H e y d ə r Ə lirza oğlıı a y d u ı ifa d ə oUınan x a r iz m a y a m alik
id i. Onun e n e r jis i ə tr a f d a lıə r ş e y i d ə y iş m ə y ə q a d ir id i. Onun
g ə liş i ilə lıə r ş e y d ə y iş ir d i. Onnn f a n ta s tik y a d d a ş ı, in tellekii,
h ə d s iz m ə ln m a lld ığ ı b əzən lıəlli m ü ş k ü l gö rü n ən p roh lem ləri
lıə tl etrnəyə im k a n v e r ir d i.
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UMUMMILLI LIDER
HEYDƏR ƏLİYEVİN İRSİ
MÜSTƏQİL AZƏRBAYCAN
DÖVLƏTİNİN MİLLİ SƏRVƏTİDİR
M EllRİBAN XANIM ƏLİYEVA AZƏRBAYCANIN
MİLLİ SƏRVƏTİ - HEYDƏR ƏLİYEV
İRSİNİN KI^]ŞİYİNDƏ
Azərbaycan iiçiin lleydər Əliyevin
varhğı laleyin Tanrı payıdır.
Mehriban Əliyeoa,
YUNESIW-nun xoşnıəramh sofiri,
lleydər ƏUyev Fondunan ()rezidenli
Ö to n əsrii) sonlaniKİa (|lol)al ıni(|ya.s(la cəroyan c(iən |)ros(^slər - Sovet imperiyfusınnı sü(intıı, Qərl) sivilizasiyasnıa inle(|rasiya, denıokralik
siyasi sisleın (|nrucuhığn, dövləl idaroçiliyindəki inzibati-anıirlik nıetodların cian pliiralist sistenıo keçid, planlı təsərriifatdan bazar i(|tisadiyyatm a transfornıasiya və bu sıradan olan digor problenılər xak|m diişüncosiiKİə dövlət(.‘ilik və siyasət nıol'humlan hacjcınıda ciddi stereotiplor yara tm ış d ı. i?ülün baş verənlərin fonunda iso ictinıai royclo hakinıiyyət vo
siy a sə tə (larşı narahat hisslor güclənir, cəm iyjətdə gələcok barədə
ümiclsizlik konıpleksi form alaşırdı. Öton osrin 80-ci illərinin sonlarm da
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isə Azərbaycaııda nıilli dövlətçilik nıənafelərinə xidnıət edən hakinıiy^’ətin yoxkığu öikədə idarəokınnıaz bir vəziyyətin yarannıasına, cəıniyyətin daxilində qarşıdurm aların geniş vüsət ahnasıııa səbəb oknuşdu.
Dövlətin nıövcudkığunu şübhə altına alan ictimai-siyasi durum xalqın

hüm addımlar atm ış və çox ciddi nailiyyətlər əldə etm işdir. H əm in illərdə Azərbaycanda aparılan misli görünməmiş quruculuq işlərini dövlət
müstəqilliyimizə təm inat verən əsas am illər kimi nəzərdən keçirm ək laznndır. Tarixi faktlar təsdiqləyir ki, Azərbaycamn müstəqilliyə gələn

gələcəyə inamını qırnıışdı. Lakin nıilh dövlətçihk düşüncəsinin fonııalaşmasnıa və ümıımi nıaraqlara xidm ət edən psixoloji atmosferin bərqəra r olnıasına gətirib çıxaran bir çox kadisələr bu təhlükənin qarşısının
ahnm asına şərait yaratdı. Xalq artıq ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bər-

yolu 1970-ci illərin əw əllərindən başlam b. Çox sonra H eydər Əliyev
1992-ci ildə Türkiyənin “Z am an” qəzetinə verdiyi müsahibədə bununla bağh demişdir: “Mən SSRİ respubhkalarım n nə vaxtsa müstəqillik
əldə edəcəklərini düşünürdüm . 0 illərdə Azərbaycanın da m üstəqü döv-

qərar edikııəsi üçün qəti addım lar atnıağın zərurihyini dərk etməyə və
bunun üçün çıxış yolları axtarm ağa başladı. Bu proses uzun çəknıədi,
1993-cü iklə ümummilh hder H eydər Əhyevin hakimiyy'ətə gəhnəsi ilə
dövlətçilik institutunun əsl siması özünə qayıtdı. Xalqın dövlətçihk l)a-

lət olmasmı arzu ed irdim . Məni istefaya getməyə m əcbur edənlərin əsas
məqsədi Azərbaycamn müstəqillik qazanmasınm qarşısmı alm aq id i” .
1970-ci illərdə Azərbaycanın müstəqil dövlət olaraq m övcudluğunun
təm in edilməsinə yönələn b ir sıra mühüm addım lar atıldı. H eydər Əh-

rədə təsəw ürləri tamamilə dəyişdi.
Azərbaycan dövlətçihyi tarixində H eydər Əhyev irsinin özünəməxsus

yevin gərgin əməyi sayəsində Azərbaycan 15 ilə aq rar ölkədən iri sənaye respublikasına çevrildi. Azərbaycanın neft emah və neft-maşınqayır-

cəhətləri, faktiki və strateji hədəfləri, konkret məqsədləri var. Bu irs
dövlətin mövcud im kanlarından cənıiyyətin iqtisadi, siyasi, ıııədəni, elmi-texniki və digər sahələrdə inkişafına istiqaınəllənib. İlk növbədə,

m a, elektronika sənayesinin yüksək keyfiyyəth m əhsulları, şərab məm ulatları nəinki Sovet İttifaqı m əkanında, eyni zam anda xarici ölkələrdə də geniş populyarlıq qazandı. İttifaq hökum ətinin xüsusi qərarları ilə
Azərbaycanda üzüm çülük, pambıqçıhq və onlann emal sənayesinin in-

Heydər Əliyevin dövlətçilik irsi ]9 9 l-1 9 9 3 -c ü illərdə cəmiyyətin gözündən düşən dövlət-hakimi>yət vəhdətinin həqiqi simasını özünə qaytarıl). Artıq bu m ənıum lar nə AXC-Müsavat dövrünün kortəbii idarəçiliyiııi, nə də Ayaz Mütəllibov rejinıinin regional üstrıurumuıuı xatırlatıııır. Heydər Əhyevin dövlətçilik irsi milli m araqların istehkamı anlamında dərk edilir. İstər sovet dövründə, istərsə də dövlət m üstəqillijimizin bərpasm dan sonra böjiik rəbbər ıni.sli görünməmiş bir səmimiyyət və sədaqətlə Azərbaycan xalqının m üasir dünyanm mədəni və fleıııokratik dəyərlərinə tapınan m illətlərin cərgəsinə (|oşulma.sı, dirçəlmə-

kişafına yeni təkan verildi. H eydər Əliyevin Azərbaycanda birinci hakimiyyəti illərində həm in sahələrin inkişaft ilə kəndlərimizdə soydaşlarımızm yaşayış səviyyəsi nəzərəçarpacaq şəkildə yüksəldi, kəndlərimiz sosial-iqtisadi dirçəliş m ərhələsinə qədəm qoydu. Palçıq evlər, daxm alar
m üasir kommunikasiyah daş evlərlə əvəz edildi.
I^k in Heydər Əliyev fenom eninin unikallığı ondadır ki, o öz siyasətini heç bir zaman birtərəfli qurm urdu. Ümummilh hderin gördüyü işlər kompleks tədbirlər sistenıindən ibarət idi. Bu baxım dan, 1970-ci il-

si, təro(iqi.si üçün gecəli-gündüzlü gərgin əm ək sərf ctnıişdir.
Hələ Sovet Azərbaycaınııa rəhbərlik etdiyi illərdə Heydər Əliyev döv-

lərdə Azərbaycanda milli hərbi kadr hazırhğına başlanılması xüsusi olaraq m araq doğurur. M əlum dur ki, sovet hakimiyyəti illərində azərbay-

