır. 

Paytaxtdan başlanan səyahət qədim Abşeronda davam edir. Sonra kitabın 
səhifələrində Qobustan qayaüstü rəsmləri, Yanardağ, Şahdağın qarlı zirvələri, 
QubaXaçmazın gözoxşayan bağları, ŞəkiZaqatala və GəncəQazax zonasının 
zümrüd meşələri və qədim qalaları, Lənkəran və Naxçıvanın nadir təbiəti, ta
rixi abidələrini əks etdirən fotoşəkillər birbirini əvəz edir. Kitabda hələ də 
Ermənistanın işğalı altında qalan torpaqlarımıza həsr olunmuş bölmələr də 
vardır. Nəşrə kompakt disk və buklet əlavə olunmuşdur. 

Geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuş kitaba ön sözü Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə ramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva yazmışdır. 

2010cu il mayın 10da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliye
vanın iştirakı ilə “Buta” sarayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Hey
dər Əliyevin anadan olmasının 87ci ildönümü və Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətə başlamasının 6 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir. 

Heydər Əliyevin fəaliyyəti nəticəsində bu gün müstəqil və dünya birliyində 
layiqli yer tutan ölkədə yaşadığımızı vurğulayan Mehriban xanım demişdir ki, 
azərbaycanlılar fəxr edirlər ki, Heydər Əliyev kimi unudulmaz lideri, qəhrəmanı 
vardır. Mehriban xanım Əliyeva bildirmişdir ki, Ulu Öndərin adını daşıyan 
Fond artıq 6 ildir fəaliyyət göstərir və bu illər ərzində Heydər Əliyev Fondu 
Azərbaycanın ictimaisiyasi həyatında fəal iştirak etmişdir. Heydər Əliyev 
Fondu təhsil, səhiyyə, mədəniyyət sahələrinin inkişafında, o cümlədən Azər
baycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük rol oynamışdır. Təsadüfi 
deyildir ki, bu gün Heydər Əliyev Fondu dünyada hörmət və etimad ünvanına 
çevrilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə çıxış edərək demişdir ki, 
Heydər Əliyev bütün dövrlərdə Azərbaycan xalqına sədaqətlə və ləyaqətlə xid
mət etmişdir.

Azərbaycan xalqı Heydər Əliyevə daim böyük məhəbbət və inamla 
yanaşmışdır, – deyən Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Ulu Öndər ölkə
mizin problemlərinin həllinə hər zaman həssaslıqla yanaşmışdır və bir vaxtlar 
üzləşdiyimiz çətinliklərin aradan qaldırılması məhz Heydər Əliyevin xidmətləri 
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sayəsində mümkün olmuşdur. Ulu Öndərin gərgin fəaliyyəti sayəsində Azər
baycan riskli ölkə imicini dağıtmış, respublikada irimiqyaslı layihələrin icrasına 
başlanmış, bütün sahələrdə inkişaf meyilləri güclənmişdir. 

19932003cü illərin Azərbaycanın gələcəyi üçün həlledici dövr, bu 10 ildə 
görülən işlərin əsrlər boyu görülən işlərə bərabər olduğunu vurğulayan Prezident 
İlham Əliyev bildirmişdir ki, Ulu Öndərin qurduğu müstəqil Azərbaycan bu 
gün yaşayır, inkişaf edir və xalqımızın qarşısında yeni imkanlar açılır, ölkəmiz 
Heydər Əliyevin yolu ilə gedir və Ulu Öndərin ideoloji əsasları ölkədə tam 
bərqərar olunmuşdur. 

Bu uğurlu dinamika gələcək illərdə də davam etdiriləcəkdir. Bu işlərin təmə
lində Heydər Əliyev amili dayanır. “Biz ümummilli liderimizə sadiqik”, – deyən 
Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, Heydər Əliyev siyasəti Azər baycanda 
əbədi yaşayacaqdır. 

Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 
“Qızıl çinar” beynəlxalq mükafatını milli musiqimizin şah əsəri olan muğamın 
inkişafına verdiyi töhfəyə və Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsində 
həyata keçirdiyi layihələrdə fəal iştirakına görə xalq artisti Arif Babayevə, uşaq 
hüquqlarının qorunması və onların humanist ruhda böyüməsi işinə verdiyi 
dəstəyə görə YUNİSEFin Azərbaycandakı keçmiş nümayəndəsi xanım Hana 
Singerə, müasir boyakarlıq sənətinin inkişafında göstərdiyi xidmətlərə görə xalq 
rəssamı Tahir Salahova təqdim etmişdir.

Xalq artisti Arif Babayev Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirərək demişdir: “Bu gün Azərbaycanın bö
yük oğlu Heydər Əliyevin doğum günüdür. Ulu Öndərimiz biz sənət adamlarına 
həmişə öz qiymətini vermiş, öz hörmətini bildirmiş, mədəniyyətimizə aid olan 
xüsusi töhfələri aşılamışdır. İndi isə bu işi bizim çox hörmətli, Azərbaycanın 
sevimlisi, Heydər Əliyev siyasətinin layiqli davamçısı cənab İlham Əliyev 
davam etdirir. Mən çox danışmayacağam, vaxtımız azdır. Amma bircə onu 
qeyd edirəm ki, biz həmişə xəyalımızda deyirdik: “Kaş bir muğam mərkəzimiz 
olaydı”. Sağ olsun cənab Prezidentimiz. Şəhərimizin, Bakımızın görkəmli bir 
yerində, Dənizkənarı Milli Parkda Muğam Mərkəzinin tikilib sənət adamlarına 
təhvil verilməsi böyük bir hadisədir.

Mehriban xanım, siz bizim milli musiqimizin tacı olan muğamımızı dünya 
səviyyəsinə qaldırmısınız. Çox sağ olun. Başqa tərəfini saysam, burada vaxt 
qalmaz. Bu gün bu mükafat Ulu Öndərimizin ad günündə mənə təqdim olunur. 
Bu, mənim həyatımda unudulmaz bir gün oldu”.

Yüksək mükafata layiq görülən YUNİSEFin Azərbaycandakı keçmiş 
nümayəndəsi xanım Hana Singer demişdir: “YUNİSEFin adından bu cür gö
zəl mükafatı almaqdan şərəf hissi duyuram. YUNİSEF üçün işləmək təşkilat 
üçün işləmək demək deyildir, bu, məramdır. Bu məram uşaqların hüquqlarının 
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qorunmasından, onların hər zaman müdafiə edilməsindən, problemlərinin həl
lindən ibarətdir. Bu təşkilat üçün işləmək mənim üçün böyük şərəfdir. Bu təşkilat 
üçün işləyərək sizin ölkəyə gəlib uşaqların problemləri ilə məşğul olmaq, onları 
tanımaq mənim üçün çox böyük sevinc və iftixar hissidir. Hətta hər bir halda biz 
istənilən sözləri söyləmirik və bəzi hallarda biz problemlər haqqında da danışırıq. 
Mən məmnuniyyət və şərəf hissi ilə onu qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycanda 
işləyərkən, bu problemləri qaldırarkən burada hər hansı bir qərəzli maraqların 
şahidi olmadım. Bu işdə Azərbaycan hökumətinin bizimlə sıx əməkdaşlığının 
şahidi oluruq. Xüsusən də biz vətəndaş cəmiyyətinə Fondun vacib töhfəsini 
görürük.

Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Mehriban xanım Əliyeva bu sahədə mühüm 
rol oynayır. Biz xeyriyyə üçün işləmirik, bizim üçün ən vacib, ən ülvi məqsəd 
uşaqların hüquqlarının müdafiəsi və qorunmasıdır. O ki qaldı, mənim Azər
baycanla olan əlaqələrimə, yalnız bunu deyə bilərəm ki, bu, xüsusi bir əlaqələrdir. 
Mən demək istəyirəm ki: 

El bilir ki, sən mənimsən,
Yurdum, yuvam, məskənimsən!
Anam, doğma Vətənimsən!
Ayrılarmı könül candan?
Azərbaycan, Azərbaycan!
Xalq rəssamı Tahir Salahov layiq görüldüyü mükafatı və ümumiyyətlə 

mərasimi yüksək dəyərləndirərək demişdir: “Bu gün mənim üçün çox həyə
canlı gündür. Çünki gözlənilmədən belə yüksək mükafat alıram. Mən bu müka
fatda Heydər Əliyevin ruhunu, onun incəsənətə, mədəniyyətə məhəbbətini gö
rürəm, özü də təkcə Azərbaycan miqyasında yox. O, bütün Sovet İttifaqının 
mədəniyyətinə rəhbərlik edirdi. O, 19 sahəyə, o cümlədən mədəniyyətə cavabdeh 
idi. Bu baxımdan demək istəyirəm ki, bu gün o, yenə bizimlədir, bizi təltif edir, 
onun hərarətini, diqqətini və səmimiyyətini həmişə hiss etməyimizə imkan verir. 

Ruhu şad olsun Heydər Əliyevin, yaşasın onun adını daşıyan Fond, sağ olsun 
birinci xanım! 

Mənim fikrimcə, o, alternativi olmayan birinci xanımdır, planetar miqyaslı 
birinci xanımdır”. 

Ölkəmizdə təhsilin inkişafı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər Azərbaycanın 
öz gələcəyini daha etibarlı və inamlı görmək əzmini nümayiş etdirir. Heydər 
Əliyev Fondu da dövlət səviyyəsində həyata keçirilən, elm və təhsilin inkişafını 
təmin edən layihələri dəstəkləyir. Xalqımızın ümummilli liderinin adını daşı
yan Fond bu sahəyə diqqət yetirməklə və bir çox layihələri reallaşdırmaqla 
Azərbaycanın gələcəyini təmin etmək işinə layiqli töhfələr verir. Heydər Əliyev 
Fondu “OrAvner” Fondu ilə birlikdə “Tolerantlığın ünvanı – Azərbaycan” la
yihəsi çərçivəsində ölkəmizdə yaşayan yəhudi uşaqların təhsili üçün mərkəz 
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inşa etmişdir. Ulu Öndər Heydər Əliyev 2003cü ildə binanın inşası ilə bağlı, 
Prezident İlham Əliyev isə 2004cü ilin dekabrında yeni kompleksin tikintisi 
üçün torpaq sahəsinin ayrılmasına dair göstəriş vermişlər. 2007ci il mayın 31də 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və MDB Yəhudi İcmaları 
Federasiyasının və “OrAvner” Beynəlxalq Fondunun prezidenti Lev Levayev 
arasında 3 il müddətində təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, sosial təyinatlı obyektlərin 
tikintisi, yenidən qurulması, maddi təchizatı sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutan 
saziş imzalanmışdır. Elə həmin gün paytaxtın Xətai rayonunda Azərbaycanda 
yaşayan yəhudi uşaqlar üçün təhsil mərkəzinin təməlqoyma mərasimi olmuşdur. 
Bu layihənin reallaşması bir daha təsdiqləyir ki, Azərbaycanda dilindən, dinindən, 
etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, bütün xalqlar tarixən mehriban ailə 
kimi yaşamışlar. “Xabad OrAvner” təhsil mərkəzi ölkəmizdə çox böyük tarixə, 
ənənələrə malik olan yəhudi icmasının da özünün bənzərsiz mədəniyyətini, milli 
adətənənələrini qoruyub saxlaması üçün inşa edilmişdir.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2010cu il oktyabrın 4də Bakının Xətai 
rayonundakı Əbilov yaşayış massivində yəhudi uşaqlar üçün Heydər Əliyev 
Fondu və “OrAvner” Fondu tərəfindən inşa edilmiş 450 yerlik “XabadOr
Avner” təhsil mərkəzinin açılış mərasimində iştirak etmişdir.

Məktəbin açılışı münasibətilə respublikamıza gələn müxtəlif ölkələrdəki 
yəhudi icmalarının, Azərbaycandakı yəhudi icmasının nümayəndələri, məktəbin 
müəllim və şagird kollektivi bu nəcib əmələ görə Prezident İlham Əliyevə və 
xanımı Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürlərini bildirmişlər.

Təhsil mərkəzinin açılışı münasibətilə İsrail Prezidenti Şimon Peresin 
videomüraciəti səsləndirilmişdir. İsrail dövlətinin başçısı təhsil ocağının inşa
sına görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkürünü bildirmişdir. Şimon Peres mər
kəzin inşasını böyük hadisə adlandırmış, ümummilli lider Heydər Əliyevi və 
dövlətimizin başçısı İlham Əliyevi gələcəyi görmək qabiliyyətinə malik böyük 
tarixi şəxsiyyətlər kimi dəyərləndirmişdir. O, həmçinin tədbirdə iştirak edən 
bütün qonaqlara minnətdarlığını bildirmişdir.

 Mərkəzdə müasir avadanlıq və lazımi dərs vəsaitləri ilə təchiz edilən 30 
sinif otağı yaradılmışdır. Azərbaycan dili kabinetində ölkəmizin dövlət rəmzləri, 
paytaxtımızın görməli yerlərinə aid stendlər quraşdırılmışdır. 

Mərkəzdə məktəblilərin idmanla məşğul olmaları üçün 700 kvadratmetr 
sahədə süni örtüklü açıq stadion da vardır. Təhsil ocağının həyətində abadlıq 
işləri aparılmış, yaşıllıq zolaqları salınmışdır.

Dövlətimizin başçısı bildirmişdir ki, burada uşaqlar keyfiyyətli təhsil ala
raq, Azərbaycanın layiqli vətəndaşları kimi yetişəcəklər. Prezident İlham Əli
yev ölkəmizdə təhsilin inkişafına böyük diqqət yetirildiyini vurğulamışdır. Döv
lətimizin başçısı demişdir ki, bu təhsil mərkəzinin inşası ölkəmizdə tole rantlığın 
yeni bir təzahürüdür. Mərkəz Azərbaycan və yəhudi xalqları arasında dostluq 
münasibətlərinin inkişafına daha bir töhfədir. Prezident İlham Əliyev bu gün 
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dinamik inkişaf edən Azərbaycanda müxtəlif xalqların nümayəndələrinin sülh 
və əminamanlıq şəraitində yaşadığını söyləmişdir. 

MDB Yəhudi İcmaları Federasiyasının və “OrAvner” Beynəlxalq Fon
dunun prezidenti Lev Levayev mərkəzin inşasına görə dövlətimizin başçısına 
və xanımına minnətdarlığını bildirmişdir. O qeyd etmişdir ki, Ulu Öndər Heydər 
Əliyev də təhsil sahəsinə böyük diqqət və qayğı ilə yanaşmışdır. Lev Levayev 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevaya tolerantlığın 
və konfessiyalararası dialoqun inkişafındakı xidmətlərinə görə mükafat təqdim 
etmişdir.

2011ci il fevralın 17də Parisdə Azərbaycan Respublikasının müstəqil
liyini yenidən bərpa etməsinin 20ci ildönümünə və “Azərbaycan” kitabının 
təqdimatına həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir. Heydər Əliyev Fon
dunun, ölkəmizin Fransadakı səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə baş tutan 
mərasimdə Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir.

Azərbaycan mədəniyyətinin təntənəsi bu dəfə də dünyanın mədəniyyət 
paytaxtı olan Parisdə yaşanmışdır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın 
müstəqilliyini bərpa etməsinin 20ci ildönümünün qeyd olunması ilə bağlı im
zaladığı Sərəncama əsasən təşkil edilən bu möhtəşəm mərasim Azərbaycan 
mədəniyyətinin təbliği baxımından mühüm addım olmuşdur.

Fransanın mədəniyyət naziri Frederik Mitteran Azərbaycanın müstəqilliyinin 
bərpa edilməsinin 20ci ildönümü münasibətilə təbriklərini çatdırmışdır. 
F.Mitteran Fransanı Azərbaycan mədəniyyətinin ən yaxın dostlarından biri 
adlandırmışdır. Nazir Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyətindən 
məlumatlı olduğunu bildirərək Fondun Azərbaycanda mədəniyyətin inkişafına 
töhfələrini yüksək qiymətləndirmişdir. Bildirmişdir ki, Azərbaycan muğam və 
aşıq musiqisinin vətənidir. Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri Fransada da çox 
sevilir və Azərbaycan Fransa yazıçılarının əsərlərində də təsvir olunmuşdur.

Fransanın mədəniyyət naziri hər iki ölkənin mədəni irsinin daha çox təşviq 
olunmasını arzulamışdır. O, Mehriban Əliyevanın YUNESKO çərçivəsində gör
düyü işləri yüksək qiymətləndirmişdir. Frederik Mitteran ölkələrimiz arasında 
mədəni əlaqələrin genişlənməsindən məmnun olduğunu demişdir.

Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizə və mədəniyyətimizə göstərilən diqqətə 
və verilən dəyərə görə minnətdarlığını bildirmişdir. Cari il Azərbaycanın müs
təqilliyinin bərpa olunmasının 20 illiyinin qeyd edildiyini deyən ölkəmizin 
Birinci xanımı bu hadisəyə həsr olunan ilk tədbirin Fransada keçirilməsindən 
məmnunluğunu bəyan etmişdir. Mehriban Əliyeva demişdir ki, müstəqil ölkə 
kimi Azərbaycan çox gəncdir. Lakin Odlar Yurdu adlanan bu diyarın qədim 
tarixi vardır.
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Ölkəmizin tarixi barədə mərasim iştirakçılarına məlumat verən Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva Şərq və Qərbin qovşağında 
yerləşən Azərbaycan uğrunda tarixin müxtəlif dövrlərində aparılan mübarizələr 
haqqında danışmış və bildirmişdir ki, bütün bunlara baxmayaraq, xalqımız öz 
tarixini, dilini, dinini, mədəniyyətini qoruyub saxlamış, milli mənliyini itir
məmişdir. Mehriban Əliyeva Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyəti dövründə əldə 
etdiyi nailiyyətləri xatırlatmışdır.

1918ci ildə əldə edilən müstəqilliyin cəmi 23 ay çəkdiyini deyən Azər
baycanın Birinci xanımı ölkəmizin 70 ildən çox sürən dövr ərzində sovet 
rejiminin sərt qanunları ilə üzləşdiyini və bu illərdə də xalqımızın müstəqillik 
arzusu ilə yaşadığını və nəhayət, buna nail olduğunu vurğulamışdır. Mehriban 
Əliyeva diqqətə çatdırmışdır ki, tarixi baxımdan 20 il böyük dövr olmasa da, bu 
qısa zaman kəsiyində Azərbaycan çox böyük nailiyyətlər əldə etmiş, bölgənin ən 
sürətlə inkişaf edən ölkəsinə çevrilmişdir.

Sözügedən mərasimin keçirilməsi  bir daha təsdiq etmişdir ki, bu gün 
Azərbaycan mədəniyyətinin nadir incilərinin sorağı mötəbər mərasimlərdən gəlir. 
Bu da ilk növbədə, Azərbaycan dövlətinin mədəni irsimizə olan münasibətinin 
nəticəsidir. Təbii ki, Heydər Əliyev Fondunun Azərbaycan mədəniyyətinin təb
liğində oynadığı rol da əvəzolunmazdır. Elə bu mərasim də Fondun prezidenti 
Mehriban Əliyevanın mədəni irsimizə olan münasibətinin dinamikasını yetərincə 
göstərir. Mərasimdə ifa olunan Qara Qarayevin “Vals”ı, Niyazinin “Arzu”su, 
“Küçələrə su səpmişəm” məşhur xalq mahnısı, Natiq Şirinovun “Azərbaycan 
ritmləri” bir daha təsdiqləmişdir ki, Qərb tamaşaçısı son dərəcə maraqlı koloriti 
olan, incə hislərlə dolu bu musiqini sevir. Azərbaycan musiqisinin ovsunu istər
istəməz insanı öz təsiri altına salmağı bacarır.

Bu möhtəşəm gecənin yekununda Fikrət Əmirovun dünyada məşhur 
olan “Min bir gecə” baletindən bir parça ifa edilmişdir. Bu sənət əsərləri 
Azərbaycan musiqisinin zənginliyindən xəbər verməklə yanaşı, Fransa mədə
niyyətsevərlərində Azərbaycana, onun zəngin musiqisinə böyük maraq 
oyatmışdır.

Mərasim iştirakçıları Azərbaycan sərgisinə baxmışlar. Sərginin ən əhəmiyyətli 
məqamı Qarabağ xalılarının nümayiş etdirilməsi olmuşdur. Ölkəmizin ayrıl
maz parçası olan Qarabağda toxunan xalılar öz gözəlliyi, rəng çalarları, orna
mentlərinin quruluşu ilə tamaşaçıları heyran etmişdir. Bu mədəniyyət nümunələri 
Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olduğunu bir daha təsdiqləyərək xalqımızın 
sahib olduğu mədəni dəyərlərin zənginliyindən xəbər vermişdir.

 Xalçalarımıza olan maraq təsdiqləmişdir ki, dünya mədəniyyətinin inki
şafına yetərincə təsir edən Azərbaycan xalçaları tarix boyu öz gözəlliyi ilə bü
tün dünyanı heyran qoymuşdur. İndi Azərbaycan xalılarının sorağı ən məşhur 
saraylardan, muzeylərdən gəlir. XVI əsrdə toxunan və Londonun Viktoriya və 
Albert muzeyində qorunan “Şeyx Səfi” xalısı ornamental xalçaların ən gözəl 
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nümunəsi kimi, bu gün də Azərbaycan xalçaçılıq məktəbini dünya miqyasında 
şərəflə təbliğ edir.

Sərgi çərçivəsində “Azərbaycan” kitabının fransız dilində nəşr olunan 
versiyasının təqdimatı da keçirilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun ən mühüm 
layihələrindən olan “Azərbaycan” nəşrinin doğma dilimizdə olan versiyası ötən 
ilin əvvəlində Bakıda Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycanın Birinci xanımı 
Mehriban Əliyevanın iştirakı ilə təqdim olunmuşdur.

Nəşrə daxil olan fotoşəkillər ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, təbiəti, insan 
qaynaqları, bölgələrimiz haqqında oxucularda kifayət qədər dolğun təəssürat 
yaratmış, Azərbaycanı, onun mavi Xəzərin sahilində qərar tutmuş, Şərq və Qərb 
koloritlərinin cəmləndiyi paytaxtını tərənnüm etmişdir.

Qonaqlara Azərbaycan milli mətbəxinin nümunələri təqdim olunmuşdur.
Beləliklə, Azərbaycan mədəniyyətinin Parisdə nümayişi sözün əsl mənasında, 

hadisəyə çevrilmiş, soydaşlarımızın arzu və istəklərinin əks olunduğu bu mədə
niyyət nümunələri hər bir azərbaycanlının qəlb döyüntüsünü və xalqımızın milli 
kimliyini uğurla Qərb tamaşaçısına çatdırmışdır. 

2011ci il martın 14də Beynəlxalq Muğam Mərkəzində “Muğam aləmi” 
II Beynəlxalq Muğam Festivalının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur.

Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva və Heydər 
Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əliyeva iştirak etmişlər.

Festivalın açılış mərasimində ABŞ, Türkiyə, Çin, İran, Özbəkistan, İraq, 
İordaniya, Küveyt, Mərakeş və digər ölkələrdən gəlmiş qonaqlar iştirak etmişlər.

2011ci il mayın 4də Azərbaycan Mədəniyyət Fondunun dəstəyi ilə Bakıdakı 
Müasir İncəsənət Muzeyində “Sənət inciləri” adlı maraqlı sərgi açılmışdır. 

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNES
KOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyeva sərgi ilə tanış olmuşdur.

“Van Cleef & Arpels” şirkətinin tarixi sənət kolleksiyasının və azərbaycanlı 
əməkdar rəssam Əliyar Əlimirzəyevin biri digərindən maraqlı əsərlərinin təqdim 
olunduğu sərginin açılış mərasimində “Van Cleef & Arpels” Evinin prezi
denti Stanislas de Kersiz, Fransanın məşhur Luvr Muzeyinin direktoru Anri 
Luaret, tanınmış kinoaktrisa Katrin Denev, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, 
diplomatik korpusun nümayəndələri iştirak etmişlər.

Məşhur “Van Cleef & Arpels” şirkəti 1896cı ildə Parisdə yaradılmışdır. 
Şirkətdə hazırlanan zərgərlik məmulatları dünyada sənət inciləri kimi tanınır. 
XX əsrin əvvəllərində hind maharacalarından tutmuş, Vindzor hersoginyası və 
kral ailəsinin üzvü, zəngin və nüfuzlu Qreys Kelli və Hollivud ulduzlarına qədər 
çoxları zəriflik və incəliyinə görə “Van Cleef & Arpels” şirkətinin zərgərlik 
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məmulatına üstünlük vermişlər. Şirkətin tarixi kolleksiyası dünyanın ən tanınmış 
muzeylərində nümayiş olunur.

Müasir İncəsənət Muzeyində açılan sərgi “Van Cleef & Arpels”in yaradıcılıq 
dünyasının əsasını təşkil edən dörd əsas mövzuya həsr olunmuşdur: Təbiət, Şərq 
dünyası, yüksək moda və görünməz çərçivə. Sərgidə hər bir mövzu xüsusi çalara 
malik ayrıca sahə üzrə təqdim edilmişdir.

Bildirilmişdir ki, “Sənət inciləri” sərgisi eyni yaradıcı ideyanı paylaşan iki 
fərqli ifadə tərzini bir araya gətirməklə Fransa və Azərbaycan arasında mədəni 
dialoqu nümayiş etdirir. Bu yaradıcı ideyanın bir qolu “Van Cleef & Arpels”in 
məhsullarında, digər qolu isə Azərbaycan rəssamı Əliyar Əlimirzəyevin 
əsərlərində təcəssüm tapmışdır. Buna görə də həm Ə.Əlimirzəyevin əsərləri, 
həm də “Van Cleef & Arpels”in nadir sənət nümunələri birbirini heyrətamiz 
şəkildə tamamlayır.

Sərgi ilə tanışlıq zamanı tanınmış fransız kinoaktrisası Katrin Denev Azər
baycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevaya məlumat vermişdir ki, Asiya və 
Şərq “Van Cleef & Arpels” üçün ən sevilən mövzulardan biridir. Həmin mədə
niyyətlərin arxitekturası, tətbiqi və dekorativ incəsənəti “Van Cleef & Arpels”in 
məhsullarının orijinallığına və nadirliyinə güclü təsir göstərmişdir. Bu tanınmış 
brendin kolleksiyasındakı əksər əsərlərin ustaları “Min bir gecə” nağıllarının 
sehirli, sirli və valehedici dünyasından, Böyük İpək yolu barədə əfsanələrdən 
ilham almışlar. Bir çox imperiyaların cahcəlalı məhz bu zərgərlik nümunələrində 
canlandırılır. Rəngbərəng daşlardan ibarət olan bu sənət nümunələri Misir 
ehramlarını, fironlar dövrünü xatırladır.

Təbiətin əsrarəngiz gözəlliyi 1920ci ildən başlayaraq “Van Cleef & Arpels”in 
əsas ilham mənbələrindən biri olmuş, brendə dünya şöhrəti qazandırmışdır. 
Naturalizm ruhu ilə bədii zövq azadlığını özündə əks etdirən bu nadir nümunələr 
zərifliyi və incəliyi ilə seçilir. Təbiətin sonsuz möcüzələrini əks etdirən əsərlər 
bu gün də brendin ən çox müraciət etdiyi mövzulardan biri olaraq qalır, flora və 
faunanı zərgərlik sənətinin yeni kolleksiyalarında uğurla əks etdirir.

“Van Cleef & Arpels” brendi gözəllik və zövqlü dəb ilə sıx bağlıdır. Bu, 
təsadüfi deyildir. Çünki Fransanın paytaxtı dəbin və gözəlliyin mərkəzi sayılır. 
“Van Cleef & Arpels” bir sıra aksessuarların yaradılmasına ilham vermişdir. 
Axşam əl çantaları, minodyerlər, portsiqarlar brendin ən tələbkar və zövqlü 
müştərilərini cəlb edir.

“Van Cleef & Arpels” yarandığı gündən daim mükəmməllik axtarışında 
olmuş və qiymətli daşların gözəlliyini daha da artırmağa çalışmışdır. Lakin bu 
məsələnin həllində şirkətin mütəxəssisləri çətinliklə də rastlaşmışlar. Belə ki, 
zinət əşyalarının çərçivəsinin ağırlığı ən yüngül məmulat üçün belə problemə 
çevrilirdi. İxtiraçı zərgərlər uzun müddət metal korsetləri görünməz çərçivələrlə 
əvəz etmək axtarışında olmuşlar. Nəhayət, 1933cü ildə gözəgörünməyən əfsa
nəvi çərçivənin yaradılması uğurla nəticələnmişdir. Bunun sirri isə son dərəcə 
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nazik olan qızıl tordur. Həmin torun konturu ilə daşlar dəqiqliklə bərkidilir. Bu 
eksklüziv bərkitmə texnikası daşların bütün gözəlliyini, təkrarolunmazlığını, 
yüngüllüyünü və parlaqlığını nümayiş etdirməyə imkan verir. Gözəgörünməyən 
çərçivə bu gün də brendin fəxridir və bir nəsildən digərinə ötürülür.

“Van Cleef & Arpels”in zinət əşyaları ilə tanışlıqdan sonra Azər baycanın Birinci 
xanımı Mehriban Əliyeva rəssam Əliyar Əlimirzəyevin əsərlərinə baxmışdır. 
Rəssamın kompozisiyaları yuxu kimi paradoksaldır, onun gözlənilməz, parlaq, 
solğun boyalarının rəngarəngliyinə həm də bir qədər melanxoliya qatılır. Bu 
sehirli ekspressionizm Şərq nağıllarını xatırladır. Məhz buna görə də rəssamın 
əsərləri və “Van Cleef & Arpels”in məhsulları ideya ifadəsinə görə birbirini 
tamamlayır.

Əliyar Əlimirzəyev 2004сi ildə Parisdə “Grands et Jeunes” Beynəlxalq 
sərgisində “Qranpri” mükafatına layiq görülmüşdür. Rəssam “Van Cleef & 
Arpels” brendinin zərgərlik məhsullarının bənzərsiz naxışlarından ilhamlanaraq, 
o, qadın ilə cavahirat arasındakı bağlılığı yaradıcı təxəyyülünün süzgəcindən 
məharətlə keçirib bir sıra orijinal əsərlər yaratmışdır. Onun yaradıcılığı yüksək 
fantastik təxəyyüllə, fiqurativ yanaşmanı özündə birləşdirir. Rəssamın əsərləri 
Moskva, Paris, Vaşinqton, Kopenhagen, Seul, Pekin, İstanbul, Berlində nümayiş 
olunur və müxtəlif ölkələrdə şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.

 Müasir İncəsənət Muzeyində açılan bu sərgidə nümayiş olunan əsərlərin 
leytmotivini qısaca belə ifadə etmək olar: zərifliyi və gözəlliyi vəhdətdə təcəssüm 
etdirən incəsənət nümunələri.

2011ci il mayın 10da Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban 
Əliyevanın iştirakı ilə “Buta” sarayında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 88ci ildönümü və Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətə başlamasının 7 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmişdir.

Mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və 
İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliye
va çıxış edərək müstəqil Azərbaycanın mövcud olduğu 20 il ərzində ölkəmizin 
böyük uğurlar qazandığını bildirmişdir. Bu gün Azərbaycanın güclü bir döv
lət olduğunu vurğulayan Mehriban xanım Əliyeva demişdir ki, biz müasir 
tariximizin hər bir səhifəsində dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin silinməz izlərini 
görürük. Müstəqilliyimizin ilk illərindəki keşməkeşli vəziyyəti xatırladan Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti bildirmişdir ki, ümummilli liderimiz Azərbaycanı 
böyük bəlalardan xilas etmiş və xalqa güvənərək yeni, müasir tariximizin şanlı 
səhifələrini yazmağa başlamışdır.

Dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin ömür yolunun xalqa və Vətənə xidmət 
rəmzinə çevrildiyini vurğulayan Mehriban xanım Əliyeva Ulu Öndərin adını 
daşıyan Fondun 7 illik fəaliyyətini xatırlatmışdır. Azərbaycanın Birinci xanımı 
demişdir  ki, Fond ötən ildə bir sıra irimiqyaslı layihələr həyata keçirmişdir. Meh
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riban xanım vurğulamışdır ki, ötən 7 ildə Fondun ən böyük uğuru Azərbaycan 
xalqının inamını və hörmətini qazanmasıdır.

 Ulu Öndər Heydər Əliyevin ölməz xatirəsinə Azərbaycan xalqının dərin 
hörmət və ehtiramını ifadə edən dövlətimizin başçısı Prezident İlham Əliyev 
demişdir ki, Ümummilli Lider bütün dövrlərdə doğma xalqına, Vətəninə səda
qətlə xidmət edib. Onun xidmətləri sayəsində Azərbaycan Sovet İttifaqında 
inkişaf baxımından ən qabaqcıl yerlərə çıxmış, ölkəmizin həyatının bir çox 
sahələrində sürətli inkişaf müşahidə olunmuşdur və beləliklə, ötən əsrin 70ci illəri 
tariximizdə tərəqqi dövrü kimi qalmışdır. O, Sovet İttifaqının ali rəhbərliyində 
təmsil olunanda da Azərbaycanın inkişafı yolunda mühüm addımlar atmışdır, 
onun vəzifədən kənarlaşdırılmasından sonra isə ölkəmiz müxtəlif problemlərlə 
üzləşmiş, Dağlıq Qarabağda separatizm meyilləri güclənmişdir. “Lakin Heydər 
Əliyevin Azərbaycana verdiyi töhfələr xalqın ürəyində yaşayırdı”, – deyən 
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki, Ulu Öndər bütün dövrlərdə şərəflə yaşayıb, 
bütün sınaqlardan üzüağ çıxmışdır.

 Ümummilli Liderin Azərbaycanın siyasi hakimiyyətinə qayıdışının zama nın 
və xalqın tələbi olduğunu bildirən dövlətimizin başçısı qeyd etmişdir ki, əgər 
o vaxt Heydər Əliyevin qətiyyəti, cəsarəti və siyasi nüfuzu olmasaydı, müs
təqilliyimiz əldən gedə bilərdi. 19932003cü illərin Azərbaycanda sabitlik və 
inkişaf illəri kimi tarixdə qaldığını deyən Prezident İlham Əliyev bildirmişdir ki, 
dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin əsasları məhz 1993cü ildə qoyulmuşdur və 
o vaxtdan bu günə qədər Azərbaycan yalnız inkişaf yolu ilə gedir.

Müstəqilliyin bizim üçün ən böyük sərvət olduğunu vurğulayan Prezident 
İlham Əliyev demişdir ki, bu gün inkişaf edən, güclənən Azərbaycan Heydər 
Əliyevin xatirəsinə olan hörmətimizin ən gözəl nümunəsidir. Biz bu yolla 
gedəcəyik. Heydər Əliyevin siyasəti Azərbaycanda yaşayacaqdır. Biz bu yol
dan dönməyəcəyik, Heydər Əliyev siyasətinə daim sadiq qalacağıq.

Heydər Əliyev Mükafatı Komissiyasının qərarı və Prezident İlham Əliyevin 
2011ci il 10 may tarixli Sərəncamı ilə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafında 
xüsusi xidmətlərinə görə yazıçı Anar Rəsul oğlu Rzayev Heydər Əliyev Müka
fatı ilə təltif olunmuşdur.

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun 2009cu ildə təsis etdiyi “Qızıl çinar” 
beynəlxalq mükafatı ümumbəşəri dəyərlərin qorunub saxlanılmasına, siviliza
siyalararası dialoqun genişləndirilməsinə, ölkəmizin YUNESKO ilə əlaqə
lərinin inkişafına, mədəniyyətlərarası mübadilədə Azərbaycanın uğurlu təqdi
matına verdiyi töhfələrə görə YUNESKOnun keçmiş baş direktoru Koişiro 
Matsuuraya, elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində əlaqələrin yaradılması və 
xalqlar arasında dialoqun qurulmasında səmərəli fəaliyyətinə görə İSESKO
nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycriyə təqdim edilmişdir.
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Mayın 17də Moskvada Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini yenidən 
bərpa etməsinin 20ci ildönümünə həsr olunan “Azərbaycan gecəsi” adlı tən
tənəli mərasim keçirilmişdir. Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, ölkəmizin 
Rusiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə baş tutan və Dövlət Kreml Sarayında keçi
rilən mərasimdə Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban Əliyeva və Rusiyanın Birinci xanımı Svetlana Medvedeva 
iştirak etmişlər.

Dövlət Kreml Sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanı 
Rusiyanın Birinci xanımı Svetlana Medvedeva qarşılamışdır.

Burada Azərbaycanın və Rusiyanın birinci xanımları “Karl Faberje və 
daşoyma ustaları. Rusiyanın əlvan dəfinəsi” adlı sərgiyə baxmışlar. Ekspo
zisiyada görkəmli rus zərgərı Karl Faberjenin şah əsərləri nümayiş etdiril mişdir. 
Bütün dünyada tanınan zərgər Karl Faberje 1846cı ildə SanktPeter burqda 
zərgər ailəsində dünyaya gəlmişdir. Faberje Zərgərlik Evi rus çar ailəsi üçün 
özünəməxsus tərzdə zinət əşyalarının istehsalı sayəsində məşhurlaşmışdır. Bu 
zərgərlik məmulatları virtuoz hazırlanma tərzi və ideyanın orijinallığı ilə seçilir.

Mehriban Əliyeva və Svetlana Medvedeva sərgidə Faberje ilə eyni dövrdə 
yaşayan və imperator sarayı üçün zinət əşyaları hazırlayan zərgərlərin, Ural 
sənətkarlarının işləri ilə də tanış olmuşlar. Ekspozisiyada İmperator, Yekaterin
burq, Peterqof və Kolıvan fabriklərində istehsal edilən əsərlər də nümayiş 
etdirilmişdir.

Sentyabrın 29da Almaniya Federativ Respublikasının paytaxtı Berlində 
Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 20ci 
ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasim keçirilmişdir.

Heydər Əliyev Fondunun və ölkəmizin Almaniyadakı səfirliyinin təşəbbüsü 
və dəstəyi ilə təşkil olunmuş mərasimdə Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər 
Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı 
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva iştirak etmişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva Almaniyanın Tarix Muze
yinə gəlmiş, burada onun Almaniyanın Birinci xanımı Bettina Vulf ilə görüşü 
olmuşdur. 

Görüşdə Bettina Vulf Mehriban Əliyevanı ölkəsində görməkdən məmnun 
olduğunu söyləyərək, Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpa 
edilməsinin 20ci ildönümünə həsr olunmuş mərasim üçün Berlinin seçil
məsinə görə təşəkkürünü bildirmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva bu tədbirə verdiyi dəstəyə 
və müstəqilliyimizin bərpasının 20ci ildönümünə həsr olunmuş mərasimdə 
iştirakına görə Almaniyanın Birinci xanımına minnətdarlıq etmişdir. Mehriban 
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xanım Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin Almaniyada təbliği baxımından bu 
mərasimin böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulamışdır. 

Sonra Mehriban xanım Əliyeva İkinci Dünya müharibəsi illərində dağı
dılmış və yandırılmış Berlin qəsrinin bərpası ilə bağlı başlanan ianə kampa
niyasına Heydər Əliyev Fondunun töhfəsi olaraq 50 min avro məbləğində pul 
çekini Berlin qəsrinin rəhbərliyinə təqdim etmişdir. 

Birinci xanım Mehriban Əliyeva 2012ci il mayın 9da Zirə qəsəbəsində 
müasir idman kompleksinin açılışında iştirak etmişdir.

Məlumat verilmişdir ki, Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 2011ci ilin 
oktyabrında kompleksin tikintisinə başlanılmışdır. Tikinti işləri yerli və xarici 
mütəxəssislər tərəfindən AFFAnın və FİFAnın nəzarəti altında həyata keçiril
mişdir. Kompleksdə idman zalları, tədris otaqları, məşq avadanlığı, meydança 
FİFAnın standartlarına tam uyğunlaşdırılmışdır.

İkimərtəbəli binanın birinci mərtəbəsində şahmat, dama, boks, güləş, trena
jor zalları, məşqçi, paltardəyişmə, həkim otaqları və sanitar qovşaqları, həm
çinin ingilis və fransız dillərinin tədrisi üçün linqofon kabinetləri vardır.

Birinci xanım fransız və ingilis dillərinin tədrisi otaqları ilə tanış olmuş, 
məşqçi otaqlarına, trenajor, güləş və boks zallarına baxmışdır. Kompyuter otağı 
ilə tanışlıq zamanı bildirilmişdir ki, gənclər kompleksin bu bölməsində 3 min 
metr məsafədə fiberoptik kabellə internetə qoşula biləcək, data şəbəkəsindən, 
ADSL modem sistemindən istifadə edəcəklər.

Birinci xanım şahmat, dama otaqları ilə də tanış olmuşdur. Otaqlarda məx
susi monitorlar quraşdırılmış, kompyuterlər xüsusi proqramlarla təchiz edilmişdir.

Binanın ikinci mərtəbəsində isə VİP otaq, futbol oyunlarını izləmək üçün 
VİP tribuna, qış bağı – vestibül, qonaqlar üçün xüsusi tərtib edilmiş iş otağı, 
eləcə də inzibati otaqlar vardır.

Birinci xanım VİP otaqla tanış olmuş, tribunadan beynəlxalq standartlar 
səviyyəsində xüsusi ot örtüyü ilə döşənmiş futbol meydançasına baxmışdır.

Stadionda elektron lövhə, səsgücləndiricilər və şərhçilər üçün kabinələr 
quraşdırılmışdır. 1500dən çox oturacağı olan tamaşaçı salonunda meydançanı 
dirəyinin hündürlüyü 28 metr olan dörd projektor qurğusu işıqlandıracaqdır. 
Salonun üstü xüsusi membran çadırla örtülmüşdür.

Mehriban xanım Əliyevaya məlumat verilmişdir ki, kompleksdə dopinqə 
nəzarət, hakim, məşqçi, həkim, masaj, yuyunma otaqları və konfrans zalı yer
ləşən xüsusi bina da tikilmişdir.

2012ci il mayın 10da Bakıda Heydər Əliyev Mərkəzinin açılışı, Ulu 
Öndərin anadan olmasının 89cu ildönümü və Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətə başlamasının 8 illiyi münasibətilə təntənəli mərasim keçirilmiş, Pre
zident İlham Əliyev, xanımı Mehriban Əliyeva və ailə üzvləri mərasimdə 
iştirak etmişlər.
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Mərasimdə çıxış edərək Heydər Əliyev Mərkəzini nadir memarlıq abidəsi 
adlandıran Prezident İlham Əliyev, bu kompleksin yaradılması ideyasından 
danışmışdır. Dövlətimizin başçısı məşhur memar Zaha Hadidin layihəsi əsa
sında tikilən bu mərkəzin müasirliyi ilə diqqəti çəkdiyini və çoxfunksiyalı 
olduğunu bildirmiş, həm memara, həm də tikintidə iştirak edən bütün insanlara 
təşəkkür etmişdir. Dəfələrlə tikintinin gedişi ilə maraqlandığını deyən Prezident 
İlham Əliyev vurğulamışdır ki, bu mərkəz Azərbaycan vətəndaşlarına yüksək 
səviyyədə xidmət göstərəcəkdir.

“Bakı sürətlə gözəlləşir və inkişaf edir”, – deyən Prezident İlham Əliyev 
bildirmışdir ki, müasirliklə qədimliyin vəhdət təşkil etdiyi paytaxtımızın bir 
çox məşhur rəmzləri vardır. İndi isə müasir Bakının yeni rəmzləri yaradılır və 
bu sırada Dənizkənarı Milli Park, Dövlət Bayrağı Meydanı, Alov qüllələri, 
“Kristal saray” və nəhayət, Heydər Əliyev Mərkəzi vardır.

“Heydər Əliyev bütün dövrlərdə öz xalqına xidmət edib”, – deyən Prezident 
İlham Əliyev, Ulu Öndərin ölkəmizə rəhbərlik etdiyi illərdə gördüyü işlərdən 
danışmışdır. Bildirmişdir ki, Heydər Əliyev ölkəyə rəhbərliyi dövründə Azər
baycanın inkişafına çalışıb. Ulu Öndər hakimiyyətdən uzaqlaşdırılandan sonra 
Azərbaycan böyük problemlərlə üzləşmiş, Dağlıq Qarabağda separatçılıq 
meyilləri güclənmiş, Qanlı Yanvar hadisəsi, Xocalı soyqırımı baş vermiş, tor
paqlarımızın işğalı prosesi başlamış, ölkə gərgin ictimaisiyasi təzyiqlərlə üz
üzə qalmışdır. 1993cü ildə xalqın tələbi ilə ölkədə yenidən rəhbərliyə qayıdan 
Heydər Əliyevin siyasi iradəsi, müdrikliyi, cəsarəti və xalqın ona olan məhəb
bəti sayəsində, Azərbaycan üzləşdiyi fəlakətlərdən xilas olmuşdur. Ölkə tərəqqi 
dövrünə qədəm qoymuş, bütün sahələrdə inkişaf meyilləri güclənmişdir. Ona 
görə də Heydər Əliyev müasir, müstəqil Azərbaycanın banisi və qurucusudur.

Son illərdə Azərbaycanda həyata keçirilən siyasiiqtisadi islahatlardan 
danışan Prezident İlham Əliyev, ölkədə demokratikləşmə prosesinin sürətlə 
getdiyini diqqətə çatdırmışdır. İqtisadi sahədə əldə olunan mühüm nailiy
yətlərdən danışan dövlətimizin başçısı bildirmişdir ki, bu uğurları beynəlxalq 
maliyyə qurumları da təsdiqləyir. Təsadüfi deyildir ki, indi Azərbaycan güclü 
iqtisadiyyata və güclü orduya malikdir. “Biz heç vaxt imkan vermərik ki, Azər
baycanın suverenliyinə və inkişaf haqqına kimsə müdaxilə etsin”, – deyən 
Prezident İlham Əliyev, ölkəmizin dünyada artan nüfuzundan danışmışdır. 
Bildirmişdir ki, beynəlxalq təşkilatlarda prinsipiallığı ilə seçilən Azərbaycanın 
bu mövqeyi xalqımızın milli maraqlarına, ədalətə və beynəlxalq hüquqa 
əsaslanmışdır. Dövlətimizin başçısı ölkəmizin BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv 
seçilməsini, 20 il müstəqil olan Azərbaycanın diplomatik uğuru kimi xarak
terizə etmişdir.

Sonra Heydər Əliyev Mərkəzindən bəhs edən film nümayiş olunmuşdur. 
Filmdə Mərkəzin yaradılması ideyası, bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, 
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Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Bakının rəmzinə çevriləcək nadir me
marlıq kompleksinin əhəmiyyətindən bəhs edilmişdir.

Filmin nümayişindən sonra Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətinin 8 
illiyinə həsr olunmuş mərasim keçirilmişdir. Əvvəlcə Ümummilli Lider Heydər 
Əliyevin ictimaisiyasi fəaliyyətindən bəhs edən videoçarx nümayiş olunmuşdur.

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva mərasimdə 
çıxış etmişdir.

Sonra Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təsis edilmiş “Qızıl çinar” beynəl
xalq mükafatının 2012ci il qalibləri elan olunmuşdur. Heydər Əliyev Fon
dunun təhsil sahəsindəki fəaliyyətinə göstərdiyi böyük dəstəyə görə Litva Res
publikasının Azərbaycandakı səfiri Kestutis Kudzmanasa “Qızıl çinar” beynəl
xalq mükafatı təqdim edilmişdir. Səfir Kestutis Kudzmanas minnət darlığını bil
dirmişdir.

2012ci il mayın 17də Bakıda, Müasir İncəsənət Muzeyində “Afrovision – 
Afrikadan müasir incəsənət” sərgisinin açılışı olmuşdur. Azərbaycanın Birinci 
xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və Fondun 
vitseprezidenti Leyla Əliyeva sərgidə iştirak etmişlər.

Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyeva sərgi işti
rakçılarını salamlayaraq demişdir: “Afrika incəsənəti qeyriadidir. Çünki bura
dakı hər bir əsər böyük mənaya malikdir və özündə güclü enerji ehtiva edir.

Bu sərgi “Afrovision” adlanır. Burada 11 rəssam tərəfindən yaradılmış müa
sir sənət nümunələri nümayiş olunur. Onların bəziləri tanınmış və nüfuzlu, 
bəziləri isə gənc və perspektivli rəssamlardır.

Mən sərginin bu muzeydə keçirilməsindən çox məmnunam. Hesab edirəm 
ki, ümumilikdə, müasir sənət dünyasında Afrika rəssamlarının rolu getdikcə 
daha da yüksəlir. Ötən 20 ildə Afrika rəssamlarının sayı əhəmiyyətli dərəcədə 
artmışdır.

Azərbaycan mədəniyyətini bütün dünyada təbliğ edən Heydər Əliyev Fon
du hər zaman başqa mədəniyyətlərə böyük hörmət və ehtiramla yanaşmışdır.

Mənim fikrimcə, Afrika incəsənəti xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Çünki Afrika 
rəssamları insanların emosiyalarını, onların real həyatlarını nümayiş etdirirlər.

Mən burada iştirak edənlərin hər birinə təşəkkür etmək istərdim.
Heydər Əliyev Fondu rəssamları hər zaman dəstəkləmişdir. Biz Parisdə və 

Londonda “Bakıya uçuş” sərgisini təşkil etmiş və öz işlərini xaricdə nümayiş 
etdirmələri üçün Azərbaycandan olan 21 rəssama imkan yaratmışıq.

Biz “Bakıya uçuş” sərgisini hələ başa çatdırmamışıq. Sərginin Romada, 
NyuYorkda, Moskvada və digər şəhərlərdə keçirilməsini planlaşdırırıq.

Mən doktor Bernd Kleinə təşəkkür etmək istərdim. Çünki o, bu sərginin 
keçirilməsinin təşəbbüskarıdır. Buradakı bütün işlər onun şəxsi kollek siya
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sındandır. Mən, həmçinin cənab Hazumiyə təşəkkür etmək istərdim. O, böyük 
heykəltəraş və buradakı işlərdən birinin müəllifidir.

Bu sərgi Azərbaycan əhalisinə Afrika mədəniyyətini kəşf etməyə imkan 
verəcəkdir. Xüsusilə, əhəmiyyətlidir ki, bu sərgi çox əlamətdar bir gündə təşkil 
edilmişdir. Çünki bir neçə gündən sonra biz “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin 
ən həyəcanlı anlarının şahidi olacağıq.

Ümid edirəm ki, “Afrovision” sərgisi bizə haqqında çox şey bilmədiyimiz 
dünyanın bir hissəsini kəşf etmək üçün imkan yaradacaqdır”.

Sərgidə alman kolleksioneri Bernd Kleinin də kolleksiyasından seçilmiş şe
devrlər nümayiş etdirilmişdir. O, Afrikanın müasir incəsənətinin aparıcı kollek
siyalarından birinə malikdir. Bernd Klein tədbirdə çıxış edərək bu kolleksiyanı 
uzun illərdir ki, topladığını demiş, iştirakçılara Afrika incəsənəti haqqında məlu
mat vermişdir. Sərginin yüksək səviyyədə təşkil edildiyini deyən Bernd Klein, 
Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevaya və Heydər Əliyev Fondunun 
vitseprezidenti Leyla xanım Əliyevaya təşəkkür edərək demişdir: “Mənin min
nətdarlıq etmək istədiyim insanlar çoxdur. Lakin mən xüsusi olaraq iki xanıma 
təşəkkür etmək istərdim. Onlardan biri Mehriban xanım Əliyeva, digəri isə Leyla 
xanım Əliyevadır. Onlar bu sərginin Bakıda keçirilməsi üçün çox böyük işlər 
görmüşlər. Azərbaycanın fəxr etməli çox şeyi vardır. Lakin bu cür gözəl, ağıllı, 
vətənpərvər Birinci xanımı olmaq hər bir ölkəyə heç də həmişə nəsib olmur. 
Bilirsiniz ki, birinci xanım nəyisə etməyə qərar verəndə bunu yüksək səviyyədə 
edir. Bu sözlər həm “Eurovision”a, həm də “Afro vision”a aiddir. Bu sözləri Ley
la xanım Əliyeva haqqında da demək olar”.

Leyla xanım Əliyeva sərginin açılışını bildirən lenti kəsmişdir.
Sonra sərgi ilə tanışlıq olmuşdur. Ekspozisiyada Afrikanın 7 ölkəsini təmsil 

edən 11 rəssamın 63 əsəri təqdim edilmişdir. Sərgiyə çıxarılmış əsərlərin tema
tikası əsl dəyərlər uğrunda mübarizəyə, dəb dünyasının obrazlarına, müx təlif 
mərasimlərə, Afrika folkloruna və digər mövzulara həsr olunmuşdur. Əsərlər 
şən, cəlbedici rənglər, maraqlı obrazlarla insanlarda Afrika həyatının bir çox tə
rəfləri haqqında geniş təsəvvür yaratmışdır.

Tədbir Afrikanın milli rəqs qrupunun ifasında musiqi proqramı ilə davam 
etmişdir.

Sərgidə dövlət və hökumət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, Azər
baycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri, incəsənət 
xadimləri və ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak etmişlər.

Mayın 19da İçərişəhərdəki Kiçik Karvansarada “Qız qalası” Üçüncü Bey
nəlxalq incəsənət festivalının başa çatmasına həsr edilmiş mərasim keçiril
mişdir. Mərasimdə Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev

Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva və Fondun vitseprezidenti Leyla 
Əliyeva iştirak etmişlər.
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Mədəniyyətlərarası dialoqa xüsusi töhfə verən “Qız qalası” Beynəlxalq 
incəsənət festivalı 2010cu ildən etibarən Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü, 
“İçərişəhər” Dövlət TarixMemarlıq Qoruğu İdarəsi, Müasir İncəsənət Muzeyi 
və “Qız qalası” Rəsm Qalereyasının təşkilatçılığı ilə keçirilir. Festival Azər
baycanın ən qədim və dünya əhəmiyyətli abidələrindən olan Qız qalasının 
təbliğini qarşısına məqsəd qoymuşdur. Builki incəsənət festivalında 24 ölkədən 
30dan çox tanınmış rəssam iştirak etmişdir. Onlar qalanın kiçik maketlərini öz 
milli üslublarında naxışlarla bəzəyərək fərqli mədəniyyət və adətənənələrin 
sintezini və qarşılıqlı mübadiləsini əks etdirən əsərlər yaratmışlar. Əvvəlki fes
tivallardan fərqli olaraq nəsli kəsilməkdə olan “Qafqaz beşliyi”nə diqqəti cəlb 
etmək məqsədilə bu il ilk dəfə olaraq İDEA Beynəlxalq Ətraf Mühit Kampa
niyası çərçivəsində ceyran maketləri hazırlanmış, ötən illərdəki müsabiqələrdə 
iştirak etmiş və artıq festivalın dostları hesab olunan rəssamlar tərəfindən bəzə
dilmişdir. Bu işlər sırasında yer alan Mehriban xanım Əliyevanın və Leyla Əli
yevanın əsərləri iştirakçılar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Festivalda 
sərgilənən işlərlə yaxından tanış olan Mehriban xanım Əliyevaya müəl liflər öz 
əsərlərinin ideya məzmunu haqqında ətraflı məlumat vermişlər. Heydər Əliyev 
Fondunun vitseprezidenti Leyla xanım Əliyeva tədbirdə çıxış etmişdir.

İyunun 22də Romada Heydər Əliyev Fondu ilə Müqəddəs TaxtTac ara
sında “Roma katakombalarının bərpasına dair ikitərəfli Saziş” imzalan mışdır. 
Sənədi Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyeva və Vatikanın mədəniyyət naziri, Roma Papasının Müqəddəs 
Ar xe ologiya üzrə Şurasının sədri kardinal Can Franko Ravazi imzalamışlar.

İmzalanma mərasimindən əvvəl keçirilmiş görüşdə kardinal CanFranko 
Ravazi bu səfərinə və Roma katakombalarının bərpası ilə bağlı layihənin 
reallaşmasına verdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna və onun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirmişdir. Bugünkü görüşün səbir
sizliklə gözlənildiyini deyən kardinal, onun xüsusi əhəmiyyətini qeyd etmişdir. 
Kardinal Ravazi vurğulamışdır ki, bu gün imzalanacaq sənəd dinlər və mədə
niyyətlərarası dialoqun parlaq nümunəsidir və İtaliya mətbuatında geniş əks
səda doğurub. Ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin əhəmiyyətinə toxunan kardinal 
demişdir ki, bu günə qədər aramızda olan əməkdaşlıq onu göstərir ki, Azər
baycan açıq ölkədir.

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva görüşdən məmnunluq 
duyduğunu deyərək, Azərbaycan ilə Müqəddəs TaxtTac arasındakı əlaqələrin 
əhəmiyyətini diqqətə çatdırmışdır. Birinci xanım Mehriban Əliyeva bildirmiş
dir ki, 20 ili tamam olan diplomatik əlaqələrimiz gündəngünə inkişaf edir və 
Azərbaycan bu əməkdaşlığın genişlənməsində maraqlıdır. “Mən ümidvaram ki, 
biz diplomatik əlaqələrimizin 20ci ildönümünü Vatikanda xüsusi mərasimlə 
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qeyd edəcəyik və təşkil olunacaq böyük sərgi Azərbaycan mədəniyyətinin 
nümunələrini izləyənləri yenə də heyran qoyacaqdır”, – deyən Azərbaycanın 
Birinci xanımı, bu tədbirin Heydər Əliyev Fondu və Vatikanın təşəbbüsü ilə 
reallaşacağını vurğulamışdır.

Roma Papasının Müqəddəs Arxeologiya üzrə Şurasının katibi Covanni 
KARRU bu layihənin icrasına verdiyi dəstəyə görə Heydər Əliyev Fonduna və 
onun prezidenti, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevaya dərin təşək
kürünü bildirərək demişdir: “Müqəddəs Marçellinio və Pietro katakombalarının 
bərpası məqsədi ilə aparılacaq işlərə öz dəstəyini verəcək və həmçinin 
maliyyələşməni təmin edəcək, çox mərhəmətli iş aparacaq Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, doktor Mehriban xanım Əliyevaya Roma Papasının Müqəd
dəs Arxeologiya üzrə Şurasının katibi kimi, dərin təşəkkürümü bildirmək 
istəyirəm. Bu addım İtaliya ərazisində yerləşən xristian katakombalarının 
qorunması və onların dəyərinin təmin edilməsi ilə məşğul olan Şuramızın 
nümayəndələri tərəfindən çox böyük yardım rəmzi kimi qəbul olunmuşdur. 
Əslində, Azərbaycan Respublikası tərəfindən atılan bu addım bizdə çox böyük 
iftixar hissi yaradan bir işdir. Şuramızın üzvləri bundan böyük şərəf hissi 
duyur. Hələ ki, tam tədqiq edilməmiş və çox zəngin olan ən qədimi xristian 
abidələri sırasında tarixi və memarlıq baxımından xüsusi yer tutan Müqəddəs 
Marçellinio və Pietro katakombalarının bərpasının həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulur. Aparılacaq bərpa işləri Roma bədii irsinin ən gözəl nümunələri olan 
katakombaların əhəmiyyətini artıracaqdır. Biz görülən işlər barədə Fondun 
nümayəndələrinə daim məlumat verəcəyik. Bizi çox məmnun edən və həddən 
artıq böyük təşəkkürümüzə layiq olan bu əla və mühüm təşəbbüsə görə Heydər 
Əliyev Fonduna və onun prezidenti doktor Mehriban xanım Əliyevaya dərin 
minnət darlığımızı bildirmək istərdim. Çox sağ olun, xanım Əliyeva”.

Roma Papasının Müqəddəs Arxeologiya üzrə Şurasının səlahiyyətli nüma
yəndəsi Fabrisio BİSKONTİ mərasimdə çıxış edərək demişdir: “Roma şəhə
rinin ətrafında yerləşən 60a yaxın katakomba arasında Müqəddəs Marçellinio 
və Pietro katakombaları xristian aləmi üçün ən mühüm və ən maraqlı abidə
lərdən biridir və Lavikano küçəsində yerləşir. Öz məzarının və anası im
peratriça Yelenanın şərəfinə tikdirdiyi mavzoleyin yerləşdiyi bu katakomba im
perator Konstantinin tolerantlığa verdiyi dəyərin göstəricisidir. Qeyd edim ki, 
saysızhesabsız rəsm əsərləri də burada saxlanılır. Onların arasında 100ə yaxın 
əsər var ki, bunların kiçik bir hissəsini məhz Roma Papasının Müqəddəs Arxe
ologiya üzrə Şurası öz vəsaiti hesabına bərpa etmişdir.

Bu baxımdan hazırda Heydər Əliyev Fondunun bizə göstərdiyi yardım 
tərəfimizdən olduqca yüksək dəyərləndirilir. Biz bundan böyük şərəf hissi du
yuruq. Buna görə mən Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevaya təşək
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kürümü bildirmək istəyirəm ki, bu cür böyük xeyirxahlıq göstərib, bizim nü
fuz lu arxeoloji abidəmizin bərpasına öz töhfəsini vermək qərarına gəlmişdir. 
Eyni zamanda, bildirmək istəyirəm ki, bərpa olunacaq əsərlər arasında Orfeyi 
əks etdirən şəkil də vardır. Bildiyiniz kimi, Orfey tarixdə xüsusi iz qoymuş bir 
şəxsiyyət olmuşdur. O hətta müəyyən xəstəliklərdən əziyyət çəkən heyvanları 
öz hikməti ilə sağaldırdı. Hətta xristian aləminin Romada tam təşəkkül tapma
sından öncə, o, insanlar arasında həmin vaxtlar mövcud olan müna sibətlərdən 
xəbər verən bir məqamdır, əslində bir dövrdür. O vaxt artıq açıq dini dialoqun 
mövcud olması müxtəlif mədəniyyətlər arasında sıx müna sibətlərin təşəkkül 
tapdığı mühiti xarakterizə edir. 

Beləliklə, bu mühit məhz Fondun atdığı xeyirxah addım nəticəsində daha 
da möhkəmlənəcəkdir. Orfeyin çox ahəngdar melodiyası bizim hamımız üçün 
bir daha səslənəcəkdir. Orfey tarixi dövrlərdən başlayaraq insanlar arasında 
daha geniş, daha əhatəli dialoqun qurulmasına çalışırdı. Beləliklə, o, fikir və 
idraki ideyaların, inamın tarixini göz qabağında bir daha canlandırırdı. Bu da 
məhz Romada mövcud olan polietnik və çoxdinli mühiti lap ilkin vaxtlardan 
əks etdirmişdir”.

Roma Papasının Müqəddəs Arxeologiya üzrə Şurasının sədri, kardinal Can
Franko Ravazi Heydər Əliyev Fondunun əməyi sayəsində baş tutacaq bu 
hadisəni müsəlman dünyasının xristian aləminə hədiyyəsi kimi xarakterizə 
edərək demişdir: “Mən burada professor Biskontinin çıxışını dəstəkləyirəm. 
Bir daha bildirmək istəyirəm ki, bu abidə bizim üçün çox böyük rəmzi əhə
miyyət daşıyır. Əslində bu rəmz, bu abidə hətta kardinal səviyyəsinə ucal
mağımda əsas səbəb kimi mənim fəaliyyətimdə böyük rol oynamışdır. Mən 
bundan çox böyük məmnunluq hissi duyuram. Bu gün məhz Orfeyin abidəsinin 
iki mühüm cəhəti vardır. Bunun biri ondan ibarətdir ki, bizim aramızda 
mövcud olan əməkdaşlıq daha da genişlənir. Əslində, digər tərəfdən bu abidə 
yunan, Roma və xristian mədəniyyətlərinin birbirinə qovuşmasını özündə əks 
etdirir, onların arasında müxtəlif səslərin bir araya gətirilməsinə, ahəngdar 
vəhdətin yara dılmasına imkan verir.

Aparılacaq bu iş məhz Heydər Əliyev Fondunun yardımı sayəsində baş 
tutacaqdır. Bu addımın atılması xristian aləminin mühüm abidəsinə müsəlman 
dünyasının töhfəsidir. Əslində, Roma şəhərində, ümumiyyətlə, Romanın tari
xində ilk hadisədir ki, müsəlman ölkəsində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev 
Fondu xristian aləminin incəsənəti, mənəvi dəyərləri, onun mədəniyyətinin 
daha da yaxşı şəkildə parlamasına öz töhfəsini verir. Digər tərəfdən isə bədii 
əhəmiyyət daşıyan əl işləri arasında bir vəhdət yaranır.

Azərbaycana səfərim zamanı mən böyük məmnunluq hissi ilə bu ölkənin 
gözəlliyini və orada olan abidələri gördüm. Beləliklə, bundan sonra azər
baycanlılar da Romaya səfər edərkən nəinki bu şəhərin gözəlliyini, həmçinin 
öz ölkələrinin dəstəyi ilə bərpa edilən mühüm bir abidəni görmək imkanına 
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malik olacaqlar. Əlbəttə, ümidvarıq ki, bu abidə bərpa olunandan sonra onu ilk 
görəcək Azərbaycan vətəndaşı məhz Mehriban xanım Əliyeva olacaqdır. Eyni 
zamanda, bu münasibətlə keçiriləcək mərasimdə istərdik ki, Sizin həyat yol
daşınız, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab Əliyev də iştirak etsin. 
Xanım Mehriban Əliyeva, Sizə təşəkkür edirəm”.

Heydər Əliyev Fondu, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Gəncə Şəhər İcra 
Hakimiyyətinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan bütün beş 
əsəri Azərbaycan dilində ilk dəfə bir kitab şəklində nəşr olunmuşdur.

Nəfis və irihəcmli formatlı kitaba daxil olan poemalar Xəlil Yusifli, Səməd 
Vurğun, Məmməd Rahim, Abdulla Şaiq və Mikayıl Rzaquluzadənin tərcü
məsində təqdim olunmuş və “Xəmsə”yə CD disk də əlavə edilmişdir. Diskə 
Üzeyir Hacıbəyov, Fikrət Əmirov, Cahangir Cahangirov, Tofiq Quliyev, Şəfiqə 
Axundova və başqa bəstəkarların Nizami Gəncəvinin sözlərinə yazdıqları 
mahnı və romanslar, Niyazinin “Xosrov və Şirin” operası, Əfrasiyab Bədəl
bəylinin “Nizami” operası, Fikrət Əmirovun “Nizami” simfoniyası, eləcə də 
Qara Qarayev, Cövdət Hacıyev, Ramiz Mustafayev və başqa bəstəkarların dahi 
şairin sözlərinə xor üçün yazdıqları əsərlər daxil edilmişdir.

2012ci il aprelin 20də Romada Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi və Azər
baycanın İtaliyadakı səfirliyinin iştirakı ilə dahi Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin abidəsinin açılışı olmuşdur.

Romanın “Villa Borghese” parkında ucaldılan abidənin açılış mərasimdə 
Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva iştirak etmişdir.

Mərasimdə çıxış edən Roma Şəhər Meriyasının beynəlxalq şöbəsinin müdi
ri Serena Forni Romada dahi şairə heykəl ucaldılmasını iki ölkə arasında 
dostluğun rəmzi kimi qiymətləndirib. Xanım Forni son vaxtlar Romada Meh
riban Əliyevanın təşəbbüsü ilə bir sıra tədbirlərin keçirildiyini vurğulamışdır.

Bu tədbirlərdən biri kimi ötən il ölkəmizin müstəqilliyinin bərpa edil
məsinin 20 illiyi münasibətilə Romada keçirilən tədbiri xatırlatmışdır.

Neapol Şərqşünaslıq Universitetinin professoru Mineli Bernardini də Niza
mi Gəncəvinin əsərlərini bütün dövrlər üçün əvəzsiz xəzinə adlandırmışdır.

Professor şairin yaradıcılığının Azərbaycan xalqına xidmət etməklə yanaşı, 
digər xalqlar üçün də böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb: “Nizamini İtali
yada da yaxşı tanıyırlar”.

M.Bernardini Nizami Gəncəvinin əsərlərini italyan dilinə tərcümə edildi
yini və sevildiyini, onun yaradıcılığının bəşəri əhəmiyyət daşıdığını diqqətə 
çatdırmışdır.

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva çıxışında abidənin ucaldıl
masında əməyi olan insanlara minnətdarlığını bildirmişdir.
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Bu günlərdə İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin keçirildiyini xa
tırladan birinci xanım qeyd etmişdir ki, Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı 
bu hadisənin kulminasiya nöqtəsidir.

“Nizami Gəncəvi Azərbaycan mədəniyyətinin və tarixinin ən görkəmli şəx
siyyətlərindən biridir”, – deyən Mehriban Əliyeva, Nizami yaradıcılığının bü
tün dünyada sevildiyini, YUNESKO tərəfindən ədibin 850 illiyi münasibətilə 
1991ci ilin “Nizami Gəncəvi ili” elan edildiyini diqqətə çatdırmışdır. Mehri
ban Əliyeva şairin əlyazmalarının dünyanın bir çox kitabxanalarında və arxiv
lərində saxlanıldığını da vurğulamışdır.

Mehriban Əliyeva Nizami yaradıcılığının bəşəri olduğunu, hələ orta əsr
lərdə – Renessans dövründə bir çox Avropa ədiblərinin Nizaminin əsərlərinə 
müraciət etdiyini söyləmişdir.

Şairin Gəncədəki məqbərəsinin mədəniyyət və tarixi abidə kimi dövlət 
tərəfindən qorunduğunu vurğulayan birinci xanım, Romada belə bir abidənin 
ucaldılmasının İtaliyada da onun yaradıcılığına diqqət və marağı artıracağına 
əminliyini vurğulamışdır: “Eyni zamanda, bu hadisə ölkələrimiz arasında mə
dəniyyət və humanitar sahələrdə əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə, şübhəsiz ki, 
öz töhfəsini verəcək. İtaliya və Azərbaycan bu gün demək olar ki, bütün sahə
lərdə tərəfdaşdır və bizim mədəniyyət sahəsində görüşlərimiz artıq ənənəvi 
xarakter daşıyır”.

Birinci xanım bu ay Romada və digər şəhərlərdə keçirilən Azərbaycan 
Mədəniyyəti Günlərinin maraqla qarşılandığını qeyd etmişdir: “Bu ilin payı
zında Azərbaycanda İtaliya Mədəniyyəti Günləri keçiriləcək. Mən sizi əmin 
etmək istərdim ki, İtaliyanın zəngin tarixi, mədəniyyəti, incəsənəti, musiqisi, 
rəssamlıq və memarlıq məktəbi ölkəmizdə çox yaxşı tanınır və sevilir”.

Mədəniyyət və incəsənətin xalqları, insanları bir araya gətirmək, daha yaxşı 
anlamaq üçün ən gözəl vasitə olduğunu deyən Mehriban Əliyeva, gələcəkdə 
ölkələrimiz arasında maraqlı layihələrin həyata keçiriləcəyini, əməkdaşlığın 
daha da möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etmişdir.

Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvinin Romadakı abidəsinin müəllifləri xalq 
rəssamı Salxab Məmmədov və əməkdar rəssam Əli İbadullayevdir.

Layihə Roma şəhər meriyasının tarix və incəsənət komissiyası tərəfindən 
təsdiqlənmişdir.

2012ci il iyunun 5də SanktPeterburqda dahi Azərbaycan şairi və mütə
fəkkiri Nizami Gəncəvinin 870 illik yubileyi münasibətilə onun adını daşıyan 
bağın təntənəli açılışı olmuşdur. 

Açılış mərasimində Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti Leyla Əli
yeva iştirak etmişdir. 

Leyla Əliyeva mərasimi açaraq bildirmişdir ki, Nizami Gəncəvi adına bağın 
açılışı Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi ilə SanktPeterburq 
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Administrasiyasının daha bir layihəsidir. O demişdir: “2002ci il iyunun 9da 
XII əsrin dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkirinin SanktPeterburqda abi
dəsinin açılışında prezidentlər Heydər Əliyev və Vladimir Putin iştirak etmiş
lər. Bakıda hazırlanmış abidə Azərbaycan xalqının SanktPeterburqa hədiyyəsi 
olmuşdur. Nizaminin obrazını Azərbaycan heykəltəraşı, V.Muxina adına Lenin
qrad Ali Rəssamlıq Məktəbini məzunu Qəyruş Babayev yaratmışdır. Bu il 
şairin anadan olmasının 870 ili tamam olur. Bununla əlaqədar, fondun nüma
yəndəliyinin hamiliyi ilə bağda qranitdən nadir skamyalar və Nizaminin 
əsərlərindən fraqmentlər təsvir edilmiş pannolar qurulmuş, şairin abidəsi bərpa 
olunmuşdur. SanktPeterburq qubernatorunun qərarı ilə bu gözəl bağa Nizami 
Gəncəvinin adı verilmişdir. Göstərdiyi dəstəyə görə şəhər rəhbərliyinə minnət
darlığını bildirən Leyla Əliyeva, əmin olduğunu bildirmişdir ki, Heydər Əliyev 
Fondu və SanktPeterburq Administrasiyası gələcəkdə hələ xeyli maraqlı layi
hələr həyata keçirəcəklər. 

SanktPeterburqda Nizamiyə abidə ucaldılmasının tarixçəsindən söz açan 
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu vurğulamışdır ki, Şimal pay
taxtının ziyalıları Böyük Vətən müharibəsinin ən ağır illərində dahi şairin 800 
illik yubileyini qeyd etmişlər. Böyük Nizamiyə bu qayğıkeş münasibəti Azər
baycan xalqının heç vaxt unutmayacağını vurğulayan səfir, SanktPeterburqda 
onun abidəsinin ucaldılmasında iştirak edənlərə və bu ideyanı dəstəkləyənlərə 
minnətdarlığını bildirərək demişdir: “Bu abidə və bağ Azərbaycan və Rusiya 
arasında olan dostluğu, yaxşı münasibətləri təcəssüm etdirir”. 

SanktPeterburq hökumətinin Mədəniyyət Komitəsi sədrinin müavini Alek
sandr Platunov sözügedən hadisənin SanktPeterburq sakinləri üçün əhə
miyyətindən, Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında dostluq münasibətlərinin 
möhkəmlənməsində oynadığı roldan söz açmışdır. Ümumrusiya Azərbaycan 
Konqresinin icraçı direktorunun müavini İlqar Hacıyev iki xalq arasında dost
luğu və qarşılıqlı anlaşmanı möhkəmləndirmək üçün belə aksiyaların böyük 
əhəmiyyət daşıdığını vurğulamışdır. 

Azərbaycanın SanktPeterburqdakı baş konsulu Qüdsi Osmanov bağın açı
lışını Şimal paytaxtında Azərbaycan icmasının həyatında əlamətdar hadisə 
adlandıraraq vurğulamışdır ki, Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyi 
bu ölkədə çeşidli layihələr həyata keçirir. Əfsanəvi Fərman Salmanovun 
abidəsinin, “Nevski pyatoçok” deyilən ərazidə qəhrəman azərbaycanlıların xa
tirəsinə stelanın ucaldılması belə layihələrdəndir. Bu gün isə Nizami Gəncə
vinin adını daşıyan bağın açılışıdır. Dəstəyə görə şəhər administrasiyasına min
nətdarlığını bildirən Q.Osmanov demişdir: “Abidə peterburqlulara hədiyyə 
edilmişdir, bağ da Azərbaycan xalqı adından şəhərlilərə hədiyyədir”. 

Sonra Leyla Əliyeva rəmzi lenti kəsərək dahi Azərbaycan şairinin abidəsi 
önünə tər çiçəklər qoymuşdur.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın
hƏYata kEçİrdİYİ ƏhƏmİYYƏtLİ

sƏfƏr VƏ görüşLƏr

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri çərçivəsində 
onun xanımı, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti Meh
riban Əliyeva 2004cü il yanvarın 23də Parisdə, YUNESKOnun iqamətgahında 
bu beynəlxalq qurumun baş direktoru Koişiro Matsuura ilə görüşmüşdür. 

Söhbət zamanı baş direktor xalqımızın ədəbi abidəsi olan “KitabiDədə 
Qorqud” dastanının 1300 illiyi ilə bağlı YUNESKOda keçirilmiş tədbiri xatır
latmış, Prezident Heydər Əliyevin görkəmli dövlət xadimi və dünyanın tanın
mış siyasi lideri olduğunu xüsusi vurğulayaraq, Azərbaycanla YUNESKO 
arasında sıx əməkdaşlığın yaranmasında onun əvəzsiz xidmətlərini yüksək 
qiymətləndirmişdir. 

Cənab Matsuura daha sonra rəhbərlik etdiyi beynəlxalq qurumun dünyanın, 
o cümlədən qədim tarixi və zəngin abidələri olan Azərbaycanın mədəniyyətinə 
və incəsənətinə xüsusi diqqət göstərdiyini, gözəl memarlıq kompleksi İçəri
şəhərin Dünya Mədəni İrs siyahısına və xanəndə Alim Qasımovun ifasında Azər
baycan muğamlarının bəşəriyyətin qeyrimaddi irs siyahısına daxil edilməsi 
barədə ətraflı məlumat vermişdir. 

Görüşdə son zamanlar YUNESKO ilə Azərbaycan arasında əlaqələrin daha 
da genişləndiyi, ölkəmizdə qaçqın uşaqların təhsilinə xüsusi diqqət yetirildiyi 
və bununla bağlı Dövlət Proqramının hazırlanaraq həyata keçirildiyi, onlar 
üçün yeni məktəblərin inşa edilməsində bu qurumun yardımı böyük razılıq hissi 
ilə vurğulanmış, Bakıda “Qafqaz xalqlarının ənənələri evi”nin yaradılması fik ri 
səslənmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva görüşdən xatirə olaraq, YUNESKOya azər bay
canlı rəssamın müasir tablosunu hədiyyə etmişdir. 

2004cü ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyəyə 
dövlət səfəri çərçivəsində onun xanımı Mehriban Əliyevanın Ankarada bir sıra 
görüşləri olmuşdur. 

Prezident iqamətgahının Pəmbə köşkündə onun Türkiyə Prezidentinin xanımı 
Səmra Sezərlə görüşü xüsusi mehribanlıq şəraitində keçmişdir. Söhbət zamanı 
siyasət, idarəetmə, elm və mədəniyyət sahələrində çalışan türk qadınlarının nai
liyyətlərinin fərəh doğurmasından, xalqlarımız arasındakı tarixi yaxınlığın bu 
gün də uğurla davam etməsindən, türk soyunun gözəl adətənənələrindən və 
digər məsələlərdən bəhs olunmuş, ölkələrimizin inkişafında qadınların rolunu 
artırmaq üçün davamlı səylər göstərilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. 

Mehriban Əliyeva Ankarada 1958ci ildə yaradılmış Qızları Təkmil ləş dir
mə İnstitutu ilə tanış olmuşdur. Türk qızlarının bu təhsil ocağında 2 il ərzində 
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evdarlıq, zərgərlik, nəqqaşlıq, tikmə, qrafika, ayaqqabı modelçiliyi və s. 
sənətləri bütün incəliklərinə qədər öyrənməsi barədə ona məlumat verilmişdir. 

Müxtəlif geyim modellərinin nümayişi müasir türk qadınının incə zövqünü 
və mədəni səviyyəsini bir daha göstərmişdir. İnstitutun dərs otaqları ilə yaxın
dan tanışlıq, səmimi ünsiyyət xoş təəssürat yaratmışdır. 

Məşhur Ankara qalasının çöl divarları yanında yerləşən Anadolu Mədəniy
yətləri Muzeyini ziyarət edən Mehriban xanım Əliyevaya bina haqqında ətraflı 
məlumat verilmişdir. 

Bildirilmişdir ki, bu muzeyin binası XV əsrdə sultan Fatehin vəziri Mah
mud Paşa tərəfindən tikilmişdir. Muzey isə 1921ci ildən fəaliyyət göstərir. 
Buradakı eksponatlar paleolitdən başlayaraq, günümüzə qədərki uzun bir dövrü 
əhatə edir. Muzeydə Türkiyənin bütün bölgələrinə aid müxtəlif növ ekspo
natların sayı 500 mindən yuxarıdır. 

2004cü il fevral ayının 10da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Rusi
yaya rəsmi səfəri proqramı çərçivəsində onun xanımı Mehriban Əliyeva Rusiya 
Prezidentinin xanımı Lyudmila Putina tərəfindən təşkil olunmuş naharda iştirak 
etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva istər tələbəlik illərini, istərsə də Moskvada yaşa
dığı sonrakı dövrləri xatırlayaraq demişdir: “Moskva bizə bir də ona görə doğ
madır ki, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin zəngin siya
si fəaliyyətinin müəyyən dövrü məhz bu şəhərlə bağlıdır. Ona görə də Mos kva 
bizə həm də Heydər Əliyevlə bağlı maraqlı anları xatırlatmışdır”. 

Lyudmila Putina Prezident Heydər Əliyevin təkcə Azərbaycan xalqının tari
xində deyil, həm də bütün Rusiyanın tarixində dəyərli bir insan, təcrübəli dövlət 
xadimi kimi xatırlanacağını vurğulamış və ehtiram bəsləndiyini bildirmişdir.

Mehriban xanım Əliyeva Lyudmila Putinanın müşayiəti ilə Rusiyanın məş
hur Tretyakov qalereyasında olmuşdur. Bu nadir incəsənət mərkəzində təxmi
nən doqquz əsrlik bir dövrü əhatə edən on minlərlə qiymətli sənət inciləri 
toplanmışdır. Bunların arasında A.Rublyovun, K.Bryullovun, İ.Şişkinin, İ.Re
pinin, V.Surikovun və digər məşhur rus rəssamlarının əsərləri bu gün də öz 
təravətini itirməmişdir. Hörmətli qonağa bu əsərlərin ilkin vəziyyətdə saxla
nılması və bərpası üçün görülən tədbirlər barədə geniş məlumat verilmiş, eyni 
zamanda bildirilmişdir ki, burada Azərbaycan təsviri sənət məktəbinin görkəm
li nümayəndələri, dünya şöhrətli rəssamlar Səttar Bəhlulzadənin, Mikayıl 
Abdullayevin, Fuad Əbdürrəhmanovun, Tahir Salahovun, Maral Rəhmanza
dənin, Ömər Eldarovun, Toğrul Nərimanbəyovun və başqalarının əsərləri eks
po zisiyada layiqli yer tutur.

2004cü il iyunun 4də Azərbaycanın dövlət başçısının Ukraynaya dövlət 
səfəri çərçivəsində Prezidentin xanımı Mehriban Əliyeva Kiyev şəhərində bir 
sıra görüşlər keçirmiş, maraqlı tədbirlərdə iştirak etmişdir. 
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Mehriban xanım Əliyeva Kiyevin qədim abidələri ilə tanış olmuşdur. O, 
əvvəlcə XI əsrin yadigarı olan Sofiya məbədini ziyarət etmişdir. Dünyanın 
məşhur memarlıq incilərindən olan məbəd 3 min kvadratmetr ərazini əhatə 
edir. Mehriban xanım Əliyevaya məlumat verilmişdir ki, Sofiya məbədi illər 
ötdükcə genişlənib və cəlbedici bir görkəm almışdır. XI əsrdən qalmış dini 
şəkillər, mozaikalar və freskalar diqqəti daha çox cəlb edir. Divarlardakı yazılar 
bu gün də asanlıqla oxunur. Knyaz Vladimir Monomaxın öz xətti ilə yazdığı 
yazılar məbədin qədimliyindən xəbər verir. 