lət ınüstə(|ilhyinə zəmin yaradan siyasi, iqti.sadi və hüqu(ji sahədə mü-

canhlar hərbi kad r hazırhğına və SSRİ hərbi ehtasına yaxın buraxılm ır-
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(lılar. llallHiki Azərbaycanın ərazisində SSRİ səvijyosində strateji əhənıiw ət kosl) edən hir neçə ali hərbi nıəktəb var idi. Hənıin nıəktəblərdə təhsil alan kursantlarnı nıilli nıənsııbi>yəti Azərbaycan üçiin həqiqə-

radan müstoqil dövlot quruculıığunda bu addınıın oynadığı əvəzsiz rol
göz qabağında idi.
Heydər Əliyevin Azorbaycan dövlətçiliyinin varhğını təsdiqləyon
ronızlorə, atribntlara da nıünasihoti çox həssas olnıuşdıır. Hələ 1977-ci
ildə Konstilusiya layihəsi qəbul edilorkən onun atdığı daha bir addnnı
nıənınunlu(ila xalırlanıa(i olar. Tarixi fakt olaraq qeyd etıııək yerinə
düşor ki, 0 zaman SSRİ Konstitusiyası layihəsinin haznianm ası üçün
yaradılan konıissiyada Heydor Əliyev noinki m üsəlnıan-türk xalqlarını,
h ətta Gınuhi Qafqazı təmsil edon yeganə siyasi xadinı idi. Təbii ki,
1977-ci ildo qəbul cdilən Konstitusiyada Azorbaycanın rosnıi dövlət dili kimi Azərbaycan dilinin (ləbul edilməsi də ölkəmiz üçün tarixi nailiyyət oldu. Çünki bıınunla bağlı Krenıl enıissarlarnıın dofolorlo Bakıya sofərlər edərok Heydər Əliyevi öz rıkrindən daşnıdırnıağa səy göstordikləri m əhım dur. Honıçinin Azərbaycanın özündə də bozi dairələr bundan

tən acınacaqlı idi. Respublika ərazisində yerləşnıəsinə baxnıayaraq, bu
ınəktoi)lərin nıinlərlə nıəzunu arasnıda yalnız beş-altı azərhaycanlı var
idi və onların da çoxu “beynəlnıiləl” ailələrin üzvlori idi. Tobii ki. hu
tendensiya Heydər Əliyevi n a ra h a t etnıəyə bilnıəzdi. Dövlət başçısnıın
şoxsi ınüdaxiləsi vo qayğısı ilə 70-ci illordən başlayaraq Bakıdakı ali
hərbi məkloblorə qəbul olunan gənclərin sırasm da azərbaycanlıların sayı intensiv şoldldə artnıağa başladı. 1979-cu ilin statistikasına göro,
kursanlların 65% -ni azorbaycanhlar toşkil edirdi. Lakin bununla belə,
Heydor Əliyev nıilli hərbi kadr hazırlığı sahəsindo daha bir kardinal addını atdı. (]əınşid Naxçıvanski adına Hərl)i Liseyin yaradıhnası imkaıı
verdi ki, g əndərin marağı hərbi sahəyo yönəldilsin. Birmonalı şokildo
etiral' edilnıəlidir ki, bu da Azərl)aycanın dövlət müstəqilliyinə xidınət
edəcok addınılardan biri idi.
E tiraf olunnıalıdır ki, intellektual baza olmadan dövlət müstə([illiyinin təmin edilməsi nıüm kün deyil. Statistik rəcjəmlər təsdiqlojir ki,
1970-ci illərodok (lənubi QaIV|az respublikaları arasında azorhaycanlıiarın SSRİ-nin nüfuzln ali m əktəbiorində tohsil alm alanna süııi m aneəlor yaradılır, hətta nıüojyən limit qoy'idurdu. Azorbaycanlılara, bir
(|ayda olaraq, osason ədobijyat, musiqi və s. saholor üzro ittifaq miqyaslı ali nıəktohlərdo təhsil alm ağa icazo verilirdi. Lakin 1970-ci illərdon başlayara(f bu isti(|amotdo də ciddi dönüş əldo edildi və honıin
dövrdon i)aşlayara(i hor il >lizlərlə azorbaycanlı ittifa(inı ən nühızlu ali
moktohlərinin iqtisadijyat, hüqu(i, heynəlxaiq hüquq, diplonıatiya,
texnika vo s. kiıni nıühüın elın sahəlorino təhsil alnıağa göndərilirdi. Bu
siyasət Heydor Əliyev toroilndon Azorbaycan dövlətçiliyinin intellektual hazasının yara(hlnıasına yönəlon cosarətli addım lar idi. Tohii ki, son-

istifadə edərok Kremli Heydor Əliyevo (larşı mübarizəyo çağırırdılar.
Amma ümıımmilli lider noinki llkrindən daşuıdı, h ətta onun hakimiyyoti illorində Bakıda Azorbaycan dilində dərs keçilon ınoktoblorin sayı
artm ağa başladı. Burada da faktlara m üraciət etnıok maraqlı olardı.
Əgor 1970-ci illorə kimi, Bakıda rııs dilindo moktoblərin sayı Azərbaycan dilindo tohsil veron moktohlorin sayı ilə mü(iayisodo 6 0 /4 0 -a nisl)otində idlso, Heydər Əliyevin hakimiyyoti illərində bu nisbət Azorbaycan
nıoktəblərinin lehino doyişdi. Tosadüli de>il ki, honıin illordə SSRİ-do
nəşr olunan ycgano “T ürkologiya” jurnalı da mohz Bakıda çap olunm ağa i)aşlannşdı, Halbuki Moskva jıırnainı çapına uzun mü(kiot icazo verməmişdi.
B ütün l)uniar tarixi fakliardır. O niara osasianaraq cəsarotio denıək
olar ki, Heydor Əiiyevin 1969- 1982-ci iilordoid foaiiyyəti Azərbaycanın
döviət müstoqiliiyinə zomin yaradılması kinıi strateji məqsod üzərində
Ixökionmişdi. SSRİ X aziriər Soveti sədrinin birinci nıüavini vəzifəsində
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çalışclığı illərdə də ulu öııdərimiz ciddi ınüqavinıətlərə baxnıayaraq,
doğma Vətəni üçün əsl oğul sədaqətini nüm ayiş etdirm iş və 1983-1985ci illərdə Azərbaycan İttifaq respublikalan sırasnıda ən çox diqqət yetiriiən, daha , dalıa çox Ot a>Tilan respublika olmuşdur.
M .Qorbaçov qaragüruhu tərəfindən istefaya göndərildikdən sonra da
Heydər Əliyev Azərbaycanda milli dövlətçiliyin qurulnıası uğrunda nıübarizədən çəkinmədi. Sovet im periyası ən ağır və sarsıdıcı cavabı da
məhz elə Heydər Əliyevdən aldı. 1990-cı ilin Qanlı Yanvar hadisələri
zamanı ümummilli liderin ailə üzvləri ilə birgə Azərbaycanm daimi nümayəndəliyinə gələrək im periya əleyhinə radikal bəyanatlarla çıxış etməsi Azərbaycanda gedən m üstəqillik uğrunda gərgin mübarizəyə son
dərəcə ciddi və m üsbət təsir göstərdi.
1991-ci ilin iyulunda isə H eydər Əliyev Kommunist Partiyasmdan
çıxması ilə bağlı verdiyi bəyanatda ilk dəfə olaraq müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyinin siyasi əsaslannı tezislər şəklində ifadə etdi: “Mən
Moskvannı israr etdiyi ittifaq m üqaviləsinin əleyhinə çıxnıışam. H ər
hansı müstəqil dövlətin tərkibində bir neçə müstəqil dövlət ola bilməz.
Bütün respublikalara iqtisadi və siyasi müstəqillik verilnıəli, onlann
hüquqlan tanınm alıdır. Azərbaycan Komnuınist Partiyasm a hakimiyyətdən əl çəkməyi, dem okratik cəmiyyətin qurulm ası, siyasi plüralizmin
təmin edilməsi üçün laznni şərtlərin təm in edilməsini tələb edirəm ” .
H eydər Əliyev bu bəyanatı 1991-ci ilin iyulun 19-da imzalayıb. Halbuki həınin dövrdə hələ Azərbaycanın dövlət suverenliyi barədə bəyannamə və dövlət müstəqilliyi barədə Konstitusiya aktı qəbul edilməmişdi. Həmçinin bu hadisənin 1991-ci ilin QKÇP prosesindən öncə baş
verməsi göstərir ki, Heydər Əliyev siyasi intuisiyasına əsaslanaraq hadisələrin hansı səm tə inkişaf edəcəyini dəqiqliklə görürm üş. Təsadüfı
deyil ki, Heydər Əliyev uzaqgörən siyasətçi kinıi öz bəyanatm da dövlət
müstəqilliyi ideyalarnnn ilkin tezislərini irəli sürərək cəmiyyətin bu is-
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tiqanıətdə səfərbər olunması nam inə böyük addnnlar atdı.
B ütün bunlar Heydər Əliyevin Azərbaycanm dövlət müstəqilliyinin
əldə edilməsində və bu istiqamətdə cərəyan edən proseslərin önündə
getdiyini birmənalı olaraq təsdiqləyir. Lakin o da raəlum dur ki, dövlət
nıüstəqilliyinin qorunub saxlanılnıası onun qazanılm asından qat-q at çətindir. 1991-ci ildə Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini elan etsə
də, bu, əslində formal x arak ter daşıyırdı. A.M ütəllibov ölkəni Moskvadan veriləıı direktivlərlə idarə edirdi. Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı ən
real təhlükə isə AXC-Müsavat hakimiyyəti dövründə yarandı. Əbülfəz
Elçibəy iqtidarınm səriştəsizliyindən sui-istifadə edən xarici dövlətlər
h ə r vəchlə Azərbaycam hərbi-siyasi p latsdanna çevirməyə cəhd göstərir, ölkədə dövlət idarəçiliyinin onların sifarişləri əsasnıda həyata keçirilməsinə çalışırdılar. 1993-cü ildə baş qaldıran bu tendensiya Azərbaycan dövlotçiliyini sarsıtm ağa (jadir idi. Lakin Heydər Əliyev Azərbaycan
dövlətçiliyini səriştəsiz AXC-Müsavat hakinıiyyəti ilə Surət Hüseynov
qaragüruhu arasm da gedən amansız m übarizələrin tapdağı altindan xilas edə bikli.
1993-cü ildə Heydər Əliyevin xal{[in təkidi nəticəsində hakimiyyətə
gəlişi ilə Azərbaycan cənıiyyətində dövlətçilik ideyalannm b ən jərar olması fıındamenlal m ahiyyət kəsb etməyə başladı. Eyni zam anda 1994cü ilin oktyabr, 1995-ci ilin m art lıadisələrində H eydər Əliyev Azərbaycan düvlətçiliyini faciələrdən və illasdan xilas edə bildi. 1994-cü ilin
oktyabr hadisələri zamanı televiziya və radio ilə xalqa m üraciətiııdə
nıilli təhlükəsizliyinıizə qarşı yaranm ış vəziyyətlə əlaqədar hamını həmrəy olmağa çağıran Heydər Əliyev deyirdi: “Əziz həm vətənlər, Azərbaycan vətəndaşlan! Bu ağır dəqiqələrdə bir daha sizə m üraciət edirəm .
Sizi əmin edirəın ki, Azərbaycanın dövlətçiliyini qorum aq üçün son nəfəsimə qədər, son dam la qannna qədər öz yerim dəyəın. Xalqla birlikdəyəm . Xalqın təhlükəsizliyini qorum ağa çalışacağam. Bundan ö trü lazı-
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nıi iınkaıılarclan istifaclə ecləcəyənı. Eyni zam anda, əziz hənıvətənlər, sizə giivənirənı, sizə arxalanıram ” .

ləri arasm da gedən m übarizənin məğzinə uyğun strategiya müəyyəniəşdirməyə naii oimuş Heydər Əliyev son nəticədə Azərbaycanın hegemon
supergüciərdən asılı voziyyətə düşm əsinin qarşısmı nəinki ala bilmiş,
eyni zamanda Azərbaycanın bu subyektiər arasm da mübarizənin xarakterini müəyyəniəşdirməyə yönələn döviət statusu qazanm asına naii

Unıumnıilli liclerimiz Heyciər Əliyev siyasi sabilliyi təmin ctm əklə yanaşı, clemokratik clövlət mocleli konsepsiyasnıı həyata keçirməyə başlaclı. Həmin illərdə Heydər Əliyevin Azərbaycan dövlətçiliyi ıığruncla
apardığı fəal nıübarizə insanı riqqətə gətirir.
H eydər Əliyevin Azərbaycaıı dövlətçiliyi qarşısında başlıca xidmətlərindən biri clə dövlət quruculuğunıın hiiquqi bazasının yaradılmasıclır,

oim uşdur.
1994-cü ilin 20 sen tyabnnda dünyanm irl neft şirkətləri iiə imzaianmış “Əsrin m üqaviləsi” bu m ənada Azərbaycanın döviot müstəqiiliyinin

liu istiqamətdə Heydər Əliyevin gördüyü ən böyük işlərciən biri nuis-

m öhkəm ləndirilməsində m üstəsna roi oynadı.
Həmin saziş nəticəsində bütün dünyanm diqqət mərkəzinə çevrilən
Azərbaycan eyni zam anda qlobal m əkanda özünün statusunu müəyyəniəşdirməyə naii oia bildi. Döviət müstəqiliiyinə dayanıqlı bu status əksər döviətiərdən fərqli olaraq Azərbaycanın beynəlxaiq subyektiərdən
asıiı tərəf kimi deyii, əksinə, dünya inriiyinin borabərhüquqiu üzvü oiması iiə öiçüiür. Heydər Əliyev Xəzərin karbohidrogen ehtiyatlarm ı
dünya bazarına nəqi edəcək Bakı-Tbiiisi-Ceyhan strateji neft kəmərini

təqil Azərbaycannı uğurlu neft strategiyasının hazırlanaraq həyata keçirilməsidir. Azərbaycanın neft strategiyasının əsas prinsipləri ölkoııin

təkcə Azəri)aycanın deyii, üm uınilikdə Cənubi Qafqaz-Mərkozi Asiya
regionunun gəiəcək taieyini müəyyəniəşdirəcək strateji iayiiıəyə çevir-

1995-ci ilclə qəbul okınmuş Konstitusiya Azərbaycan Respublikasının
dövlət quruculuğunun əsaslarım qoydu. Azərbaycan dem okratik, hiiquqi, diinyəvi dövlət kimi ilk dəfə olaraq insan hiiqucılannın prioritetliyini və hakinıiyyət bölgüsiinii özünün gələcək inkişaf yolu kinıi seçdi.
Heydər Əliyevin müəllifli>a ilə hazırlanm ış və ünuım xalq səsverməsi nəticəsiııdə qəbul olunmuş bu sonəd m üstəqil Azərbaycanın Konstitusiyası kimi tarixə yazıldı.

məyi bacardı. Bu gün dünya dövlətlərinin regiondakı siyasotini ınəiız bu

malik olduğu təbii səi’vətlərclən Azərbaycan xalqının rifahı nanıinə daha uğurlu şəkildə istifadə etm əyə əsaslanır. Və bu strategiyanm hoyala
keçirilməsi iqtisadi nıara(|larla yanaşı. ınilli təhlükosizlik maracılarının
tomin olunınasına söykonir. Heyclər Əliyevin həyata keçircliyi uğıırlu
neft strategiyası təkco clövlotin iqtisacli nıara(|larının realizo olunmasına