Mehriban xanım Əliyeva Mixaylov məbədi ilə də tanış olmuşdur. Ukray
nanın nadir abidələrindən biri olan bu məbəddə saxlanılan eksponatlar rənga
rəngliyi ilə diqqəti cəlb edir. Müxtəlif dövrlərdə dağıntılara məruz qalan məbə
din bəzi eksponatları itibbatsa da, sonralar tarixçilər və arxeoloqlar həmin əş
ya ların bu müqəddəs məbədə qaytarılmasına nail olublar. 

Mehriban xanım Əliyeva Prezident Leonid Kuçmanın xanımı Lyudmila 
Kuçma tərəfindən onun şərəfinə “Dnepr” otelində təşkil olunmuş naharda işti
rak etmişdir. 

Bununla yanaşı, Mehriban xanım Əliyeva Ukraynanın Milli Olimpiya 
Komitəsinə gəlmiş və burada Olimpiya Komitəsinin nümayəndələri və idman
çılarla görüş keçirmişdir. Azərbaycan Bədii Gimnastika Federasiyasının prezi
denti Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizdə bədən tərbiyəsi və idmanın inki
şafına göstərilən dövlət qayğısından və ümumiyyətlə, sağlam nəsil yetiş
dirilməsi üçün görülən geniş tədbirlər barədə məlumat vermişdir. O, həmçinin 
iki ölkə idmançılarının dostluq əlaqələrindən söhbət açmışdır. Ukrayna Milli 
Olimpiya Komitəsinin prezidenti Mikola Kostenko Prezident İlham Əliyevin 
gərgin səyi nəticəsində Azərbaycanda Olimpiya hərəkatının uğurlu nəticələrin
dən və idmançılarımızın müxtəlif yarışlarda qazandığı yüksək nəticələrdən xə
bərdar olduğunu söyləmişdir. Mehriban xanım Əliyeva Ukrayna Milli Olimpiya 
Komitəsinin muzeyinə milli Azərbaycan xalçası bağışlamışdır. 

Sonra Mehriban Əliyeva idman kompleksinə gəlmiş, bədii gimnastika üzrə 
Avropa çempionatında iştirak edən Azərbaycan komandasının məşqçiləri və üzv
ləri ilə görüşüb söhbət etmiş və tövsiyələrini verərək onlara uğurlar arzulamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Gürcüstana dövlət 
səfəri çərçivəsində onun xanımı Mehriban Əliyeva Gürcüstanın dövlət başçısı 
Mixail Saakaşvilinin xanımı Sandra Elizabet Rulofsun müşayiəti ilə Tbilisinin 
bir sıra elm, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət ocaqlarına getmiş, gürcü xalqının qə
dim tarixi ənənələri ilə yaxından tanış olmuşdur. 

Mehriban xanım Əliyeva 2004cü il iyunun 14də xanım Sandra Elizabet 
Rulofsla birlikdə tanınmış gürcü modelyeri Teya Lomidzenin moda salonuna 
gəlmiş və burada görülən işlər və gürcü xalqının milli dəyərlərinin qorunması, 
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inkişaf etdirilməsi sahəsində salonun həyata keçirdiyi tədbirlər barədə geniş 
məlumat almışdır. Mehriban xanım Əliyeva salonla tanışlıqdan məmnunluğunu 
söyləmiş və əl işlərindən ibarət olan sənət nümunələrinin onda xoş hislər, duy
ğular yaratdığını bildirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Gürcüstan Prezidentinin xanımının müşayiəti ilə 
ölkənin qədim paytaxtı Msxeta şəhərinə gəlmiş və burada qədim şəhərin tarixi, 
yerlərin özəllikləri barədə ətraflı məlumat əldə etmişdir. Mehriban Əliyeva qə
dim kilsəni də ziyarət etmişdir. Bildirilmişdir ki, XIII əsrdə tikilmiş kilsə bu 
günə qədər də xalqın inam və inanc yeri kimi qorunub saxlanılır. Mehriban 
xanım Əliyeva “Svetisxoveli” məbədini də ziyarət etmiş və gürcü xalqının adə
tinə uyğun olaraq, hər iki məbəddə şam yandırmışdır. 

Burada jurnalistlər Mehriban xanımdan kilsədə nə üçün şam yandırması 
barədə sual verdikdə demişdir: “Məsələ bundadır ki, hər hansı adam məbəddə 
olanda, dini etiqadından asılı olmayaraq, şam yandırır və bu zaman onun 
qəlbində hansısa fikirlər və arzular olur. Şamı yandırdıqda da bu barədə 
düşünür”. 

Azərbaycan Prezidentinin xanımı Uşaq təcili tibbi yardım mərkəzinə səfər 
etmiş və bu sağlamlıq ocağının fəaliyyəti ilə tanış olmuşdur. 

Bununla yanaşı,  Mehriban xanım Əliyeva xanım Sandra Elizabet Rulofsun 
müşayiəti ilə Tbilisidəki İncəsənət muzeyini də ziyarət etmişdir. Gürcüstanın 
qədim tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı zəngin nümunələrin toplandığı muzey Meh
riban xanım Əliyevada xoş hislər, duyğular oyatmışdır. O demişdir ki, burada 
hər şey çox gözəldir. Təəssüf ki, hamısına istədiyin kimi baxmaq üçün vaxt 
azdır. Mən Pirosmani haqqında çox eşitmiş, çox oxumuşam. Onun əsərlərinə 
baxmaq mənim üçün çox xoşdur. Sizin çox yaxşı muzeyiniz var. 

Jurnalistlərin Gürcüstanı nə kimi hislərlə tərk edirsiniz? sualını Mehriban 
xanım Əliyeva bu cür cavablandırmışdır: “Bəli, mən bu gün gedirəm. Biz bura
da cəmi iki gün olduq. Bu, çox az müddətdir. Sizin şəhəriniz çox gözəldir, 
adamlarınız çox səmimidir. Mən sizin üçün darıxacağam”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin İran İslam Res
publikasına rəsmi səfəri çərçivəsində Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva 2005ci il yan
varın 24də Tehranda İran İslam Respublikasının Prezidenti Seyid Məhəmməd 
Xatəminin xanımı Zəhra Sadeqi Xatəmi ilə görüşmüşdür. 

Xanım Zəhra Sadeqi Mehriban xanım Əliyevanı böyük hörmətlə və ehti
ramla qarşılayaraq, Azərbaycanın Birinci xanımının İrana səfərə gəlməsindən 
məmnunluğunu bildirmişdir. 

Yanvarın 24də YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əli
yeva İran Mərkəzi Bankı nəzdindəki Ləlcəvahirat muzeyi ilə tanış olmuş, zən
gin və çox gözəl olan muzeyin fəxri qonaqlar kitabına ürək sözlərini yazmışdır. 
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Azərbaycan Prezidentinin xanımı Tehrandakı xalça muzeyində də olmuş
dur. Mehriban xanım Əliyevaya məlumat verilmişdir ki, burada İranın qə dim və 
zəngin xalçaçılıq sənətinə aid minlərlə əl işi saxlanılır. Xalçalar ara sında Təbriz 
xalçaçılıq məktəbinin nümunələri diqqəti daha çox cəlb edir. Ümu miyyətlə, 
İranın dekorativtətbiqi sənətində toxuculuq və xalçaçılıq mühüm yer tutur və 
onun əsas mərkəzləri Təbriz, Kaşan, Kirman, İsfahan və Yəzd şəhərləridir. 

Mehriban xanım Əliyeva burada xalçanın toxunma prosesini izləmiş, mini
atür sənətindən ibarət sərgiyə və muzeydə nümayiş etdirilən digər dəyərli eks
ponatlara, əl işlərinə də baxmışdır. 

İranın qədim tarixinə, etnoqrafiyasına aid eksponatlar, o cümlədən müxtəlif 
dövrləri əks etdirən məişət əşyaları, incəsənət nümunələri hörmətli qonaqda 
böyük maraq doğurmuşdur. 

Yanvarın 25də YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əli
yeva İranın sabiq Prezidenti, hazırda Dövlət Məsləhət Şurasının sədri Əli 
Əkbər Haşimi Rəfsəncaninin qızı Fatimə Rəfsəncanini onun xahişi ilə qəbul 
etmişdir. Görüş zamanı Fatimə Rəfsəncani rəhbərlik etdiyi xeyriyyə fondunun 
fəaliyyəti və həmin fondun bilavasitə yardımı ilə təşkil olunan Xüsusi Xəstə
liklər Mərkəzinin talassemiya, hemofiliya, şəkərli diabet və böyrək xəstəlikləri 
olan insanlara tibbi yardım sahəsində gördüyü işlər barədə qonağa ətraflı məlu
mat vermişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Tehranda İranın sonuncu şahı Məhəmməd Rza 
Pəhləvinin sarayını ziyarət etmişdir. Hörmətli qonağa məlumat verilmişdir ki, 
73 il əvvəl tikilmiş sarayda 1970ci illərin sonlarında əsaslı bərpa işləri apa
rılmışdır. Şahın evindəki əksər əşyalar vaxtilə Fransadan gətirilmişdir. Bəzək 
işlərinin əksəriyyəti qızıldandır. Saraydakı yundan toxunmuş 121 kvadratmetr
lik xalça diqqəti daha çox cəlb edir. 

Azərbaycan Prezidentinin xanımı sarayın ayrıayrı otaqlarını gəzmiş, məi
şət və bəzək əşyalarına baxmışdır. 

Elə həmin gün xanım Mehriban Əliyeva Xüsusi Xəstəliklər Mərkəzi ilə də 
yaxından tanış olmuş, buradakı şəraitlə maraqlanmışdır. 

Xanım Mehriban Əliyeva rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun şəkərli 
diabet xəstəliyinə tutulan uşaqlara yardım proqramı barədə məlumat verərək, 
hazırda talassemiyalı uşaqlara yardım proqramı üzərində iş getdiyini söylə miş
dir. Bu sahədə İran tərəfinin əldə etdiyi təcrübənin onlar üçün faydalı olaca ğına 
inandığını bildirmişdir. 

Xanım Fatimə Rəfsəncani rəhbərlik etdiyi fondun bu sahədə Heydər Əliyev 
Fondu ilə yaxından əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu söyləmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva mərkəzlə tanışlıqdan məmnun qaldığını bildirmiş, 
xeyirxah və nəcib işlərinə görə bu səhiyyə ocağının kollektivinə uğurlar arzu
lamışdır. 
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2005ci il martın 4də YUNESKOnun baş direktoru Koiçiro Matsuura Pa
risdə xoşməramlı səfirlərin illik iclasında iştirak edən xoşməramlı səfir, Heydər 
Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti 
Mehriban xanım Əliyevanı qəbul etmişdir. 

Görüş zamanı Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin səmimi salamlarını baş direktora çatdırmışdır. Son dövrdə YUNESKO 
ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiyini vurğulayan xoş
məramlı səfir Azərbaycan musiqisinə, xüsusilə muğama göstərilən qayğını, 
onun mədəni irs siyahısına daxil edilməsini, YUNESKOnun bu sahədə məq
sədyönlü fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi fondların gördüyü işlər, maddi
mədəni irsin, o cümlədən muğamların qorunması və təbliği ilə bağlı həyata 
keçirilən layihələr barədə məlumat vermiş, eyni zamanda bu və digər məsə
lələrdə YUNESKOnun dəstəyinə, yardımına ehtiyac duyulduğunu söyləmiş
dir. Mehriban xanım YUNESKOnun xoşməramlı səfirlərinin illik iclasının 
ümumi fəaliyyət proqramına təsirini də vurğulamışdır. 

Baş direktor YUNESKO ilə Azərbaycan arasında elm, təhsil və mədəniyyət 
sahələrində mövcud əlaqələrin inkişafından razı qaldığını xüsusi vurğulamışdır. 
K.Matsuura Azərbaycan Prezidentinin maddimədəni irsin qorunması sahəsin
dəki tədbirlərini yüksək qiymətləndirmiş, Azərbaycanı zəngin tarixi abidələrə, 
mədəniyyətə, o cümlədən musiqiyə malik bir ölkə kimi səciyyələndirmişdir. 

2005ci il martın 21də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban 
Əliyeva Fondda Gürcüstan Prezidentinin xanımı Sandra Elizabet Rulofs ilə 
görüşmüşdür. 

Fondun prezidenti qonağı səmimi salamlayaraq, ona ölkəmizə xalqımız 
üçün əziz olan bir gündə – Novruz bayramında səfər etdiyi üçün minnət
darlığını bildirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi Fondun fəaliyyəti barədə danı
şaraq qeyd etmişdir ki, onun əsas vəzifələrindən biri xəstə uşaqlara, o cümlə
dən qan xəstəliyinə – talassemiyaya tutulmuş uşaqlara yardım etməkdir. Bu 
məqsədlə Fond layihə həyata keçirir. Həmin layihə çərçivəsində bir sıra təd
birlər görülmüş, o cümlədən gündüz stasionarı olan tibb mərkəzi tikilmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva mayın 27də İslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədə
niyyət Təşkilatının ( İSESKO) ölkəmizdə səfərdə olan baş direktoru doktor Əb
düləziz bin Osman ƏlTuveycri ilə görüşmüşdür. 

Fondun prezidenti müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı və qurucusu, 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini, zəngin irsini örənib 
gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədi ilə yaradılmış Fondun ölkəmizdə elm, 
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təhsil, mədəniyyət və səhiyyənin inkişafı, sosial və ekoloji problemlərin həlli 
ilə bağlı həyata keçirdiyi layihələr barədə qonağa məlumat vermişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun işləyib hazırladığı 
“Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı” proqramı çərçivəsində hazırda 
Fondun vəsaiti hesabına respublikanın ucqar dağ kəndlərində yerləşən 120 
ümumtəhsil məktəbində, əlil, yetim, valideyn himayəsindən məhrum olan 
uşaqlar üçün 11 xüsusi internat məktəbində, qocalar evlərində əsaslı təmir
yenidənqurma işləri aparıldığını, 25 belə müəssisənin Fondun qəyyumluğu ilə 
fəaliyyət göstərdiyini, talassemiyalı xəstə uşaqların müalicəsi üçün kompleks 
tədbirlərin işlənib hazırlandığını, Şərq musiqisinin nadir incisi olan qədim 
muğamlarımızdan ibarət kompakt disklərin buraxıldığını, çox əhatəli “Azər
baycan portalı” layihəsi üzrə işlərin davam etdiyini bildirmişdir. 

Aldığı geniş məlumatdan razı qaldığını, cəmi bir il əvvəl fəaliyyətə baş
layan Fondun qısa müddətdə belə dəyərli işlər gördüyündən məmnunluğunu 
söyləyən doktor ƏlTuveycri Mehriban xanımın mərhum anası professor Aida 
xanım İmanquliyevanın ərəb ölkələrində görkəmli şərqşünas kimi yaxşı tanın
dığını vurğulamış, bir sıra nüfuzlu ərəbşünasların da təklif və təşəbbüsü ilə ali
min əsərlərinin ərəb dilinə tərcümə olunub nəşr ediləcəyini bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti qonağa professor Aida İmanquliyeva
nın əsərlərini və Fondun xatirə hədiyyələrini təqdim etmişdir. Öz növbəsində 
İSESKOnun baş direktoru Mehriban xanımı Səudiyyə Ərəbistanının paytax
tında rəhbərlik etdiyi təşkilatın yeni iqamətgahının açılış mərasiminə dəvət 
etmişdir. 

Doktor ƏlTuveycri sonra Fondun muzeyi ilə tanış olmuş, dahi şəxsiyyət 
Heydər Əliyevin Vətənə, xalqa həsr edilmiş şərəfli ömür yolunu əks etdirən 
ekspozisiyaya, onun haqqında yazılmış kitablara baxmışdır. Görüşdən razı qal
dığını bildirən qonaq Fondun binasının klassik Şərq arxitekturasının ən yaxşı 
ənənələrini özündə birləşdirdiyini də vurğulamışdır. 

2005ci il avqustun 24də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva YUNESKOnun baş direktorunun 
xanımı Takaka Matsuura ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizdə gedən ictimaisiyasi proseslərdə qadın
ların rolu barədə qonağa məlumat verərək, Azərbaycanda gender siyasəti nin 
uğurla tətbiq edildiyini, qadınların Milli Məclisdə və yüksək dövlət vəzifə
lərində təmsil olunmalarına dair çoxsaylı misallar gətirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanda elmin, mədəniyyətin tərəqqisində, 
mədəni irsin qorunması və təbliğində YUNESKOnun dəstəyini yüksək qiy
mətləndirmişdir. 

Xanım Takaka Matsuura müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda baş 
verən köklü dəyişikliklərin öz ölkəsində maraqla izləndiyini söyləmiş, YUNES
KOnun Azərbaycana diqqət yetirməsinin təsadüfi olmadığını bildirmişdir. 
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
Mehriban Əliyeva 2005ci il avqustun 31də Türkiyənin Mərmərə Qrupu Stra
teji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri Akkan Suverin başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşmüşdür. 

Akkan Suver və nümayəndə heyətinin üzvləri fenomen şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin həyatının ən müxtəlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixin
in bütöv bir dövrü barədə geniş təsəvvür yaradan çoxsaylı fotoşəkillərə, dün
yanın tanınmış siyasi xadimlərinin ona bəxş etdikləri hədiyyələrə, Ulu Öndəri
miz haqqında kitablara, onun müxtəlif ölkələrin liderləri, elm, mədəniyyət və 
incəsənət xadimləri ilə çəkilmiş şəkillərinə böyük maraqla baxmışlar. 

Fondun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva ilə 
nümayəndə heyətinin üzvləri arasında görüş keçirilmişdir. 

2004cü il mayın 10dan fəaliyyətə başlayan Heydər Əliyev Fondunun 
vəzifələri, əsas məqsədləri haqqında ətraflı məlumat verən Mehriban xanım 
bildirmişdir  ki, Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış azərbaycançılıq fəlsəfəsi
nin, azərbaycançılıq ideyasının təbliği, gələcək nəsillərə çatdırılması, ölkəmizin 
sosial problemlərinin həlli ilə bağlı məsələlər Fondun daim diqqət mərkəzində
dir. Fondun vəsaiti hesabına 26 uşaq evi və internat məktəbində əsaslı təmir və 
bərpa işləri aparılmış, uşaqlara vaxtaşırı yardımlar edilmiş, diabet və talassemi
ya xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara kömək üçün xüsusi proqramlar həyata 
keçiriməkdədir. 

Fondun təhsil və mədəniyyət sahəsində çox böyük layihələri olduğunu 
vurğulayan Mehriban xanım, “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı 
çərçivəsində ən ucqar rayon, qəsəbə və kəndlərdə yeni dərs ilinədək 132 mək
təbin tikilib istifadəyə veriləcəyini söyləmişdir. O, Azərbaycan muğamının 
dünyaya daha yaxından tanıdılması üçün buraxılan “Qarabağ xanəndələri” al
bomunun YUNESKO səviyyəsində də yüksək qiymətləndirildiyini bildirmişdir. 

Bakıda “KitabiDədə Qorqud” dastanının 1300 illiyinə həsr olunmuş tədbir
lərdə iştirakını, Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyev ilə görüşlərini xatırladan 
cənab Akkan Suver Fondun çox maraqlı ekspozisiyası ilə tanışlıqdan məmnun 
olduğunu söyləmişdir. O, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti və xoşməramlı 
səfir Mehriban xanım Əliyevanın çoxşaxəli fəaliyyətini yüksək qiymətləndir
miş, rəhbərlik etdiyi qurumun Fondla qarşılıqlı əlaqələrinin möhkəmlənəcəyinə 
əminliyini vurğulamışdır. 

2005ci il sentyabrın 16da Parisdə Heydər Əliyev Fondunun və Azərbay
can Mədəniyyəti Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı 
səfiri Mehriban xanım Əliyeva YUNESKOnun baş direktoru Koişiro Matsuu
ra ilə görüşmüşdür. 

YUNESKOnun baş direktoru Mehriban xanımı hörmətlə qarşılayaraq, 
BMTnin 60 illiyi ilə əlaqədar NyuYorkda keçirilən tədbirə qatıldığı üçün, 
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aka demik Yusif Məmmədəliyevin 100 illiyi ilə bağlı yubiley mərasimində 
iştirak edə bilməməsindən təəssüfləndiyini söyləmişdir. Baş direktor Azər
baycana son səfərini məmnunluqla xatırlayaraq, ona və nümayəndə heyətinə 
göstərilən qonaqpərvərliyə görə Mehriban xanıma dərin minnətdarlığını bildir
mişdir. Ba kıdakı görüşlərin onda çox gözəl təəssürat yaratdığını söyləyən 
Koişiro Matsuura YUNESKO ilə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin yüksək 
səviyyədə oldu ğunu vurğulamışdır. 

Mehriban xanım Əliyeva akademik Yusif Məmmədəliyevin yubileyinin Pa
risdə qeyd olunmasından məmnunluğunu bildirmişdir. O, YUNESKO ilə Azər
baycan arasında əməkdaşlığın inkişafından razılıqla söhbət açaraq, qarşı lıqlı 
əlaqələrin bundan sonra da yüksələn xətlə inkişaf edəcəyini vurğulamışdır. 

Finlandiya Prezidentinin həyat yoldaşı Pentti Arayarvi 2005ci il sentyabrın 
29da Azərbaycan Prezidentinin xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva qonağa Azərbaycanın qədim tarixindən, xalqımı
zın zəngin mədəni ənənələrindən geniş məlumat vermişdir. 

Yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirən cənab Pentti Arayarvi 
Azərbaycan paytaxtına səfərinin ilk günü barədə təəssüratını bölüşmüşdür. 

Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Meh
riban xanım Əliyeva 2005ci il dekabrın 5də vokalçıların Bülbül adına 3cü 
Beynəlxalq müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvləri ilə görüşmüşdür. 

Münsiflər heyətinin sədri, SSRİ xalq artisti, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı, 
Lenin və SSRİ Dövlət mükafatları laureatı, Beynəlxalq Musiqi Xadimləri İtti
faqının prezidenti, akademik İrina Arxipova, üzvlər – Mariya Biyeşu (Moldo
va), Bibigül Tulegenova (Qazaxıstan), Firəngiz Əhmədova, Fərhad Bədəlbəyli 
(Azərbaycan), Mati Palm (Estoniya), Mariya Stefyuk (Ukrayna), Nodar And
quladze (Gürcüstan), Korneliya fon Kerssenbrok (Almaniya), Oleq Melnikov 
(Belarus) əvvəlcə Fondun sərgi və ekspozisiyası ilə tanış olmuşlar. Qonaqlara 
Ümummilli Liderimizin şəxsi arxivindən götürülmüş və onun fəaliyyətinin 
ayrıayrı dövrlərini əhatə edən fotoşəkillər barədə ətraflı məlumat verilmişdir. 

Hörmətli qonaqlar fenomen şəxsiyyət Heydər Əliyevin həyatının ən müx
təlif məqamlarını əks etdirən və Azərbaycan tarixinin bütöv bir dövrü barədə 
geniş təsəvvür yaradan çoxsaylı fotoşəkillərə, dünyanın tanınmış siyasi xadim
lərinin ona bəxş etdikləri hədiyyələrə, Ulu Öndərimiz haqqında kitablara, onun 
müxtəlif ölkələrin liderləri, xüsusən elm, mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə 
çəkilmiş şəkillərinə böyük maraqla baxmışlar. 

Mehriban xanım qonaqları səmimiyyətlə salamlayaraq, onları ölkəmizdə və 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən çox böyük qürur 
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hissi keçirdiyini söyləmişdir. O, Heydər Əliyev Fondu haqqında qısa məlumat 
verərək bildirmişdir ki, 2004cü il mayın 10da fəaliyyətə başlayan Fondun 
əsas məqsəd və vəzifələri Heydər Əliyev tərəfindən yaradılmış azərbaycançılıq 
fəlsəfəsini, azərbaycançılıq ideyasını təbliğ etmək və gələcək nəsillərə çatdır
maqdır. Ancaq bununla bərabər, Fond fəaliyyətə başladığı ilk gündən qarşıya 
zamanın tələblərinə cavab verən vəzifələr qoymuş, böyük, qlobal layihələr 
həyata keçirməyə başlamışdır. Fondun prezidenti konkret insanların problem
lərinin həllinə kömək, ölkənin sosial problemlərinin həlli, uşaq evləri və inter
nat məktəblərində təlimtərbiyə alan, diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaq
lara yardım, talassemiyasız həyat, təhsil, mədəniyyət sahəsində çox böyük layi
hələr həyata keçirildiyini diqqətə çatdırmışdır. Belə layihələrdən biri olan 
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” proqramı çərçivəsində cari ilin son altı 
ayında respublikamızın bütün regionlarında 130 məktəb binasının tikilib istifa
dəyə verildiyini vurğulamışdır. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevin həmişə mədə
niyyətin inkişafına, xalqlar arasında dostluq əlaqələrinin genişlənməsinə böyük 
diqqət yetirdiyini vurğulayan Mehriban xanım, dünya şöhrətli siyasi xadimin 
Azərbaycan professional vokal sənətinin banisi Bülbülün 100 illik yubileyi 
münasibətilə imzaladığı Sərəncamda hər 3 ildən bir görkəmli sənətkarın xatirə
sinə həsr edilmiş beynəlxalq müsabiqənin də keçirilməsini gərəkli saydı ğını, 
əvvəlki iki müsabiqənin yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu, həmin müsabi
qələrin qalibi olan 30dan çox vokalçının dünyanın möhtəşəm konsert salonla
rında dəfələrlə uğurla çıxış etdiklərini diqqətə çatdırmışdır. 3cü müsa biqədə də 
Rusiya, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, Özbəkistan, Qazaxıstan, Çin və İrandan 
60 gənc vokalçının iştirak etməsini yüksək dəyərləndirən Mehriban xanım Əli
yeva, əmin olduğunu bildirmişdir ki, artıq yekun mərhələsinə qədəm qoyan bu 
müsabiqənin qalibləri də ifaçılıq sənətinə öz töhfələrini verəcəklər. 

Mehriban xanım münsiflər heyətinin üzvlərinə Heydər Əliyev Fondunun 
mədəniyyət sahəsində həyata keçirdiyi layihələrdən olan “Qarabağ xanəndələ
ri” musiqi albomunu, Fondun fəaliyyətindən bəhs edən kitabı hədiyyə etmişdir. 

ABŞın Aparıcı Yəhudi Təşkilatları Sədrləri Konfransının nümayəndə he
yəti 2006cı il fevralın 13də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 

Fondun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu
tatı Mehriban xanım Əliyeva qonaqlara ingilis dilində müraciət edərək, onları 
səmimiyyətlə salamlayaraq, Amerikada yaşayan yəhudiləri birləşdirən təşkila t
ların təmsilçilərini ölkəmizdə və Ulu Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan 
Fondda görməkdən çox böyük qürur hissi keçirdiyini söyləmişdir. O, Heydər 
Əliyev Fondu haqqında qısa məlumat verərək bildirmişdir ki, Fond nüfuzlu 
beynəlxalq təşkilatlarla, dünyanın müxtəlif ölkələrinin ictimai, qeyrihökumət 
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təşkilatları ilə əməkdaşlığa da çox böyük əhəmiyyət verir və ABŞın yəhudi 
təşkilatları ilə də əlaqələr yaradılmasına hazırdır. 

Yəhudi təşkilatlarının təmsilçiləri Fondun və onun prezidentinin konkret 
insanların və ölkənin sosial problemlərinin həlli, uşaq evləri və internat mək
təblərində təlimtərbiyə alan, diabet xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlara yar
dım, talassemiyasız həyat, təhsil, mədəniyyət sahəsində çox böyük layihələr 
həyata keçirməsinin şahidi olduqlarını vurğulamışlar. Onlar Azərbaycan xalqı
nın zəngin mədəniyyəti, klassik və müasir musiqi sənəti ilə əyani tanışlıqdan 
məmnun qaldıqlarını bildirərək, Mehriban xanımın həm də YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun və Gimnas
tika Federasiyasının prezidenti kimi səmərəli fəaliyyətini yüksək qiymətlən
dirmişlər. 

Amerikalı qonaqlar respublikamızda hər addımda hiss etdikləri qonaqpər
vərliyə, Bakıda yəhudi məktəbinin inşası üçün geniş torpaq sahəsi ayrılmasına 
köməyə görə təşəkkür etmişlər. Azərbaycan Prezidenti ilə görüşün onların qəl
bində silinməz izlər qoyduğunu, ölkəmizdə bütün dinlərdən, millətlərdən olan 
insanların azad, dinc, birgəyaşayışı üçün hər cür hüquqimənəvi şəraitin möv
cud olduğunu yəqin etdiklərini, erməni təcavüzünün xalqımıza böyük əzablar 
verdiyini öyrəndiklərini bildirmiş, Azərbaycan həqiqətlərinin ABŞda yayıl
masına yardımçı olacaqlarını söyləmişlər. 

Mehriban xanım Əliyeva vurğulamışdır ki, hələ 10 il əvvəl Azərbaycan Mə
dəniyyətinin Dostları Fondunu yaradarkən əsas niyyəti xalqımızın zəngin mə
dəniyyətini, qədim keçmişini, adətənənələrini, dünyaya yaymaq, tanıtmaq ol
muşdur. Çox sağ olun ki, siz də bunları vurğuladınız, düzgün dəyərləndir diniz, 
Azərbaycanın təkcə neft ölkəsi yox, həm də zəngin mədəniyyətə malik diyar 
olduğunu dediniz. Mən həmişə bu fikirdə olmuş, bu amalla yaşamışam ki, xoş 
niyyət, xoş əməl dünyada çox şeyi yaxşılığa doğru dəyişə bilər. 

2006cı il martın 8də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Tokio
da məşhur İkebana Akademiyası (Mərkəzi) ilə tanış olmuşdur. 

Yaponiyada İkebana – buketdüzəltmə sənətinin 600 illik tarixi var. 1924cü 
ildə yaradılmış Mərkəzin isə dünyanın bir sıra ölkəsində nümayəndəlikləri 
fəaliyyət göstərir. Bu mərkəz hazırda Gündoğar ölkənin ən məşhur mərkəz
lərindən biri sayılır. Mərkəzlə tanışlıq zamanı Mehriban xanıma bir neçə buket
düzəltmə nümunəsi göstərilmişdir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Yaponiyaya rəsmi səfəri çərçivə
sində onun xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2006cı il 
martın 9da Tokioda Yaponiya Kimono Akademiyası ilə tanış olmuşdur.
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“Kimono” sözü yapon dilində geniş mənada milli geyim mənasını verən 
ümumi anlayışdır. Min ildən artıq tarixi olan kimononun növləri çoxdur: kişi və 
qadın kimonoları, üst, alt kimonoları və s. Kişi kimonoları adətən tutqun rəngli 
parçadan tikilir və naxışları az olur. Qadın kimonolarının qolları uzun, kəməri 
isə enli olub arxada bant şəklində bağlanır. XVII əsrdən başlayaraq, kimono 
əhalinin bütün təbəqələrinin universal geyiminə çevrilmişdir. XIX ərsin sonun
da Avropa mədəniyyətinin təsiri ilə kimono tədricən məişətdən sıxışdırılsa da, 
tamamilə itməmişdir. Milli adət və ənənələrə çox həssas olan yaponlar, onu bu 
günədək qoruyub saxlamışlar. 

2006cı il martın 10da Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Tokio
da dünyada məşhur olan Kabuki teatrı və “Meycici” məbədi ilə tanış olmuşdur. 

Hörmətli qonağa məlumat verilmişdir  ki, mənşəyi xalq mahnıları və 
rəqsləri ilə bağlı olan klassik yapon teatrı Kabuki teatrı XVII əsrdə Kioto şəhə
rində yaranmışdır. XVIII əsrin sonu Kabuki teatrının çiçəklənmə dövrü olmuş
dur. Bu dövrdə formalaşmış tamaşalar müasir Kabuki teatrında da qorunub sax
lanılmışdır. Kabuki teatrında qəti müəyyən edilmiş səhnə qanunları sistemi (əl
qol hərəkətləri, səsin modulyasiyası, simvolik qrim və s.) mövcuddur. İfaçılar 
kuklaların hərəkətlərini təqlid edirlər. Tamaşalar xüsusi avadanlıqla təchiz 
edilmiş böyük teatrlarda göstərilir. Ənənəvi Kabuki teatrı indiyədək böyük 
tamaşaçı kütləsinə malikdir və aktyorlar qrupu yalnız kişilərdən ibarətdir. Bu 
aktyorlar Yaponiyanın ən məşhur mədəniyyət ustaları kimi tanınırlar. 

Mehriban xanım Əliyeva günün ikinci yarısında Tokio şəhərində 1920ci 
ildən fəaliyyət göstərən böyük “Meycici” buddist məbədi ilə tanış olmuşdur. 
Məbədin dini rəhbəri Azərbaycanın Birinci xanımını salamlamış və məbədin 
dini, elmi fəaliyyəti haqqında ətraflı məlumat vermişdir. 

Məbədin dini rəhbəri Mehriban xanım Əliyevaya xatirə hədiyyəsi təqdim 
etmişdir. 

2006cı il aprelin 4də Azərbaycan Prezidentinin xanımı Mehriban Əliye
vanın və Türkiyə Prezidentinin xanımı Səmra Sezərin görüşü olmuşdur. 

Xanım Səmra Sezər Azərbaycanda olmasından və Mehriban xanımla bir 
daha görüşməsindən məmnunluq duyduğunu bildirmiş və vurğulamışdır ki, 
Türkiyənin dövlət başçısının bu səfəri ölkələrimiz arasında qarşılıqlı müna
sibətlərin daha da inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir.

MDB ölkələri Yəhudi İcmaları Federasiyasının prezidenti Lev Levayevin 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin üzvləri 2006cı il aprelin 11də Heydər 
Əliyev Fondunda olmuşlar.

Fondun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu
tatı Mehriban xanım Əliyeva MDB ölkələrində yaşayan yəhudiləri birləşdirən 
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təşkilatların təmsilçilərini ölkəmizdə və Ulu Öndərin adını daşıyan Fondda 
görməkdən məmnunluğunu söyləmişdir. O, Fond haqqında qısa məlumat verə
rək bildirmişdir ki, Fondun əsas məqsədi dahi şəxsiyyət, müstəqil Azərbaycan 
dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin zəngin elminəzəri, siyasi irsini öyrənib 
gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ibarət olsa da, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, so
sial layihələrin həyata keçirilməsinə də xüsusi diqqət yetirir, ölkəmizin 
hərtərəfli inkişafına öz töhfəsini verir. Ötən il Fondun təşəbbüsü və layihəsi ilə 
132 mək təb binası tikilib istifadəyə verilmişdir, bu il isə daha 100 məktəb 
binasının inşası nəzərdə tutulmuşdur. Fond uşaq evləri və internat məktəb
lərində böyüyən, eləcə də talassemiyalı və diabetli uşaqlara ardıcıl qayğı və 
köməyi də özünün prioritet vəzifələrindən sayır, bu istiqamətdə xüsusi proq
ramlar hazırla yıb həyata keçirir. Nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, dünyanın 
müxtəlif ölkələri nin ictimai, qeyrihökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa da çox 
böyük əhəmiyyət verilir və onların sırasında yəhudi təşkilatları da vardır. 

Yəhudi təşkilatlarının təmsilçiləri Fondun və onun prezidentinin konkret 
insanların və ölkənin sosial problemlərinin həlli sahəsində çox böyük layihələr 
həyata keçirməsi barədə məlumatlı olduqlarını vurğulamışlar. Onlar Bakıda 
olarkən Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyəti, klassik və müasir musiqi 
sənəti ilə əyani tanışlıqdan məmnun qaldıqlarını bildirmiş, Mehriban xanımın 
həm də YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dost
ları Fondunun və Gimnastika Federasiyasının prezidenti kimi səmərəli fəaliy
yətini yüksək qiymətləndirmişlər. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva 2006cı il 
aprelin 25də Bakıda səfərdə olan Dünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Li 
Yonq Vuk ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva cənab Li Yonq Vuku Bakıda və müstəqil Azər
baycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən 
məmnunluğunu söyləmişdir.

2004cü ildən fəaliyyət göstərən Fondun ölkəmizdə təhsil, mədəniyyət sa
həsində bir sıra layihələr həyata keçirdiyini bildirən Mehriban xanım Əliyeva 
demişdir ki, səhiyyə sahəsindəki problemlərə xüsusi diqqət yetirilir. 

Bu sahədə həyata keçirilən ilk tədbirlərdən biri “Diabetli uşaqlara ən yük
sək qayğı” layihəsidir. 2004cü il dekabrın 4də Fondda layihənin təqdimatın
dan sonra ictimaiyyətin, yerli və xarici təşkilatların diqqətini ölkəmizdəki dia
betli uşaqların problemlərinə yönəltdiyimizə görə, Beynəlxalq Diabet Federasi
yasının bu işdə iştirakı fəallaşdı. Beləliklə, Azərbaycanda bu xəstəliyə tutulmuş 
14 yaşınadək 310 nəfər uşağın insulinlə təminatındakı çətinliklərin bir çoxu 
aradan qaldırıldı. 

Mehriban xanım demişdir  ki, səhiyyə sahəsində Fondun həyata keçirdiyi 
digər layihə ölkədə talassemiyanın qarşısının alınmasına yönəlmişdir. Talas
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semiyalı xəstələrin sayı, vəziyyəti, müalicə imkanları ilə bağlı müvafiq infor
masiya toplandıqdan sonra 2005ci ilin fevralında “Talassemiyasız həyat 
naminə” mövzusunda keçirilən dəyirmi masada ictimaiyyət nümayəndələri, 
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası ilə 
birgə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunmuş, müasir avadanlıqla təchiz 
olunmuş Talassemiya Diaqnostika Mərkəzinin yaradılması qərara alınmışdır. 

Layihədə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqların təhlükəsiz və keyfiyyətli 
qanla təmin olunması ücün donor xidmətinin inkişafı, əhalinin maarifl ən di ril
məsi, prenatal diaqnostika üsulu ilə xəstəliyin proqnozlaşdırılması məsələlərinə 
də daim diqqət yetirilir. Talassemiya ilə mübarizədə İtaliya, Türkiyə, Yunanıs
tan və İsrailin təcrübəsi öyrənilir. Bir neçə ölkənin talassemiya sahəsində tanın
mış mütəxəssislərinin Azərbaycana səfərləri təşkil edilmiş və müzakirələr 
aparılmışdır. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində Azərbaycanda yüksək ixtisaslı kadr
ların hazırlanması üçün başqa ölkələrlə mütəxəssis mübadiləsinin təşkili də 
nəzərdə tutulur. 

Mehriban xanım ölkəmizdə bu xəstəliyin vaxtında aşkar edilməsi üçün 
lazımi müasir avadanlığın olmadığını bildirərək, bu və digər sahələrdə Dünya 
Səhiyyə Təşkilatının köməyinə ehtiyac olduğunu vurğulamışdır. DST kimi 
mötəbər qurumun rəhbərinin Azərbaycana səfərinin ölkəmizdə səhiyyənin inki
şafına müsbət təsir göstərəcəyinə inandığını bildirmişdir. 

DSTnin baş direktoru Li Yonq Vuk bu sahədə təşəbbüslərini və konkret 
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmişdir. Ölkəmizə ilk səfərinin, Azərbaycan 
Prezidenti və onun xanımı ilə görüşlərin onda xoş təəssürat yaratdığını vurğu
lamışdır. Cənab Li Yonq Vuk rəhbərlik etdiyi təşkilatın Fondla əməkdaşlığa 
hazır olduğunu, səmərəli əlaqə qurulacağına əminliyini söylədi, qaldırılan mə
sələlərin bir çoxunun həllinə kömək edəcəyini bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva 2006cı il mayın 11də Almaniyanın “Fresenius Me
di cal Care” şirkətinin nümayəndəsini qəbul etmişdir.

Mehriban xanım ölkədə talassemiyanın qarşısının alınmasına yönəlmiş 
layihə barədə də danışaraq demişdir  ki, respublikanın bəzi rayonlarında bu 
xəstəlik geninin yayılma tezliyi xüsusi təşviş doğurur. Ona görə də Heydər 
Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə ölkəmizdə talassemiyalı xəstələrin sayı, 
vəziyyəti, müalicə imkanları barədə müvafiq informasiya toplandıqdan sonra 
Beynəlxalq Talassemiya Federasiyası ilə birgə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə 
olunmuş, müasir avadanlıqla təchiz ediləcək Talassemiya Diaqnostika Mərkə
zinin yaradılması qərara alınmışdır. Layihədə bu xəstəlikdən əziyyət çəkən 
uşaqların təhlükəsiz və keyfiyyətli qanla təmin olunması ücün donor xidməti
nin inkişafı, əhalinin maarifləndirilməsi, prenatal diaqnostika üsulu ilə xəstə
liyin proqnozlaşdırılması məsələlərinə də diqqət yetirilir. 
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Heydər Əliyev Fonduna son vaxtlar xroniki böyrək çatışmazlıqlarından 
əziyyət çəkən xəstələrdən daxil olan müraciətlərin sayının getdikcə artdığını 
xatırladan Mehriban xanım Əliyeva, xəstəliyin qarşısının alınması, tibbi yardım 
xidmətinin vəziyyəti ilə bağlı görülən işlər barədə məlumat vermişdir. O, Fon
dun müraciətinə müsbət yanaşaraq, 200 min avro dəyərində 10 ədəd hemodia
liz aparatının verilməsinə görə “Fresenius Medical Care” şirkətinin rəhbər
liyinə təşəkkürünü bildirmişdir. Respublikamızda böyrək çatışmazlığından 
əziyyət çəkən yüzlərlə xəstənin və cəmi 94 belə aparatın olduğunu bildirən 
Mehriban xanım, hədiyyəni yüksək dəyərləndirmişdir.

Almaniya şirkətinin nümayəndəsi və səhiyyə naziri Fondun həyata keçir
diyi layihələri, Azərbaycan əhalisinin sağlamlığına diqqət və qayğısını yüksək 
qiymətləndirmişlər. Şirkətin təmsilçisi bu aparatların yüzlərlə xəstə üçün 
əvəzsiz kömək olacağını vurğulamış və Fondla əlaqələrin inkişafına bundan 
sonra da səy göstərəcəklərini bildirmişdir. 