ğı gərgin işin əmoli nəticəsi kinıi qiym ətləndirilm əiidir.
Azərbaycanın dövlət müstəqiliiyinin möhkəmiəndirilməsi istiqamə-

cle>il, paralel olaraq dövlət müstəcıilliyinin c|orunub saxlanm asına yönolon siyasi xəttin >iirüdülmosino, buna uyğun situasiyanın forınalaşdırılnıasına xidmət edir. Mohz bu strategiya nəticəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xoritosindo öz geostrateji m övqe\ini ınöhkomlondiro bilmiş vo

tində görüiən əsas işlərdon biri öikənin dünya biriiyinə inteqrasiyasının
təm in oiunmasıdır. Heydor Əiiyevin uğuriu xarici siyasət kursu nəticəsində bu probiem öz həilini tam şəkiidə tapm ış və beynəlxaiq təşkiiatiarda bərabərhüquqiu səviyyədə əm əkdaşiıq müstəqiiliyin əsas dayaqia-

zaman-zaman cjlobal məkancia gecion proseslorin istic|amətverici subyektinə çevrilməyə nail olm uşdur. Yeni ciünya düzənində güc məıixoz-

n n d a n birinə çevrilmişdir. Bu gün Azərbaycan 300-dən çox beynəixalq
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qlobal eneıji layihəsinə nəzərən müəyyəniəşdirməsi həm də Heyclər Əliyevin Azərbaycanın müstəqilliyinin m öhkəm iəndirm əsi yolunda apardı-

təşkilatia əməkdaşlıq edir.

Mehriban ƏLİYEVA
Ulu öndərin dövlətçilik konsepsiyasımn uğurlu istiqam ətlərindən biri də ölkəınizin 2001-ci ilin yanvann 25-də Avropa Şürasm a tam lıü([uqkı üzv qəbul okm m asıdır. Bu nüfuzlu qurunıla hərtərəfli əm əkdaşlıq edən ölkəmizin qazandığı ən m ühüm nailiyyətlərdən biri müstəqillik
tarixində ilk dəfə olaraq Azərbaycan nüm ayəndəsinin Avropa Şurasm m
rəhbərliyində təmsil olunm asıdır. Avropa Şurası P ärlam ent Assambleyasmm 2 0 0 3 -cü ilin yanvannda keçirilən qış sessiyasmda Azərbaycanı
bu nüfuzlu qurum da təmsil edən nüm ayəndə heyətinin rəhbəri İlham
Əliyevin AŞ PA sədrinin m üavini və büro üzvü seçilməsi Azərbaycanm
beynəlxalq aləmdə qazandığı nüfuzun ən uğurlu, ən bariz göstəricilərindən sayılmalıdır.
Heydər Əliyev dövlətçilik irsinin əsas istiqam ətlərindən biri də dövlətin milli təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlüyünün təm in olunması sahəsində kompleks tədbirlərin görülm əsidir. Əslində, ölkənin hərbi qüw ələrinin yaradılması dövlətçiliyin əsas atrib u tu və qarantı hesab olunsa
da, təəssüf ki, SSRİ dağıldıqdan sonra Azərbaycanda hakimiyyəti ələ
keçirməyə müvəffəq olmuş qüw ələrin səbatsız siyasəti nəticəsində bu
aınil, əslində dövlətçilik üçün təhlükəyə çevrilmişdi. Ordu quruculuğunda və ölkənin milli təhlükəsizhk sistem inin form alaşdınlm asm da yol
verilən kobud səhvlər son nəticədə ölkədə qanunsuz hərbi birləşmələrin
tiınsalında vətəndaş m üharibəsinin subyektlərinin m eydana çıxmasma
səbəb olnuışdu. O rdunun siyasiləşməsi, dövlətçilik prinsiplərinə əsasən
deyil, şəxsi siyasi m araqlara nəzərən formalaşdırılması sonda Azərbaycanın müstəqilliyi üçün ciddi təhlükə mənbəyi idi. Yalnız Heydər Əliyev

Xoşməramlı səfir
lətlərin silahlı qü w ələrin d ən geri qalm ayan hərbi q ü w ələrə sahibdir.
Bu da Heydər Əliyevin müstəqilliyin dövlətləşdirilməsi istiqaınətində
yürütdüyü ardıcıl siyasətin əsas nəticələrindən biridir. Azərbaycan Silahlı Q üw ələri dövlətin ərazi bütövlüyünün təm inatçısı olmaqla yanaşı, həm də beynəlxalq hərbi qurum larla bərabərtərəfli əməkdaşlıq edir.
H eydər Əliyevin səyləri nəticəsində Azərbaycan Silahh Q üw ələri üçün
nıilli kadr potensiahnm yaradılması istiqam ətində ciddi işlər görühnüşd ü r. Dünyanın ən nüfuzhı hərbi m əktəblərinə təhsil almağa göndərilən
gənclərimiz Azərbaycanın müstəqilliyinin əsas qaran tlan n d an biri olan
ordunun güclənməsində m ühüm rol oynayacaqdır. Bu gün Azərbaycanm əsgər və zabitləri dünyanm bir çox qaynar nöqtələrində fəaliyyət
göstərən beynəlxalq sülhm əram lı q ü w ələrin tərkibində fəaliyyət göstərir və münaqişə zonalarında sülh və əm in-am anlığın bərqərar oiunmasında aktiv iştirak edirlər. Azərbaycan Silahlı Q üw ələri NATO kimi
nülüzlu qıırunıla əməkdaşlıq edir, bu hərbi alyansın “Sülh nam inə tərəfdaşhq” procjramı çərçivəsində həyata keçirdiyi təlim proqram larm da
aktiv fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunm asında sözsüz ki, əsas ağırlıq
ordu ilə yanaşı, həm də milli təhlükəsizlik sistem inin üzərinə düşür.
Düşm ən qüw ələrin Azərbaycana qarşı məkrli planlarınm aşkara çıxarılm asında m ühüm rol oynayan bu s tru k tu rla n n güclənməsi işinə xüsusi diqqət ayıran uhı öndər 1998-ci ilin dek ab n n d a Milli Təhlükəsizlik
Nazirliyinin Akademiyasını təsis etdi.
H eydər Əliyevin MTN sistem ində milli k ad rla n n yetişdirilməsi siyasəti öz bəhrəsini vermiş və m əhz həmin kadrlarm fəaliyyəti nəticəsində

hakimiyyətə gəldikdən sonra bu tendensiyaya qarşı ciddi m übarizə
apardı və son nəticədə dövlətin milli təhlükəsizliyinin və ərazi bütövlü-

Azərbaycanm dövlət müstəqilliyinə qarşı yönəlmiş yüzlərlə təxribatlann

yünün təminatçısı funksiyasını yerinə yetirən sabit, güclü silahlı q ü w ə -

qarşısı almmışdır.
H eydər Əliyevin dövlətçilik irsi Azərbaycan cəmiyyətinin vahidliyinin

lərin yaradılnıasına nail oldu.
Bu gün Azərbaycan öz texniki və nıaddi təchizatına görə başqa döv-
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təmin olunmasını özünün əsas strateji vəzifəsi hesab edir. Heydər Əli-
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yev dövlətçilik irsiııə görə, dem okratiya üçüıı vacib olan başlıca şərt siyasi sabitlik və güclü dövlət hakim iyyətidir. Cəmi 10 il ərzində Azərbaycan cəmiyyətində bu qədər nəhəng dəyişikliklərə nail olmaq bir anda
başa gəlməyib. Heydər Əliyev xarizm ası cəmiyyəti, bütövlükdə Azərbaycan dövlətçiliyini gələcəkdə ehtim al edilən bir sıra bəlalardan da qo-

əsası, dövloÜn təmol nıarttqlarıııı, onıın perspoktivini, conıiy>'ətin bütiin
təhoqələrinin nıonal'olərini elıllva odon, cəm i\yət(lə alıoııgdarii(| yaradan siyasotdir. O rta statistik azərbaycanlı üımnnınilli liderindo nıüdriklik, (lotiyyət, siyasi uza(|göronlik, realizın və novatorluq kimi bütiin zəruri keyfiyv’ətləri görünlii. Iloydor Əliyov elo bir lider idi ki, Azorbaycanın bundan sonrakı biitün rohbəriəri üçün otalon rolımıı oynayacaq,
xalq, com ijyət seçdiyi biitün lidorlori məhz omıııla mii(ia\isə odocok.
H eydər Əliyevin siya.sotinin bundaıı sonra illor və >fızillər boyu davam
etmosi Azorbaycan dövləliniıı təroqcıisi üçün on böyük tom inatdır.
Şüblıo yoxdur k i, Azorbaycan Hoydor Əliyovin başladığı inkişaf yolu

ruya bildi. Ö lkədə elə bir siyasi sistem təşəkkül tapdı ki, burada istənılən problem in konkret həll m exanizm i mövcud oldu və bu gün ıctımaiyyətin öz gələcək aqibəti barədə gümansızlığı yoxdur.
UIu öndərim iz həyatı boyu həm işə xalqa arxalanm ışdı: “Mənim həyat am ahm b ü tü n varlığım qədər sevdiyim Azərbaycan xalqm a, dövlətçiliyimizə, ölkənıizin iqtisadi, siyasi, m ənəvi inkişafm a xidm ət olub. Bu
yolda bütün gücüm ü və iradəm i yalnız m üdrik və qədirbilən xalqmıdan
almışam. Ən çətin anlarda, ən m ürəkkəb vəziyyətlərdə yalnız və yalnız
xalqm ıa arxalanm ışam . Bu da m ənə dözüm , iradə verib və b ü tü n uğurlanm ı təmin edib” . Müstəqil A zərbaycanm keçdiyi sm aqlar, dövlətçiliyimizin ən ağır günlərində H eydər Əliyevin göstərdiyi qətiyyət bu .sözlərdəki gerçəkliyi dəfələrlə təsdiqləyib. H eydər Əliyev Azərbaycan dövlətçiliyini iflasdan, Azərbaycan xalqm ı fəlakətdən q u rtard ı, dövlətçiliyi
nıöhkəmlətdi, onu xain əllərdən, çevriliş, qiyam cəhdlərindən hifz edərək dirçəliş və inkişafa doğru yönəltdi, cəmiyyətdə özünəinam hissinı
bərpa etdi, sabitlik və firavanlığa təm inat yaratdı. O nun Azərbaycanla,
xalqımızla bağlı arzuları bitib-tükənm əz idi, məhz bu arzu ilə o, dövlətimizin gələcəyi üçün misilsiz əhəmiyyəti olan böyük la>ihələrin, nəhəng işlərin təməlini qoymuşdu. Həm in layihələr, H eydər Əlıyev xeyirduası ilə başlanmış işlər hələ uzun illər Azərbaycanın inkişafmı, güclənməsini, rifah və firavanlığını təm in edəcəkdir. Heydər Əliyev fəaliyyətı

ilə godocok, Azərbaycanda Hoydor Əliycvin dövlotçilik əııəııolori davanı
edəcokdir. Bu yolun Azorbaycan larixindo gorçok yeri ıııəsoio.siniıı həlo
çox miizakirəlorə .s;)bob olacağı şəksizdir. Anıına önənıli olan bir anıil
xü.su.si vurğıılannıaİKİır - bu yolmı alternalivi yoxdıır. Vo bıı gün miihüm olan aıııillərdoıı biri də odur ki, həmin .siyasəti uğuria (lavam otdirən lidor var. “İnaıııranı ki, məninı axıra çaklıra bilınodivım taloyüklü
mo.səlolori, planları, işlori .sizin köıııoyiniz vo (ləstoyiııizlo lllıanı Əliyov
ba.şa çafdıra bilocok. Mon oııa öziiııı ([odor iııaıııram vo goloco>ino Ik)yük ümidlor bosloyirom” , - dc;yo lloydor Əliyov 2()03-(ii il oktyabrm 3do Azorbaycaıı xalifina nıiiraciətindo öziiniin .siyasi varisini bıı cür .soci>yoloııdirmi.sdi. 200.1-cü il oktyabrın 15-do Azori)aycan xal(|mm böyük ok.soriyyoti üınıımmilli lidoriınizin löv.siyo.sino və H eydorƏ liyevdüha.sıııa .sadi(| olduğunu nümayiş otdirdi. Boləliklo, dövlotçiliyiınizin .siya.si varisli>i lonıin odildi vo yoııi-yeni fa(;iolordon, fəlakollordoıı xilas ol(luq.
Tobii ki, Hoydor Əliy(?v dövlotçilik irsinin varisliyinin lomin olunm a-

və əməlləri ilə bütöv bir siyasət m əktəbinin qurucusu oldu, onun sayəsində m üasir dünyanm politoloji leksikonuna “Heydər Əliyev siyasətı”

sı .sosial sifariş idi. Bu konsepsiyanm üsliinlüyü, obyekliv x arak ter daşıması Hoydor Əliyevin hakimi>yotdə oldıığu on ildo özünü dəfolorlə nü-

istilahı daxil oldu. Bu tarazh, bütün cəhətləri ölçülüb-biçilmiş və ən

mayiş etdirib. Zam an-zam an comiy>’ət belə bir siya.si irado ortaya ([oy-
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(lu ki, ıııiUləq bu kursun, aparılan siyasətin varisliyi təm in olunm ahdır.
Q)nıiy\'əli n arah at edən əsas faktor hakimiy>'ət s ü k a n m n ı yenidən təsadüfi şəxslərin, nıeydan eyforiyasmdan ayıla bilnıəyən d iletan tlarm əlinə

iclasmdakı çıxışı, həın də “Azərbaycan Respublikasında sosial-i^jtisadi
inkişaftn sürətləndirilnıəsi tədbirləri h aq q ın d a” Fərm anı da elə bu münasibətin əyani göstəricisi idi. Qeyd edək ki, sözügedən fərman ölkədə
aparılan islahatların səmərəlilij'ini və sürətini artırm aq nıəqsədinə xidm ət edirdi. Sənədə görə, nıüxtəlif sahələrdə mövcud olan problemləri
həll etnıək və bü tü n ölkə miqyasmda iqtisadi inkişafa nail olmaq üçün
m üasir dövrün reallıqlarına uyğun və bazar iqtisadiyyah şəraitində özünü doğrulda biləcək dövlət proqram larının hazırlanm ası nəzərdə tutu-

düşnıəsi qorxusu idi. Xalqdan tələb edilirdi k i, o rta y a siyasi iradə qoysun. Bu beiə də okkı və xalqımız birm ənalı o la ra q İlhanı Əliyev fenonıeni üzərində dayandı.
15
oktyabr seçkiləri təsdiqlədi ki, A zərbaycan xalqı üm um milli liderinin siyasi k ursuna sadiqdir və bu ku rsu n dövlətçihyin təhlükəsiz və sabil şoraitdə inkişafm a im kan verən yeganə stra te ji seçim olduğunu tam

lurdu. “Azərbaycan Respublikası regionlarm ın sosial-iqtisadi inkişah
Dövlət P roqraını” da məhz cənab İlham ƏHyevin “Azərbaycan Respublikasında sosial-iqtisadi inkişafm sürətləndirilm əsi tədbirləri ha^ıqmda”
Fərnıanına uyğun olaraq hazırlanm ışdı və onun bü tü n nüiddəaları öl-

m ənada dərk edir. Cənab İlham Əhyevin seçkilərdə qazandığı tarixi qələbə l)unun ən bariz nünıunəsi oldu. 15 o k ty ab r h əm də Azərbaycanda
nıöhkəm, hcç bir q ü w ən in sarsıtm ağa gücü ça ta bilm əyəcək siyasi həmrəyliyin, dövlət idarəçilik sisteminin m övcudluğıuıa dəlalət etdi və bu siyasi həm rəyiiji təm in edən bir nöm rəli faktor A zərbaycanda artıq döviotçilik şüurunun mövcud olması faktı ilə bağhdır.
Cənab İlham Əliyev andiçm ə nıərasim indəki n itqində ümummilli lider lleydər Əliyevin siyasi kursunu davam etdirəcəyini bildirdi: “Azərbaycanı (jüdrətii dövlətə çevirm ək üçün ən başlıcası ölkədə Heydər ƏIi-