Ölkəmizdə səfərdə olan BMTnin Qadınlar üçün İnkişaf Fondunun 
(YUNİFEM) icraçı direktoru xanım Noelin Heyzer 2006cı il mayın 26da 
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.

Fondun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin depu
tatı Mehriban xanım Əliyeva Noelin Heyzeri müstəqil Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən məmnun oldu
ğunu söyləyərək, Fond haqqında qısa məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, 
2004cü ilin mayında fəaliyyətə başlamış Fondun əsas məqsədi dahi şəxsiyyət, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyevin zəngin elminəzəri, 
siyasi irsini öyrənib, gələcək nəsillərə çatdırmaqdan ibarət olsa da, təhsil, 
səhiyyə, mədəniyyət, idman, sosial layihələrin həyata keçirilməsinə də xüsusi 
diqqət yetirir, ölkəmizin hərtərəfli inkişafına öz töhfəsini verir. Ötən il Fondun 
təşəbbüsü və layihəsi ilə 132 məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir. Fond 
ölkədə mövcud olan uşaq evlərinin və internat məktəblərinin hamısını daim 
diqqətdə saxlayır və mütəmadi olaraq, təmir işlərinin aparılmasını təşkil edir. 

Səhiyyə sahəsindəki layihələrə toxunan Mehriban xanım, talassemiyalı və 
diabetli uşaqlara qayğı və köməyin Fondun prioritet vəzifələrindən biri oldu
ğunu söyləmiş, ölkəmizdə müasir avadanlıqla təchiz olunmuş Talassemiya 
Diaqnostika Mərkəzinin inşa ediləcəyini bildirmişdir. 

Mehriban xanım demişdir ki, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticə
sində qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüş bir milyondan çox soyda
şımızın, xüsusən də bu ailələrdən olan uşaqların təhsili ilə bağlı məsələləri və 
qadınların problemlərini həll etməyə çalışırıq. 

Nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla, qeyrihökumət təşkilatları ilə əməkdaşlığa 
da çox böyük əhəmiyyət verildiyini vurğulayan Mehriban xanım, Fondun ötən 



112

ildən BMT ilə birgə böyük bir proqramın icrasına başladığını diqqətə çat
dırmışdır. Bu proqram kor və zəif görən insanların informasiyakommunikasi
ya texnologiyalarından istifadə etməsinə imkan yaradacaqdır. 

YUNİFEMin icraçı direktoru xanım Noelin Heyzer vaxt tapıb onunla gö
rüşdüyünə görə Mehriban xanıma təşəkkür edərək demişdir ki, sizin gör düyünüz 
işlər barədə ölkənizə gəlməzdən əvvəl də məlumatım olmuşdur. N.Heyzer Fon
dun prezidentinin bu sahədə təşəbbüslərini və konkret fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirmişdir. 

Qonaq, dünyada ən böyük iqtisadi artımın müşahidə edildiyi Azərbaycanda 
əldə olunan gəlirlərin insanların rifahına yönəldilməsini və bu işdə Mehriban 
xanımın rolunu xüsusi vurğulamışdır. 

Ölkəmizdə səfərdə olan Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin sədri Tatyana 
Anodina, onun müavini Aleksandr Filatov, “Azərbaycan Hava Yolları” Dövlət 
Konserninin baş direktoru Cahangir Əsgərov və konsernin bir qrup nüma
yəndəsi 2006cı il iyunun 2də Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar. 

Fondun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban xanım Əliyeva qonağı ölkəmizdə və Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən şad olduğunu söyləmişdir. O, 
Heydər Əliyev Fondunun müxtəlif yönümlü proqramları haqqında məlumat 
vermiş, əsas məqsədi Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri tərəfindən yara
dılmış azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və gələcək nəsillərə çatdırılması 
olan Fondun, qayğıya və köməyə ehtiyacı olanların problemlərinin həlli, uşaq 
evləri və internat məktəblərində tərbiyə alan uşaqlara, qaçqın və məcburi köç
künlərə yardım, elm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahəsində gördüyü işlərdən 
danışmışdır. 

T.Anodina səmimi qəbula görə təşəkkürünü bildirərək, Azərbaycanda gedən 
nəhəng quruculuq işlərinin miqyasına heyran qaldığını, Heydər Əliyev Fondu
nun onda zəngin təəssürat doğurduğunu söyləmişdir. Qonaq hələ 1991ci ildə 
Dövlətlərarası Aviasiya Komitəsinin yaradılmasında Heydər Əliyevin xüsusi 
rolunu vurğulamışdırı. Moskvada ali vəzifədə işləyərkən nəqliyyat sektoruna 
rəhbərlik etmiş Heydər Əliyevin bu sahədə də peşəkar olduğunu, daim dəyərli 
məsləhətləri ilə düzgün yol göstərdiyini, hava məkanında təhlükəsizlik prob
lemlərinin həlli üçün vahid əlaqələndirici regional təşkilatın yaradılmasının 
zəruriliyini müdrikcəsinə tövsiyə etdiyini diqqətə çatdırmışdır. 

Birinci Beynəlxalq rus kitabı festivalının iştirakçılarından böyük bir qrupu 
2006cı il sentyabrın 15də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 

Qonaqlara məlumat verilmişdir ki, Fond 2004cü il mayın 10da – 
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin doğum günü fəaliy
yətə başlamışdır. Görkəmli siyasi xadimin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq 
yara dılmış Fondun əsas məqsədləri Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və 
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təbliğ etməkdən, Ulu Öndərin Azərbaycanın sosialiqtisadi, mədəni tərəqqisinə 
yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda 
əyani təsəvvür yaratmaqdan ibarətdir. Fond dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu 
beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsinə kömək etməyi, ölkənin sosial 
problemlərinin həllini dəstəkləməyi, konkret insanlara qayğını da prioritet vəzi
fələrindən sayır. Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliğində də quru
mun dəyərli, səmərəli köməyi var. 

Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban xanım Əliyeva qonaqları 
Azərbaycanda Rusiya İli çərçivəsində keçirilən Birinci beynəlxalq rus kitabı 
festivalı münasibətilə təbrik edərək demişdir: “İlk belə festivalın məhz Bakıda 
keçirilməsi tamamilə qanunauyğundur. Siz yəqin bilirsiniz ki, Azərbaycanda 
rus ədəbiyyatına, incəsənətinə, mədəniyyətinə həmişə ehtiramla yanaşmışlar. 
Lakin tariximizin müəyyən dövründə – ölkələrimizin müstəqilliyə qovuşduğu 
dövrdə yəqin ki, obyektiv səbəblərə görə biz “mədəni qıtlıq” hiss etdik. Biz bu 
gün də mədəni dialoqun zəruriliyinə, ünsiyyətə, qonşuların və dostların 
mədəniyyəti ilə tanış olmağa ikiqat ehtiyac duyuruq. 

Bu baxımdan bizim çox yaxşı ənənələrimiz var və çox xoşdur ki, onlar da
vam və inkişaf edir. 

Azərbaycan postsovet məkanında yeganə dövlətdir ki, müstəqillik əldə 
olun duqdan sonra burada heç bir rusdilli məktəb bağlanmamış, bu məktəblərin 
hamısı fəaliyyətini davam etdirmişdir. Azərbaycan və bakılılar dünya mədə
niyyətinin bir hissəsi olan rus mədəniyyətinə həmişə məhəbbət və hörmətlə 
yanaşmışlar. Ölkənin paytaxtında Bakı Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir”. 

Mehriban xanım Əliyeva başçılıq etdiyi Fondun fəaliyyətindən danışaraq 
bildirmişdir ki, onun fəaliyyət sahəsi çox genişdir. Humanitar proqramlar, yəni 
təhsil, səhiyyə, sosial məsələlər, cəmiyyətin ən aztəminatlı təbəqələrinə, qaç
qınköçkünlərə, – onlar Azərbaycanda təxminən bir milyon nəfərdir, – yar dım 
öncül istiqamətlərdir. 

Təhsil sahəsinə xüsusi diqqət yetirilir. Çox böyük layihələr həyata keçirilir, 
iki il əvvəl yeni məktəblərin tikintisi layihəsinə başlanılmışdır. Heydər Əliyev 
Fondunun dəstəyi ilə 2004cü ilin mayından bu günədək 260 yeni məktəb 
binası tikilmişdir. Onların əksəriyyəti dağlıq ərazilərdə, gedişgəlişi çətin olan 
rayonlarda inşa edilmişdir. Bu proqram davam etdirilir və yaxın illərdə daha 
500 məktəb binası tikmək planlaşdırılır. 

Görüşdə görkəmli yazıçılar, ictimai xadimlər Çingiz Aytmatov, Oljas Süley
menov, Tatyana Ustinova, Federal Mətbuat və Kütləvi Kommunikasiyalar 
Agentliyinin rəhbəri Mixail Seslavinski, “Rus Klubu” Beynəlxalq Mədəni
Maarif İttifaqının prezidenti Nikolay Sventitski, İTARTASSın baş direktoru 
Vitali İqnatenko və başqaları çıxış edərək bildirmişlər ki, bu festival dövlə t
lərimizin həyatında çox böyük hadisədir. Bu, təkcə ədəbi hadisə, humanitar 
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münasibətlər sahəsində hadisə deyil, həm də xalqlarımızın düzgün yolla, 
müstəqil və çox gözəl yolla getmələrinin daha bir sübutudur. 

Qonaqlar qeyd etmişlər ki, onlar Azərbaycanda sovet və müasir rus ədəbiy
yatının, klassik rus ədəbiyyatının necə sevildiyinin və oxunduğunun şahidi 
olmuşlar. Tədbirlər zamanı paytaxt vətəndaşları ilə görüş və söhbətlərinin necə 
səmimilik və mehribanlıq şəraitində keçməsindən yaxşı mənada təəccüb
lənmişlər. 

Qonaqlar Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətindən danışaraq, Mehriban 
xanım Əliyevanın rolunu yüksək qiymətləndirmiş, bildirmişlər ki, indi dünyada 
fondlar çoxdur. Lakin Heydər Əliyev Fondunun fərqləndirici xüsusiyyəti bun
dadır ki, o, fəaliyyətin müxtəlif istiqamətlərini özündə birləşdirmişdir – bunlar 
mədəniyyət və tarix, təhsil və səhiyyə, bir çox digər humanitar məsələlərdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bildirdi ki, bu qurumun planlarına 
ölkədə kitab mağazalarının geniş bir şəbəkəsini yaratmaq da daxildir. 

Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin xanımı Sandra Elizabet Rulofs 
2006cı il oktyabrın 9da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 

Azərbaycanın Birinci xanımı 2004cü ilin mayın 10da dahi şəxsiyyət, 
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış 
Fondun məqsədləri barədə hörmətli qonağa məlumat verərək demişdir ki, quru
mun əsas məqsədləri Prezident Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və 
təbliğ etməkdən, onun Azərbaycanın sosialiqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəl
miş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, qonaqlarda əyani təsəv
vür yaratmaqdan, dahi şəxsiyyətin müəllifi olduğu beynəlxalq layihələrin hə
yata keçirilməsini dəstəkləməkdən, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş 
təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Bununla 
yanaşı, Fond təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm sahələri ilə də bağlı genişmiq
yaslı layihələr hazırlayıb həyata keçirir. Uşaq evləri və internat məktəblərinin 
yenidən qurulması, bu qurumların madditexniki bazasının yaxşılaşdırılması, 
valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara hərtərəfli qayğı göstərilməsi, 
dia bet və talassemiyadan əziyyət çəkən insanlara kömək, yeni məktəblərin 
tikintisi, əlil uşaqlarda informasiya texnologiyaları ilə işləmək vərdişlərinin 
aşılanması, zəngin mədəniyyətimizin öyrənilməsi, təbliği istiqamətində görül
müş işlərdən danışan Mehriban xanım bildirmişdir ki, ötən ilyarımda respubli
kamızda hər biri müasir tələblərə cavab verən 190 məktəb tikilib istifadəyə 
verilmişdir. Bunun 90ı ən ucqar dağ kəndlərindədir. Gələn il daha 50 məktəb 
binasının tikilməsi nəzərdə tutulur. 

Hazırda Bakıda xalqımızın qədim musiqi sənəti olan muğamın təbliğinə 
xidmət edən Muğam Mərkəzinin, talassemiyalı xəstələrin müayinə və müali
cəsi mərkəzinin tikilməkdə olduğu da vurğulanmışdır. 
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2006cı il oktyabrın 20də 
YUNESKOnun baş direktoru Koişiro Matsuura ilə görüşmüşdür. 

Görüş zamanı Azərbaycanla YUNESKO arasındakı əməkdaşlığın yeni 
yolları və formaları müzakirə edilmiş, xüsusilə, qurumun təşəbbüsü ilə 
Azərbaycanda 2008ci ildə “Avropada və Mərkəzi Asiyada qlobal maarif
lənmə” mövzusunda regional konfransın keçirilməsi imkanları araşdırılmışdır. 
Mehriban xanım Əliyeva bu məsələyə müsbət yanaşaraq, onu dəstəkləmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri, 
Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2006cı il noyabrın 6da 
Bakının Əzizbəyov rayonunun Şüvəlan qəsəbəsində, Fuad Fərhadoğlu adına 
230 nömrəli orta məktəbdə seçicilərlə görüşmüşdür.

Şüvəlan qəsəbəsinin sakinləri adından çıxış edən Tamilla Rəcəbova bu 
görüşə hədsiz sevinc hisləri ilə gəldiyini, Mehriban xanımın deputatlıq fəaliy
yətinin bir ili ərzində görülən işlərin göz qabağında olduğunu bildirdi. Qəsə
bənin illərdən bəri həlledilməmiş su probleminin aradan qaldırıldığını xüsusi 
vurğulayaraq minnətdarlıq etmişdir. O, Mehriban xanıma müraciətlə demişdir 
ki, qonşuluqda yaşayan tənha qarıya teztez baş çəkirəm, evə girən kimi 
görürəm ki, bir tərəfdə Sizin, o biri tərəfdə Prezidentimiz İlham Əliyevin port
reti vurulubdur. Şüvəlanda hansı evə qədəm bassanız, belə mənzərəni görə
cəksiniz. Allahtaaladan Sizə və ailənizə cansağlığı arzu edirik, Sizi həmişə de
putatımız kimi görmək istəyirik. 

Müəllim Vəzirxan Əbilov son bir ildə Binə qəsəbəsində görülən işlərin 
əhatə dairəsinin genişlənməsindən, yeni məktəb, xəstəxana, mədəniyyət evi və 
kitabxananın, yardımçı elektrik stansiyasının, idman kompleksinin tikintisindən 
danışaraq, park salındığını, qəsəbəyə təzə asfalt yol, su xətti çəkildiyini, qaz 
təminatı məsələsinin həll edildiyini vurğulamışdır. Xalqımızın millimənəvi 
dəyərlərinə həmişə hörmətlə yanaşan Mehriban xanıma qəsəbədəki İmam Rza 
və Möhsün Səlim məscidlərinin bərpasına göstərdiyi qayğıya görə xüsusi 
təşəkkürünü bildirmişdir. İyunun 15də Prezident İlham Əliyevlə birlikdə Meh
riban xanımın da Hövsanda təməlqoyma mərasimində iştirak etdiyi 1176 yerlik 
məktəbin təzə binasının inşasının da sürətlə davam etdiyini söyləmişdir. O, 
çıxışının sonunda demişdir: “Bu yaxınlarda Sizin təşəbbüsünüzlə Parisdə 
YUNESKO çərçivəsində Azərbaycan günü keçiriləndə təmiz ingilis dilində 
çıxış etməyiniz qəlbimizi fərəh, iftixar hissi ilə doldurmuşdur. Bir də ona görə 
çox sevinirik ki, Azərbaycanın Birinci xanımı olmaqla yanaşı, Siz həm də bi
zim deputatımızsınız”. 

Türkan qəsəbəsinin sakinləri adından Mehriban xanımı salamlayan Mətanət 
Mayılova qəsəbəyə təzə asfalt yol çəkildiyini, poliklinika tikildiyini, park sa
lındığını, uşaq bağçası, şahmat klubu, təcili tibbi yardım binaları inşa edildi
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yini, internat məktəbinin yenidən qurulduğunu, abadlıqquruculuq işlərinin da
vam etdiyini vurğulamışdır. Ramazan bayramında Mehriban xanımın adından 
dindarlar üçün süfrə açılmasını dini dəyərlərimizə hörmətin ifadəsi kimi 
səciyyələndirmişdir. Bu il mayın 9da dövlət başçısı ilə birlikdə Mehriban xa
nımın qəsəbədə olmasının türkanlıların qəlbində silinməz izər buraxdığını, 
“Əzizbəyov rayonunun inkişafı fondu”nun rayon sakinlərinin problemlərinin 
həllinə yardımçı olduğunu bildirərək, yekdilliklə səs verdikləri deputata ən xoş 
arzularını yetirmişdir. 

Zirə qəsəbəsinin sakini Əlisahib Məmmədov isə çıxışında demişdir: “Tele
viziya ekranlarında nəvələrimizin də birbirinə “bizim deputatımızdır” deyə 
fəxrlə göstərdiyi Mehriban xanım, düz bir il əvvəl Siz Zirə ağsaqqallarını yığıb 
problemlərimizi soruşanda, mən kənd ağsaqqalları adından bir neçə məsələni 
diqqətinizə çatdırmışdım. Fikirləşmişdim ki, zərif bir qadının çiyninə bu qədər 
problemin həllini qoymaqla, bəlkə də, günah iş görürəm. İndi, bir ildən sonra 
Sizə camaatımız adından ancaq, “Sağ olun, Allah xoşbəxt ailənizi başacan 
eləsin!” deməyə gəlmişəm. Siz bizim dilə gətirmədiyimiz, özünüzün gəzib 
gördüyünüz çatışmazlıqları da aradan qaldırmısınız”. 

Daha sonra Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşı İlqar Mustafayev son bir 
ildə deputat Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Əzizbəyov rayonunda 
görülmüş işlər haqqında qısa məlumat verərək demişdir: “Şüvəlan qəsəbəsində 
beyin iflici və polimielit keçirmiş uşaqlar üçün 16 nömrəli internat məktəbi, ye
tim və valideyn himayəsindən məhrum uşaqlar üçün respublika yardımçı inter
nat məktəbi, 1 nömrəli uşaq evinin yay düşərgəsi, Şimal DRESi qəsəbəsindəki 
10 nömrəli uşaq bağçası və 230 nömrəli məktəb, 31 nömrəli birləşmiş şəhər 
xəstəxanası əsaslı şəkildə bərpa edilib yenidən qurulmuş, 156 nömrəli orta 
məktəb üçün 700 şagird yerlik yeni bina inşa edilmişdir. Müasir tipli şahmat 
mərkəzinin tikintisi layihələndirilir, Şüvəlan qəsəbəsinin yolları təmir edilmiş 
və işıqlandırılmış, dayanacaqlar quraşdırılmışdır. Qəsəbəyə su xətti çəkilmişdir. 
Şimal DRESi qəsəbəsində binaların dam örtüyünün və fasadının təmir işlərinə 
başlanılmışdır. 

Binə qəsəbəsində alaqapı tikilmiş, 1176 şagird yerlik 218 nömrəli əsas 
məktəbin yeni binasının inşasına başlanılmışdır. 70 nömrəli körpələr evi – uşaq 
bağçası, İmam Rza məscidi, Möhsün Səlim məscidi yenidən qurulmuş, 110 ki
lovoltluq “Yeni Binə” yardımçı stansiyası istifadəyə verilmiş, qəsəbəyə su xətti 
çəkilmiş, əsas yollar təmir olunaraq işıqlandırılmış, dayanacaqlar quraşdırılmışdır. 

Türkan qəsəbəsində alaqapı, Təhsiltədris Mərkəzi və 256 nömrəli əsas 
məktəbin 300 şagird yerlik yeni binası inşa olunmuş, nitqi qüsurlu uşaqlar üçün 
respublika internat məktəbi, 214 nömrəli uşaq bağçası, 17 nömrəli şəhər polik
linikası, 18 nömrəli təcili yardım stansiyasının 25 nömrəli filialı yenidən qu
rulmuş, aptek istifadəyə verilmiş, bankomat quraşdırılmış, Türkan parkının 
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yenidən qurulması işlərinə başlanılmışdır. Qəsəbənin əsas yolları təmir edilərək 
işıqlandırılmış, yol boyu dayanacaqlar quraşdırılmışdır. 

Zirə qəsəbəsində alaqapının, Qışlaq sahəsindəki 122 nömrəli ibtidai məktəb 
üçün 100 şagird yerlik binanın inşası başa çatmış, neftçi Əbdülhəsən Ba
bayevin abidəsi yenidən qurulmuş, xalq rəssamı Baba Əliyevin barelyefi 
açılmış, bankomat qoyulmuş, qəsəbənin əsas yolları təmir edilmiş, işıqlan
dırılmış, dayanacaqlar quraşdırılmışdır. Zirə parkının, mədəniyyət evinin, iaşə 
kompleksinin inşasına başlanılmışdır. 

Mərdəkan qəsəbəsində 2 nömrəli yetim və valideyn himayəsindən məhrum 
uşaqlar üçün internat məktəbi, oğlanlar üçün respublika xüsusi məktəbi yeni
dən qurulmuş, 183 nömrəli məktəb üçün yeni tədris korpusu, rayon mərkəzi 
kitabxanası üçün bina inşa olunmuşdur. Hazırda Əzizbəyov adına mədəniyyət 
evində yenidənqurma işləri gedir. Pir Həsən ziyarətgahının yenidən qurulması 
başa çatmaqdadır. 

Buzovna qəsəbəsində, 206 nömrəli orta məktəb üçün əlavə korpus inşa 
edilmiş, 1296 şagird yerlik məktəbin, Cümə məscidinin yenidən qurulmasına 
başlanmışdır”. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin türkdilli ölkələrin 
dövlət başçılarının Antalyada keçirilən VIII zirvə görüşü çərçivəsində ölkə
mizin Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2006cı il 
noyabrın 17də “Divan Palya” hotelində Türkiyə Prezidenti Əhməd Necdət Se
zərin xanımı Səmra Sezərlə görüşmüşdür. 

Görüşdə iki dost və qardaş ölkə arasında səmimi münasibətlərin ardıcıl 
olaraq möhkəmləndiyi, ikitərəfli əməkdaşlığın bütün sahələrdə genişləndiyi və 
dərinləşdiyi vurğulanmışdır. Bu baxımdan türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 
uğurla keçən VIII zirvə görüşünün də bütün türkdilli ölkələrin xalqlarının, o 
cümlədən Azərbaycan və türk xalqlarının əlaqələrinin daha da inkişafına yeni 
töhfələr verəcəyi diqqətə çatdırılmışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı, AzərbaycanABŞ parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Heydər Əliyev Fondunun preziden
ti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva ABŞa 2006cı 
il dekabrın 4də başlanmış səfəri çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirmişdir. 

ABŞ Konqresində Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədrləri, konqres
menlərdən: demokrat Solomon Ortis, respublikaçı Bil Şuster və qrupun üzvləri 
Ed Uilfild, Visente Foks ilə görüşündə xanım Mehriban Əliyeva Azərbaycan ilə 
ABŞ arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğunu və uğurla inkişaf et
diyini vurğulamışdır. Görüş zamanı bir neçə aktual məsələ, o cümlədən Er
mənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli, Azadlığa Dəstək 
Aktına 907ci düzəlişin aradan qaldırılması, Azərbaycanın geostrateji mövqeyi, 
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ölkəmizin müasir durumu ətrafında müzakirələr aparılmışdır. Hər iki tərəf 
parlamentlərarası əlaqə və mübadilələrin ölkələrimiz arasında münasibətlərin 
daha da gücləndirilməsi üçün əhəmiyyətini vurğulamış və bu sahədə müəyyən 
proqramın tərtib edilməsinin zəruriliyini qeyd etmişlər. 

Mehriban xanım ABŞ Konqresinin Avropa və yeni təhlükələr üzrə alt 
komitəsinin sədri vəzifəsinin icrasına yaxın günlərdə başlayacaq konqresmen 
Robert Ueksler ilə görüşmüşdür. Ölkələrimiz arasında münasibətlərin bütün 
sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini vurğulayan Mehriban xanım Əliyeva ABŞın 
dəstəyi ilə regionda həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətini, ölkəmiz dövlət 
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra ABŞın Azərbaycana güclü dəstək verdiyini 
qeyd etmişdir. Mehriban xanım Robert Ueksleri ölkəmizdə həyata keçirilən is
lahatlar, əldə edilmiş nailiyyətlər ilə tanış olmaq üçün Azərbaycana səfərə də
vət etmişdir. 

Konqresmen Ueksler Azərbaycanın ABŞ üçün əhəmiyyətinə toxunaraq, 
yeni seçilmiş Konqresin Cənubi Qafqaz regionuna, xüsusilə Azərbaycana diq
qətini daha da artıracağına ümidvar olduğunu bildirmişdir. 

Görüşdə regional vəziyyət, Azadlığa Dəstək Aktına 907ci düzəlişin ləğvi 
istiqamətində səylərin artırılması və digər məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi 
aparılmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Corc Buş 
Prezident Kitabxanası Fondunun prezidenti, ABŞın Milli təhlükəsizlik məsə
lələri üzrə sabiq müşaviri general Brent Skoukroftla görüşmüşdür. Söhbət 
zamanı Heydər Əliyev Fondu ilə Corc Buş Prezident Kitabxanası Fondu ara
sında əməkdaşlığın perspektivləri və birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsə
lələri müzakirə edilmişdir. General Brent Skoukroft Mehriban xanım Əliye
vanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun təhsil, mədəniyyət və səhiyyə 
sahəsində həyata keçirdiyi layihələr barədə məlumatı maraqla dinləmiş və 
görülən işləri yüksək qiymətləndirmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Vaşinqtonun nüfuzlu təhlil və tədqiqat 
mərkəzlərinin, universitetlərinin nümayəndələri ilə görüş keçirmişdir. Görüşdə 
ABŞın tanınmış alim və ictimai xadimləri, o cümlədən Syuzan Eyzenhauer, 
Frederik Star, Svant Kornel, Ancela Stend, Ceyms Beyker, Rob Sobhani, Roald 
Saqdeyev, Ariel Koen iştirak etmişlər. ABŞAzərbaycan münasibətlərinin inki
şafını yaxından izləyən alimlər Azərbaycanın hazırkı mərhələsinə dair öz müla
hizələrini söyləmiş və bu münasibətlərin dinamikasına yeni ahəng vermək üçün 
fikirlərini bildirmişlər. 

Səfər zamanı Mehriban xanım Əliyeva həmçinin “Volter Rid” adına hərbi 
tibb mərkəzində və Vaşinqtondakı Toxuculuq muzeyində olmuşdur. Toxuculuq 
muzeyində Azərbaycan xalçaçılıq muzeyi ilə uğurla həyata keçirilən layihələr 
barədə Azərbaycanın Birinci xanımına məlumat verilmişdir. 
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
Mehriban xanım Əliyeva Vaşinqtondakı ABŞAzərbaycan Ticarət Palatası 
nəzdində olan Azərbaycan Ticarət və Mədəniyyət Mərkəzində Amerikada 
yaşayıb fəaliyyət göstərən azərbaycanlı və amerikalı incəsənət xadimləri ilə 
görüşmüşdür. 

Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin yüksək səviyyəsindən danışan 
Mehriban xanım Əliyeva vurğulamışdır ki, zəngin mədəni irsimizin Amerikada 
tanıdılmasına dair layihələrin həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır. 

Bu layihələrin sərgilər, konsertlər, Amerikada Azərbaycan günləri kimi 
keçirilməsini mümkün hesab edən Azərbaycanın Birinci xanımı bu işdə ABŞ
da yaşayan azərbaycanlı incəsənət xadimlərinin dəstəyinin vacib olduğunu bil
dirmişdir. 

Dekabrın 7də Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva Ağ evdə 
ABŞın Birinci xanımı Lora Buş ilə görüşmüşdür. Mehriban xanım Əliyeva 
ABŞa səfəri zamanı göstərilən qonaqpərvərliyə görə xanım Lora Buşa təşək
kürünü bildirmişdir. Səmimi şəraitdə keçən söhbətdə iki ölkənin birinci xanım
ları AzərbaycanABŞ münasibətlərinin möhkəmləndirilməsində təhsil, səhiyyə, 
mədəniyyət sahələrinin rolundan danışmışlar. 

Mehriban xanım Əliyeva və Lora Buş bu sahələrdə öz ölkələrində həyata 
keçirilən proqram və layihələr barədə birbirilərinə məlumat vermişlər. Azər
baycanda Heydər Əliyev Fondu tərəfindən təhsil sahəsində həyata keçirilən 
layihələr ABŞın Birinci xanımında xüsusi maraq doğurmuşdur. Görüşdə vur
ğulanmışdır ki, hər iki ölkənin gələcəyi baxımından təhsil sahəsinə yönəldilən 
sərmayə ən dəyərlisidir. Bu sahədə birgə səylərin görülməsinin əhəmiyyətindən 
də danışılmışdır. Bununla bağlı Mehriban xanım Əliyeva Lora Buşun Ameri
kanın xarici ölkələrlə əməkdaşlıq təcrübəsi barədə məlumatını maraqla dinlə
mişdir. Görüşün sonunda Mehriban xanım Əliyeva ABŞın Birinci xanımını öl
kəmizə səfərə dəvət etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva ABŞ senatoru Key Beyli Hatçinson və Konqresin 
üzvü Şila Sikula Qibs ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan ilə ABŞ arasında münasibətlərin 
uğurla inkişaf etdiyini vurğulayaraq, əməkdaşlığımızın daha da gücləndi ril mə
sinin vacib olduğunu bildirmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı Xəzər höv
zəsində həyata keçirilən enerji layihələrinin əhəmiyyətinə də toxunmuş və bu 
layihələrin reallaşmasında ABŞın mühüm rol oynadığını xüsusi qeyd etmişdir. 

Senator Hatçinson ABŞ ilə Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə uğurlu əmək
daşlığını, ABŞın bir çox şirkətlərinin ölkəmizə irihəcmli investisiyalar qoydu
ğunu diqqətə çatdırmışdır. Azərbaycana səfərini məmnuniyyətlə xatırla dan se
nator bu səfərin onda xoş təəssüratlar yaratdığını bildirərək demişdir: “Region
da dostlara malik olmaq bizim üçün çox önəmlidir”. 
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Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu və sena
tor Hatçinsonun həmsədri olduğu “Vital Voice” qeyrihökumət humanitar təş
kilatı arasında əməkdaşlığa dair memorandum imzalanmışdır. 

Mehriban xanım Əliyevanın Azərbaycanın ABŞdakı səfirliyində Ameri
kanın müxtəlif ştatlarında təhsil alan azərbaycanlı tələbələr ilə görüşü maraqlı 
keçmişdir. Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyətində təhsil layihələrinin prioritet 
yer tutduğunu qeyd edən Mehriban xanım Əliyeva Fondun bu istiqamətdə 
apardığı konkret işlərdən danışmışdır. O, Prezident İlham Əliyev tərəfindən 
imzalanmış Fərmanın Azərbaycanın istedadlı tələbələrinin xarici ölkələrdə təh
sil almasına geniş imkanlar açacağını bildirmişdir. Azərbaycanın Birinci 
xanımı tələbələri ABŞda təhsillərini bitirdikdən sonra Vətənə qayıdıb 
biliklərini ölkə nin inkişafı naminə sərf etməyə çağırmışdır. 

ABŞAzərbaycan Ticarət Palatası Vaşinqtonun möhtəşəm “Endryu Melon” 
Auditoriumunda Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanın şərəfinə 
ziyafət vermişdir. Ziyafətdə 300dən artıq qonaq, o cümlədən Ağ evin və 
Dövlət Departamentinin yüksək vəzifəli rəsmiləri, ABŞ Konqresinin üzvləri, 
görkəmli siyasi və ictimai xadimlər, xarici ölkələrin ABŞda akkreditə olunmuş 
səfirləri iştirak etmişlər. Mərasimin aparıcısı, ABŞAzərbaycan Ticarət Palata
sının həmsədri Ceyms Beyker Mehriban xanımı və onu müşayiət edən Milli 
Məclisin üzvlərini salamlamışdır. Ziyafətdə ABŞ Senatının Xarici əlaqələr 
komitəsinin sədri, senator Riçard Luqar geniş nitq söylədikdən sonra Mehriban 
xanım Əliyevaya söz verilmişdir. Mehriban xanım Əliyeva nitqində ABŞa 
səfərindən məmnunluğunu ifadə etmiş, AzərbaycanABŞ əlaqələrinin əhəmiy
yətindən danışmış və bu səfərin ikitərəfli əməkdaşlığın daha da genişləndirilmə
si və möhkəmləndirilməsinə töhfə verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir. 

Ziyafətdə Mehriban xanım Əliyevaya ABŞAzərbaycan Ticarət Palatasının 
“2006cı ilin xoşməramlı səfiri” mükafatı təqdim edilmişdir. 

Palata, həmçinin senator Riçard Luqarı “Azadlığa dəstək” mükafatı ilə təltif 
etmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva ABŞa işgüzar səfəri çərçi
vəsində dövlət katibinin ictimai diplomatiya və ictimai məsələlər üzrə müavini 
Karen Hyuz ilə görüşmüşdür. Mehriban xanım rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondu tərəfindən humanitar sahədə həyata keçirilən layihələr barədə danışaraq, 
neftdən əldə edilən gəlirlər hesabına ölkəmizdə təhsil, səhiyyə və mədəniyyət 
sahələrinin inkişaf etdirildiyini vurğulamışdır. O, ErmənistanAzərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsindən söhbət açaraq, münaqişə nəticəsində vali deyn
lərindən məhrum olmuş uşaqlara qayğı göstərilməsinin Heydər Əliyev Fondu
nun daim diqqət mərkəzində olduğunu qeyd etmişdir. 

Karen Hyuz Heydər Əliyev Fondu tərəfindən görülən işləri yüksək qiymət
ləndirmiş və bunun Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
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etdiyini vurğulamışdır. O, Azərbaycanın dini azadlığa hörmət edilməsi 
baxımından nümunəvi ölkə olduğunu bildirmiş və 2007ci ildə İslam Konfransı 
Təşkilatı tərəfindən Bakıda “Dözümlülüyün təbliğ olunmasında kütləvi infor
masiya vasitələrinin rolu” mövzusunda keçiriləcək konfrans ilə maraqlan
mışdır. Bu konfransın Azərbaycanda keçirilməsinin ölkəmiz üçün mühüm 
olduğunu qeyd edən Mehriban xanım Karen Hyuzu bu tədbirə dəvət etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva ABŞ dövlət katibinin demokratiya və qlobal 
məsələlər üzrə müavini Paula Dobryanski ilə görüşmüşdür. Görüşdə ümumi 
təhlükələr, xüsusilə quş qripi xəstəliyinin qarşısının alınması istiqamətində iki 
ölkənin əməkdaşlığı məsələləri müzakirə edilmiş və xanım Dobryanski bu işdə 
ölkəsinin Azərbaycana hərtərəfli kömək göstərməyə hazır olduğunu bildir
mişdir. Ölkələrimiz arasında iqtisadi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə işçi qrup
larının fəaliyyət göstərdiyini qeyd edən Paula Dobryanski, həmçinin demok
ratiya və insan hüquqları məsələləri üzrə də müzakirələrin keçirilməsinin 
zəruriliyinə toxunmuşdur. O, Azərbaycanın müasir dünyəvi dövlət kimi Qərblə 
İslam aləmi arasında körpü rolunu oynaya biləcəyini bildirmişdir. 

Azərbaycanda tam dini və etnik tolerantlığın mövcud olduğunu qeyd edən 
Mehriban xanım Əliyeva YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri kimi 
bu istiqamətdə bütün təkliflərə açıq olduğunu vurğulamışdır. Görüş zamanı 
Azərbaycanın Birinci xanımı ölkəmizdə demokratik təsisatların daha da təkmil
ləşdirilməsi üçün görülən tədbirlər barədə də danışmışdır. 

Ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyə Respublikası Baş nazirinin xanımı Əminə 
Ərdoğan 2007cı il martın 9da Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 

Mehriban xanım 2004cü ilin mayında Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə məlu
mat vermişdir. Bildirilmişdir ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi xadim 
Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbaycanın so
sialiqtisadi, mədəni tərəqqisinə xidmət edən genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə 
gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, dahi şəxsiy
yətin müəllifi olduğu beynəlxalq layihələrin həyata keçirilməsini dəstəklə
məkdən, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar ölkə 
daxilində və xaricdə aparılan işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir. Son 2 ildə 
respublikanın bütün regionlarında, hətta indiyədək məktəbi olmayan ən ucqar 
kəndlərdə Fondun təşəbbüsü ilə 200ə yaxın müasir tipli məktəb binası tikilib 
istifadəyə verilmiş, bütün lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Səhiyyə sahəsin
də, xüsusilə talassemiya və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrin müalicə
sinə yardım məqsədi ilə genişmiqyaslı layihələr reallaşdırılmış, 4 minə qədər 
vətəndaşın müalicəsinə kömək göstərilmişdir. Fond həm də elmin, mədəniy
yətin inkişafına, informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair bir neçə layihə 
həyata keçirmiş, ali məktəblərə müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş 20 minədək 
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dərslik və digər elmi kitablar alıb hədiyyə etmiş, 29 uşaq evi və internat mək
təbinin yenidən qurulmasına dəstək vermişdir. 

Son illər Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bütün sahələrdə 
inkişaf etdiyini, gündəngünə möhkəmləndiyini faktlarla vurğulayan Mehriban 
xanım, Fondun qardaş ölkənin ictimai təşkilatları ilə əlaqələrinin genişlən
məsində maraqlı olduğunu bildirmişdir. 

Polşa Prezidentinin xanımı Mariya Kaçinska 2007ci il martın 30da 
Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur. 

Mehriban xanım Əliyeva xanım Kaçinskaya 2004cü ilin mayında Ümum
milli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fond 
haqqında məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, Fondun əsas məqsədləri gör
kəmli siyasi xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etmək
dən, genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani 
təsəvvür yaratmaqdan, Azərbaycan mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə 
əlaqədar ölkə daxilində və xaricdə aparılan işlərə kömək göstərməkdən iba
rətdir. Eyni zamanda son iki ildə respublikanın bütün regionlarında Fondun 
təşəbbüsü ilə 200ə yaxın müasir tipli məktəb binası tikilib istifadəyə verilmiş, 
bütün lazımi avadanlıqlarla təmin edilmişdir. Səhiyyə sahəsində, xüsusilə talas
semiya və şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsinə yardım məq
sədi ilə genişmiqyaslı layihələr reallaşdırılmış, 4 minə qədər vətəndaşın müali
cəsinə kömək göstərilmişdir. Fondun son layihəsi olan “Hərəmiz bir ağac 
əkək!” çağırışı bütün ölkədə geniş əkssəda doğurmuş, qısa müddətdə 100 min
dən çox ağac əkilmişdir. Elmin, mədəniyyətin inkişafına, informasiya tex
nologiyalarının tətbiqinə də dair bir neçə layihə həyata keçirilmişdir. 29 uşaq 
evi və internat məktəbi yenidən qurularaq təzə, müasir avadanlıqla təchiz 
olunmuşdur. 

Mehriban xanım Fondun dünyanın bir çox beynəlxalq qurumları, ictimai, 
qeyrihökumət təşkilatları ilə də sıx əlaqə yaratdığını vurğulamışdır. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun pre
zidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin 
deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il aprelin 2də Fransaya səfərə 
gəlmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban xanım Əliyeva həmin gün Fransa Senatının sədri Kristian Ponsöle ilə 
görüşmüşdür. 

Cənab Kristian Ponsöle Senatın dəvətini qəbul etdiyi üçün Mehriban xanı
ma minnətdarlıq etmiş, Azərbaycanla Fransa arasında ikitərəfli müna sibətlərin 
son dövrdə daha da inkişaf etməsindən razı qaldığını bildirmişdir. O, Prezident 
İlham Əliyevin bu ilin yanvarında Fransaya dövlət səfərini xatır ladaraq 
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demişdir ki, hazırda iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə 
əlaqələr çox sürətlə inkişaf etməkdədir. 

Mehriban xanım Əliyeva YUNESKOnun xoşməramlı səfiri kimi fəaliy
yətindən danışmış, son vaxtlar Azərbaycanın YUNESKO ilə əməkdaşlığa xüsu
si diqqət yetirdiyini, müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsində qurumla yaxşı 
əlaqələr yaradıldığını xatırlatmış, bu əməkdaşlığın daha da dərinləşməsi və 
inkişaf etdirilməsi üçün bütün səylərin davam etdiriləcəyini bildirmişdir. 

Kristian Ponsöle Mehriban xanım Əliyevanı Senatın binasının tarixi, ayrı
ayrı salonları, keçmiş tarixdən xəbər verən əşyalarla, parkla tanış etmiş, 
dünyanın müxtəlif ölkələrindən gətirilərək parkda əkilmiş gül və bəzək kolları, 
nadir ağac növləri barədə məlumat vermişdir. 

Fransa hökumət başçısı Dominik de Vülpenin xanımı Marillor de Vülpen 
Mehriban xanım Əliyevaya Parisin ən qədim və möhtəşəm memarlıq abidə
lərindən olan Matinyon sarayının tarixi barədə danışmış, hörmətli qonağı ayrı
ayrı salonlarla tanış etmişdir. 

Mehriban xanım iqamətgaha daha əzəmətli görkəm verən bağdakı nadir 
ağac növlərinə, tarixi abidələrə də baxmışdır. 