^
ryj

kədə iqtisadi inkişafm sürətinin yüksəldilməsinə nail olmağa hesablanıb. Dövlət Proqram ında iqtisadiyyatın qeyri-neft sektorunun dirçəldilməsi məsələsi əsas istiqam ət kimi göstərilib və qeyd etnıək lazımdır ki,
regionların inkişah, denıək o lar ki, əsasən qeyri-neft sektorunun dirçəldilnıəsini nəzərdə tu tu r.
Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi so.sial-iqtisadi islahatlar

yevin siyasəti davam etdiriim əlidir. Hu gün yüksək kürsüdən çıxış edər-

statistik rəqəınlərdə də öz əksini tapm ışdır. Belə ki, 2004-cü ilin sakkiz

kən mən Azərbaycan xalqm a söz verirəm ki, bu siyasətə sadiq qalacağaın, heç vaxt bu yoldan dönməyəcəyəm, H eydər Əliyevin siyasətini davanı etdirəcəyəm. Mən bu yüksək kürsüdən əziz Prezidentiıniz cənab
Heydər ƏHyevə m üraciət edərək deyirəın: - Əziz Prezident, əsərin olan
Azərbaycanı gücləndirəcəyik, zənginləşdirəcəyik, hərtərəfli inkişaf etdi-

ayı ərzində Azərbaycanda sənaye və kənd təsərrüfatı nıəlısullarının isteh.salında ciddi artıın nıüşahidə edilməyə başlamış, ümıımi daxili məlısulun həcnıi nəzərəçarpacaq dərəcədə yüksəlınişdir. Qeyd olunan
dövrdə Azərbaycanda üm um i daxili nıəhsulun artım sürəti 9,5% -ə çatmış, adaınbaşına düşən pul gəlirləri isə 19,3% artm ışdır. O rta aylıq

rəcəyik, Sizin yolunuzla yeni qələhələrə doğru g ed əcəjik ” .
Cənab İlham Əliyev prezident səlahiyyətlərinin icrasm a başladığı ilk
gündən etibarən iqtisadiyyatın inkişahnm sürəlləndirilm əsinə və əhali-

rinə bu barədə denıişdir: “ Üınunıi daxili məhsul bu il 10% artıbdır.

ııin sosial vəziyyətinin daha da yaxşılaşdınlmasm a xüsusi diqqət yetirə-

Sərnıayələr 40% -dən artıq artm ışdır. Dövlət idarələrində işləyənlərin

cəyini nümayiş etdirdi. Dövlət başçınıızın həın Nazirlər Kabinetinin ilk

m aaşlannı nəzərəçarpacaq dərəcədə artırm ışıq. Minimum əmək haqqı
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ənıək haqqm m nıiqdarında artım 24,2% -ə bərabər olm uşdur. Ölkə
rəhl)əri ötən ilin dekabrında I^n d o n d a olarkən m ətbuat nümayəndələ-
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l)ir ııeço clol'ə arlnıışdır. Sosial problenılərin lıəllino İKmik diqqət yeliri-

ınonalejino xolol gotirocokdir. Baş(|a sözlə, biz heç cür heç' bir səhvo yol
vero bilnıorik” .

lir” .
Prezidenl İlhanı Əliyev H eydər Əliyevin siyasi x əllin ə sadiq qalaraq
Azərbaycanın dünyanın nıüxtəlif dövlətləri ilə əlaqələrinin daha da
nıöhkəmlənnıəsinə, respublikamıznı A vropaya inteqrasiyasm nı tənıin
olıınnıasma çalışnnşdn’. Onmı ilk xarici səfərinin F ransadan başlaması
da göstordi ki, Azərbaycan Avropa ölkələri ilə əlaqələrin inkişafmı prioritel vəzifolərdon biri kiıni qiym ətlondirir. Dövlət başçısı dünyadfTgedən ınürokkəb proseslərin və ziddijyətlərin fonunda respublikanın siyasi ıııüstəqilliyini daha da m öhkəm ləndirnıəyə nail olnuışdur. Prezident
İlbam Əliyevin xarici soforlərinin siyahısına diqqət yetirdikdo bunu çox
aydm şokiklə görm ək nıüm kündür: F ransa, Rusiya, Slovakiya, Qazaxıstan, Özhokistan, Türkiyo, Polşa, Belçika, U krayna, Gürcüstan,
Moldova, Almaniya, ABŞ, Rum ıniya, İran , Çin, İlaliya. Heç kimə sirr
(leyil ki, bu ölkəlorin bozilərinin əksor hallarda üst-üstə düşmoyən özünoməxsus strateji ınaraqları var və onkırın regionda gedon proseslorə re-

Bu gün illixar hissi ilo deyo bilorik ki, llhaın Əliyev böyük cosarot və
iradə ııünıa>iş etdirorok milli ıııənafelərin qorunm ası uğrunda dalıa
əznılə çalışır. Toqdirolayiq haldır ki, Prezidentin xanımı M ehriban Əliyeva da Heydor Əliyev siyasi irsiniıı fundamental prinsiplorinə sadiq (jalaraq Azərbaycan mədonivyotinin mühafizəsi, ınilli-monəvi (loyərloriınizin (lorıınması isli(jamotindo səıııoroli foaliyyot göstornıəkdodir. Məlız
xanım Mehriban Əliyevanın toşobbüsü ilo 1996-cı ildə yaradılınış Azorbaycan Modoniyyotinin Dostları Fondu xalqımızm nıodəni irsinin bütüıı
dünyada lobliğino, qiynıolli incosoııot abidoləriniıı (jorunmasıııa xidmət
edir. Azorbaycan nıodoniyyəlino hıı (jodər yüksok (jiymol verilnıə.si Prezidentin xammının xakjıınızın nıilli-monovi dəyoıioriııə sonsuz bağlılığının oyani lozahiirüdür. Elə buıuın ııəti(;osidir ki, ötən il Mehriban xanım
Əliyeva YUNKSKO kimi luifıızlu hir toşkilalın xoşmoramlı sofiri vozifəsiııo seçilıııişdir. Bu omm mədoniyyoto xüsusi müna.sibolinin beynolxakj
loşkilalların da di(j(iəl morkozindo olduğuıuı to.sdiqloyon oyaııi fakllar(lan biridir.

al təsir im kanlarına malik olduğunu danm aq mümkün de>il. Böjiik dövlotlərin bir-birilo ziddiy>'ot toşkil edən m araqları fonunda Azərbaycanın
müsto(|illi>ini (|oruyuh saxlanuMi və bu əks-qülblorin hor biri ilə ıııünasibotləri strateji tərofdaşlıq səviyj^osində davanı etdirnıok oldııqca çətiıı
bir məsələdir. G'jııab İlham Əliyev bu vəzifənin öhdəsindən la>iqinco gə-

za nıoxsus qiymolli inco.soııot o.s,)iiorinin (jonınnıa.sı .salıo.sindo çalışmır,
hənı (lo kim.səsiz uşa(jlara, (jayğıya ehliyacı olan yeniyelmoloro yardmı

lo hilmişdir.
Prezident İlham Əliyev daim com ijyətə əsl votondaşlıq hissləri aşıla-

göstorir. Omın təşobbüsü ilə uşa(j evlərino, olil vo kinıso.sizloro ınaddi və
mənovi yardımlar edilir, bn insanların özlorini comiyyolin horaborhü-

Bıı giin Mclıriban xaıımı Əliyeva yalmz modoniyyətimiziıı vo xakjımı-

jnb. Bu fikri omın holo 1997-ci iklə ABŞ-ın Kcnıbric Universitetindo çı-

qııqlu üzvü kimi dork etınosi üçün bütün zonıri addm ılar atılır. Onun

xışı zamanı vurğuladığı bir məqam da təsdiqlo>ir: “Biz xarici şirkətloro

hoyala keçirdiyi bu tədbiıiər ho(ji(jotoıı də böyük (jələbo, yüksok ınonəvi

doyirdik: - Siz ajTi-ayrı şirkətlərin m araqlarm ı nıüdalıo edirsiniz. Biz isə

l'Cyfi>'yotloro, hunıanist xaraktero nıalik okluğuna əyani sübııtdur.