Baş nazirin xanımı rəhbərlik etdiyi Cəmiyyətin ölkədəki əlil uşaqlara, 
onların təhsilinə göstərdiyi qayğıdan danışmış, bu qəbildən olan uşaqların ümu
mi orta təhsil almaları üçün Cəmiyyətin hazırladığı xüsusi proqram, xəstə uşaq
ların təhsilinin normal şagirdlərin bilik səviyyəsinə çatdırılması üçün görülən 
işlər barədə məlumat vermişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliy
yətinin bu sahəyə yaxınlığını xatırlatmış, Fondun bu istiqamətdə xüsusi proq
ramının olduğunu, valideyn qayğısından məhrum uşaqların təlimtərbiyəsinə 
hərtərəfli qayğı göstərildiyini bildirmiş və bu sahədə təcrübə mübadiləsinin xü
susi əhəmiyyətini vurğulamışdır. 

2007ci il aprelin 3də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban Əliyeva İordaniya kraliçası, YUNESKOnun xoşmə
ramlı səfiri Raniyə əlAbdullah ilə görüşmüşdür. 

YUNESKOnun iqamətgahında keçirilən görüşdə xanım Raniyə əlAbdullah 
rəhbərlik etdiyi İordan Çayı Fondunun xeyriyyə tədbirlərindən, valideyn qayğı
sından məhrum olmuş uşaqlara himayədarlıq edilməsi, onların hərtərəfli təhsil 
alması və digər sahələrdə gördüyü işlər barədə məlumat vermişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun tarixindən, Azərbaycan
da maddi və qeyrimaddi mədəni irsin qorunması, kimsəsiz uşaqlara göstərilən 
qayğı, təhsil sahəsində YUNESKO ilə birlikdə həyata keçirilən layihələr haq
qında danışmışdır. 
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Mehriban xanım YUNESKOnun Baş direktoru Koişiro Matsuura və digər 
xoşməramlı səfirlərlə birlikdə xatirə şəkli çəkdirmiş, baş direktorun və xoşmə
ramlı səfir Şeyx Həsən İ.Şikerin xoşməramlı səfirlərin şərəfinə verdikləri ziya
fətdə iştirak etmişdir. 

2007ci il aprelin 3də, YUNESKOnun illik hesabat yığıncağından sonra 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva xoşməramlı səfir, 
Litvanın Prezidenti Valdas Adamkusla görüşmüşdür. Söhbət zamanı Mehriban 
xanım Əliyeva son illər ərzində Azərbaycanda mədəniyyət sahəsində görülmüş 
işlərdən, Heydər Əliyev Fondunun bu yöndə fəaliyyətindən danışmışdır.

Azərbaycana etdiyi səfərini xatırladan Valdas Adamkus onun salamlarını 
Prezident İlham Əliyevə çatdırmağı xahiş etmiş, bu səfərdən yüksək təəssürat 
aldığını xüsusi vurğulamışdır. Ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin inkişaf 
etdirilməsinin zəruriliyini bildirən dövlət başçısı Prezident İlham Əliyevi və 
Mehriban xanımı Litvaya səfərə dəvət etmişdir. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun pre
zidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin de
putatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il aprelin 4də, Fransaya səfəri çərçivə
sində bu ölkənin xarici işlər nazirinin xanımı Dominik Kantyen ilə görüş müşdür. 

Fransa Xarici İşlər Nazirliyinin binasında keçirilən görüşdə ölkələrimiz ara
sında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın, o cümlədən mədəni əlaqələrin inki
şafından söhbət getmişdir. 

Bildirilmişdir ki, son illər iki ölkə arasında mədəni əlaqələrin inkişafına tək
an verən müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Fransa Senatının binasında Azərbaycan rəssam
larının sərgisinin, YUNESKO çərçivəsində Azərbaycan gününün keçirilməsini 
xüsusi qeyd etmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı gələcəkdə ölkələrimizin 
daha da yaxınlaşması üçün mədəni tədbirlərin təşkilinin vacibliyini vurğula
mışdır. 

Xanım Dominik Kantyen Azərbaycan və Fransa uşaqlarının keramika 
üzərində rəsmlərindən ibarət sərgilərin təşkil olunmasını təklif etmişdir. O, 
səhiyyə sahəsində də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacib olduğunu 
söyləmişdir. 

2007ci il aprelin 4də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xa
nım Əliyeva Fransanın mədəniyyət və kommunikasiya naziri Reno Don nedyö 
de Vabr ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya dövlət səfərindən sonra 
ölkələrimiz arasında təkcə siyasiiqtisadi deyil, həm də mədəni əlaqələrin daha 
intensiv xarakter aldığı vurğulanmışdır. 
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Azərbaycanın Birinci xanımını yenidən Parisdə görməyindən məmnun
luğunu bildirən nazir FransaAzərbaycan mədəni əlaqələrinin tarixini xatırla
daraq bildirmişdir ki, bu ənənə indi də davam edir. Fransa qarşılıqlı mədəni 
əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsini istəyir. 

Mədəni əlaqələrin genişlənməsi sahəsində Mehriban xanım Əliyevanın çox 
önəmli xidmətlərindən xəbərdar olduğunu bildirən nazir ölkəmizin Birinci 
xanımının Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada tanıdılması sahəsindəki fəaliy
yətini yüksək qiymətləndirmişdir. 

Görüşdən məmnun qaldığını söyləyən Mehriban xanım Əliyeva demişdir 
ki, 2007ci il Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya dövlət səfəri ilə 
başlanmışdır və inanıram ki, bu il ölkələrimizin ikitərəfli əlaqələrində çox 
önəmli il olacaqdır. 

Azərbaycanın Birinci xanımının rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu 
dünyanın bir çox ölkələri və təşkilatları ilə mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq 
edir. Fond Fransada da mədəni tədbirlərin keçirilməsi, Azərbaycanın tanıdıl
ması üçün konkret layihələrin reallaşdırılmasında maraqlıdır. Mehriban xanım 
Əliyeva bu baxımdan ölkələrimizdə qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçiril
məsini təklif etmişdir. 

Təklifi məmnuniyyətlə qarşılayan nazir bununla əlaqədar yaxın vaxtlarda 
hər iki ölkənin müvafiq səfirliklərinə hazırlıq işlərinin görülməsinə dair təlimat 
veriləcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir. O, mədəniyyət sahəsində sərgi
lərin keçirilməsinin də vacibliyini vurğulamışdır. 

Mehriban xanım Əliyeva nazir Reno Donnedyö de Vabrı Azərbaycana 
səfərə dəvət etmişdir. Dəvət böyük razılıqla qəbul olunmuşdur. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun pre
zidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin de
putatı Mehriban xanım Əliyeva Fransaya səfəri çərçivəsində 2007ci il aprelin 
4də Milli Assambleyanın sədri Patrik Olye ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva ölkələrimiz arasında mədəni sahədə əməkdaşlığın 
daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini xüsusi vurğulamış və Azərbaycanda 
Fransa, Fransada isə Azərbaycan mədəniyyəti günlərinin keçirilməsini təklif 
etmişdir. 

Milli Assambleyanın sədri Azərbaycanın Birinci xanımının bu fikrini böyük 
razılıq hissi ilə qarşılamış və bu məsələnin seçkilərdən sonra nəzərdən keçiri
ləcəyini vurğulamışdır. O demişdir ki, nəinki mədəniyyət sahəsində, eyni za
manda iqtisadi sahədə də əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün addımlar atı
lacaqdır. Milli Assambleyanın İqtisadi Əlaqələr Komitəsi üzvlərinin Azərbay
cana səfəri təşkil ediləcəkdir. Palatanın sədri bildirmişdir ki, bu səfər ölkələ
rimiz arasında əməkdaşlığın daha da dərinləşməsinə kömək edəcəkdir. 
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Görüşdə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxu
nulmuşdur. Milli Assambleyanın sədri ölkəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlü
yünü dəstəklədiyini bir daha vurğulamış, Minsk qrupunun həmsədrlərindən biri 
kimi, Fransanın bundan sonra da münaqişənin sülh yolu ilə həllinə səy gös
tərəcəyini söyləmişdir. 

Fransa Milli Assambleyası ilə Azərbaycan Milli Məclisinin parlament dost
luq qrupları arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyi 
vurğulanmışdır.

Azərbaycanın Birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNES
KOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
xanım Əliyeva İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun “Sivilizasi ya lar
arası dialoqun qlobal miqyasda təşviqinə görə” mükafatına layiq görülmüşdür. 

2007ci il aprelin 27də Forumun rəhbəri Əli Sarıkaya mükafatı təqdim 
etmişdir. O demişdir ki, bu qərar qəbul edilərkən Mehriban xanımın son illər
dəki genişmiqyaslı ictimai fəaliyyəti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, ekologiya və digər sahələrdə həyata keçirdiyi mü
hüm layihələri, YUNESKO və İSESKO kimi beynəlxalq təşkilatlarda fəal işi, 
bir sözlə, sivilizasiyalararası dialoq və əməkdaşlığa, fərqli mədəniyyətlərin qo
vuşmasına dəyərli töhfə verməsi əsas götürülmüşdür. Azərbaycanın Birinci 
xanımı məhz belə səmərəli fəaliyyətinə görə forumun Rəyasət heyətinin ötən il 
sentyabrın 2də keçirilmiş iclasının qərarı ilə bu mükafata layiq görülmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva İslam dünyası gənclərinin ictimaisiyasi proses
lərdə daha yaxından iştirakının əhəmiyyətini vurğulamış, Heydər Əliyev Fon
dunun gənclərin hər bir təşəbbüsünə yardımçı olacağını bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il 
aprelin 27də İSESKOnun Baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri ilə 
görüşmüşdür. 

Mehriban xanım 51 müsəlman dövlətinin təmsil olunduğu nüfuzlu bey
nəlxalq mədənihumanitar qurum olan İslam Ölkələri Elm, Təhsil və Mədəniy
yət Təşkilatının – İSESKOnun rəhbərini salamlayaraq, onun yenidən Azərbay
cana gəlməsindən məmnunluğunu söyləmişdir. Dövlətimizin yüksək mükafatı 
– “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi münasibətilə Baş direktoru təbrik edən Meh
riban xanım Əliyeva özünün də xoşməramlı səfiri olduğu İSESKOnun dünya
da nüfuzunun getdikcə artmasından, islam ölkələrində gördüyü geniş miqyaslı 
işlərdən qürur duyduğunu bildirmişdir. 

İSESKOnun Baş direktoru Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü
nün böyük təsir bağışladığını, rəhbərlik etdiyi təşkilatın ölkəmizlə əməkdaşlığa 
xüsusi önəm verdiyini, Heydər Əliyev Fondu ilə əlaqələrin genişlənməsindən 
məmnunluğunu vurğulamışdır. Fondun elm, təhsil, mədəniyyət və digər sahə
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lərdə həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiymətləndirən Əbdüləziz bin Osman 
əlTüveycri, İSESKOnun ilk qadın xoşməramlı səfiri kimi, Mehriban xanımın 
bu şərəfli missiyanın yerinə yetirilməsində şəxsi nümunə göstərdiyini bildirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva və Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri Heydər 
Əliyev Fondu ilə İSESKO arasında əməkdaşlıq haqqında Protokol imzalamışlar. 

5 il müddətinə əməkdaşlığın əsas prinsiplərini tənzimləyən Protokol elm, 
mədəniyyət, təhsil sahəsində əlaqələrin inkişafını, birgə layihələrin işlənib hə
yata keçirilməsini, fəaliyyətin əlaqələndirilməsini nəzərdə tutur. 

Dünya Səhiyyə Assambleyasının 60cı sessiyasının yığıncağında iştirak et
mək üçün Cenevrədə səfərdə olan Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev 
Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il mayın 17də Dünya Sə
hiyyə Təşkilatının baş direktoru xanım Marqaret Çanla görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva Dünya Səhiyyə Təşkilatı ilə Azərbaycan arasında 
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirmiş, bir çox layihələrin həyata keçirilməsində 
DSTnin köməyini xüsusi vurğulamış, quş qripi ilə mübarizədə və digər proq
ramların həyata keçirilməsində sıx əməkdaşlıq yarandığını bildirmişdir. 

Azərbaycana səfərini xatırlayan Marqaret Çan ölkəmizdə səhiyyə sahəsində 
görülən işləri yüksək qiymətləndirmiş, bundan sonra da Dünya Səhiyyə Təşki
latı ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın davam edəcəyini söyləmişdir. Baş di
rektor Mehriban xanım Əliyevanın təhsil və mədəniyyət sahələri ilə yanaşı sə
hiyyə sahəsində də xidmətlərini yüksək qiymətləndirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Cenevrəyə sə
fəri çərçivəsində 2007ci il  mayın 18də İsveçrədə işləyən və təhsil alan soy
daşlarımızın bir qrupu ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycanın İsveçrə və Vatikandakı səfiri, BMTnin Cenevrədəki bölmə
sində və digər beynəlxalq təşkilatlar yanında daimi nümayəndəsi Elçin Əmir
bəyov görüş iştirakçıları barədə Mehriban xanım Əliyevaya məlumat vermişdir. 

Mehriban xanım xarici ölkələrdə çoxlu sayda azərbaycanlı mütəxəssislərin 
çalışdığını və gənclərin təhsil aldığını bildirmişdir. Son illər ölkəmizin iqtisa
diyyatının sürətlə inkişaf etdiyini, əhalinin yaşayış səviyyəsinin xeyli yaxşılaş
dığını xatırladan Azərbaycanın Birinci xanımı, respublikamız haqqında həqi
qətlərin dünyaya, o cümlədən avropalılara çatdırılmasında xaricdəki soydaş
larımızın böyük qüvvə olduğunu xüsusi vurğulamışdır. 

Gənclərin xarici ölkələrdə təhsil almasından danışan Mehriban xanım Əli
yeva bildirmişdir ki, Azərbaycan Prezidenti bu məsələyə böyük diqqət yetirir 
və xüsusi sərəncam imzalamışdır. Yüksək səviyyəli mütəxəssislər yetişdir mək 
məqsədi ilə gələcəkdə minlərlə azərbaycanlı gənc xarici ölkələrdə təhsil alma
ğa göndəriləcək və dövlət onlara hərtərəfli qayğı göstərəcəkdir. 
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Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Meh
riban xanım Əliyeva Cenevrəyə səfəri çərçivəsində 2007ci il  mayın 18də 
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Cenevrədəki bölməsinin iqamətgahına gəlmiş
dir. Mehriban xanımı iqamətgahın önündə bölmənin protokol rəisi Sergey Şa
poşnikov ehtiramla qarşılamışdır. 

Burada Mehriban xanım Əliyeva və BMTnin Cenevrədəki bölməsinin baş 
direktoru Sergey Orconikidzenin görüşü keçirilmişdir. Görüşdə BMT ilə Azər
baycan arasında sıx əməkdaşlıq əlaqələri barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

Baş direktor Mehriban xanım Əliyevanı ana və uşaqların, ailənin sağlamlı
ğının qorunması və möhkəmləndirilməsi sahəsindəki xidmətlərinə görə Dünya 
Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən İhsan Doğramacı Ailə Sağlamlığı Fondunun mü
kafatına layiq görülməsi münasibətilə təbrik etmiş, Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev və xanımı ilə Cenevrədə görüşünü xatırlatmışdır. Azərbaycanla 
BMT arasında əməkdaşlıqdan danışan Sergey Orconikidze Azərbaycanın BMT 
sistemində artan rolunu vurğulamış, ölkəmizin bu təşkilatda layiqincə təmsil 
olunduğunu bildirmişdir. O, BMTnin Cenevrə bölməsinin iqamətgahında 
“Azərbaycan otağı”nın açılmasını mühüm hadisə, ikitərəfli əməkdaşlığın bariz 
nümunəsi kimi səciyyələndirmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva ünvanına söylədiyi xoş sözlərə görə baş direktora 
təşəkkür etmiş, dünyada, ölkələr və xalqlar arasında sülhün, əminamanlığın 
qorunub saxlanılmasında BMTnin səylərini yüksək qiymətləndirmişdir. Azər
baycanın Birinci xanımı rəhbərlik etdiyi Fondun təhsil və mədəniyyətlə yanaşı, 
səhiyyənin inkişafı sahəsində gördüyü işlər barədə də məlumat vermiş, ölkə
mizdə müasir tipli yeni xəstəxana və tibb ocaqlarının tikildiyini bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il  iyu
nun 8də Yaponiyanın ölkəmizdəki səfiri Tadahiro Abe ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi Fondun tarixi, məqsədləri, fəaliy
yəti barədə məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, 2004cü ildən fəaliyyət göstə
rən Fondun layihəsi ilə son iki ildə respublikanın bütün regionlarında, o cüm
lədən ən ucqar kəndlərdə 180 müasir tipli məktəb binası tikilib istifadəyə 
verilmiş, bütün lazımi avadanlıqla təmin edilmişdir. Daha 50 məktəbin tikintisi 
isə davam edir. Fond həm də səhiyyə sahəsində, elmin, mədəniyyətin inkişafı
na, informasiya texnologiyalarının tətbiqinə dair bir neçə layihə həyata keçir
mişdir. Beynəlxalq təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq qurulmuşdur. 

Səfir Tadahiro Abe Yaponiya ilə Azərbaycan arasında müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlığın uğurla inkişaf etdiyini bildirərək, bu şərəfli missiyanın davam 
etməsinə bütün mümkün vasitələrlə kömək göstərəcəyini vurğulamışdır. Diplo
mat Mehriban xanımın istər ölkə daxilində, istərsə də beynəlxalq qurumlarda 
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dəyərli fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş, Yaponiyanın bir sıra ictimai 
təşkilatlarının Fondla əməkdaşlıq etmək istədiyini bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il iyu
nun 8də Çin Xalq Respublikasının ölkəmizdəki səfiri Çjan Xayçjou ilə 
görüşmüşdür. 

Azərbaycanın Çin ilə əlaqələrinin günügündən inkişaf etdiyini xatırladan 
Mehriban xanım əməkdaşlığın daha da genişlənməsi üçün potensial imkan ların 
da çox olduğunu bildirmişdir. Xüsusilə mədəniyyət, təhsil, səhiyyə sahə sində 
belə imkanların uğurlu nəticələr verə biləcəyinə inandığını söyləmişdir. 

Ötən il Fondun illik fəaliyyətinə həsr olunmuş toplantıda iştirak etdiyini 
xatırladan səfir Çjan Xayçjou Azərbaycanın Birinci xanımının Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı kimi çoxşaxəli fəaliyyətinin bütünlüklə öz xalqının təhsil, 
elm, mədəniyyət, səhiyyə, sosial sahələrdə inkişafına həsr etdiyinə ürəkdən 
inandığını bildirmişdir. O, Mehriban xanımın Dünya Səhiyyə Təşkilatlının yük
sək mükafatına, digər beynəlxalq mükafatlara layiq görülməsini belə dəyərli 
işlərə verilən qiymətin təzahürü olduğunu vurğulamışdır. Çinlə Azərbaycanı 
birləşdirən tellərin möhkəmlənməsinə töhfəsini əsirgəməyəcəyini deyən diplo
mat, ölkəsinə xoş münasibətə, səmimi qəbula görə Mehriban xanım Əliyevaya 
minnətdarlığını bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın 2007ci il  
iyunun 8də daha bir görüşü Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Hüseyn Avni Qars
lıoğlu ilə olmuşdur. 

Mehriban xanım Əliyeva səfirə Heydər Əliyev Fondunun yaranma tarixi, 
məqsədləri, fəaliyyəti barədə kitabı və görkəmli yazıçı, pedaqoq, ədəbiyyatşü
nas alim Mir Cəlal Paşayevin Türkiyədə çapdan çıxmış dörd kitabını hədiyyə 
etmişdir. 

Səfir Azərbaycanın Birinci xanımının fəaliyyətinə Türkiyədə həmişə yüksək 
diqqət verildiyini, mətbuatda da dəfələrlə xüsusi yazılar dərc edildiyini bildir
mişdir. Ölkəmizin bütün sahələrdə inkişafının Türkiyədə qürurla izləndiyini de
yən səfir, öz fəaliyyətində Ulu Öndər Heydər Əliyevin “Bir millət, iki dövlət” 
kimi səciyyələndirdiyi xalqlarımızın və ölkələrimizin birbirinə daha da yaxın
laşmasına çalışacağını söyləmişdir. 

Mehriban xanımın səfirliyin təzə binasındakı şərait barədə sualına cavab 
verən səfir, burada ən müasir tələblərə uyğun şərait yaradıldığını, heç bir prob
lemin olmadığını bildirmiş, eyni zamanda binanın açılış mərasimində Azərbay
can Prezidenti ilə birlikdə iştirakına görə Mehriban xanıma təşəkkür etmişdir. 
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2007ci il no
yabrın 2də Bakıda “Gənclər sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq kon
fransda iştirak edən İSESKOnun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əl
Tüveycri, İslam Konfransı Təşkilatının Dialoq və Əməkdaşlıq Naminə Gənclər 
Forumunun idarə heyətinin sədri Əli Sarıqaya və Qətər Əmirinin xanımı Şeyxa 
Moza bint Nasir əlMisnəd ilə görüşmüşdür.

İSESKOnun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman əlTüveycri “Gənclər 
sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə təş
kilinə görə Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür etmişdir.

Görüşdə İSESKOAzərbaycan əməkdaşlığına dair fikir mübadiləsi aparıl
mışdır. Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi 
layihələr barədə qonağa məlumat vermişdir. 

İslam Konfransı Təşkilatı Gənclər Forumunun idarə heyətinin sədri Əli 
Sarıqaya ilə görüşdə də beynəlxalq konfransın yüksək səviyyədə təşkil olunduğu 
və uğurla keçdiyi vurğulanmışdır. Ə.Sarıqaya konfransın keçirilməsinə verdiyi 
dəstəyə görə Azərbaycanın Birinci xanımına minnətdarlığını bildirmişdir. 

Həmin gün Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO
nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva “Gənc
lər sivilizasiyaların alyansı naminə” beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün 
Bakıda səfərdə olan Qətər Əmirinin xanımı Şeyxa Moza bint Nasir əlMisnəd 
ilə də görüşmüşdür.

2007ci il dekabrın 14də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xa
nım Əliyeva BMT Baş katibinin xüsusi məsləhətçisi, təşkilatın Asiya və Sakit 
okean regionunda HİV/AİDS üzrə baş katibi Nafis Sadiq ilə görüşmüşdür.

Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti haqqında məlumat verən 
Mehriban xanım Əliyeva demişdir ki, 2004cü ilin mayında yaranmış Fond 
təhsil, səhiyyə, idman və digər sahələrdə irimiqyaslı layihələr həyata keçirir, bir 
sıra iri təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Fond səhiyyə sahəsində keçirilən layi
hələrə xüsusi önəm verir.

Heydər Əliyev Fondu BMTnin İnkişaf Proqramı çərçivəsində zəif görən 
insanların informasiya texnologiyalarına çıxışı layihəsini həyata keçirir. Bu 
layihə çərçivəsində xüsusi mərkəzin inşa olunduğunu bildirən Mehriban xanım 
Əliyeva, Heydər Əliyev Fondunun HİV/AİDSə qarşı mübarizədə də geniş fəa
liyyət göstərməyə hazır olduğunu vurğulamışdır.

AİDSin bütün dünyanı narahat edən başlıca problemlərdən biri olduğunu 
deyən Nafis Sadiq, bu bəlaya qarşı mübarizədə cəmiyyətin bütün təbəqələrinin 
birgə fəaliyyətinin vacibliyini bildirmişdir. O, dünyanı bürüməkdə olan xəstə
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liyə qarşı mübarizədə əhalinin geniş təbəqələri arasında maarifləndirmənin əhə
miyyətini vurğulamışdır.

2008ci il yanvarın 9da Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məslisin deputatı, Azərbaycan
ABŞ parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Mehriban Əliyeva 
ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatasının Beynəlxalq Əlaqələr Komitəsinin 
Avropa məsələləri üzrə alt komitəsinin sədri Robert Veksler ilə görüşmüşdür. 

Bakıya ilk dəfə gəldiyini və səfərindən məmnun qaldığını söyləyən R.Veks
ler ABŞ Konqresinin Cənubi Qafqaz regionunun, xüsusilə Azərbaycanın inki
şafına həmişə maraq göstərdiyini bildirmiş, Azərbaycandakı dini tolerantlığın 
bütün digər ölkələr üçün nümunə olduğunu vurğulamışdır. 

Mehriban xanım Əliyeva qonağın bu səfərinin çox böyük önəm daşıdığını, 
ölkələrimiz arasında münasibətlərin bütün sahələrdə uğurla inkişaf etdiyini 
bildirmişdir. 

ABŞın köməyi ilə regionda həyata keçirilən layihələrin əhəmiyyətini, Bir
ləşmiş Ştatların Azərbaycanı həmişə dəstəklədiyini xatırladan Mehriban xanım 
müsəlman ölkəsi olan Azərbaycanda tarixən dini tolerantlığın hökm sürdüyünü 
bildirmiş, ölkələrimiz arasında münasibətlərin daha da dərinləşməsi üçün səy
lərin artırılmasının vacibliyini vurğulamışdır. 

Görüşdə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli mə
sələsi, Azadlığa Dəstək Aktına 907ci düzəlişin aradan qaldırılması istiqamətin
də imkanlar, ölkəmizdəki müasir vəziyyət barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır. 

Ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstan Prezidenti Mixail Saakaşvilinin xanımı 
Sandra Elizabet Rulofs 2008ci il yanvarın 11də Heydər Əliyev Fondunda 
olmuşdur.

Mehriban xanım Əliyeva xanım Sandra Elizabet Rulofsu yenidən Bakıda 
görməkdən məmnunluğunu bildirmişdir. Gürcüstanda növbədənkənar prezident 
seçkilərinin uğurla keçməsi münasibətilə təbriklərini çatdıran Mehriban xanım, 
Azərbaycanda qonşu Gürcüstana xoş münasibətin olduğunu və indiki seçkilərin 
burada da diqqətlə izlənildiyini söyləmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı dost 
Gürcüstan xalqına uğurlar və firavanlıq arzulamışdır.

Mehriban xanım Əliyeva Ümummilli Lider Heydər Əliyevin xatirəsinə eh
tiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə qonaqlara məlumat 
vermişdir. Bildirilmişdir ki, Fondun əsas məqsədləri Ulu Öndərin zəngin irsini 
öyrənmək və təbliğ etmək, onun Azərbaycanın tərəqqisinə yönəlmiş genişmiq
yaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsilləri məlumatlandırmaq, Azərbaycan mədə
niyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək göstərmək
dir. Bununla yanaşı, Fond təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm sahələri ilə də bağlı 
genişmiqyaslı layihələr hazırlayıb həyata keçirir. Uşaq evləri və internat mək
təblərinin yenidən qurulması, onların madditexniki bazasının yaxşılaşdırılma
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sı, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara hərtərəfli qayğı göstərilməsi, 
diabet və talassemiyadan əziyyət çəkən insanlara kömək, yeni məktəblərin ti
kintisi, əlil uşaqlara informasiya texnologiyaları ilə işləmək vərdişlərinin aşı
lanması, zəngin mədəniyyətimizin öyrənilməsi, təbliği sahəsində görülmüş iş
lərdən danışan Mehriban xanım hazırda Talassemiya Mərkəzinin tikildiyini də 
bildirmişdir.

Xanım Sandra Elizabet Rulofsla ötən görüşlərində qarşılıqlı əlaqələrin qu
rulması, inkişaf etdirilməsi, birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi, təcrübə müba
diləsi istiqamətində dəyərli söhbətlər, məsləhətləşmələr apardıqlarını xatırladan 
Mehriban xanım indiki görüşün də ölkələrimiz, xalqlarımız arasında həmişə 
yüksək səviyyədə olan münasibətlərə müsbət təsir göstərəcəyinə əminliyini 
söyləmişdir.

Xanım Sandra Elizabet Rulofs xoş sözlərə, hər görüşdə hiss etdiyi səmimi 
münasibətə görə Mehriban xanıma təşəkkür etmiş, özünün də Gürcüstanda 
qeyrihökumət təşkilatına rəhbərlik etdiyini vurğulayaraq, bundan sonra da 
Fondla ikitərəfli əlaqələrin genişlənməsinə çalışacağını bildirmişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azər
baycanABŞ Parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2008ci il yanvarın 11də ABŞ Konqre
sinin Nümayəndələr palatasında Azərbaycan üzrə işçi qrupunun həmsədri, kon
qresmen Bill Şusterin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.

Azərbaycan ilə ABŞ arasında strateji tərəfdaşlığa əsaslanan möhkəm siyasi 
münasibətlərin yüksələn xətlə inkişaf etməsini vurğulayan Mehriban xanım 
Əliyeva bildirmişdir ki, konqresmenlər xanım Şelli Mur Kapitonun, cənab Con 
Porterin və Fil İnqlişin ölkəmizə səfərləri ikitərəfli parlamentlərarası əlaqələrin 
inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.

Mehriban xanım Əliyeva qonaqlara rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu
nun fəaliyyəti, onun həyata keçirdiyi layihələr haqqında məlumat vermiş, 
səhiyyə, təhsil, mədəniyyət və ətraf mühit sahələrində əldə edilmiş uğurları xü
susi xatırlatmışdır.

Səmimi görüşə görə təşəkkürünü bildirən qonaqlar ABŞ Konqresi ilə əlaqə
lərin möhkəmləndirilməsi və Azərbaycanın ABŞda daha yaxından tanıdılması 
məqsədi ilə Amerika konqresmenlərinin Azərbaycana vaxtaşırı səfərlərinin təş
kilində, habelə humanitar sahə və ətraf mühitlə bağlı layihələrin həyata keçiril
məsində Heydər Əliyev Fondunun oynaya biləcəyi rolu vurğulamışlar.

2008ci il yanvarın 16da Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO 
və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyeva BMTnin ölkəmizdəki rezidentəlaqələndiricisi Bruno Pueza ilə 
görüşmüşdür. 
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Mehriban xanım 2004cü ilin mayında, Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə qonağa 
məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, Fondun əsas məqsədləri görkəmli siyasi 
xadim Heydər Əliyevin zəngin irsini öyrənmək və təbliğ etməkdən, Azərbayca
nın sosialiqtisadi, mədəni tərəqqisinə xidmət edən genişmiqyaslı fəaliyyəti 
barədə gələcək nəsillərdə, xarici qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdan, Azər
baycanın mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar ölkə daxilində və 
xaricdə görülən işlərə kömək göstərməkdən ibarətdir.

Eyni zamanda Fond təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm sahələri ilə də bağlı 
genişmiqyaslı layihələr hazırlayıb həyata keçirir, bütövlükdə respublikamızın 
ictimai həyatında fəal iştirak edir.

Heydər Əliyev Fondunun beynəlxalq əlaqələrinə toxunan Mehriban xanım 
YUNESKO, İSESKO və digər nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq isti
qamətlərindən danışmışdır. Bildirilmişdir ki, Fondun BMTnin İnkişaf Proq
ramı ilə birgə “Kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların İKTyə çıxışının 
təmin edilməsi” layihəsi uğurla həyata keçirilmiş, belə uşaqlar üçün kompyu
terlərlə təmin olunmuş təlim mərkəzi yaradılmışdır. Qeyd edilmişdir ki, Heydər 
Əliyev Fondunun, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
və BMTnin Əhali Fondunun birgə həyata keçirəcəyi “XXI əsrdə qadınlara 
qarşı zorakılıq əleyhinə” layihəsi əməkdaşlığın yeni mərhələsi olacaqdır.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti ümidvar olduğunu bildirmişdir ki, 
gələcəkdə BMTnin qurumları ilə əməkdaşlıq əlaqələri daha da genişlənəcəkdir.

2008ci il yanvarın 22də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xa
nım Əliyeva “Muğam televiziya müsabiqəsi–2007”nin qalibləri və münsiflər 
heyətinin üzvləri ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva görüşü açaraq demişdir:
“Əziz qonaqlar, mən sizi Heydər Əliyev Fondunda salamlayıram, xoş gəl

misiniz! Görüşümüzün əvvəlində mən böyük kədər hissi ilə qeyd etməliyəm ki, 
Azərbaycanın musiqi sənətinə böyük itki üz vermişdir. Görkəmli incəsənət 
xadimi, məşhur müğənni Lütfiyar İmanov dünyasını dəyişmişdir. Mən əminəm 
ki, onun yaradıcılığı, onun səsi, mədəniyyətimizdə qoyduğu iz insan ömründən 
çoxçox uzun yaşayacaqdır. Allah rəhmət eləsin!

Əziz dostlar, mən sizi görməyə çox şadam. Bu gün biz birlikdə “Muğam 
televiziya müsabiqəsi2007”nin uğurlu nəticələrini müzakirə edəcəyik. Siz bi
lirsiniz ki, bu layihə Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin 
Dostları Fondunun dəstəyi ilə həyata keçirilmişdir. Biz bu layihəni başlayanda 
əsas məqsədlərimiz qədim Azərbaycan muğamını təbliğ etmək, zəngin muğam 
məktəbi üçün yeni səslər axtarmaq və əlbəttə ki, gənc ifaçılar üçün, onlara 
potensialını tam şəkildə reallaşdırmaları üçün şərait yaratmaq idi. Hesab edi



134

rəm ki, qarşıya qoyduğumuz bütün məqsədlərə biz nail olmuşuq. Muğam 
müsabiqəsi çox böyük uğurla başa çatdı və bir daha muğamın möhtəşəmliyini 
hamıya göstərdi. Bir daha sübut etdi ki, muğam Azərbaycanda ən sevilən, ən 
dəyərli musiqi janrlarından biridir. Mən bu üç ay ərzində həm Azərbaycandan, 
həm də xaricdən çoxsaylı məktublar alıram. Bu məktubları göndərən insanlar 
muğama olan sevgilərindən, hörmətindən yazırlar və bizim bu müsabiqəni dəs
təklədiklərini bildirirlər. Demək olar ki, artıq bu muğam müsabiqəsi xalq ara
sında çox böyük populyarlıq qazanmışdır və mən hesab edirəm ki, yəqin ki, 
ənənəvi xarakter daşımalıdır. Muğam müsabiqəsinin bütün iştirakçılarını, xüsu
silə laureatları, sizi bu parlaq qələbə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.

Mən bilirəm ki, üç ay ərzində siz çox böyük narahatlıq hisləri duymusunuz. 
Çünki müsabiqə çox ciddi rəqabət şəraitində keçmişdir. Bütün iştirakçılar gözəl 
səsə malik idi və gözəl ifa qabiliyyəti nümayiş etdirirdilər. Əlbəttə, belə bir yo
lun sonunda qalib gəlmək çox şərəflidir.

Mən bir daha sizi təbrik edirəm və gələcəkdə uğurlar arzulayıram. Onu da 
qeyd etmək istərdim ki, bu müsabiqə ərzində siz öz səslərinizlə, qabiliyyətiniz
lə xalq məhəbbətini qazanmısınız. Bu, ən vacib amildir və inanıram ki, gələ
cəkdə bu məhəbbət daha da artacaqdır. Sizin bacarığınız daha da artacaq dır. 
Ona görə də sizi bir daha ürəkdən təbrik edir, yeniyeni uğurlar arzu edirəm.

Mən bu gün münsiflər heyətinin üzvlərinə öz dərin minnətdarlığımı çatdır
maq istəyirəm. Bilirəm ki, bu müsabiqənin hazırlıq mərhələsində siz nə qədər 
ağır iş görmüsünüz. Ölkəmizin müxtəlif regionlarında olmusunuz, iştirakçıları 
seçmisiniz, onların ifalarını obyektiv və peşəkarlıqla qiymətləndirmisiniz. Mün
siflər heyətində bizim hörmətli muğam ustadlarımızın iştirakı bütün bu müsa
biqəni, demək olar ki, açıq bir muğam dərsinə çeviribdir. Hər bir adam buna 
ustadlarla gənclərin ünsiyyət qurmaq dərsi kimi baxırdı, bu cür qiymətləndirirdi.

Muğam bizim mədəniyyətimizin, Azərbaycan mədəniyyətinin əsas sütunla
rından biridir və əlbəttə, onu qorumaq, inkişaf etdirmək, gələcək nəsillərə çat
dırmaq hər bir azərbaycanlının mənəvi borcudur. Mən bu gün fürsətdən istifadə 
edərək, bizim ünlü sənətkarlarımıza, muğam ustadlarına muğamın inkişafı, təb
liği sahəsində səylərinə görə öz dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Çox 
sağ olun!

Siz bilirsiniz ki, Heydər Əliyev Fondu olaraq, biz həmçinin Azərbaycan 
Mədəniyyətinin Dostları Fondu bu istiqamətdə bir çox layihələr həyat keçiririk. 
“Qarabağ xanəndələri” musiqi albomu buraxılıb, “Muğam” jurnalı nəşr olunur, 
“Muğam” ensiklopediyasının həm çap, həm də elektron versiyası hazırlanır. Ən 
əsası isə, hamımızın təməlqoyma mərasimində bərabər iştirak etdiyimiz Mu
ğam Mərkəzi tikilir. Mən inanıram ki, bu ilin avqust ayında birlikdə onun açılı
şında iştirak edəcəyik. Bu, çox böyük nailiyyətdir. Çünki bu, hər bir muğam 
ustadı üçün və hər bir muğamsevər üçün doğma ev olacaqdır. Biz müsa
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biqələrimizi Mahnı Teatrında, filarmoniyada keçirdik, amma mən inanıram ki, 
gələcəkdə orada keçirəcəyik. Çünki bu, əslində, muğamın öz doğma evi ola
caqdır. Eyni zamanda bu layihə YUNESKO tərəfindən dəstəklənir və bu, bey
nəlxalq mərkəzdir. Biz orada beynəlxalq tədbirlər də keçirə bilərik və bütün 
dünyaya öz muğamımızı tanıtmalıyıq. Bir sözlə, Azərbaycan mədəniyyətinin 
ən dəyərli irsi olan muğam hər bir azərbaycanlı üçün qiymətlidir, hər bir azər
baycanlı üçün seviləndir. Mən bir daha bu gün sizə öz minnətdarlığımı bildir
mək istəyirəm. Çünki siz bu sənətin qorunmasında çox böyük işlər görürsünüz”.

Muğam müsabiqəsinin münsiflər heyətinin üzvləri – xalq artistləri Əlibaba 
Məmmədov, Arif Babayev, Ağaxan Abdullayev, Səkinə İsmayılova, Mənsum 
İbrahimov, Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının katibi, sənətşünaslıq doktoru, 
professor Ramiz Zöhrabov, “Muğam televiziya müsabiqəsi” layihəsinin icraçı
sı, əməkdar incəsənət xadimi Nadir Axundov Azərbaycan mədəniyyətinə gös
tərdiyi qayğıya görə Mehriban xanıma minnətdarlıq etmişlər. Bildirmişlər ki, 
üç ay ərzində davam edən bu müsabiqə istedadlı ifaçıları aşkara çıxarmaqla 
yana şı, mədəniyyətimizin zənginləşməsinə xidmət etmiş, habelə yeni ifaçılar 
nəslinin yetişməsinə təkan vermişdir. Musiqimizin daha da geniş təbliği üçün 
gələcək də muğamla bağlı beynəlxalq simpoziumların, festivalların keçirilməsi 
arzu olunmuşdur.

Mehriban xanım Əliyeva gələcəkdə Azərbaycan xalq çalğı alətləri ifaçıları
nın müsabiqəsinin keçirilməsi barədə təklifi razılıq hissi ilə qarşılamışdır. O, 
Azərbaycan mədəniyyətinin zəngin ənənələrini bütün dünyada təbliğ etməklə, 
qədim irsimizin bədnam qonşularımız tərəfindən mənimsənilməsi cəhdlərinin 
qarşısının alınmasında istedadlı gənclərimizin rolunu xüsusi vurğulamışdır. Bu 
il Belqradda keçiriləcək “Avroviziya” mahnı müsabiqəsində ölkəmizin iştirak 
edəcəyini deyən Mehriban xanım Əliyeva Ermənistan təmsilçisinin bu müsa
biqəyə təqdim etdiyi mahnının Azərbaycan musiqisi parçalarından ibarət oldu
ğunu xatırlatmışdır. Bildirmişdir ki, bu cür halların qarşını almaq üçün Azər
baycanın istedadlı gəncləri bütün dünyada qədim və zəngin tarixə malik 
muğamımızı, xalq mahnılarımızı tanıtmaq, sevdirmək üçün çalışmalıdırlar.

Vatikanın dövlət katibi, kardinal Tarçizio Bertonenin başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti 2008ci il martın 7də Heydər Əliyev Fondunda olmuşdur.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın Vatikanın döv
lət katibi, kardinal Tarçizio Bertone ilə görüşü olmuşdur.

Bakıda katolik kilsəsinin açılmasını tarixi hadisə kimi səciyyələndirən 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti demişdir ki, sakit olmayan dünyada Azər
baycan tolerantlıq baxımından nümunə sayılacaq ölkədir. Azərbaycan pay
taxtında katolik kilsəsinin açılması bunun daha bir göstəricisidir.
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Mehriban xanım xüsusi vurğulamışdır ki, müxtəlif dinlərə mənsub olan in
sanlar əsrlər boyu Azərbaycanda dostluq şəraitində yaşamışlar. Azərbaycanda 
insanlara dininə, dilinə, milliyyətinə, irqinə görə fərq qoyulmur. Bu həm 
Azərbaycan xalqının, həm də dövlətin digər dinlərə və millətlərə olan 
münasibətidir.

Vatikanın dövlət katibi Azərbaycanda müşahidə etdiyi tolerantlığı yüksək 
qiymətləndirərək, müxtəlif dinlərə sitayiş edən insanların dinc, mehriban şərait
də yaşaması faktını xüsusi vurğulamışdır.

Kardinal Tarçizio Bertone Azərbaycan xalqının və dövlətinin digər millətlə
rə və dinlərə olan münasibətini yüksək qiymətləndirmişdir. Bu tolerantlığın 
Azərbaycan xalqının mentaliteti ilə bağlı olduğunu deyən Vatikanın dövlət kati
bi, ölkə Prezidentinin fəaliyyətində də həmin məqamın aydın göründüyünü 
bildirmişdir. 