ölkənin vo Azorbaycan xalqının mara(|larını m üdanə edirik. Əgor siz
sohvə yol versoniz, bu, sizin şirkətin yalnız bir layihəsindo öz əksini tapacaq, əgər biz səhvə yol vensək, bu səhv bütün Azərbaycan xakjmın

Mehrihan xamnı Əliyeva bıı gün lıəm də Meydər Əliyev Fonduıuın
jırezidenti kimi dövlotçilik tariximizdo müstosna xidnıotlər göstərnıiş böyük bir şox.siyyətiıı - Azərbaycaıı xakjınnı üınummilli lideri Ileydər Əli-
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yevin irsinin qorunm ası və təbliği kimi ali bir missiyanı yerinə yetirir.
Heydər Əliyev irsinin qorunm ası və gələcək nəsillərə ötürülməsi isə
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Naşirdən

Azərbaycan xalqınm nıilli dövlətçilik şü u n m u n inkişafm m və yetişməkdə olan gənc nəslin dövlətçilik ənənələrinə sədaqət ruhunda tərbiyə
olunmasmm ən vacib şərtlərindən biridir.
Mədəniyyətimizin, milli-mənəvi dəyərlərim izin qorunm ası istiqamətində nümayiş etdirdiyi fəallıq, bum anist fəaliyyəti M ehriban xanım Əliyevanm qısa vaxt ərzində yüksək nüfuz qazanm asnıı təmin etmişdir. Bu
günlərdə keçirihniş sorğunun nəticələrinə görə, onun “İlin qadım ” adına layiq görülməsi bütövlükdə Azərbaycan xalqm nı bu nəcib insana yüksək hörm ətinin təzahürü kimi qiym ətləndirihnəyə layiqdir.
Bu gün müstəqil Azərbaycana cavan, enerjili, güm rah, intellektual,
vətənpərvər, ən əsası isə H eydər Əhyev kimi fenomen və dahi bir şəxsiyyətin ocağmm istisində böyüm üş, ərsəyə gəlmiş bir şəxsin - Prezident İlham Əliyevin rəhbərlik etməsi xalqımızm alm yazısıdır. T ann onun üzərinə tarixi bir missiya qoyub. Müdrik xalqımız ona olduqca çətin və şərəfli bir nıissiyanı əm anət edib. Elə bir missiyanı ki, bu günümüz və sabahmnz yainız və yalnız ondan asıhdır. Bu baxım dan Azərbaycan xalqı
öz tarixinin ən şərəfli dövrlərindən birini yaşayır. B ütün sahələrdə dinaıııik inkişaf, işgüzarlıq m üşabidə edilir. Y onılm adan xalqm m araq və
nıənafeləri, (iravan yaşayışı, təhlükəsizliyi uğrunda mübarizə aparan,
Azərbaycana i)acanqla rəhlw rhk edən liderin - Prezident İlham Əliyevin
üınummilli lider Heydər Əliyev dövlətçilik irsini uğurla davanı etdirəcəyi danılmaz həqiqət kimi cəmiyyət tərəfindən böyük rəğbətlə qəbul olunur.

İrada HÜSEYNOVA,
Idlml nazirinin m üavini, YAP Siyasi
Şıırasunn iizvii, larix e lm lm dokloru, professor
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ŞƏRƏFLİ ÖMRÜN
BİTMƏYƏN AKKORDLARI
Kilr - Araz... Iki çay, ild ııəhr... Tarlxin yol yoldaşları. Ölkslər dolaşıb, dajlar, daralər kccil) c|ovıısurlar lıiri-birina. Sonra da Ana Xəzsrin qoynuna üz tu tu rlar.
Talelər də K ürə, Araza bənzəyir. A y n -ay n bölgələrdən öz başlanğıcını götürür, sonra üm m ana doğru ayaq a h rla r... Bu üm m ana qovuşnıağa, çatınağa yalnız q ü d rətli, inam h, mənsəbi Ana Vətənin dərinliklərindən süzülüb gələn çayların nəfəsi, önırü çatır.
Kür-Araz timsalındadı dahi siysətçi, ünuımınilli liderimiz Heydər
Əliyev nəsli - nəcabəti ilə M ir Cəlal Paşayev soy-kökü. Minilliklərin şərəfli öm ür yolunu keçə-keçə, keçib gəldikləri Iwlgələri laləzara çevirəçevirə, şərəflondirə-şərənəndirə bir-birinə doğru inam lı, sədaqətli yol
keçib gəlih hıı iki nəsil. Kürlə-Araz kimi qovuşublar - hörmətli preziflentimiz İllıam Əliyevin və H.ƏIiyev adına Fondun prezidenti, YUNESKO-nım xoşməramlı səfiri, ölkəmizin birinci xanım M ehriban Əliyevanın tiınsalmda.
A rtıq reallıqdır ki, bu gün M ehriban xanım ölkəmizin mədəni inkişafi sahəsində ən diqqətəlayiq layihələrin ideya müəllifi və dəstəkçisi,
bu sahədə ölkə prezidentinin ən yaxın silahdaşı və köməkçisidir. Bu
ənənə Azərbaycan xalqm ın tarixindən süzülüb gəlir. Koroğlu - Nigar,
Q açaq Nəhi - Məcər, Şah İsmayıl Xətai - Aləmşahbəyim, Heydər Əliyev - Zərifə xanım Əliyeva paralelliyi, cütlüyü tarixən xalqımızm
inkşafi yollarında qoşa qanad kimi xidm ət edib.
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Yadınıa d ü şü r ki, orta m əktəb illərində bö>iik ədibinıiz Mir Cəlahn
“Bir gəncin nıanifesti” əsərini ən kö v rək , həzin, ağrıh duyğularla, göz
yaşı və q ü ru r hissi ilə oxuyardıq. T ez-tez vərəqi çevirib nıüəllifin nurani şəklinə baxu'dıq, elə bil b u sifətin cizgilərindən baharın iztirabiarnıdan, Sona arvadnı ləyaqətli q ü ru ru n d a n , M ərdanm qaranhq taleyindən nəsə bir nişanə görəcək, itirdiyim izi tapacaqdıq. Sonralar tələbəlik illərində bu böyük yazıçm m h əy a tı, yaradıcdığı ilə yaxm dan tanış olduq. Və sidq - ürəkdən inandıq ki, M ir Cəlal nıüəilim l)öyük şəxsiyyət, böyük insan, böyük yazıçı-ahm dir. O nun öz oğluna ayrılıııış
ıııənzili ehtiyacı olan, kinısəsiz bir şairə verihnəsini xahiş etnıəsi haqqmda eşidib-oxuyanda bu böyük insanın qəlbinə bir daha vurldunı.
Bu gün Azərbaycan m uğam m a, el sənotinə M ehriban xannnm höyük diqqət və qayğısmı görəndə Mir Cəlal ınüəUinıin o nurani sifəti gəhb d u ru r gözlərim önündə. Ü m um m illi hderinıiz H eydər Əliyevin ədəb ij^ at və incəsənətimizin yaxm dostu, sirdaşı, ham isi olduğu canlanır
gözlərim qarşısında. Bihrəm ki, yalnız bu cür dahi, böyük şəxsijyətlərin tərbiyəsini görm üş bir insan öz xalqm m , m illətinin ınilli-nıənəvi
(iəyərlərinə belə ürəkdən bağlana bilər.
Kür və Araz çayı Xəzərə a x ır, onu yaşadır, ona can verir, nəfəs verir. İki böyük nəslin ən layiqli övladlarınuı qovşağmda dünyaya göz açınış, həyat yolu keçnıiş M ehriban xanım haqqm da düşünəndə gözlərim
qarşısm da iki aləm canlanır: Ə zəm ətin - H eydər Əliyevin, humaniznıin
- Mir Cəlal Paşayevin ruhu bu zərif xanınıda birləşib, təcəlli edib.
Öz kökünü, soyadm m əlam ətd ar keyfiyyətlərini yaşadanlarsa həınişə böyük ehtiram a layiqdir - M ehriban xannn Əliyeva kimiləri.