2008ci il mayın 6da Azərbaycanın və İordaniyanın birinci xanımlarının 
görüşü keçirilmişdir. Mehriban Əliyeva Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 
xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq yaradılmış Fondun məqsədləri barədə məlu
mat vermişdir. Bildirilmişdir ki, Fondun əsas məqsədləri Ulu Öndərin zəngin 
irsini öyrənmək və təbliğ etmək, onun Azərbaycanın tərəqqisinə yönəlmiş 
genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələcək nəsilləri məlumatlandırmaq, Azərbay
can mədəniyyəti və tarixinin geniş təbliği ilə əlaqədar aparılan işlərə kömək 
göstərməkdir. Bununla yanaşı, Fond təhsil, səhiyyə, mədəniyyət və digər 
sahələrlə bağlı genişmiqyaslı layihələr hazırlayıb həyata keçirir. Uşaq evləri və 
internat məktəblərinin yenidən qurulması, madditexniki bazasının yaxşılaşdı
rılması, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara hərtərəfli qayğı göstəril
məsi, diabet və talassemiyadan əziyyət çəkən insanlara kömək, yeni məktəblə
rin tikintisi, əlil uşaqlara informasiya texnologiyaları ilə işləmək vərdişlərinin 
aşılanması, zəngin mədəniyyətimizin öyrənilməsi, təbliği sahəsində görülmüş 
işlərdən danışan Mehriban xanım hazırda Talassemiya mərkəzinin tikildiyini də 
bildirmişdir. 

2008ci il mayın 14də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məc lisin deputatı Mehriban Əliyeva “Gülüstan” sarayında YUNESKOnun 
hima yəsi ilə təhsil problemlərinə dair konfransda iştirak etmək üçün ölkəmizdə 
sə fərdə olan İslandiyanın sabiq prezidenti, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri 
xanım Viqdos Finnboqadottir ilə görüşmüşdür. 

2008ci il mayın 14də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fond
unun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məc lisin deputatı Mehriban Əliyeva “Gülüstan” sarayında YUNESKOnun 
hima yəsi ilə təhsil problemlərinə dair keçirilən konfransda iştirak etmək üçün 
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ölkəmizə gəlmiş İordaniya şahzadəsi, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri xanım 
Ferial ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini yüksək qiymətləndirən şahzadə Fe
rial Bakının gözəlliyindən məmnunluğunu vurğulamışdır. 

2008ci il mayın 14də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məc lisin deputatı Mehriban Əliyeva “Gülüstan” sarayında YUNESKOnun 
hima yəsi ilə təhsil problemlərinə dair keçirilən konfransda iştirak etmək üçün 
ölkə mizdə səfərdə olan Hollandiya şahzadəsi xanım Laurentien ilə görüş
müşdür. 

Mehriban xanım rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti və 
həyata keçirdiyi layihələr barədə qonağa məlumat vermişdir. 

2008ci il mayın 14də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məc lisin deputatı Mehriban Əliyeva “Gülüstan” sarayında YUNESKOnun baş 
direktoru Koişiro Matsuura ilə görüşmüşdür. 

Qonağı yenidən Bakıda görməyindən məmnunluğunu söyləyən Mehriban 
xanım Əliyeva dəvəti qəbul edib Bakıya gəldiyi üçün YUNESKOnun baş di
rektoruna təşəkkür etmiş, Azərbaycan paytaxtında keçirilən konfransın uğurlu 
nəticələr verəcəyinə əminliyini bildirmişdir. 

2008ci il mayın 29da Helsinkidə, Finlandiya Prezidentinin sarayında 
Azərbaycan Prezidentinin xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri
ban Əliyevanın və Finlandiya dövləti başçısının həyat yoldaşı Pentti Arayarvini 
ilə də  görüşü olmuşdur.

2008ci il iyunun 10da “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Bakıda keçirilən 
“Mədəniyyətlərarası dialoqda qadınların rolunun genişləndirilməsi” mövzusun
da beynəlxalq forumda iştirak etmək üçün ölkəmizdə səfərdə olan İSESKO
nun baş direktoru Əbdüləziz bin Osman ƏlTüveycri ilə görüşmüşdür.

Beynəlxalq forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə Mehriban Əliyevaya 
minnətdarlıq edən İSESKOnun baş direktoru xüsusi vurğulamışdır  ki, dünya
nın bütün bölgələrindən nümayəndələrin iştirakı forumun yüksək səviyyədə 
olduğunu bir daha təsdiq etmişdir.

2008ci il noyabrın 24də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva görkəmli Azərbaycan rəssamı, Sosialist 
Əməyi Qəhrəmanı, SSRİ və Azərbaycan Dövlət mükafatları laureatı, SSRİ xalq 
rəssamı Tahir Salahov ilə görüşmüşdür. 
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Tahir Salahovun parlaq ənənələrə malik müasir Azərbaycan rəssamlıq mək
təbinin görkəmli nümayəndələrindən olduğunu vurğulayan Mehriban xa nım 
demişdir ki, rəssamın mövzu və janr rəngarəngliyi, bədii forma əlvanlığı və es
tetik kamilliyi ilə seçilən əsərləri milli sənət xəzinəmizin qızıl Fonduna daxil 
olmuşdur. Yaratdığı tablolardan ibarət sərgilər rəssama ölkəmizin hüdudların
dan uzaqlarda da şöhrət qazandırmışdır. Sənətkarın dünyanın mötəbər muzey
lərində və qalereyalarında, şəxsi kolleksiyalarda saxlanılan əsərləri Azərbaycan 
mədəniyyətinin geniş təbliğində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Tahir Salahov öz 
pedaqoji fəaliyyəti və təşkilatçılıq bacarığı ilə gənc rəssamlar nəslinin yetişdi
rilməsinə və milli rəssamlığın inkişafına sanballı töhfələr vermişdir. 

Tahir Salahovun Azərbaycan incəsənətinin inkişafı və təbliğində təqdirəla
yiq xidmətlərini xüsusi vurğulayan Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bildir
mişdir ki, dünya şöhrətli rəssam Azərbaycan xalqının fəxridir. 

80 illik yubileyinin qeyd edilməsi ilə bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin imzaladığı Sərəncamdan təsirləndiyini bildirən Tahir Salahov, diqqət 
və qayğıya görə dövlətimizin başçısına, habelə Azərbaycan mədəniyyətinin 
təbliği və inkişafına xüsusi diqqət yetirən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti 
Mehriban Əliyevaya bir daha təşəkkür etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva Tahir Salahova Heydər Əliyev Fondunun fəaliy
yəti haqqında kitab və “Qarabağ xanəndələri” musiqi albomunu hədiyyə etmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban xanım Əliyeva 2009cu il martın 19da YUNESKOnun baş direkto
ru Koişiro Matsuura ilə görüşmüşdür. 

Koişiro Matsuuranı yenidən Azərbaycanda görməkdən məmnunluğunu söy
ləyən Mehriban Əliyeva, “Muğam aləmi” Beynəlxalq festivalında iştirak etmək 
üçün ölkəmizə gəldiyinə görə ona təşəkkür etmiş, son dövrdə Azərbaycan ilə 
YUNESKO arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiyini bildirmişdir. 

Ölkəmizə növbəti dəfə səfər etməsindən şad olduğunu bildirən YUNESKO
nun baş direktoru Azərbaycanda Beynəlxalq muğam festivalının keçirilməsini 
yüksək qiymətləndirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondu və BMTnin Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatı 
(YUNESKO) arasında qeyrimaddi mədəni irsin qorunması üzrə strateji hə
dəflərə nail olmaq məqsədi ilə Əməkdaşlıq sazişi imzalanmışdır. 

Sənəddə hər iki tərəf YUNESKOnun qeyrimaddi mədəni irsin qorunması
na dair 2003cü il tarixli Konvensiyasının həyata keçirilməsinə öz töhfəsini 
vermək, bu sahədə imkan və təcrübələrdən istifadə etməklə, sıx əməkdaşlığı 
davam etdirmək niyyətini bir daha bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondu və YUNESKO xoşməramlılıq prinsiplərini rəhbər 
tutaraq, inkişaf edən ölkələrdə şəraitin yaxşılaşdırılması, peşəkar inkişafa xüsusi 
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diqqət yetirməklə, qeyrimaddi mədəni irsin qorunması sahəsində birgə təd bir
lərin keçirilməsi barədə razılığa gəlmişlər. 

İmzalanma mərasimindən sonra Koişiro Matsuura Mehriban xanım Əli
yevaya YUNESKOnun xatirə gümüş medalını təqdim etmişdir.

 Ölkəmizdə səfərdə olan Litvanın xarici işlər naziri Viqaudas Uşatskasın 
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2009cu il aprelin 8də Heydər Əliyev Fon
dunda olmuşdur.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoş
məramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva litvalı qonaq
larla görüşmüşdür. Mehriban xanım onları ölkəmizdə və Ulu Öndər Heydər 
Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən məmnun olduğunu söyləmişdir. 
Litva ilə Azərbaycan arasında bütün səviyyələrdə xoş münasibətlərin forma
laşdı ğını deyən Mehriban xanım görüş iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun 
müxtəlifyönümlü proqramları haqqında məlumat vermişdir. Bildirilmişdir ki, 
əsas məqsədi Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri tərəfindən yaradılmış 
azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği və gələcək nəsillərə çatdırılması olan 
fond, həm də qayğıya və köməyə ehtiyacı olanların problemlərinin həlli, uşaq 
evləri və internat məktəblərində tərbiyə alan uşaqlara, qaçqın və məcburi köç
künlərə yardım, elm, təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sahəsində çoxsaylı tədbirlər 
həyata keçirir.

Litvanın Baş nazirinin xanımı Rasa Kubiliene Heydər Əliyev Fondu ilə ta
nışlığın onlarda zəngin təəssürat doğurduğunu söyləmişdir. Başçılıq etdiyi fon
dun 2003cü ildən fəaliyyət göstərdiyini deyən qonaq bildirmişdir ki, M.Ros
trapoviç Fondu da, demək olar, eyni funksiyaları həyata keçirir, xeyriyyəçilik 
tədbirləri ilə məşğul olur.

2009cu il mayın 20də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan 
Gimnastika Federasiyasının prezidenti Mehriban xanım Əliyeva bədii gimnas
tika üzrə 25ci Avropa çempionatında Azərbaycanı təmsil etmiş yığma koman
danın üzvləri ilə görüşmüşdür.

Gimnastları Avropa çempionatındakı uğurlu çıxışları münasibətilə ürəkdən 
təbrik edən Mehriban xanım Əliyeva, onların çıxışlarının ölkəmizdə həyəcanla 
izlənildiyini demiş, idmançılarımızın göstərilən etimadı doğrultduqlarını bil
dirmişdir. 

Çempionatın yüksək səviyyədə təşkilini qeyd edən Mehriban xanım Əliye
va Azərbaycanın qitə yarışında böyük uğur qazanmasının sevindirici hal oldu
ğunu bildirmiş və vurğulamışdır ki, komandamız bu çempionatda bədii gim
nastika ənənələri ilə məşhur olan ölkələri belə geridə qoymuşdur. 

Azərbaycan Gimnastika Federasiyasının böyük işlər gördüyünü vurğulayan 
Mehriban xanım Əliyeva idmançılarımızın 25ci Avropa çempionatında çox 
yaxşı çıxış etdiklərini və gözəl göründüklərini bildirmişdir. 
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Yarışla bağlı təəssüratlarını bildirən gimnastlar çempionatın yüksək səviy
yədə təşkil edildiyini, onlara göstərilən etimadı doğrultmağa çalışdıqlarını söy
ləmişlər. 

Göstərilən qayğıya və dəstəyə görə minnətdarlıq edən idmançılar Azərbay
can Gimnastika Federasiyasının onlar üçün bir ailə olduğunu vurğulamışlar.  

2009cu il mayın 20də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
xanım Əliyeva “Eurovision2009” mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı uğurla 
təmsil etmiş Aysel Teymurzadə və Araş ilə görüşmüşdür. 

Heydər Əliyev Fondunda Aysel Teymurzadəni və Araşı görməyə şad oldu
ğunu deyən Mehriban xanım Əliyeva “Eurovision2009” mahnı müsabiqəsində 
qazandıqları böyük uğur münasibətilə onları ürəkdən təbrik etmişdir. 

Aysellə Araşın qazandıqları uğuru xüsusi vurğulayan Mehriban xanım 
Əliyeva bildirmişdir ki, “Eurovision” Avropada musiqi sahəsində ən böyük 
müsabiqədir. 

Ölkəmizdə bu musiqi yarışmasının həyəcanla izlənildiyini bildirən Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti vurğulamışdır ki, Aysel və Araş qitəmiqyaslı mü
sabiqədə Azərbaycanı layiqincə təmsil etmişlər. Artıq Azərbaycan bu sahədə də 
nailiyyət əldə etmişdir. 

“Eurovision2009”da qələbə münasibətilə Azərbaycan təmsilçilərini bir 
daha təbrik edən Mehriban xanım Əliyeva demişdir ki, qarşıda onları yeniyeni 
uğurlar gözləyir. 

Azərbaycanda səfərdə olan müxtəlif ölkələrin din xadimləri 2009cu il 
iyulun 6da Heydər Əliyev Fondunda olmuşlar. 

Fondla tanışlıqdan sonra qurumun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKO
nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əli yeva 
qonaqlarla görüşmüşdür. Mehriban xanım Əliyeva onları ölkəmizdə və Ulu 
Öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan Fondda görməkdən məmnun olduğu nu 
bildirmişdir. 

Qurumun prezidenti fondun artıq beş ildir ki, fəaliyyət göstərdiyini və onun 
yaranma ideyasının dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevə məxsus olduğunu söylə
mişdir. Mehriban xanım vurğulamışdır ki, fond yaranan gündən Ümummilli 
Liderin həyatının ən başlıca amalı olan Azərbaycana xidmət etməyi qarşısına 
əsas məqsəd kimi qoymuşdur. Qurum təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm, gənc
lərə yardım və bir çox sahələrdə müxtəlif layihələr həyata keçirir. 

Mehriban xanım əlavə etmişdir ki, fondun ünvanına daxil olan məktubla rın 
heç biri cavabsız qalmır. Fondun əsas vəzifəsi insanlara və ilk növbədə köməyə 
ehtiyacı olanlara xidmət etməkdir. 

Qurumun prezidenti Azərbaycanda həmişə dini dözümlülüyün olduğunu 
qeyd edərək, yarandığı gündən fondun tolerantlığın qorunmasına istiqamətlə
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nən layihələrə böyük önəm verdiyini vurğulamışdır. Mehriban xanım Əliyeva 
bildirmişdir ki, rəhbərlik etdiyi qurumun təşəbbüsü ilə ölkədə məscidlər tikilir. 
Fond pravoslav və katolik kilsələrə də lazımi yardımları göstərir. 

Dini dözümlülüyün əsas məqsədlərimizdən biri olduğunu deyən Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti, Təzəpir məscid kompleksinin açılışında iştirak 
etmək üçün Bakıya gəlmiş din xadimlərinin gözəl paytaxtımızla tanış olacaqla
rına ümidvar olduğunu bildirmişdir. Mehriban xanım Əliyeva inamın ürəklərdə 
yaşadığını deyərək, məscidin açılışını xoş hadisə kimi dəyərləndirmişdir. 

2009cu il noyabrın 6da Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanda səfərdə olan Gürcüs
tanın Patriarx Katolikosu II İlya ilə görüşmüşdür. 

Fondun yaxın zamanlarda Gürcüstanda bir neçə layihə həyata keçirməyə 
hazırlaşdığını bildirən Mehriban xanım bu layihələr çərçivəsində qonşu ölkədə 
yeni təhsil ocaqlarının inşasının nəzərdə tutulduğunu da söyləmişdir. 

Azərbaycanın tolerantlıq baxımından nümunə sayılacaq ölkə olduğunu de
yən Mehriban xanım xüsusi vurğulamışdır ki, müxtəlif dinlərə mənsub olan in
sanlar əsrlər boyu Azərbaycanda dostluq şəraitində yaşamışlar. Azərbaycanda 
insanlara dininə, dilinə, milliyyətinə, irqinə görə fərq qoyulmur. Bu həm Azər
baycan xalqının, həm də dövlətin digər dinlərə və millətlərə olan münasibətidir. 

Fond “Tolerantlığın ünvanı Azərbaycan” layihəsi çərçivəsində dünyada bir 
sıra məbədlərin yenidən qurulması və əsaslı təmirində yaxından iştirak edir. Bu 
il Fond tərəfindən Gürcüstanda yenidən qurularaq istifadəyə verilən məscid də 
layihə çərçivəsində görülən işlərin tərkib hissəsidir. 

 Gürcüstanın Patriarx Katolikosu II İlya Heydər Əliyev Fondunun reallaş
dırdığı layihələr haqqında məlumatlı olduğunu bildirərək, bu qəbildən olan 
işlərin Gürcüstanda da həyata keçirilməsindən məmnunluğunu bildirmişdir. 

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2010cu il 
yanvarın 22də Bakıda keçirilən Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Birinci Azər
baycanRusiya Forumunun “Tibb xadimləri” seksiyasının bir qrup nüma yən
dəsi ilə görüşmüşdür. 

Görüşdə Mehriban xanım Əliyeva rəhbərlik etdiyi Fondun fəaliyyəti 
haqqında məlumat vermişdir. Fondun humanitar, xüsusilə səhiyyə sahəsində bir 
çox layihələr həyata keçirdiyini deyən Azərbaycanın Birinci xanımı, qaçqın və 
məcburi köçkün ailələrdən, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların 
problemlərinin hər zaman diqqət mərkəzində saxlanıldığını söyləmişdir. Yaran
dığı gündən məqsədi və məramı yalnız xalqa xidmət olan Heydər Əliyev Fon
dunun insanların problemlərinin həllində böyük rolu vardır. 
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Azərbaycanda səhiyyə sahəsinin ən yüksək standartlara cavab verməsi üçün 
görülən işlər haqqında söhbət açılan görüşdə bu sahənin inkişafında beynəlxalq 
kadr mübadiləsinə, səhiyyə ocaqlarının ən müasir avadanlıqlarla təmin olun
masına xüsusi diqqət yetirildiyi vurğulanmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun xeyirxah fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən 
qonaqlar Azərbaycana səfərdən məmnun qaldıqlarını bildirərək, burada gör
düklərinin onlarda xoş təəssürat oyatdığını diqqətə çatdırmışlar.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva 2010cu il 
yanvarın 22də Rusiya Dövlət Dumasının deputatları və Rusiyanın nüfuzlu 
kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə görüşmüşdür. 

Humanitar Əməkdaşlıq üzrə Birinci AzərbaycanRusiya Forumunun əhə
miyyətindən danışan Mehriban xanım Əliyeva tədbirin işinə uğurlar arzulamış 
və Forumun hər il keçirilməsinin vacibliyini bildirmişdir. Belə tədbirlərdə 
gələcəyə doğru real addımların atıldığını deyən Fondun prezidenti, hər iki ölkə 
arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığın bu gün də uğurla davam etdiyini 
diqqətə çatdırmışdır. 

 Rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti haqqında məlumat verən Mehriban 
xanım Əliyeva, Fondun Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin irsinin öyrənilməsi 
və təbliği ilə yanaşı, müxtəlif sosialiqtisadi, mədəni layihələr həyata keçirdi
yini və bunun da Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyətinin və tarixinin təbli
ğinə xidmət etdiyini vurğulamışdır. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanda rus 
dilinin inkişafına da qayğı göstərildiyini deyərək, ölkəmizdə rusdilli orta və ali 
məktəblərin fəaliyyət göstərdiyini söyləmişdir. Bu istiqamətdə ölkələrimizin 
əlaqələrinin gələcəkdə də uğurla davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanmışdır. 

Qonaqlar Azərbaycan ilə Rusiya arasında müxtəlif sahələrdəki əməkdaşlıq 
məsələlərinə toxunaraq keçirilən Forumun tərəflər arasında mövcud münasibət
lərin daha da inkişafına zəmin yaradacağına əminliklərini bildirmişlər.

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban Əliyeva 2010cu il martın 3də YUNİSEFin Azərbaycandakı nüma
yən də liyinin rəhbəri Mark Hervordla görüşmüşdür. 

Qonağı Fondda salamlayan Azərbaycanın Birinci xanımı YUNİSEFin öl
kəmizdəki fəaliyyətini dəstəklədiyini bildirmişdir. Fondla YUNİSEF arasında 
sıx əlaqələrin qurulduğunu bildirən Mehriban xanım Əliyeva bu əməkdaşlığın 
təsadüfi olmadığını söyləmişdir. Qeyd edilmişdir ki, hər iki qurumun əsas 
məqsədi uşaqlara qayğı göstərməkdən ibarətdir. 

Uşaqların problemlərinin həll olunması Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyə
tinin prioritet istiqamətini təşkil edir. 
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Mehriban xanım Əliyeva YUNİSEF ilə bir çox birgə uğurlu layihələrin 
həyata keçirildiyini deyərək, gələcəkdə yeni layihələrin reallaşacağına ümidvar 
olduğunu bildirmişdir. 

YUNİSEFin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Mark Hervord isə 
Heydər Əliyev Fondu ilə təmsil etdiyi qurumun arasında bir sıra sahələr üzrə 
əməkdaşlıq üçün potensialın olduğunu vurğulayaraq, gələcək əməkdaşlıq üçün 
bir neçə layihənin nəzərdə tutulduğunu da diqqətə çatdırmışdır. 

Mehriban xanım Əliyeva YUNİSEF ilə birgə yeni layihələr həyata keçir
məyə hazır olduqlarını demişdir. Heydər Əliyev Fondunun irsi qan xəstəlikləri 
ilə mübarizədə yeni layihələr hazırladığını diqqətə çatdıran Azərbaycanın 
Birinci xanımı bu sahədə YUNİSEF ilə əməkdaşlığın mümkünlüyünü bildir
mişdir. Fondun irsi qan xəstəlikləri ilə mübarizədə həyata keçirəcəyi ilk tədbir 
isə əhalinin maarifləndirilməsidir. Bununla bağlı Fond tərəfindən kitablar, əyani 
vəsaitlər, videoçarxlar hazırlanmışdır.

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban Əliyeva 2010cu il aprelin 28də Parisdə YUNESKOnun əsas 
iqamətgahında bu qurumun yeni seçilmiş baş direktoru İrina Bokova ilə 
görüşmüşdür. 

Baş direktor İrina Bokova xoşməramlı səfir Mehriban xanım Əliyevaya 
təşəkkürünü bildirərək, YUNESKOnun Azərbaycan ilə sıx əməkdaşlıq etdi
yindən məmnunluğunu bildirmişdir. YUNESKOnun xoşməramlı səfiri kimi 
Mehriban Əliyevanın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən İrina Bokova Azər
baycanın Birinci xanımı ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu vurğulamışdır. Baş 
direktor əmin olduğunu bildirmişdir ki, Mehriban xanımın səyləri sayəsində 
Azərbaycan ilə YUNESKOnun əlaqələri daha da inkişaf edəcəkdir. 

Bu yaxınlarda təhsil sahəsində bir neçə layihənin hazırlandığını diqqətə 
çatdıran YUNESKOnun baş direktoru həmin layihələrdə Mehriban xanım 
Əliyevanın iştirak etməsini arzulamışdır. İrina Bokova qeyd etmişdir ki, 
YUNESKO orta təhsil sisteminin inkişafına böyük diqqət yetirir və bununla 
əlaqədar bir sıra tədbirlər həyata keçirmək niyyətindədir. Layihələrin əsas məq
sədi bütün dünyada, xüsusən də Afrika ölkələrində qızların orta təhsil almasına 
nail olmaqdır. Layihələr ilə bağlı tədbirin YUNESKOnun iqamətgahında keçi
rilməsi nəzərdə tutulmuşdur. İrina Bokova ölkəmizdə təhsil sahəsində bir çox 
mühüm layihənin reallaşmasında böyük xidmətləri olan Mehriban Əliyevanın 
bu tədbirdə iştirakını arzulayaraq, Azərbaycanın Birinci xanımının həmin 
təşəb büsə dəstək verəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir. 

YUNESKOnun baş direktoru Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri
ban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycanda keçirilən mədəniyyət lərarası 
və sivilizasiyalararası dialoqa dair beynəlxalq tədbirlərin əhəmiyyətini xüsusi 



144

qeyd edərək, xoşməramlı səfirə təşəkkürünü bildirmiş, belə təşəbbüs lərin da
vam etdirilməsini arzulamışdır. 

İrina Bokova YUNESKO ilə Azərbaycan arasında sıx əlaqələrin olduğunu 
bir daha vurğulamış, bu sahədə Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətini xüsusi 
qeyd etmişdir. YUNESKOnun baş direktoru demişdir ki, Azərbaycan dünyada 
sürətlə inkişaf edən ölkələrdən biridir. 

Azərbaycan ilə YUNESKO arasında sıx əlaqələrin olduğunu qeyd edən 
Mehriban xanım Əliyeva demişdir ki, ölkəmiz bundan sonra da istənilən sahə
də, xüsusən də təhsil və mədəniyyət sahələrində YUNESKOnun həyata keçir
diyi hər bir tədbirdə fəal iştirak etməyə hazırdır. 

2010cu il mayın 13də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva ölkəmizdə səfərdə olan Gürcüstan Prezi
dentinin xanımı Sandra Elizabet Rulofs ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva xanım Sandra Rulofsun rəhbərlik etdiyi nümayən
də heyəti ilə görüşdə qonaqları Heydər Əliyev Fondunda salamlayaraq, bu gö
rüşlərin artıq ənənəvi xarakter aldığını, əməkdaşlığın getdikcə daha da geniş
ləndiyini söyləmişdir. Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondu ilə Gür
cüstanın Birinci xanımının rəhbərlik etdiyi “Soko” fondu arasında səhiyyə, 
təhsil sahələrində bir çox birgə layihələr həyata keçirildiyini bildirmişdir. 

Gürcüstanın nümayəndə heyətini təqdim edən Sandra Elizabet Rulofs 
“Soko” fondunun filialı olan nadir xəstəliklər üçün alyans barədə məlumat 
vermişdir. Bildirmişdir ki, bu qurum qan xərçəngindən əziyyət çəkən uşaqlara 
yar dım etməklə məşğuldur. 

2010cu il mayın 14də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Bakıda səfərdə olan YUNİSEFin Mər
kəzi, Şərqi Avropa və MDB ölkələri üzrə regional direktoru Stiven Allen ilə 
görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva son illər Azərbaycan ilə YUNİSEF arasında sıx 
əlaqələrin və səmərəli əməkdaşlığın mövcud olduğunu bildirmişdir. Azərbay
canda qadın və uşaq hüquqlarının qorunması sahəsində böyük işlərin görül
düyünü vurğulayan Mehriban xanım Əliyeva bu sahədə YUNİSEF kimi təşki
latların dəstəyinin vacib olduğunu söyləmişdir. 

Heydər Əliyev Fondu ilə YUNİSEF arasında işgüzar əlaqələrin qurulduğu
nu diqqətə çatdıran Mehriban xanım Əliyeva hər iki təşkilatın birgə layihələr 
həyata keçirdiyini qeyd etmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı bu görüşdən sonra ikitərəfli əməkdaşlığın 
daha da genişlənəcəyinə ümidvar olduğunu söyləmişdir. 
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Bir neçə gündür Bakıda olduğunu deyən YUNİSEFin Mərkəzi, Şərqi Avro
pa və MDB ölkələri üzrə regional direktoru Stiven Allen qeyd etmişdir ki, 
Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti ilə daha yaxından tanış olmaq arzusundadır. 

2010cu il mayın 24də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Avropa Şurasının qadınlar və kişilər ara
sında bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərinin VII konfransında iştirak etmək 
üçün ölkəmizə gələn BMT Baş katibinin müavini xanım Aşa Rouz Mugiro ilə 
görüşmüşdür.

Görüşdə Bakıda keçirilən Avropa Şurasının qadınlar və kişilər arasında 
bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərinin VII konfransının əhəmiyyətindən 
danışılmışdır. Bildirilmişdir ki, bu beynəlxalq tədbir dünyada gender bərabərli
yinin təmin olunması ilə bağlı həyata keçirilən layihələrə dəstək verəcəkdir.

Mehriban xanım Əliyeva BMT ilə Azərbaycan arasında yüksək münasibət
lərin olduğunu bildirərək demişdir ki, hazırda Heydər Əliyev Fondu BMTnin 
bir çox strukturları ilə əməkdaşlıq əlaqələri həyata keçirir. Azərbaycanın Birin
ci xanımı bu əlaqələrin gələcəkdə daha da genişlənəcəyinə əminliyini ifadə 
etmişdir. 

BMT Baş katibinin müavini xanım Aşa Rouz Mugiro da ölkəmizdə olmaq
dan məmnunluğunu bildirmiş və konfransın keçirilməsinə verdiyi dəstəyə görə 
Azərbaycanın Birinci xanımına təşəkkür etmişdir.  

2010cu il mayın 24də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, Milli Məclisin deputatı, YUNESKOnun və İSESKOnun 
xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyeva “Deyure və defakto gender bərabərliyi
nin təmin olunması” mövzusunda Avropa Şurasının qadınlar və kişilər arasında 
bərabərlik məsələlərinə məsul nazirlərinin 7ci konfransında iştirak etmək üçün 
ölkəmizə gələn Avropa Şurasının Baş katibinin müavini Mod de Bur Bukikkio 
ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün dəvəti 
qəbul etdiyinə görə Avropa Şurası baş katibinin müavininə minnətdarlığını bil
dirmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı konfransın əhəmiyyətini qeyd etmiş, 
burada müzakirə olunacaq məsələlərin aktuallığını vurğulamışdır.

2010cu il iyulun 12də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyeva Yunanıstanın Azərbaycandakı səfiri İoannis Metaksas ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan ilə Yunanıstan arasında əlaqələrin 
bütün sahələri əhatə etdiyini söyləmişdir. Fondun fəaliyyətinin çoxşaxəli oldu
ğunu deyən Mehriban xanım gələcəkdə əməkdaşlığın daha da genişlənəcəyinə 
ümidvar olduğunu bildirərək qeyd etmişdir ki, Heydər Əliyev Fondu beynəl
xalq əlaqələrə, birgə layihələrə hər zaman açıqdır. 
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Səfir İoannis Metaksas Bakıya gələndən sonra Fondun fəaliyyəti ilə daha 
yaxından tanış olduğunu bildirmiş, qurumun həyata keçirdiyi layihələrin əhə
miyyətini vurğulamışdır. O, Prezident İlham Əliyevin və Mehriban xanımın 
Afinaya ötənilki səfərlərini xatırlatmışdır. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə inşa olunan internat məktəblərində 
alternativ enerji mənbələrindən istifadə məsələləri müzakirə olunmuşdur. Yuna
nıstan səfirliyi pilot layihə kimi, Badamdar və Türkan qəsəbələrindəki iki inter
nat məktəbində bu layihəni həyata keçirəcəkdir. 

Səfir Fonda yodun çatışmazlığı diaqnostikasını aparan ultrasəs müayinəsi 
aparatı təqdim etdiyini bildirmişdir. Bu aparat ölkəmizin xəstəxanalarından bi
rinə veriləcəkdir.

2010cu il iyulun 12də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Polşanın Bakıdakı səfiri Kşiştof Krayevski 
ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva ölkələrimiz arasında əməkdaşlıq və qarşılıqlı 
əlaqələrin möhkəmləndirilməsində xüsusi xidmətlərinə görə Prezident İlham 
Əliyevin Sərəncamı ilə “Dostluq” ordeninə layiq görülmüş səfiri bu müna
sibətlə təbrik etmişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bildirmişdir ki, 
K.Krayevskinin səfir postunda fəaliyyəti bu illər ərzində Azərbaycan ilə Polşa 
arasında əlaqələrin daha da yaxınlaşmasına töhfə vermişdir.

Mehriban xanım ölkəmizdə diplomatik fəaliyyətini başa vuran K.Krayev
skinin bundan sonra harada çalışmasından asılı olmayaraq, hər zaman Azərbay
canın dostu olaraq qalacağına ümidvar olduğunu bildirmişdir.

Azərbaycandakı fəaliyyətinin zəngin olduğunu deyən səfir K.Krayevski hər 
zaman ölkələrimiz arasında əlaqələrin genişlənməsinə çalışdığını bildirmişdir. 
O demişdir ki, səfirlik Fondla birlikdə Azərbaycanda “Şopen ili”ni keçirir. İki
tərəfli əməkdaşlıq çərçivəsində isə Samux rayonunun Sarıqamış kəndində mək
təb inşa olunmuşdur.

2010cu il iyulun 12də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fon
dunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Fransanın ölkəmizdəki səfiri Qabri
el Keller ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva Fransa Prezidentinin sərəncamına əsasən bu ölkə
nin “Şərəf Legionu” ordeni ilə təltif edilməsi ilə bağlı təşəkkürünü bildirərək, 
bu mükafatın onun üçün böyük şərəf olduğunu söyləmişdir.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti qeyd etmişdir ki, Azərbaycan ilə Fran
sa arasında əlaqələr çox möhkəmdir. Fond bu əlaqələrin, xüsusilə də mədəni 
sahədə əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə töhfə verir.



147

Mehriban xanım Əliyeva gələcəkdə daha geniş birgə layihələrin həyata 
keçiriləcəyinə və bunun iki ölkə arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə 
xidmət edəcəyinə ümidvar olduğunu bildirmişdir.

FransaAzərbaycan əlaqələri ilə bağlı Mehriban xanım Əliyevanın fikirləri
ni bölüşdüyünü deyən səfir Qabriel Keller, ikitərəfli əməkdaşlığın yüksək sə
viyyədə olduğunu diqqətə çatdırmışdır.

2010cu il iyulun 12də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO
nun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
xanım Əliyeva Fransa Dövlət Şərq Dilləri və Mədəniyyətləri İnstitutunun 
(İNALCO) rektoru, professor Jak Löqran ilə görüşmüşdür.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva qonağın 
Azərbaycana bu səfərinin Fondla institut arasında əlaqələrə yeni impuls verə
cəyinə və fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirəcəyinə əminliyini ifadə etmişdir.

Mehriban xanım qeyd etmişdir ki, Avropanın bu nüfuzlu institutunda 
Azərbaycan dili fakültəsinin açılması iki ölkə arasında münasibətlərdə yeni bir 
səhifədir. Azərbaycan dilinin tədrisi fransalı gənclər üçün ölkəmizin mədəniy
yətini, tarixini, ümumilikdə, Azərbaycan xalqını daha dərindən öyrənməyə im
kan yaradır.

Rəhbərlik etdiyi ali təhsil ocağında Azərbaycan dilinin incəliklərinin tədri
sinə marağın ildənilə artdığını söyləyən Jak Löqran bildirmişdir ki, bu amilin 
geniş vüsət alması üçün daha çox əmək sərf etmək lazımdır. Təhsil ocağı üzəri
nə düşən bu vəzifə ilə bağlı daha çox çalışacaqdır.

2010cu il iyulun 12də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Türkiyə Talassemiya Federasiyasının və 
Ağ dəniz qan xəstəlikləri Fondunun rəhbəri Duran Canatan ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun talassemiya xəstəliyi ilə 
bağlı eksperti təyin edilən Duran Canatanın xəstəliklə mübarizədə Fonda bö
yük dəstək göstərdiyini demişdir.

Heydər Əliyev Fondunun talassemiyanın qarşısını almaq üçün həyata keçir
diyi proqramın artıq bir neçə ildir ki, icra olunduğunu qeyd edən Azərbaycanın 
Birinci xanımı bu sahədə görülən işlər, Bakıda Talassemiya Mərkəzi barədə da
nışmışdır. Fondun prezidenti demişdir ki, problemin ciddiliyi nəzərə alınaraq 
doktor Duran Canatanın təcrübəsinə ehtiyac vardır.

Türkiyə Talassemiya Federasiyasının və Ağ dəniz qan xəstəlikləri Fondu
nun rəhbəri Heydər Əliyev Fondunun talassemiya ilə mübarizədə fəaliyyətinin 
önəmini vurğulamışdır.

Görüşdə talassemiyanın qarşısının alınması üçün preventiv tədbirlər – ma a
rifləndirmə işlərinin aparılması, qan testlərinin keçirilməsi, xəstəliyin müalicə
si, sümük iliyinin köçürülməsi ilə bağlı məsələlər müzakirə edilmişdir.
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2010cu il sentyabrın 7də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məclisin deputatı Mehriban Əliyeva Türkiyənin Bilkənd Universitetinin rekto
ru, professor Əli Doğramacı ilə görüşmüşdür.

Qonağı salamlayan Mehriban xanım Əliyeva, Əli Doğramacını Fondda gör
məkdən şad olduğunu bildirmişdir. Mehriban xanım Əliyeva Əli Doğrama cının 
bu səfərinin görkəmli musiqiçi Sərvər Qəniyevin vəfatı ilə əlaqədar baş tutma
sından təəssüfləndiyini bildirərək, ustad sənətkarın dünyasını dəyişməsini həm 
Azərbaycan, həm də Türkiyə üçün böyük itki olduğunu demişdir. Mehriban 
xanım bildirmişdir ki, Sərvər Qəniyevin həyatının böyük bir hissəsi Türki yənin 
Bilkənd Universiteti ilə bağlı olmuşdur. Onun davamçısı, nəvəsi, gənc skripka
çı Elvin Qəniyevin Parisdə YUNESKOnun qərargahında Heydər Əli yev Fon
du nun təşkil etdiyi “Azərbaycanın xoşməramlı mələkləri” adlı konser tindəki 
çıxışını xatırlayan Mehriban Əliyeva Fondun bu istedadlı gəncə dəstək verdi
yini qeyd etmişdir.

Azərbaycana gəldiyi üçün Əli Doğramacıya təşəkkürünü bildirən Mehriban 
xanım Əliyeva qonağın Fonda göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirmişdir. 
Qeyd etmişdir ki, atası İhsan Doğramacının xatirəsi Azərbaycan xalqı üçün 
əzizdir.

Əli Doğramacı Azərbaycana hər gəlişində ölkəmizin daha da gözəlləşdiyini 
və inkişaf etdiyini diqqətə çatdırmışdır. Azərbaycan və Türkiyənin həm xoş, 
həm də çətin günlərdə bir yerdə olduğunu deyən qonaq bildirmişdir ki, Sərvər 
Qəniyev Azərbaycanı dünyaya tanıdan görkəmli şəxsiyyətlərdən biri olmuşdur.

Hörmətli qonaq qeyd etmişdir ki, S.Qəniyev Türkiyədə zəngin Azərbaycan 
mədəniyyətinin fəal təbliğatçısı kimi tanınmışdır. O eyni zamanda yeni musi
qiçilər nəslinin yetişməsinə böyük töhfələr vermişdir.

2010cu il sentyabrın 7də Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNES
KOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
xanım Əliyeva ABŞ Konqresi kitabxanasının direktoru Ceyms Billinqtonun 
başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul etmişdir.

Görüşdə Heydər Əliyev Fondu ilə ABŞ Konqresinin kitabxanası arasında 
əməkdaşlığa dair memorandumun imzalanması ilə bağlı razılıq əldə olunmuşdur.

Heydər Əliyev Fondu ilə ABŞ Konqresinin kitabxanası arasında əməkdaş
lıq çərçivəsində Azərbaycanda əlyazmaların rəqəmsal formata çevrilməsi üçün 
birgə işlər aparılması barədə razılığa gəlinmişdir. Bu əlyazmaların dünya rə
qəmsal kitabxanasının saytında yerləşdirilməsi və daha sonra dünya ictimaiy
yətinin onlardan istifadə edə bilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

2011ci il fevralın 17də Parisdə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 
yenidən bərpa etməsinin 20ci ildönümünə həsr olunmuş təntənəli mərasim 
çərçivəsində Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun preziden
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ti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban Əliyeva Fransanın mədəniyyət naziri Frederik Mitteran ilə gö
rüşmüşdür.

Fransanın mədəniyyət naziri Frederik Mitteran Mehriban xanım Əliyevanı 
salamlayaraq demişdir:”Hörmətli birinci xanım, mən sizi burada – Parisdə 
qəbul etməkdən olduqca şadam. Mən çox gözəl bilirəm ki, siz öz ölkənizin 
mədəniyyətinin təşviq olunmasında, bu baxımdan, ümumiyyətlə, bir çox təd
birlər görürsünüz və bu sahədə çox fəalsınız. Onu da etiraf etməliyəm ki, 
Fransada Azərbaycan haqqında bilgilər, Azərbaycanın tanınması gözəçarpan 
dərəcədə artır. Ümumiyyətlə, qeyd etmək istəyirəm ki, televiziyada yayımlanan 
həm sənədli, həm də reklam xarakterli filmlər Azərbaycanın turizm imkanları, 
mədəni irsi haqqında geniş bilgilər verir və bu da fransızların, sözün əsl 
mənasında, böyük marağına səbəb olur.

Görürəm ki, bu möhtəşəm tədbir çox yüksək səviyyədə təşkil olunubdur və 
artıq mən bunu böyük bir uğur adlandıra bilərəm. Siz bilirsiniz ki, həmçinin, 
mən Azərbaycan ilə Fransa arasında mədəni əlaqələrin daha da dərinləşməsi, 
daha da artması üçün çox çalışıram və bunu səmimi qəlbdən arzulayıram. Eyni 
zamanda onu qeyd etmək istəyirəm ki, təşkil olunan bu cür tədbirlər, görülən 
işlər, atılan addımlar – bütün bunlar sadəcə öz hüdudları ilə məhdudlaşmır. Bu 
o deməkdir ki, bunlar, sözün əsl mənasında, ictimai rəyə, ümumiyyətlə, 
insanların – burada yaşayan yerli insanların təfəkkürünə, dünyagörüşünə birba
şa təsir göstərir. Bu da özlüyündə çox xoş bir haldır.

Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, biz mədəni irs, arxeologiya, muzey 
işinin təşkili, musiqi sahələrində mübadilələrin təmin edilməsində çox çalışırıq. 
Ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlıq mövcuddur. Mən bu əməkdaşlığın davamı 
olaraq istəyirəm ki, ölkənizə səfər edim, əgər siz bunu arzulayarsınızsa”.

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehri
ban Əliyeva nazirə təşəkkür edərək demişdir: 

“Mən ilk növbədə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, cənab nazir 
dəvətimizi qəbul edib, bu gün bizimlədir. Ümumiyyətlə, sizin dəstəyiniz bizim 
üçün çox vacibdir.

Mən tamamilə razıyam ki, insanlar, xalqlar birbirini məhz mədəniyyət yolu 
ilə daha yaxşı tanıyırlar, birbirini daha dərindən öyrənirlər və bu da, ümumiy
yətlə, ölkələr arasında mövcud olan əlaqələrin inkişafında çox vacib rol oynayır.

Bu, bizim ilk tədbirimizdir. Amma ümidvaram ki, bir ay ərzində biz bir ne
çə belə mədəni tədbir hazırlayıb keçirəcəyik və xüsusilə belə tədbirlərin Fran
sada keçirilməsinə böyük əhəmiyyət veririk. Fransa dünyanın ən qədim tarixə 
və mədəniyyətə malik olan bir dövlətidir.

Mən, ümumiyyətlə, fürsətdən istifadə edərək, sizi Azərbaycana səfərə dəvət 
edirəm və ümidvaram ki, biz çox yaxın gələcəkdə Azərbaycanda görüşəcəyik”.



150

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNES
KOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban 
Əliyeva 2011ci il martın 1də BMTnin Azərbaycandakı rezidentəlaqələn
diricisi, BMTnin İnkişaf Proqramının rəhbəri Fikrət Akçura ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva qonağı Fondda görməkdən şad olduğunu bildir
mişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı BMTnin İnkişaf Proqramı ilə səmərəli 
əməkdaşlığın olduğunu demişdir. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti bu 
əməkdaşlıq çərçivəsində “Kor və görmə qabiliyyəti zəif olan insanların İKTyə 
çıxışının təmin olunması” layihəsinin uğurla başa çatmasını, məhdud fiziki im
kanlı insanlar üçün Gəncədə və Naxçıvanda regional informasiya mərkəzləri
nin yaradılmasını xüsusi qeyd etmişdir.

Uğurlu əməkdaşlığa görə Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür edən Fikrət 
Akçura hazırkı görüşün gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini, o cümlədən həyata 
keçirilməsi nəzərdə tutulan birgə layihələrin müzakirəsi baxımından əhəmiyyə
tini qeyd etmişdir. Mehriban xanım Əliyevanın təhsil və səhiyyə sahəsinin inki
şafına diqqət və qayğısını yüksək qiymətləndirən F.Akçura təmsil etdiyi quru
mun Heydər Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu diqqətə çat
dırmışdır.

2011ci il martın 4də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban Əliyeva Amerika Birləşmiş Ştatlarının ölkəmizdəki 
səfiri Metyu Brayza ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva ABŞ səfirini Fondda görməkdən şad olduğunu 
bildirmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı AzərbaycanABŞ əlaqələrinin yük
sək səviyyədə olduğunu demiş, səfirə ölkələrimizin qarşılıqlı münasi bətlərinin 
in kişaf etdirilməsi istiqamətindəki fəaliyyətində uğurlar diləmişdir.

Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti barədə qonağa məlumat ve
rən Mehriban xanım Əliyeva Fondun müxtəlif sosialiqtisadi, mədəni layihələr 
həyata keçirməklə Azərbaycanın tərəqqisinə, mədəniyyəti və tarixinin təbliğinə 
kömək etdiyini diqqətə çatdırmışdır.

Metyu Brayza Fondun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini, onun xətti ilə 
həyata keçirilən layihələrin vacibliyini vurğulamışdır.

2011ci il martın 10da Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fond
unun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli 
Məc lisin deputatı Mehriban Əliyeva Azərbaycanda səfərdə olan ABŞ Preziden
tinin elm məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Elis Qastın başçılıq etdiyi 
nümayəndə heyəti ilə görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva qonaqları Heydər Əliyev Fondunda görməkdən 
məmnun qaldığını demiş, səfərin uğurlu olacağından əminliyini bildirmişdir. 
Azərbaycanın Birinci xanımı ölkəmizin gündəngünə artan potensialı barədə 
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məlumat vermiş, onun regionda ən sürətlə inkişaf edən dövlət olduğunu diqqə
tə çatdırmışdır. Respublikada elmin, təhsilin, texnologiyaların inkişafına xüsusi 
önəm verildiyini deyən Fondun prezidenti son illərdə bu sahələrdə böyük 
işlərin görüldüyünü söyləmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, təhsilin madditexniki 
bazası yaxşılaşdırılmış, müasir texnologiyalardan istifadə olunaraq, yeni tədris 
müəssisələri yaradılmışdır. Hazırda əsas diqqət təhsilin keyfiyyətinin artırıl
masına yönəldilmişdir. Bu gün azərbaycanlı gənclər dünyanın ən mötəbər ali 
təhsil ocaqlarında biliklərə yiyələnirlər.

Mehriban xanım Əliyeva dövlətin azərbaycanlı uşaqların və gənclərin xaricdə 
təhsil almaları prosesinin genişləndirilməsində maraqlı olduğunu bildirmişdir. 

Azərbaycanın Birinci xanımı ABŞın təhsil sahəsindəki təcrübəsindən fay
dalanmağın ölkəmiz üçün böyük əhəmiyyət daşıdığını da diqqətə çatdırmışdır. 
Mehriban xanım Əliyeva Heydər Əliyev Fondunun bütün sahələrdə olduğu 
kimi, elm və təhsil sahəsində də əməkdaşlığa hər zaman hazır olduğunu vur
ğulamışdır.

ABŞ Prezidentinin elm məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi Elis Qast səmi
mi qarşılanmaya görə Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkürünü bildirmişdir. 
Qonaq Heydər Əliyev Fondunun nəinki Azərbaycanda, habelə xaricdə də 
həyata keçirdiyi layihələrin vacibliyini vurğulamış, görülən işlərin böyük 
heyrət doğurduğunu demişdir.

2011ci il martın 1də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban Əliyeva Türkiyənin ölkəmizdəki səfiri Hulusi Kılıç ilə 
görüşmüşdür.

Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan ilə Türkiyənin dərin köklərə malik 
sarsılmaz dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin xalqlarımızın və ölkələrimizin birgə 
maraqlarına xidmət etdiyini vurğulamışdır. Digər sahələrdə olduğu kimi, hu
manitar sahədə də əməkdaşlığın faydalı olacağından əminliyini bildirən Azər
baycanın Birinci xanımı gələcəkdə yeni birgə layihələrin həyata keçirilməsi 
üçün Fondun açıq olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Mehriban xanım Əliyeva bil
dirmişdir ki, Heydər Əliyev Fondu əməkdaşlığa hər zaman hazırdır.

Səfir Hulusi Kılıç xoş sözlərə görə Heydər Əliyev Fondunun prezidentinə 
təşəkkürünü bildirmiş, onu qarşıdan gələn Novruz bayramı münasibətilə təbrik 
etmişdir. Türkiyəli diplomat Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi möhtə
şəm layihələrdən xəbərdar olduğunu, ölkəsində bu fəaliyyətin yüksək qiymət
ləndirildiyini və qürur hissi doğurduğunu vurğulamışdır. Əməkdaşlığın pers
pektivlərinə toxunan səfir, qarşılıqlı fəaliyyətin qardaş ölkələrimizin inkişafına 
sanballı töhfələr verəcəyinə ümidvar olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Səfir 
Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin “bir millət, iki dövlət” kəlamını xatırla
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daraq, Fond ilə əməkdaşlığın xalqlarımızın münasibətlərinin daha da möhkəm
lənməsinə xidmət edəcəyini demişdir.

Heydər Əliyev Fondunun fəaliyyəti Avropada yüksək qiymətləndirilir və 
təqdir edilir. Bu fikir Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və 
İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım 
Əliyevanın 2011ci il martın 15də Avstriyanın Azərbaycandakı səfiri xanım 
Silviya MayerKaybiç ilə görüşündə səslənmişdir.

Görüşdə qonağa Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti barədə 
ətraflı məlumat verilmişdir. Bildirilmişdir ki, 7 ildir fəaliyyət göstərən Fond 
Azərbaycanın tərəqqisi və xalqımızın rifahı naminə genişmiqyaslı proqram və 
layihələr həyata keçirir. Ümummilli Liderimiz Heydər Əliyevin xatirəsinə ehti
ram əlaməti olaraq yaradılan Fondun məqsədi Ulu Öndərin zəngin irsini öyrən
mək və təbliğ etmək, görkəmli siyasət və dövlət xadiminin Azərbaycanın so
sialiqtisadi, mədəni tərəqqisinə yönəlmiş genişmiqyaslı fəaliyyəti barədə gələ
cək nəsillərdə, qonaqlarda əyani təsəvvür yaratmaqdır. Bununla bərabər, Fond 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, elm sahələri ilə bağlı genişmiqyaslı layihələr də 
həyata keçirir. Fondun “Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb”, “Təhsilə dəs
tək”, “Uşaq evləri və internat məktəblərinin inkişafı”, “Diabetli uşaqlara ən 
yüksək qayğı”, “Talassemiyasız həyat naminə” layihə və proqramları müstəqil 
Azərbaycanın sürətli inkişaf perspektivlərinə hesablanmışdır.

Səfir xanım Silviya MayerKaybiç Heydər Əliyev Fondunun həm ölkə 
daxilində, həm də onun hüdudlarından kənarda gördüyü nəcib işlərin Avropada 
da yüksək qiymətləndirildiyini bildirmiş, bu fəaliyyətin humanitar əhəmiyyəti
ni və örnək olduğunu xüsusi qeyd etmişdir.

2011ci il aprelin 8də “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Bakıda keçirilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən Rumıniyanın 
mədəniyyət nazirinin müavini İrina Calal Marin ilə görüşmüşdür.

Heydər Əliyev Fondunun prezidenti AzərbaycanRumıniya əlaqələrindən 
danışmış, Rumıniyada Heydər Əliyev Fondunun nümayəndəliyinin fəaliyyət 
göstərdiyini bildirmişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımının Rumıniyaya səfərini xatırladan İrina Calal 
Marin, Fondun Rumıniya nümayəndəliyinin fəaliyyətini yüksək qiymət
ləndirmişdir.

2011ci il aprelin 8də “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Bakıda keçirilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən Paris şəhəri
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nin yeddinci rayonunun meri, Avropa Parlamentinin üzvü Rəşidə Dati ilə 
görüşmüşdür.

Qonağı Bakıda görməkdən məmnun olduğunu deyən Mehriban xanım 
Əliyeva Forumda iştirakına görə Rəşidə Datiyə təşəkkürünü bildirmişdir.

Azərbaycana dəvətə görə Mehriban xanım Əliyevaya minnətdarlığını 
bildirən Avropa Parlamentinin üzvü Bakı Forumunda keçirilən müzakirələrdə 
iştirak etməkdən məmnun olduğunu vurğulamışdır.

2011ci il aprelin 8də “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Bakıda keçirilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən Gürcüstan 
Prezidenti Mixeil Saakaşvilinin anası, “GürcüstanAzərbaycan Dostluq Evi”nin 
rəhbəri Giuli Alasaniya ilə görüşmüşdür.

Qonağı Bakıda salamlayan Azərbaycanın Birinci xanımı Giuli Alasaniyanın 
Ümumdünya Forumuna qatılmasından məmnun olduğunu bildirmişdir.

Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında həyata keçiri
lən birgə layihələri qeyd etmiş, bu layihələrin ölkələrimiz arasında dostluq 
münasibətlərini daha da möhkəmləndirdiyini demişdir.

2011ci il aprelin 8də “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Bakıda keçirilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən YUNESKO
nun keçmiş baş direktoru Koişiro Matsuura ilə görüşmüşdür.

Koişiro Matsuuranı yenidən Bakıda görməkdən məmnun olduğunu deyən 
Azərbaycanın Birinci xanımı, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban 
Əliyeva Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun əhəmiyyətini 
vurğulamışdır.

Mehriban xanım Əliyeva Bakının artıq beynəlxalq səviyyəli mötəbər təd
birlərin keçirildiyi bir məkana çevrildiyini demişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı YUNESKOnun keçmiş baş direktoru ilə gö
rüşlərini və Bakıda Novruz bayramını birlikdə qeyd etmələrini xatırlayaraq, 
onun Forumda iştirakının önəmini vurğulamışdır.

Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna dəvət olunduğuna görə 
minnətdarlığını bildirən Koişiro Matsuura sivilizasiyalararası əməkdaşlığın ge
nişləndirilməsində Forumun əhəmiyyətini qeyd etmişdir.

2009cu ildə Novruz bayramı münasibətilə Bakıda təşkil olunan mərasim
lərdə iştirak etməsini məmnunluqla xatırlayan Koişiro Matsuura həmin şənlik
lərin onda böyük təəssürat yaratdığını demişdir.

2011ci il aprelin 8də “Gülüstan” sarayında Azərbaycanın Birinci xanımı, 
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşmə
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ramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyeva Bakıda keçirilən 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak edən Tatarıstanın 
Baş nazirinin birinci müavini Zilya Valeyeva ilə görüşmüşdür.

Forumda iştiraka görə Zilya Valeyevaya təşəkkürünü bildirən Azərbaycanın 
Birinci xanımı Bakı forumunda maraqlı müzakirələrin aparıldığını, mədəniy
yətlərarası dialoqun inkişafı istiqamətində bir çox dəyərli təkliflərin səsləndiyi
ni demişdir.

Mehriban xanım Əliyeva ilə görüşməkdən məmnun olduğunu deyən Tata
rıstanın Baş nazirinin birinci müavini Forumda mədəniyyətlərarası dialoqun 
təbliği, gender bərabərliyi və digər məsələlərə dair maraqlı çıxışları qeyd 
etmişdir.

2011ci il aprelin 18də Parisdə “Odlar yurdu Azərbaycanın müasir əsərlə
ri” sərgisi açılmışdır. 

Sərginin açıldığı gün “Vandom” meydanındakı “Eğvö” hotelində Azərbay
canın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva Fransanın mədəniyyət naziri Frederik 
Mitteran ilə görüşmüşdür.

 Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyevanı yenidən Parisdə görmək
dən məmnun olduğunu deyən Frederik Mitteran ölkələrimiz arasında mədəniy
yət sahəsində əlaqələrin yeni mərhələyə qədəm qoyduğunu demişdir. O bu ilin 
fevralında Parisdə Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini bərpa etməsinin 
20ci ildönümünə həsr olunan mərasimi xatırlayaraq, tədbirin böyük uğurla 
keçdiyini bildirmişdir. Frederik Mitteran demişdir ki, Fransa tərəfi Azərbaycan
da özünün mədəni irsinin nümayiş etdirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etmişdir. 
Fransaya məxsus 100 mədəniyyət nümunəsinin Azərbaycanda müxtəlif sərgi
lərdə nümayiş etdirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.

 Mehriban xanım Əliyeva bu təşəbbüsə Azərbaycan hökumətinin dəstək 
verdiyini bildirmiş və demişdir ki, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi, 
bu tədbirin uğurla keçməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəkdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı, YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban 
Əliyeva 2011ci il aprelin 19da YUNESKOnun mənzil qərargahına gəlmişdir. 
Əvvəlcə Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva ilə YUNESKOnun 
baş direktoru İrina Bokovanın görüşü olmuşdur. 

Görüşdə Azərbaycanın Birinci xanımını salamlayan YUNESKOnun baş 
direktoru, bu yaxınlarda Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Di
aloq Forumunun böyük uğur qazandığını bildirmişdir. Qeyd etmişdir ki, Bakı 
artıq mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində ənənəvi yer tutmaqdadır. Təsadüfi 
deyil ki, mədəniyyətlərarası dialoq YUNESKOnun bütün dünyada apardığı 
fəaliyyətin əsas istiqamətlərindən biridir. Azərbaycanın Birinci xanımının bu 
sahədə rolunu xüsusi vurğulayan İrina Bokova Mehriban Əliyevanı həmin ilin 
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sentyabrında keçiriləcək YUNESKOnun xoşməramlı səfirlərinin illik toplantı
sına dəvət etmişdir. Dəvət məmnunluqla qəbul olunmuşdur.

Dəvətə görə YUNESKOnun baş direktoruna minnətdarlığını bildirən Meh
riban Əliyeva, Bakıda keçirilən Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Foru
muna verdiyi dəstəyə görə İrina Bokovaya təşəkkürünü bildirmişdir. Mehriban 
xanım Əliyeva bu forumda qəbul edilən mühüm qərarların kağız üzərində de
yil, həyatda reallaşmasının vacibliyini xüsusi vurğulamış və qeyd etmişdir ki, 
məhz bu ideyanın həyata keçirilməsi üçün indi beynəlxalq səylərə daha çox 
ehtiyac vardır.

Görüşdə AzərbaycanYUNESKO əməkdaşlığının inkişaf etdiyi, YUNESKO
da baş tutan budəfəki mədəniyyət mərasiminin də bunun bariz nümunəsi 
olduğu bildirilmişdir.

2011ci il mayın 4də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban Əliyeva “Sənət inciləri” sərgisinin keçirildiyi Müasir 
İncəsənət Muzeyində dünyanın məşhur “Van Cleef & Arpels” zərgərlik evinin 
prezidenti Stanislas de Kersiz ilə görüşmüşdür. 

Mehriban xanım Əliyeva Stanislas de Kersizi Azərbaycanda salamlamaq
dan və Bakıda “Sənət inciləri” adlı sərginin açılmasından məmnunluğunu bil
dirmişdir. Azərbaycanın Birinci xanımı qeyd etmişdir ki, dünyada üçüncü 
dəfədir təşkil edilən belə sərginin Bakıda keçirilməsi ölkələrimizin mədəni 
həyatında mühüm hadisədir. Mehriban xanım Əliyeva vurğulamışdır ki, 
sərginin təşkil edildiyi Müasir İncəsənət Muzeyi onun rəhbərlik etdiyi Heydər 
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə yaradılmışdır. Bu möhtəşəm sərginin mədəni 
əlaqələrin inkişafına töhfə verəcəyini vurğulayan Azərbaycanın Birinci xanımı 
bildirmişdir ki, ekspozisiyada nümayiş olunan zinət əşyaları “Van Cleef & Ar
pels” evinin inkişafının tarixini göstərir. “Van Cleef & Arpels” evinin preziden
ti Stanislas de Kersiz Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirmiş, sərgi
nin Azərbaycan ilə Fransa arasında mədəni əlaqələrin inkişafında mühüm rol 
oynayacağını qeyd etmişdir.

Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı 
Mehriban Əliyeva 2011ci il mayın 4də Müasir İncəsənət Muzeyində Fransa
nın məşhur Luvr Muzeyinin direktoru Anri Luaret ilə görüşmüşdür.  Fransanın 
dünyaca məşhur muzeyinin direktorunu Bakıda salamlamaqdan məmnun oldu
ğunu bildirən Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan ilə Luvr Muzeyi arasında kı 
sıx əlaqələrdən danışmışdır. Bildirmişdir ki, Luvr Muzeyində bir neçə dəfə 
Azərbaycanla bağlı tədbirlər keçirilmişdir. Azərbaycan dövləti Luvr Muzeyində 
aparılan bərpa işlərinə maddi dəstək vermişdir. Amma biz əməkdaşlığımızı 
daha da genişləndirə bilərik, – deyən Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban 
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Əliyeva qonağa ölkəmizin qədim və zəngin mədəniyyəti barədə məlumat ver
mişdir.

Görüşdə muzey sərvətlərinin saxlanılması, onların qorunması sahəsində, 
eləcə də materialların toplanmasında təcrübə mübadiləsi məsələləri müzakirə 
edilmişdir.

2011ci il mayın 4də Azərbaycanın Birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondu
nun prezidenti, YUNESKOnun və İSESKOnun xoşməramlı səfiri, Milli Məc
lisin deputatı Mehriban Əliyeva Müasir İncəsənət Muzeyində tanınmış fransız 
kinoaktrisası Katrin Denev ilə görüşmüşdür. 

Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva Katrin Denevi salamla ya
raq, dünya şöhrətli kinoaktrisanı ölkəmizdə görməkdən məmnun olduğunu 
bildirmişdir. Katrin Denevin Azərbaycana ilk dəfə səfər etdiyini, məşhur aktri
sa nın artıq Bakının bir sıra görməli yerləri və tarixi abidələri ilə tanış olduğunu 
deyən Mehriban xanım Əliyeva səfərin uğurlu keçəcəyinə əminliyini ifadə 
etmişdir. 

Mehriban xanım Əliyeva ölkəmizin zəngin mədəniyyətə malik olduğunu, 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət sahəsində bir sıra mü
hüm layihələr reallaşdırdığını diqqətə çatdırmışdır.
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mEhrİban Xanım ƏLİYEVanın
mƏqaLƏLƏrİ “azƏrbaYcan-İrs” jurnaLının 

sƏhİfƏLƏrİndƏ

Azərbaycan mədəniyyətinin ölkədə və xaricdə daha geniş təbliğ olunması 
məqsədilə Mehriban xanım Əliyeva 1996cı ildə Azərbaycan, rus və ingilis 
dillərində çap olunan “AzərbaycanİRS” jurnalını təsis etmişdir. Jurnal artıq 16 
dəfə dərc olunmuş və həmin buraxılışlar dünyanın bir sıra ölkəsində yayılmış
dır. Jurnalda Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə dair materiallar dərc olunur. 

“AzərbaycanİRS” jurnalında Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın qə
dim, zəngin və əsrarəngiz millimənəvi dəyərləri ilə bağlı məqalələrlə çıxış 
etmişdir ki, onları hörmətli oxucuya təqdim etməyi vacib hesab edirik.

azƏrbaYcan mƏbƏdLƏrİ

Tarixən Azərbaycan böyük bir sahədə – Qafqaz dağlarından başlayıb müa
sir İrandakı Səfiyurd çayı arasındakı ərazidə yerləşirdi. Azərbaycan ərazisindən 
karvan yolları, o cümlədən Şumer, Assuriya, yunan, Roma, İran, türk, hind, Çin 
və s. kimi qədim sivilizasiyaları birləşdirən Böyük İpək Yolu keçirdi. Bu 
sivilizasiyaların hər biri öz mədəniyyətini və etiqadını güclə, yaxud – xoşluqla 
Azərbaycanda yaymağa can atırdı. Azərbaycan bu gün özünə doğmalaşmış is
lam dinini qəbul edənə qədər demək olar ki, dünyanın bütün dinlərindən 
keçmişdir. Qərbdən Bizans, cənubqərbdən Suriya Azərbaycanda xristianlığı, 
cənubdan, cənubşərqdən İran zərdüştlüyü, şimaldan xəzərlər iudaizmi yayma
ğa cəhd göstərirdi, səlcuqlar, türkmonqollar isə özləri ilə buddizmi gətirmişdi
lər. Çox vaxt məbədləri əhalinin əsas hissəsinin dini qəbul etməsindən, yaxud 
da onun dövlət dini elan olunmasından çoxçox əvvəl inşa etməyə başlayırdılar. 
Belə ki, tək Qafqazda deyil, bütün xristian aləmində ən qədim abidələrdən sa
yılan Şəkinin Kiş kəndindəki xristian məbədi Qafqaz Albaniyasının xristianlığı 
qəbul etməsindən xeyli əvvəl tikilmişdi. Avestada adı çəkilən TəxtiSüley
mandakı odlar məbədi zərdüştlüyün ən qədim abidələrindən biri olmaqla bəra
bər, həm də ən çox  sayılanı idi. Özlərinin məşhur məbədləri olmasına baxma
yaraq, Sasani şahənşahlarının tacqoyma mərasimləri bu məbəddə keçirilirdi. 
Yampolski Azərbaycanı zərdüştlüyün papalıq vilayəti adlandırırdı. Belə vila
yətlərdən biri, özündə Qobustanı və Abşeronu birləşdirən və hazırda Suraxa
nıda fəaliyyətdə olan Atəşgah məbədi, qədim odlar məbədi və odlar mehrabının 
qalıqları tapılan Bakı rayonu idi. Zaqatala rayonunda eramızın əvvəllərində çox 
unikal qayaüstü məzdəkizm abidəsi günümüzədək gəlib çatmışdır. Qarabağda, 
ŞəkiZaqatala rayonunda, həmçinin Qazax rayonunda xristianlığın çoxlu mə
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bədləri qalmışdır. İlk dəfə İlhanilər tərəfindən inşa edilmiş çoxlu budda məbəd
ləri sonradan islamı qəbul etmiş xələfləri tərəfindən dağıdılmışdı. Qədim yəhu
di məbədi qalmamışdır. 

Dağ yəhudilərinin bu gün də Qubada fəaliyyətdə olan ilk sinaqoqu XIX əs
rin sonlarında tikilmişdir. Ərəb müsəlman dünyasından xaricdə ən qədim məs
cidlər Azərbaycanda inşa edilib bugünümüzədək qalmışdır. Yuxarıda deyilən
lərlə əlaqədar çoxları Azərbaycanı Allah tərəfindən xeyirdua verilmiş ölkə he
sab edirdilər. O, (Azərbaycan ölkəsi) bəxtiyar ölkələrdən biridir. Onda günəş 
idrakı parladı. Bu ölkə Allahdan xeyirdua alıb. O, peyğəmbərlərin və müqəd
dəslərin mehrabıdır. Gənc, müstəqil Azərbaycan qarşısında bugünümüzədək 
gəlib çatmış zəngin irsi bərpa edib qorumaq kimi məsul və şərəfli vəzifə daya
nır. Jurnalın bu nömrəsi Azərbaycan məbədlərinə həsr olunmuşdur. Biz gələ
cəkdə də bu problemə qayıdacaq və oxucularımızı bu mövzularla tanış edəcəyik.
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hƏYat dƏrsİ

XX əsrdə Azərbaycan tarixinin önəmli, əlamətdar bir mərhələsi var: 60cı 
illərin sonundan başlanan və XXI əsrə adlayan tarixi zaman. İlk baxışda quru 
statistika və faktlarla dolu, möhtəşəm, ziddiyyətli, enişliyoxuşlu bir dövrün 
mənzərəsi yaranacaq. Lakin ikicə kəlmə söz tarix səhifələrini canlandırıb, 
uğurları, itkiləri, tərəqqi və inkişafı onlarca müfəssəl cədvəldən, araşdırmalar
dan qatqat tutumlu əks etdirə bilər. Heydər Əliyev. Tarix salnaməsinin XX əsr 
üçün taleyüklü səhifələrinin iştirakçısı, yaradıcısı, aparıcısı. 30 ildən artıq Azər
baycanın məsuliyyətini öz çiyinlərində daşıyan, onu bir dövlət və millət kimi 
tarixin sınaqlarından çıxaran Vətəndaş, Şəxsiyyət, Lider. Mənim də mənsub 
olduğum nəsil üçün  – dünyaya 60cı illərdə göz açanlara  – o,  ailə üzvü qədər 
yaxın və doğmadır. Və bu yaxınlıq tamamilə təbiidir. 

Hələ məktəb illərindən universitetə qədər, oradan da müstəqil həyata vəsiqə 
alanlar üçün Heydər Əliyev möhkəm iradəsi, təşkilatçılıq və dövlətçilik vərdiş
lərinin unikal virtuozluğu ilə heyran edən, geniş erudisiyası, qibtəediləcək 
işgüzarlığı, sənətə vurğunluğu və sənət adamlarına himayədarlığı ilə örnək bir 
lider olmaqla yanaşı, həm də bizim gündəlik həyatımızın, məişətimizin təcride
dilməz hissəsi idi. 

O zamanın qanunlarına görə yaşayan bir cəmiyyətdə respublika başçısının,  
sözün  yaxşı mənasında, millətpərəst bir insan olması onun həyatının nə qədər 
maneələrlə, üstüörtülü təhlükələrlə, daxili sarsıntılarla dolu olduğunu göstərir. 
Başqa cür ola da bilməzdi! Axı Azərbaycan üçün Heydər Əliyev  möhkəm 
sipər, dayaqdır. Bunu bizim nəslimiz 80ci illərin sonunda Vətənin üstünü qara 
buludlar alanda – Qarabağ savaşında, 20 Yanvar faciəsində haqsızlıq və laqeyd
lik ilə üzüzə qalanda hiss etdi. Onun Azərbaycan üçün varlığının taleyin Tanrı 
payı olduğunu onda dərindən duyduq. Hiss etdik ki, “Azərbaycan və Heydər 
Əliyev qırılmaz tellərdir” kəlmələrinin ifadəsi adi ritorika deyil. Tərəqqisi üçün 
çalışdığı, mədəniyyəti, keçmişi ilə fəxr etdiyi, nəsillərinin gələcəyi üçün düşün
düyü Vətən – Azərbaycan taleyi onun adi insan taleyi ilə əbədi olaraq bağlandı. 
Hüseyn Cavidi uzaq soyuq Sibirdən Vətəninə qaytaranda, dahi həmvətənlərinin 
xatirəsini əbədiləşdirmək üçün birbirindən əhəmiyyətli tariximədəni layihələ
ri reallaşdıranda, yüzlərlə gənci keçmiş SSRİnin aparıcı ali məktəblərinə 
oxumağa göndərəndə, mənəvi irsimizin qorunması, təbliği ilə bağlı məsələləri 
daim diqqət mərkəzində saxlayanda o, bizlərə – “bu Vətən sənin, mənim, 
hamımızındır” kəlmələrinin əsl mahiyyətini anladan həyat dərsi keçirdi. 1993
cü ildə yenidən Azərbaycan tarixini yaradan Heydər Əliyevi dəstəkləmək üçün 
meydanlara yığışan, onun səsinə səs verən milyonlarla azərbaycanlı arasında 
biz də – dünyaya 60cı illərdə göz açanlar da var idik.

Mənim həmyaşıdlarım həyatlarındakı Heydər Əliyev mərhələsinin bu gü
nünü yaşayır, yenə də həyat dərsi keçir. Bu dərs onun timsalında ruhun, 
iradənin gücünə, insanın məğlubedilməzliyinə inam dərsidir.
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üzüYümün qaşı fİruzƏdƏndİr...

Müasir Azərbaycan mədəniyyətinin möcüzəli, ecazkar bir musiqi dünyası 
var. Bu dünyanın parlaq ulduzları – Fidan və Xuraman Qasımovalar artıq iyir
mi beş ildir valehedici, bənzərsiz, ilahi səsləri ilə Azərbaycanı dünyada tanıdan 
əsl sənət elçiləridir. Milli vokal məktəbimizin mötəbər beynəlxalq müsabiqələr
də ən yüksək səviyyədə – qaliblər zirvəsində təmsil olunması ilk dəfə Fidan və 
Xuraman Qasımovaların adı ilə bağlıdır. Fidan xanımın İtaliyada (Viotti adına), 
Xuraman xanımın Yunanıstanda (Mariya Kallas adına), Rusiyada (Pyotr Çay
kovski adına) sənət yarışmalarında parlaq  qələbələri XX əsr Azərbaycan mu
siqi tarixinə qızıl hərflərlə yazılmışdır. Tale onlardan sanki heç nəyi əsirgə
məyib – gözəl səs, gözəl sima, nadir istedad... Hər iki bacının ümumiləş dirilmiş 
obrazı məhz bu iki kəlməyə köklənir: Gözəllik və İstedad. Fidan Qasımovanın 
Nigarı, Marqaritası, Dezdemonası, Tatyanası, Mimisi..., Xuraman Qasımovanın 
Sevili, Toskası, Aidası... 

Müğənnilərin opera səhnəsində yaratdıqları obrazlar qalereyası texniki ka
milliyi, obrazın daxili aləminin parlaq təcəssümü ilə diqqəti cəlb edir. Hələ on
ların dünya vokal ədəbiyyatını – Baxdan tutmuş müasir Azərbaycan bəstəkar
larının əsərlərinə qədər – əhatə edən zəngin repertuarını demirik. İyirmi beş 
ildə Fidan və Xuraman Qasımovaların həyatında uğur, parlaq qələbələr kədərli, 
qəmli anlarla qoşa addımlayıb. Lakin hər iki sənətkar taleyin zərbələrinə sinə 
gərərək bu gün də dünyanın hər bir guşəsində bolbol alqış qazanır, Azərbay
can musiqisinin salnaməsini yaradır. Fidan və Xuraman Qasımovalar ən ali 
dövlət mükafatlarına layiq görülüblər. Lakin onların ən böyük mükafatı tama
şaçı ilə dolu, güllüçiçəkli konsert zalları, teatr səhnələri, xarici ölkələrə çox
saylı dəvətlər, Bakı Musiqi Akademiyasındakı tələbələri və həmkarlarının 
məhəbbətidir.
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azƏrbaYcan İdmanının qƏdİm ƏnƏnƏLƏrİ

Bu il biz Azərbaycan Respublikası Milli Olimpiya Komitəsinin yaradılma
sının 10 illiyini qeyd edirik. 

Komitə 1992ci ildə, ölkəmizin müstəqillik qazandığı gündən üç ay sonra 
yaradılmışdır. Olimpiya oyunları – bu heyrətamiz yaradıcılıq insan cəmiyyəti
nin mədəni, humanist minilliyə qədəm qoymasının ifadəsidir. İnsana xas olan 
mübarizlik ruhu, güc nümayişi,  döyüşkənlik  humanist formada özünü göstər
məyə başladı. Oyunlar və yarışların müharibələri əvəz etməsi qədim Elladanın 
ən möhtəşəm nailiyyəti hesab olunmalıdır. Çünki o dövrdə olimpiadada, 
vicdanlı yarışda rəqibinə qalib gələn və iştirak etdiyi idman növündə gör-
kəmli nailiyyətlər qazanan idmançı ölkəsinin ən hörmətli şəxsi, qəhrəmanı 
hesab olunurdu. Bu da əlamətdardır ki, Olimpiya oyunları keçirilən zaman bü
tün hərbi münaqişələrə son qoyulurdu. Bu isə öz növbəsində ümumi sülhə tərəf 
addım idi. Azərbaycanda bədən tərbiyəsi və idmana bütün dövrlərdə böyük 
diqqətlə yanaşırdılar. Çünki insanın cəmiyyətdəki mövqeyi at çapmaq, ox at
maq, qılınc oynatmaq, güləşmək məharətinə və eyni zamanda fiziki qüvvəsinə 
görə müəyyənləşirdi. Yaşlılar öz bacarıqlarını ov zamanı, hərbi yürüşlər zamanı 
və bayramlar münasibəti ilə müntəzəm keçirilən yarış və oyunlarda təkmilləş
dirirdilər. Cıdır və dəvələrin yarışı xüsusilə məşhur idi. Çovqan zadəgan oyu nu 
hesab edilirdi ki, onu da xüsusi atlar üzərində bunun üçün nəzərdə tutulmuş 
ayrıca meydanda keçirirdilər. Lakin çovqanı at sürməyi azacıq da olsa bacaran 
hər bir kəs istənilən meydançada oynayırdı. Yarışlarda Şah ailəsinin üzvləri də  
iştirak edirdilər. Meydanda özünü xarici qonaqlara göstərmək və on ların hərbi 
hazırlığını sınamaq olardı. 

Uşaqlar çovqanı ot üzərində oynayırdılar. Oxatma yarışları da geniş 
yayılmışdı. Bunlardan ən mürəkkəbi at çaparaq uzaq məsafədəki hədəfi – uzun 
şaquli taxtanın ucuna qoyulmuş kiçik həlqədən keçirmək üzrə yarış idi. 

Azərbaycan milli yarışları arasında ən qədimi və ən çox seviləni Güləşdir. 
Bu idman növünün xüsusiyyətlərini bir çox Şərq güləş növlərində tapmaq 
mümkündür. Bayram şənliklərində tanınmış pəhləvangüləşçilər arasında yarış
ların keçirilməsi ənənəsi bizim günlərə qədər gəlib çatmışdır. Bahadır
pəhləvanlar xalq arasında böyük hörmətə malik idilər. Pəhləvan adına layiq 
görülmək və bu adı təsdiqləyən sənədə sahib olmaq üçün fiziki hazırlığın 
yüksək mərhələsinə çatmaq lazım idi. Qədim dastanlarda birbirinə qarşı 
vuruşan iki düşmən ordunun və ya dəstənin taleyini pəhləvanların görüşü həll 
edirdi. Azərbaycanın orta əsr pəhləvanlarının adlarını tarixi yazılar və şairlər 
bizə çatdırmışlar. Belə hesab olunur ki, Şah İsmayılın dövründə xüsusi alətlər 
ilə çıxış edən pəhləvanlar hazırlanan Zorxanalar yaradılmışdı. 
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İdmançılar üçün meydança və tamaşaçıların əyləşməsi üçün amfiteatrı olan 
gümbəzli Zorxana binaları bir növ idman sarayları idi. Halhazırda Zorxana 
binaları Bakıda, Gəncədə və Ordubadda var. Azərbaycan Tarixi muzeyində 
Zorxanada çıxış edən pəhləvanların idman alətləri saxlanılır. İntellektual oyun
lar da çox geniş yayılmışdı. Bunlar arasında xüsusən şahmat, nərd və başqaları
nı qeyd etmək olar. Şahmat  və dama oyununu adətən ənənəvi tərzdə və 
gözübağlı oynayırdılar. Gözübağlı oyun tərzi karvan səyahətləri zamanı təkmil
ləşmiş və uzun sürən vaxtı qısaltmağa kömək etmişdir. Yarışların demək olar 
ki, hamısı musiqi sədaları ilə müşayiət olunurdu. Hətta şahmat oyunu zamanı 
ud alətində incə musiqi ifa edilirdi. Zorxanalarda güləş zamanı səslənən 
ənənəvi musiqidən başqa pəhləvanların şücaətindən bəhs edən mahnılar da ifa 
olunurdu. 1894cü ildə Pyer de Kuberten müasir Olimpiya hərəkatının başlan
ğı cını qoyan Beynəlxalq Olimpiya Komitəsini yaratdı. İnsanların çoxdankı ar
zusu – bərabər döyüşdə qələbə çalmaq, müharibə ilə deyil, hamı tərəfindən qə
bul edilmiş qanunlar üzrə bitərəf hakimlər qarşısında yarışlarda öz məharətini 
sübut etdirmək arzusu həyata keçdi. Birinci Müasir Olimpiya Oyunları 1896cı 
ildə Afinada keçirildi. Bundan düz 100 il sonra Azərbaycan Atlantada keçirilən 
XXVI Olimpiya oyunlarında müstəqil dövlət kimi çıxış etdi (Azərbaycan 
idmançıları Olimpiya oyunlarında ilk dəfə 50 il bundan əvvəl, SSRİ yığma 
komandası tərkibində çıxış etmişlər). Bundan sonra idmançılarımızın Avstrali
yanın Sidney şəhərində keçirilən yay Olimpiya oyunlarında zəfərli çıxışları baş 
verdi – onlar Vətənə iki qızıl və bir bürünc medal ilə qayıtdılar. Olimpiya hərə
katının bu on ili ərzində Azərbaycanda artıq müstəqil dövlətin vətəndaşları olan 
çoxlu miqdarda yeni nəsil idmançıları hazırlanmış, Bakıda, Naxçıvanda, Gən
cədə və Maştağada müasir tələblərə cavab verən idman kompleksləri ucaldıl
mış, bir neçə beynəlxalq turnir, Avropa və dünya birincilikləri keçirilmişdir. 
Ölkəmizin Olimpiya hərəkatının 10 illiyi münasibətilə jurnalımızın növbəti 
sayını Azərbaycanda idmanın inkişafı mövzusuna həsr etmək qərara alınmışdır.  
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qızıL İrsİmİz

2001ci ildə Şah İsmayılın Azərbaycan Şahı kimi taxta çıxması və Səfəvi 
dövlətini yaratmasının 500 illiyi tamam olur. Səfəvilər dövründə Azərbaycanda 
təsviri sənət qeyriadi yüksəkliklərə çatmışdı ki, bu da öz növbəsində, ölkədə 
bu incəsənət növünün gələcək inkişafına böyük təsir göstərmişdi.  O dövrün 
dahi Azərbaycan rəssamları, dünya şöhrəti qazanmış Sultan Məhəm məd, Ağa 
Mirək, Mir Müsəvvir, Mir Seyid Əli, Müzəffər Əli, Muhammədi və başqa
larının xatirəsini yad etmək üçün jurnalımızın bu nömrəsini təsviri sənət möv
zusuna həsr etmişik. Azərbaycan təsviri sənətinin tarixi kökləri çox qədimdir. 
Qədim rəssamlar insan və ov etdikləri heyvan təsvirlərini yüksək bədii ustalıqla 
təsvir etmişlər. Onlar artıq o dövrdə mərasim rəqslərinin hərə kətlərini və ov 
zamanı təqib səhnələrinin dinamikasını təsvir etməyi bacar mışlar. Qobustanda 
olan bir çox qayaüstü rəsmlər sübut edir ki, rəssamlar mərasimlərin məzmu
nundan asılı olaraq qadağan olunmuş ecazkar obrazların abstrakt təsvirlərini 
verməyi öyrənmişlər. Azərbaycanın ərazisində (Manna dövləti, e.ə. IXVII 
əsrlər) öz gözəlliyi və işləmə texnikası ilə insanı heyran edən və üzərində al
lahlara qurbankəsmə səhnələri, ölkə başçıları, musiqiçilər və başqalarının 
təsvirləri olan nadir qablar tapılmışdır. Tanınmış rus sənətşünası Lukonin hesab 
edir ki, qonşu ölkələrin incəsənətinin mənbəyini Manna dövlətinin ərazisində 
axtarmaq lazımdır. O yazır: “Bu ərazinin incəsənəti həm skiflərin incəsənətinin, 
həm midiyalıların incəsənətinin, həm farsların incəsənətinin formalaşması üçün 
əsas olmuşdur. Zaviye abidələri ilə təqdim olunan bu dövr xüsusilə maraqlıdır. 
Çünki bir tərəfdən, bu abidələrdə biz yaxın zamanlarda tapılmış sivilizasiyanın 
son inkişaf mərhələsini müşahidə edirik, o biri tərəfdən isə, onlar skif incə
sənətinin başlanğıc mərhələsi və fars incəsənətinin ilk abidələri ilə bilavasitə 
bağlıdırlar. Orta əsrlərdə kitab incəsənətinin inkişafı ilə əlaqədar Azərbaycan 
müsəlman Şərqində kitab miniatürünün inkişafında əsas mərkəzlərdən biri olur. 
Yaxın və Orta Şərqdə ilk, ən erkən miniatürlər Azərbaycan şəhərlərindən Xoy, 
Marağa və Təbrizdə Azərbaycan Atabəyləri (Eldəgizlər) dövründə, XIV əsrin 
sonu və XV əsrin əvvəllərində yaradılmışdır. Bir qədər sonra Azərbaycan 
dövlətləri Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Səfəvilərin bədii emalatxanalarında 
dünya bədii mədəniyyəti xəzinəsini zənginləşdirmiş özünəməxsus və orijinal 
kitab miniatür məktəbləri yaranır. Alman alimi F.Şults XIVXV əsrlər Azər
baycan (Təbriz) miniatür məktəbini Şərqin bir çox bədii məktəblərinin “alma
materi” adlandırmışdır. İlk mərhələdə Azərbaycan mi niatürü Mesopotamiya və  
türkuyğur incəsənətinin təsiri altında inkişaf edirdi. Lakin artıq XVII əsrin 
əvvəllərində və daha sonra Avropa rəssamlığının təsiri təkcə miniatür yara
dıcılığında deyil, təsviri incəsənətin başqa növlərində də aydın gözə çarpır. 
XIX əsrin əvvəlləri və Azərbaycanın şimal hissəsinin Rusiyaya birləş
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dirilməsindən sonra bu proses öz ifadəsini saray və binaların divar naxışlarında 
və təzəcə yaranan dəzgah rəssamlığında tapır. 

Təbriz, İrəvan, Şuşa, Şəki, Xoy şəhərlərindəki saray və fərdi yaşayış evləri 
yeni üslubda naxışlanır. İranda və Azərbaycanda (İrəvani, Qarabaği, Allahverdi 
Əfşar, Mir Əli, Məhəmməd Həsən Əfşar və bir çox başqaları) Azərbaycan 
zadəganlarının gözəl portretləri yaradılır. Avroparus məktəbi rəssamlarının ilk 
nümayəndələri (İbrahim Səfi, Bəhruz Kəngərli, Əzim Əzimzadə və başqaları) 
yaradıcılıq yoluna qədəm qoyurlar. 1920ci ildən başlayaraq ölkədə Azər
baycan üçün yeni peşəkar bədii təhsil sistemi formalaşmağa başlayır. Yeni 
Azərbaycan rəssamlıq məktəbi yaranır. Sosialist realizmindən avanqarda kimi 
çətin inkişaf yolu keçmiş və özündə Şərqin və Qərbin ənənələrini birləşdirmiş 
bu məktəb yeni minilliyin əvvəlində kamillik səviyyəsinə çataraq özündə par
laq bədii fenomeni təcəssüm etdirir. Səttar Bəhlulzadə, Tahir Salahov, Toğrul 
Nərimanbəyov, Rasim Babayev, Mikayıl Abdullayev, Nadir Əbdürrəhmanov, 
Cavad Mircavadov, Əşrəf Murad oğlu, Tofiq Cavadov, Qorxmaz Əfəndiyev, 
Müslüm Abbasov, Kamal Əhməd, Altay Sadıqzadə, Qəyyur Yunus və bir çox 
başqalarının adları Azərbaycanın hüdudlarından çoxçox uzaqlarda məşhurdur. 
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rƏşİd adLı bİr möcüzƏ

Rəşid adlı bir möcüzəyə həsr olunub bu sayımız. Jurnalımızın tarixində ilk 
dəfə olaraq hər bir səhifəsini ayrılıqda və jurnalı bütövlükdə bir şəxsiyyətə, bir 
incəsənət xadiminə həsr edirik. Rəşid Behbudov yaradıcılığından bəhs edərkən 
– “ilk dəfə” ifadəsi teztez səslənib. Məhz Rəşid ilk dəfə olaraq ekranda 
bənzərsiz Əsgər və operada Balaş obrazlarını yaradıb. Məhz Rəşid bir çox 
mahnının ilk və təkrarolunmaz ifaçısı olub. Məhz Rəşid ilk dəfə “Mahnı 
Teatrı”  adlı ecazkar bir dünya yaradıb. Məhz Rəşid ilk dəfə olaraq Azərbaycan 
nəğməsi ilə, demək olar ki, bütün dünyanı dolanıb, Yer kürəsinin hər bir 
nöqtəsində doğma Azərbaycanı tərənnüm edib. Bütöv bir dünya idi Rəşidin özü 
də, sözü də. Hər birimiz özümüzü Rəşid adlı bir dünyanın ayrılmaz parçası hiss 
edərək çox gözəl başa düşürük ki, Rəşid nəğməsi, Rəşid səsi, Rəşid avazı hələ 
uzun illər bizim daxilimizdə yaşayacaqdır. Rəşid möcüzəsi dedikdə, biz 
Rəşidin özünün və sənətinin bu bənzərsizliyinə işarə edərək heç vaxt dəqiq 
təhlilə yatmayan bir çox problemləri sözün gücü ilə açıqlamaq istəyirik. Gözəl 
başa düşürük ki, əslində, Rəşid yaradıcılığı, Rəşid sənəti həyatımızın elə 
ayrılmaz hissəsi olub ki, bu deyilən söz bizim özümüzün haqqındadır. Qəribə 
musiqi duyumu var idi Rəşid Behbudovun. Onun nəğməsində, onun yaradı
cılığında dövrün mühiti ilə ecazkar bir həmahənglik duyulurdu. Azərbaycan 
musiqi tarixində Rəşid bizim özümüzü də, bizim bədii zövqümüzü də 
dəyişdirməyə qadir olan bir sənətkar kimi qalacaqdır. XX əsrdə Azərbaycan 
musiqisində baş verən dəyişikliklərin səbəblərini Rəşid möcüzəsində axtarıb 
tapmaq olar. Müasir dünyanın bütün ritmlərini, daxili melodiyalarını böyük 
həssaslıqla duyan Rəşid Behbudov özünə xas olan dərin zövqü, coşqun ehtiras 
və hərarətli yeni melodiyalar, yeni abhava ilə, yeni musiqi mənzərəsi forma
laşdırırdı. Rəşid Behbudovun sənət aləmində gerçəkləşdirdiyi bir inqilab, söz
süz ki, Azərbaycan musiqi sənətinə xas olan milli muğam ənənələrinin 
üzərində qurulmuşdu. O, bizim keçmişimizi öz daxilində əridərək, sənət süzgə
cindən keçirəkeçirə Azərbaycan mahnısına yeni bir həyat verdi. Böyük bir us
tad kimi o, dünənimizi, bugünümüzü və sabahımızı öz yaradıcılığında bir 
vəhdət halında, bütöv bir şəkildə birləşdirməyə qadir oldu. Dərin ustalıq tələb 
edən bu heyrətamiz dəyişikliklər onun nə dərəcədə böyük ustad olduğunun 
kiçik bir sübutudur. O, bu gün də hamımızın ustadıdır. Onun fəth etdiyi zirvələr 
bu gün də bizim üçün gözqamaşdırıcı üfüq lər açır. Rəşidin öz üslubu, öz sözü 
var idi sənətdə. Belə bir üslubun formalaş ması ilk növbədə Rəşid şəxsiyyəti ilə 
bağlı idi. Hansı musiqişünası dindirsəniz, deyəcək ki, müğənnilərin ifa üs
lubunu məhz bəstəkarlar formalaşdırır. Rəşid səsi, Rəşid ifa tərzi isə əksinə, bir 
çox bəstəkarların yaradıcılığına böyük təsir göstərərək, yeni bir üslubun 
formalaşmasına təkan verdi. Səhnədə Rəşidi dinlə məyə başlayan zaman insan
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da ancaq bir fikir yaranırdı ki, bu nəğmənin varsayoxsa bir müəllifi vardır  –  o 
da Rəşid Behbudov özüdür. Əbəs yerə deyil ki, Tofiq Quliyev Rəşidi ifa etdiyi 
bütün əsərlərinin həmmüəllifi adlandırırdı. Rəşidin ürəyindən gələn, bizim 
ruhumuzu oxşayan, bizi pərvazlandırıb az qala uçmağa vadar edən səsin 
sehrinə bürünüb gələn bu sözlər, bu cazibədar musiqi elə bil Rəşidin beynində, 
içində, qəlbində yaranıb bizə çatdırılır. Rəşid möcüzələrinin, Rəşid uğurlarının, 
Rəşid ölməzliyinin bir sirri də məhz budur. Ovsun dolu səsiylə Rəşid elə bir 
möcüzədir ki, sadəcə adını çəkməklə gözlər önündə bütöv bir dünya canlanır. 
Həm də elə bir dünya ki, hər təzə gələn nəsil onu yeni bir tərzdə qavrayır. 
Yaşamağı ondandı ki, dünyanı qurtaracaq ruhuyla gözəl idi Rəşid və bir da ona 
görə ki, bənzərsiz idi, bir daha təkrarı olmayacaq dı onun. Rəşid Behbudovun 
sənət dünyasında Şərqlə Qərb, Asiya ilə Avropa, gündoğanla günbatan bir
birinə qovuşur. Dünya şöhrətini qazandıqdan sonra da o, Rəşid olaraq qaldı. O 
yenə də həmin arşınmalçı Əsgər, talesiz Balaş, könülaçan, qəlboxşayan o şirin 
və məlahətli səsiylə doğma Qarabağı, doğma Azərbaycanı tərənnüm edən dahi 
müğənni, sadə insan, əsl vətəndaş olaraq qaldı. Elə Qarabağ dərdi də onun incə 
sənətkar qəlbini qırdı. Qarabağ dərdi ilə Rəşid köç etdi bu dünyadan. Şirin ana 
laylasından dilimizin ətri gəlir. Beşik dəykən uşaqlıq dünyamız anamızın ətrinə 
bürünən laylay və nazlamalarla dolu bir dildə yaranır. Bizim hamımızı öz qoy
nuna alan böyük Azərbaycan dünyası da elə bil bütövlükdə Rəşid səsi, Rəşid 
avazı, Rəşid nəğməsi ilə bizi böyüdüb boyabaşa çatdırıb. Bu dünya durduqca  
Rəşid möcüzəsi də yaşayacaqdır.
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mƏnƏVİ İrsİmİz

Azərbaycan xalqının klassik mədəni irsi, cəmiyyətin mənəvi və sosial 
həyatına daxil olmuş dinifəlsəfi təlim  –  sufizm ilə qırılmaz tellərlə bağlı ol
muşdur. Azərbaycanda islamaqədərki dövrün zəngin mədəni ənənələrinin 
saxlanılması və yenidən dərkində sufizm müstəsna rol oynamışdır. Sufizmlə 
bağlı yaranmış fəlsəfi, etik və estetik normalar müəyyən bir həyat tərzini 
şərtləndirərək, Azərbaycan xalqının mədəniyyət və incəsənətinə elə dərindən 
nüfuz etmişdir ki, onları öyrənmədən, o dövrün fəlsəfəsini, poeziyasını, musi
qisini və incəsənətini daha dərindən dərk etmək çətindir. Sufilər habelə hesab 
edirdilər ki, insanın ən yüksək həyat amalı şəxsiyyətin mənəviləşməsi və ka
milləşməsidir. Ancaq kamil bir şəxsiyyət Allaha olan mistik məhəbbət vasitəsi
lə müəyyən bir əhvalruhiyyədə ona yaxınlaşmaq və onunla qovuşmaq iqtida
rındadır. Bu vəziyyətə çatmaqda musiqi, poeziya və rəqs sufilərə yardımçı idi. 
Belə ki, sufi ordenlərində təşəkkül tapmış mərasimlər həyata keçirilir, Sufi xa
nəgahlarında yaşayan sufidərvişlər hər bahar səyahətə çıxır və bu təlimi təbliğ 
edirdilər. 

Səyyah sufidərvişlər xalq arasında o qədər populyar idilər ki, xalq nağıl və 
dastanlarının qəhrəmanlarına çevrilir, onların təsviri miniatürlərdə, xalçalarda 
və s.də həkk olunurdu. Azərbaycan torpağında Şərqin məşhur sufi alimləri – 
ulu şeyxlər Səfiəddin İshak Ərdəbili, Əbuhəfs Ömər əsSührəvərdi və Sədrəd
din əlXəlvəti yaşayıb yaratmışlar. Dünyada tanınmış Səfəviyyə, Sührəvərdiy
yə, Xəlvətiyyə ordenlərini məhz onlar yaratmışdı. Azərbaycan, sufi aləmində 
böyük nüfuza malik Baba Kuhi Bakuvi, Əyn əlKuzat, Şeyx Zahid Lənkərani, 
Mahmud Şəbustəri, Əbu Nəcib əsSührəvərdi, Şihabəddin Əbülfatih Sührəvər
di, Fəzlullah Təbrizi, Şibli və başqalarının vətənidir. Nizami, Məhsəti Gəncəvi, 
Həqiqi, Nəsimi, Xətai, Füzuli, Mirzə Şəfi Vazeh kimi dahi Azərbaycan şairləri
nin yaradıcılığı da sufizm ideyaları ilə hopdurulmuşdur. Sufizmin təsirindən 
XIXXX əsrlərin əvvəllərində yaşayıbyaratmış Azərbaycan şair və yazıçıları 
da yan keçməmişlər. XX əsrin əvvəllərində yaranmış romantizm ədəbi məktə
binin banisi Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi və başqalarının əsərlərindəki güc
lü və təsirli romantik obrazlar sufi ideallarını özlərində daşıyan qəhrəmanlardır. 
Musiqi sənətinin və musiqi ənənələrinin inkişafı və hifz olunmasında da sufilər 
böyük rol oynamışlar.  Sufı məclislərində daim musiqi səslənir, mərasim rəqs
ləri ifa olunurdu. Bu məclislərdə qadınlar da iştirak edir, şeirlər söyləyir, oxu
yur və rəqs edirdilər. Jurnalın bu nömrəsi sufizmin Azərbaycan mədəniyyəti və 
incəsənətinə təsirindən bəhs edən materialları təqdim edir. İnanırıq ki, topla
dığımız və təqdim etdiyimiz materiallar oxucu auditoriyası tərəfindən böyük 
maraqla qarşılanacaq.
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musİqİ, musİqİ…

Dünyanın ən dilbər guşələrindən biri olan Azərbaycan əsrlər boyu böyük 
mədəniyyətin beşiyi, musiqiçilərin vətəni olmuşdur. “Musiqi azərbaycanlıların 
qanına ana südü ilə hopur” kəlamı tarixi həqiqəti əks etdirən müdrik sözlərdir. 
Azərbaycanın simvolu kimi dünyanın hər yerində bəlli olan minilliklərin 
yaddaş kitabəsi – Qobustan qayaüstü rəsmlərindən ən məşhuru yallı gedən 
insanlardır. Bu rəqsi indi də toydadüyündə, el şənliklərində, bayramlarda ifa 
edirlər. Atropatenanın zərdüştlük ayinlərini müşayiət edən musiqinin izləri indi 
də musiqi folklorunda yaşayır. Böyük Nizaminin əsərlərində adları çəkilən 
çeşidçeşid orta əsr musiqi alətlərinin (saz, ud, bərbər, setar, çəng, qanun, 
müşkar, ərğanun, kamança, rübab, tənbur, ney, kəranay, şeypur, kus, davul, dəf, 
nağara, zəndan) mövcudluğu onu sübut edir ki, dahi şairin yaşadığı dövrdə 
Azərbaycanda nəinki solo, həmçinin ansambl ifacılığı da geniş yayılmışdı. 
Azərbaycanlı alimlər – Səfiəddin Urməvi (XIII) və Əbdülqadir Marağayi (XIV) 
orta əsr Şərq klassik musiqi elminin ən nüfuzlu simaları kimi tanınır. Tarix 
boyu Azərbaycan müxtəlif siyasiictimai şəraitdə varlığı və müstəqilliyi, 
mənliyi uğrunda mübarizə aparıb. Onun qəhrəmanlıq səhifələri musiqi salna
məmizdə – aşıq dastanlarında, qəhrəmani cəngi havalarında təcəssüm olu nub. 
Azərbaycan muğamı dünya musiqi sənəti xəzinəsi incilərindən biri kimi təra
vətini əsrlərdən bəri qoruyub saxlamışdır. Qafqazın konservatoriyası adlan
dırılan Şuşa Azərbaycan musiqi sənəti tarixinə onlarla böyük muğam ustası – 
xanəndələr, tarzənlər bağışlamışdır. “Şuşa və Azərbaycan musiqisi” sözləri isə 
Azərbaycanla maraqlanan, onu sevən, tədqiq edən hər kəs üçün ayrılmaz 
vəhdətdir. Səttar, Sadıxcan, Cabbar Qaryağdıoğlu, Məşədi Əmil Əmirov, Xan 
Şuşinski, Seyid Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Məcid Behbudov və neçəneçə 
muğam ustadının adı Azərbaycanın hüdudlarından çoxçox uzaqlarda məş
hurdur. XX yüzillik Azərbaycan musiqisinin çoxəsrlik inkişafında yeni mərhələ 
açdı. Cəmi bir neçə onillik ərzində Azərbaycanda Avropa  zəmininə dayaqlanan 
yeni musiqi ənənələri, ifaçılıq məktəbi yarandı. 1908ci ildə “Şərq musiqisinin 
patriarxı“ sayılan Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun” operası ilə bəstə
karlıq erasının təməli qoyulur. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün müsəlman 
Şərqində ilk opera olan “Leyli və Məcnun” musiqi aləminə muğam ilə 
operanın orijinal sintezini təqdim etdi. Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” 
operettası dünyanın bütün qitələrini fəth etdi. Şərqin ilk konservatoriyala rından 
biri də 1921ci ildə Bakıda açıldı. Halhazırda Azərbaycan dünya miq yasında 
yüksək ifaçılıq ənənələri, gözəl musiqi kollektivləri, bəstəkarlıq mək təbi ilə 
tanınır. 

Azərbaycan bəstəkarları – Qara Qarayev, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Fikrət 
Əmirov, Niyazi, Arif Məlikov, Tofiq Quliyev, Vasif Adıgözəlov, Azər Rzayev, 
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Rauf Hacıyev, Firəngiz Əlizadə, Aqşin Əlizadə, Fərəc Qarayev, Rəhilə Həsəno
va və başqalarının əsərləri XX əsr dünya musiqi sənətinin ayrılmaz tərkib 
hissəsidir. Beynəlxalq müsabiqələr laureatları Fərhad Bədəlbəyli, Sərvər Qəni
yev, Xuraman və Fidan Qasımovalar, Adilə Əliyeva, Vasif Həsənov və başqala
rı Azərbaycan ifaçılıq məktəbinin dünya miqyasında tanınmış nümayəndələri
dir. Xanəndə Alim Qasımovun, caz müğənnisi Əzizə Mustafazadənin beynəl
xalq aləmdə böyük uğurları da xüsusi qeyd olunmalıdır. 1991ci ildə Azərbay
can dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra musiqi sahəsində də beynəlxalq 
əlaqələr genişlənmişdir. Bakıda xarici musiqiçilərin iştirakı ilə beynəlxalq mu
siqi festivalları təşkil edilir. Öz növbəsində bizim musiqi xadimlərimiz xarici 
ölkələrdə keçirilən musiqi tədbirlərində iştirak edirlər. 

Dünya miqyaslı musiqiçilər – Mstislav Rostrapoviç, Bella Davidoviç, 
Dmitri Sitkovetski böyük həvəslə Bakıya gəlir, konsertlərlə çıxış edir, açıq 
dərslər verirlər. Yeni mərhələdə Azərbaycan musiqi sənətinin inkişafında Azər
baycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu yaxından iştirak edir. Fondun son 
tədbirlərin dən biri “İpək yolu Birinci Simfonik və Kamera musiqisi festivalı” 
da böyük əkssəda oyatmışdır. Əminik ki, jurnalımızın bu sayı oxucularda 
Azərbaycan musiqisinin müxtəlif sahələri, dünəni, bugünü, sabahı haqqında 
müəyyən tə əssürat yaradacaq və mədəniyyətin, sənətin xalqın həyatında əvəz
edilməz rolunu bir daha təsdiqləyəcək.
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“qarabağ XanƏndƏLƏrİ”
aLbomunun tƏqdİmat mƏrasİmİ

2005ci il aprelin 8də “Gülüstan” sarayında YUNESKOnun xoşməramlı 
səfiri, Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti Mehriban 
xanım Əliyevanın “Azərbaycan muğamları” layihəsi çərçivəsində “Qarabağ 
xanəndələri” albomunun təqdimatı keçirilmişdir. 

YUNESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva mərasimi aça
raq demişdir: “Hörmətli mərasim iştirakçıları! “Qarabağ xanəndələri” albomu
nun təqdimat mərasiminə xoş gəlmisiniz. “Qarabağ xanəndələri” albomu 
“Muğamİrs” layihəsinin ilk albomudur. Siz hər biriniz bu albomu hədiyyə ola
raq almısınız. Mən inanıram ki, bu albomla tanış olanda hiss etmisiniz ki, biz 
onu nə qədər məsuliyyətlə, digər tərəfdən də böyük məhəbbətlə hazırlamışıq. 
Heç də təsadüfi deyil ki, bizim ilk layihəmiz Qarabağ xanəndələrinə həsr olun
muşdur. Biz Qarabağ torpağının acısını, Azərbaycanın haqq səsini muğam 
vasitəsilə bütün dünyaya çatdırırıq. 

Bu ilin mart ayında YUNESKOnun qərargahında xoşməramlı səfirlərin il
lik toplantısında bu albom təqdim olunmuş və çox böyük diqqət və maraq cəlb 
etmişdi. Mənim muğam ustaları ilə ilk görüşümdən çox az vaxt keçib, amma 
bu müddətdə kifayət qədər iş görülübdür. Artıq muğam dəstgahlarının Filar
moniyada səslənməsi bir ənənəyə çevrilibdir. Muğam mərkəzinin inşası barə
sində qərar qəbul olunub, muğam ensiklopediyası hazırlanır. Muğam sənətinə 
həsr olunmuş traktatlar tərcümə edilir və çapa hazırlanır. Bütün bu addımlar bi
zim birgə səylərimizin nəticəsidir. Mən bu gün Azərbaycanın bütün muğam 
ustalarına, sənətkarlarımıza, alimlərimizə, muğamı sevən hər bir insana çox 
dərin minnətdarlığımı və hörmətimi bildirmək istəyirəm. 

Muğam artıq təkcə bizim Azərbaycanın yox, bütün dünyanın sərvətidir. Bi
zim məqsədimiz muğamı qorumaq, inkişaf etdirmək, muğamın gözəlliyini, 
onun dərin fəlsəfəsini gələcək nəsillərə çatdırmaqdır. Bu yolda hər birimizə 
uğurlar arzulayıram və mərasimi açıq elan edirəm”. 

Sonra “Qarabağ xanəndələri” albomunda səs yazısı olan 24 sənətçinin ifa
sında muğam parçaları səsləndirildi. Xalqımızın bənzərsiz muğam sənəti nü
munələri bütün Şərqin əvəzsiz ifaçılarından Cabbar Qaryağdıoğlunun, Keçə
çioğlu Məhəmmədin, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyevin, Məcid Behbudovun, 
Seyid Şuşinskinin, Xan Şuşinskinin, İslam Abdullayevin, Bülbülün, Zülfü Adı
gözəlovun, Əbülfət Əliyevin və müasir muğam ustalarının ifasında böyük 
maraqla qarşılandı. Muğam ustalarının ürəkləri riqqətə gətirən ifası layihə 
çərçivəsində “Salnamə” studiyasında rejissor Xamis Muradovun rəhbərliyi ilə 
hazırlanmış sənədli filmin kadrlarının nümayişi ilə müşayiət olunur, belə nadir 
sənətkarlar yetirən Azərbaycan torpağının misilsiz gözəllikləri bir daha göz 
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önündə canla nır, sanki indi yağı tapdağında, işğal altında olan doğma torpaq
ları mızın azad edilməsi uğrunda mübarizəyə səsləyirdi. Bəli, belə möcüzəli 
musiqinin beşiyi olan torpaq düşmən əlində qala bilməz! 

“Qarabağ bülbülləri”nin ecazkar səsi, gözəl ifası isə əmin etdi ki, xalqımı
zın zəngin mədəniyyət xəzinəsi olan muğam sənətimizin gələcəyi etibarlı 
əllərdədir. 

Xalq artisti Habil Əliyev mərasimin sonunda sənət yoldaşları adından çıxış 
edərək dedi ki, bu gün xalq musiqisi ifaçılarının bayramıdır, amma bu təkcə musi
qimizə, ifaçılara yox, xalqımızın millimədəni sərvətinə verilən qiymətdir. Mən 
muğamlarımızın qorunmasına, təbliğinə göstərdiyi qayğıya görə YUNESKOnun 
xoşməramlı səfiri Mehriban xanıma bütün sənət adamları adından təşəkkür edi
rəm. Həqiqətən, çox böyük iş görülmüşdür və bu xeyirxahlığa görə hamımız 
ona minnətdarıq. 
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hEYdƏr ƏLİYEV fondunun hazırLadığı
“azƏrbaYcan” İntErnEt portaLının

tƏqdİmat mƏrasİmİ

2005ci il iyulun 22də Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasında Heydər Əli
yev Fondunun yeni layihəsi olan “Azərbaycan” internet portalının təqdimat 
mərasimi keçirilmişdir. 

Mərasimi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşməram
lı səfiri Mehriban Əliyeva açmışdır: 

“Hörmətli cənab Prezident! Xanımlar və cənablar! Əziz qonaqlar! 
Sizi Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış “Azərbaycan” internet 

portalının təqdimat mərasimində salamlayıram və bu axşam bizimlə olduğunuz 
üçün sizə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. 

Heydər Əliyev Fondu artıq bir ildən çoxdur ki, fəaliyyətə başlayıbdır. Biz 
qarşımıza çox böyük vəzifələr qoyaraq, onların həllinə nail olmağa, konkret 
layihələr işləyib həyata keçirməyə çalışırıq. 

Yardıma ehtiyacı olan hər bir insana qayğı və diqqət Heydər Əliyev Fondu
nun əsas vəzifələrindən biridir. Ölkəmizdə sosial problemlərin həllində Fond 
çox fəal iştirak edir və bir sıra humanitar layihələr hazırlayıb həyata keçirir. 
İnternat məktəblərinin və uşaq evlərinin inkişafı layihəsi çərçivəsində indi 
Bakıda 12 məktəbdə əsaslı təmir aparılır. Demək olar ki, bu məktəblərin əksə
riyyəti yenidən inşa edilir. “Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı” və “Talassemi
yasız həyat naminə” layihələri ilə yanaşı, cəmiyyətimizin bu cür problemlərinə 
yeni bir nəzər nöqtəsindən baxmağa çağırırıq. Fondun təşəbbüsü ilə respublika
mızın bütün guşələrində ən ağır vəziyyətdə olan 132 məktəb üçün bina tikilir. 
Məktəblər yerli şəraitə uyğun layihələrlə inşa edilir. Bu gün demək olar ki, 
məktəblərin əksəriyyətində tikintiyə başlanılıb. Ölkəmizin tarixi abidələrinin 
qorunmasında da Fond fəal iştirak edir. Gəncə şəhərində Cavadxan türbəsi, 
Bakının Mərdəkan qəsəbəsində yerləşən Pir Həsən ziyarətgahının bərpa edil
məsi, Abdulla Şaiqin evmuzeyinin təmir edilməsi Fondun bu istiqamətdə gör
düyü tədbirlərin yalnız bir neçəsidir. 

Amma Fondumuzun ən məsul və ən şərəfli vəzifəsi Heydər Əliyev tərəfin
dən yaradılan azərbaycançılıq ideyasını, azərbaycançılıq fəlsəfəsini təbliğ et
məkdir. Biz çalışırıq ki, bu ideyanı davam etdirək. Bu gün diqqətinizə çatdırı
lan layihə də bu məqsədə xidmət edir. 

Portalın üzərində işə başlamazdan əvvəl, biz “Azərbaycan və internet” adla
nan maraqlı bir araşdırma aparmışıq. Azərbaycanın dünya informasiya məkanı
na inteqrasiya olunması, Azərbaycan dilində internet resursları bizi maraqlandı
rıbdır. Bu araşdırmaların bəzi nəticələrini sizin diqqətinizə çatdırmaq istərdim. 
Bəzi mənbələrə görə, Azərbaycanda internetdən istifadə edənlərin sayı 300 min, 
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digərlərinə görə isə 400450 min nəfərə çatır. Yer kürəsində internet istifadəçi
lərinin sayı 1 milyarda çatır ki, bu da dünya əhalisinin 14 faizini təşkil edir. 
Məlumdur ki, Azərbaycanda internet poçt sistemi 1991ci ildən fəaliyyət göstə
rir. İndi artıq Azərbaycanda internet resurslarının mövcudluğundan danışmaq 
mümkündür. Hazırda ölkəmizdə 3145 azərbaycandilli, 830 türkdilli, 1300 in
gilisdilli, 1600 rusdilli sayt mövcuddur. Saytların məzmununu təhlil etsək, on
ların 150si dövlət qurumlarına, nazirliklərə, siyasi partiyalara, ictimai təşki
latlara məxsusdur. Azərbaycanın rayonları barədə ümumi məlumatları əks 
etdirən cəmi 15 sayt mövcuddur. Qarabağ müharibəsinə, Xocalı soyqırımına, 
erməni vəhşiliklərinə həsr olunmuş 17 sayt mövcuddur. 26 sayt diasporla bağlı 
məsələləri əhatə edir. 

Çox yaxşı haldır ki, dünyada gedən qloballaşmanın aparıcı qüvvələrindən 
biri olan informasiya və kommunikasiya texnologiyaları da Azərbaycanda öz 
yerini tutur. İnternet ölkəmizdə dinamik inkişaf edir. Yeni texnologiyalarla 
məşğul olan təşkilatların sayı günbəgün artır. Bizdə indi kifayət qədər internet 
resursu var. Amma məsələni daha dərindən öyrənəndə bir sıra daha ciddi 
nöqsanlar üzə çıxır. Şəbəkənin abbreviaturası ilə bağlı problemlər, yüksək 
səviyyəli axtarış sistemlərinin olmaması, saytların yeni informasiyalarla təmin 
edilməməsi, konkret bir problemə həsr olunmuş saytlarla yanaşı çox formal, 
müasir tələblərə cavab verməyən saytlar da vardır. Ölkəmizin beynəlxalq 
imicinə zərbə vuran, böhtan, yalan yayan, yanlış mövqeli, o cümlədən xalqımı
zın ən böyük problemi olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə Ermənistanın  
mövqeyini əks etdirən külli miqdarda müxtəlifdilli saytlar da mövcuddur. Məhz 
bütün bunlara görə biz “Azərbaycan” portalının yaradılmasını çox zəruri hesab 
etdik. Bunu vaxtında atılmış bir addım kimi qiymətləndiririk. Əminəm ki, ölkə
mizin ən qədim tarixindən tutmuş, bugünkü reallığına qədər dövrü özündə əks 
etdirən bu portal çox problemlərin həllində mühüm rol oynayacaqdır. 

Portal 3 dildə – Azərbaycan, ingilis və rus dillərində tərtib olunmuşdur. 
Yaxın gələcəkdə portalın alman, fransız, ərəb versiyalarının da hazırlanması 
nəzərdə tutulur. Mən portalın hazırlanmasında fəal iştirak edən bütün təşkilatla
ra, hər bir insana Heydər Əliyev Fondu adından dərin minnətdarlığımı bildir
mək istəyirəm. İnanıram ki, “Azərbaycan” internet portalı çox qısa bir zamanda 
qiymətli və dəqiq informasiya mənbəyinə çevriləcəkdir. 

Əziz qonaqlar, çıxışımın sonunda sizə işlərinizdə böyük uğurlar, həyatınız
da çoxlu işıqlı və xoşbəxt günlər arzulayıram. İndi isə sizi Azərbaycan portalı 
haqqında filmə baxmağa dəvət edirəm. 

Çox sağ olun”. 
2005ci il avqustun 24də “Gülüstan” sarayında “YUNESKOAzərbaycan: 

gələcəyə körpü” mövzusunda konfrans keçirilmişdir. 
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Konfransı Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKOnun xoşmə
ramlı səfiri Mehriban xanım Əliyeva açmışdır: 

“Cənab baş direktor! 
Hörmətli xanım Matsuura! 
Əziz xoşməramlı səfirlər! 
Xanımlar və cənablar! 
Bugünkü konfransın iştirakçılarının hamısını salamlayır, Sizin hər birinizə 

“Xoş gəlmisiniz!” deyirəm. İnanıram ki, bugünkü konfransımız çox səmərəli 
keçəcək və Azərbaycan təhsilinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

İlk növbədə icazə verin, ölkəmizdə rəsmi səfərdə olan YUNESKOnun baş 
direktoru Koişiro Matsuuranı sizin hamınızın adından salamlayım. Cənab baş 
direktorla birlikdə Azərbaycana gəlmək üçün vaxt və imkan tapdığına görə 
xanım Takaka Matsuuraya öz minnətdarlığımı bildirirəm. 

Nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, bu gün bizim qonaqlarımız arasında 
mənim həmkarlarım, YUNESKOnun xoşməramlı səfirləri də iştirak edirlər. 
İcazə verin, onları Sizə təqdim edim. 

Məşhur fransız astronavtı cənab Patrik Bodrini və onun ailə üzvlərini sizə 
təqdim edirəm. Xüsusi vurğulamaq istərdim ki, cənab Patrik Bodri gənclər 
üçün Avropa kosmik düşərgəsi layihəsinin müəllifidir. Onun təhsillə bağlı 
çoxsaylı layihələri böyük uğur qazanmışdır. 

Bizim hörmətli qonaqlarımızın arasında xoşməramlı səfir cənab Ömər Zülfi 
Livanelli də var. Onun zəngin yaradıcılığı xalqlar və mədəniyyətlər arasında di
aloqun qurulmasına xidmət edir.

Xoşməramlı səfir cənab Kitin Minyoz məşhur səyyah və alimdir. O, sülh 
ideyalarının təbliği və ətraf mühitin qorunması sahəsində çox mühüm işlər 
görmüşdür. Mən onu və onunla birlikdə ölkəmizə gələn xanımını salamlayır və 
sizə təqdim edirəm. 

Mahir musiqiçi İvri Gitlis artıq 20 ildir ki, xoşməramlı səfir kimi təhsilin və 
mədəniyyətin inkişafına xidmət edir. O, sülhə və birliyə çağıran mahnıları ilə 
bir çox ölkələrdə yaxşı tanınır. 

Xoşməramlı səfir xanım Ki Fuk Fan Ti bütün həyatını sülh və barış 
ideyalarına həsr etmişdir. Onun yaratdığı Beynəlxalq Ki Fondu hərbi münaqi
şələr zamanı zərər çəkən uşaqlara yardım göstərir. Mən onu və həyat yoldaşını 
sizə təqdim edirəm. 

Hörmətli cənab baş direktorla birlikdə Azərbaycana YUNESKOnun məsul 
işçiləri və ekspertləri də gəliblər. Ekspertlərin bir çoxu ölkəmizdə olub, məcbu
ri köçkün və qaçqın ailələrində yaşayan uşaqların təhsil problemləri ilə bağlı 
müxtəlif layihələri işləyib hazırlayıblar və bu gün də bizimlə əlaqələrini uğurla 
davam etdirirlər. 
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Bu gün bizim konfransda Azərbaycan təhsilinin çox nüfuzlu nümayəndələri 
iştirak edirlər. Mən inanıram ki, siz bugünkü konfransın ideyalarını öz konkret 
fəaliyyətinizdə həyata keçirməyə çalışacaqsınız. Sizə bu işdə uğurlar arzulayıram. 

Bugünkü tədbirimizdə  səfirlər və beynəlxalq  qurumların nümayəndələri də  
iştirak  edirlər.  Ümidvaram ki, Azərbaycan təhsilinin dünya təhsil məkanı na 
daxil olması prosesində onlar da öz köməyini göstərəcəklər. 

Bizim konfransın çox simvolik və böyük mənaya malik adı var: “Gələcəyə 
körpü”. Mən inanıram ki, biz birlikdə bu körpünü yaratmağa nail olacağıq. 

Əziz dostlar! YUNESKOnun dəstəyi ilə 2000ci ildə Dakarda keçirilən 
ümumdünya təhsil forumunun sənədləri sizə yaxşı məlumdur. Əslində bu hamı
mız üçün təhsil sahəsində müəyyən edilmiş ümumi bir strategiyadır. Sözsüz ki, 
hər bir ölkə bu strategiyanı həyata keçirəndə öz milli xüsusiyyətləri ni və təhsil 
sahəsində toplanmış təcrübəni nəzərə almalıdır. 

Məlumdur ki, Azərbaycanın təhsil sistemində həyata keçirilən islahatlar xü
susi dövlət proqramı şəklində təsdiq olunmuşdur. Bu qlobal proqramla yanaşı, 
Təhsil Nazirliyi və təhsillə bağlı olan digər qurumlar da çox mühüm layihələr 
üzərində işləyirlər. Bu layihələrin bir qismində mötəbər beynəlxalq təşkilatlar 
da iştirak edir. 

Mən təhsillə bağlı bir layihəni xüsusi vurğulamaq, “Yeniləşən Azərbaycana 
yeni məktəb” barəsində ayrıca danışmaq istərdim. Bu layihədə dövlət qurumla
rı ilə yanaşı, vətəndaş cəmiyyətinin bir çox strukturları da iştirak edir. Bildi
yiniz kimi, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən bu layihə 
çərçivəsində təkcə bu il ərzində ölkəmizin müxtəlif regionlarında 132 məktəbin 
inşası və lazımi avadanlıqla təchiz olunması nəzərdə tutulmuşdur. 

Bu gün mən böyük fərəh hissi ilə demək istəyirəm ki, bu il ərzində 
Azərbaycanda irimiqyaslı bir layihə həyata keçirilmişdir. Ölkə Prezidentinin 
sərəncamına müvafiq olaraq, klassik, müasir Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı
nın ən dəyərli əsərləri latın qrafikası ilə çap olunur. Bu layihə üzrə indiyədək 
250dən çox kitab hərəsi 25 min tirajla çap edilərək Azərbaycan oxucularına 
çatdırılmışdır. Azərbaycanın hər bir məktəbi, kitabxanası bu kitablarla  təmin 
olunmuşdur. Həmin kitablar bu gün bu sarayda nümayiş etdirilir. 

Bir sözlə, bütün bunlar deməyə imkan verir ki, bizim təhsilimizin inkişaf 
istiqaməti düzgündür və böyük uğurlarımız da vardır. Amma uğurlarla yanaşı, 
təhsil sistemində bu günə qədər həllini tapmayan problemlər də var. Bu prob
lemlərin bir çoxu keçmiş sovetlər məkanına xas olan problemlərdir. Mənə elə 
gəlir ki, bu problemlərin aradan qaldırılması üçün pilot layihələr həyata keçir
səydik pis olmazdı. Digər keçmiş sovet respublikalarında da bu təcrübədən 
istifadə oluna bilərdi. 

Bizim ən ağır problemimiz ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsidir. Azərbaycan 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkünü olan ölkə
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dir. Ərazimizin 20 faizi işğal altındadır. Məcburi köçkünlərin təhsilinin təşkili 
ilə bağlı ölkəmizdə nadir təcrübə qazanılmışdır. Biz işğala məruz qalan əra
zilərdə əvvəllər mövcud olan təhsil infrastrukturunu qoruyub saxlaya bilmi şik. 
Bu məktəblər qaçqınköçkünlər yaşayan düşərgələrdə yerləşir. Biz həm də 
müəllim kollektivlərini saxlaya bilmişik və onlar düşərgələrdə uşaqların təlim
tərbiyəsi ilə məşğul olurlar. Bu, doğrudan da nadir bir təcrübədir. Mən inanıram 
ki, bu təcrübədən bütün münaqişə zonalarında istifadə oluna bilər. Hamımızın 
ən böyük arzusu odur ki, torpaqlarımız azad olunandan sonra bu məktəblər öz 
doğma yerlərinə qayıtsın və fəaliyyətini artıq normal şəraitdə davam etdirə bilsin. 

Ümidvaram ki, YUNESKO ilə birlikdə hazırlanan yeni proqramlar məcburi 
köçkün və qaçqın uşaqlarının təhsilinə öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. 

Hörmətli baş direktor! Çıxışımın sonunda Sizə bir kitab təqdim etmək is
tərdim. Sizin nitqlərinizdən ibarət olan bu kitab xüsusi nəşrdir. Bu kitab Azər
baycan oxucularına ünvanlanmış sözlərinizlə açılır. Kitaba Azərbaycan xalqı
nın qəhrəmanlıq dastanı olan “Dədə Qorqud”un təntənəli yubileyində çıxışınız 
da daxildir. Bu kitabın nəşri ilə bağlı Sizi ürəkdən təbrik edirəm. İcazə verin, 
kitabı Sizə təqdim edim və Sizi çıxışa dəvət edim”. 
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