Şäim i VƏFADAIl,
A zərhaycan Yazıçılar Birliyinin iizm
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN MƏCBURİ
KÖÇKÜN UŞAQLARINA HƏDİYYƏSİ
Erm onislanm təcaviizü nəticəsində ərazilori işğal olunımış rayonlan ıı üınuıntəhsil moktəblorinin 9 ıııinə yaxm birinci sinif şagirdinə
sentyahrm 15-də lleydor Əliyev Fondm um və oıuın prezidenti M ehriban xanm ı Əliyevannı təşobbüsü ilə məktobli lovazimatları və hodiyyolər təqdiın ohm m uşdur.
Fondmı nümayəndolori əw əlco Sabirabad rayonuıum Qalacıaym
kəndində müvə(|([oti moskunlaşıl) köçkün hoyatı süron məktob kollektivlori ilo görüşm üşlor. B urada Cobrayıl vo Füzııli rayonlarınnı iıor birinin 2, Zəngilan rayonunun iso 1 m əktəbi fəaliyyot göstərir. Həmin
məktoblordo 70 nofordon arti(| birinci sinif şagirdi var.
[J(!ydor Əliyev Foıi(hımm ınəsul nümayəndosi A nar Əlokborov Fondun prezidenti M ehrihan xaııım Əliyevamn adından nıəktoblilori Bilik
G ünü münasibotilo təbrik etm iş, onlara on xoş arzularım çatdırm ışdır.
27 nönıroli Füzuli moklobinin müollimi Ülkor Quliyeva, Cəbrayıl
m oktobinin direkloru (blal Qııliyev, valid(;yn Südabo Əliy(?va çıxış
cdorok vurğulam ışlar ki, ümummilli liderimiz lley d o r Əiiyevin ideyaları vo nəcib əmollori yaşayır, xüsusilə uşa^ılarm xoşboxt gələcəyi namiııo istək vo arzuları ardıcıl sıırotdə həyata keçirilir. Oıılar qaç(iın vo
mocburi köçkünloro göstorilon di(i(iəl vo (layğmm Prezident İlhanı Əliyev tərofindon davanı eldirildiyini söyləmiş, indiki köməyo göro Mehriban xam m a m innotdarh(|lannı bildirmiş, YUNİ'^SKO-nun xoşməramlı sofiri fəxri adı alması münasil)ətilə onu təbrik etmişlor.
Fondun nüm ayəndəlorinin İnıişli şəhərindo 11 nönırəli Füzuli, 12
nömroli Zongilan şəhor və Cəbrayıl rayonu Qumla(| kond m əktəbləri
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kollektivləri ilə görüşü də yaddaqalan olnııışdur. A nar Ələkbərov şagird və m üəllim lərə M ehriban xanm ı Ə liyevanın salam larm ı çatdırmışdır. İmişli Rayon İcra Hakim iyyəti başçısm m m üavini Səfa Ağayev,
Füzuli Rayon Təhsil Şöbəsinin m üdiri Hafiz T a h iro v , 12 nönırəH Zəngilan şəhər nıəktəbinin d irek to ru Sadiq H əsənov, Cəbrayıl Rayon Təhsil Şöbəsinin m etodisti Əbülfəz Ə hm ədov və başq aları öz çıxışlannda
H eydər Əliyev ideyalannm o nlara a rx a və köm ək, m ənəvi dayaq olduğunu vurğulam ış, gənc nəslə ölkə rəhbərUyi səviyyəsində qayğı göstərihııəsindən razı qaldıqlarm ı bildirm işlər.
Sonra h ər üç m əktəbin I sinif şagirdlərinə fondun və M ehriban xanmı Əliyevanm göndərdiyi hədiyyələr və dərs ləvazim atları təqdiııı
edihnişdir.

GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS ALİMİN
YUBİLEYİNƏ HƏSR OLUNMUŞ ELMİ
KONFRANS KEÇİRİLƏCƏKDİR
AzərTAc xəbər verir id, oktyabnn l M 2 - d ə Azərbaycan Miili
Elmlər Akademiyasmda görkəmli şərqşünas alim , filologiya elmləri
doktoru Aida İm anquliyevanm anadan olm asnnn 65 illiyi m ünasibətilə “Şərq və Q ərb: ortaq mənəvi dəyərlər, elmi-mədəni əlaqələr” mövzusunda elnıi konfrans keçiriləcəkdir.
Konfransa Rusiya F’ederasiyasm dan, ABŞ və Türkiyədən tanm m ış
şərqşünas alim lər dəvət edilm işlər.

Daha bir görüş üm um milli hderim iz H eydər Əhyevin təşəbbüsü ilə
Biləsuvar rayonu ərazisində sahnm ış, açıhş m ərasinıində Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi və 12 min nəfərə yaxm cəbrayılh yaşayan
6 qəsəbədən üçüncüsündə, İ.N .Q uH yeva adm a B öyük M ərcanh kənd
o rta m əktəbində olm uşdur.
Görüşdə çıxış edən m əktəbin d irek to ru F əxrəddin Quhyev, Cəbrayıl
Rayon İcra H akim iyyətinin başçısı M ahm ud Q uhyev məcburi köçkün
ailələrindən olan uşaqiara yeni dərs ilinin ilk günü bəxş etdikləri sevin-

Ununni və bölm ələr üzrə iclaslarda tanm nnş şərqşünas alim lərin
“Şərq və Q ərbin qovuşugunda yerləşən Azərbaycan modeli” , “Azərbaycanda ərəb ədəbiyyatm m Ş ərq-Q ərb konsepsiyası yönüm ündə araşdınlm asm a dair bəzi nıülahizələr” , “Ş ərq-Q ərb sivilizasiyalanm n dialo q u ” və digər m övzularda m əruzələri dinləniləcək, Aida İmanquliyevanm şərqşünaslıq ehnindəki fundam ental tədqiqatlanndan söhbət
açılacaqdır.

6 oklyabr 2 0 0 4

cə görə H eydər Əhyev Fonduna və o n u n prezidenti M ehriban xanım
Əiiyevaya səmimi m innətdarlıqlarm ı bildirm işlər.
Sonra I sinif şagirdlərinə M ehriban xanm ı ƏHyevanm adm dan hədiyyələr və dərs ləvazim atlan paylanm ışdır.

16 senlyabr 2004
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AİDA İMANQULİYEVA AZƏRBAYCANDA
ŞƏRQ-QƏRB PROBLEMATİKASININ İLK
SİSTEMİNİN TƏDQİQATÇISIİDİ
Azorbaycaııda ınəşlıur şərqşünaslar çox olm uştlıır. Dünya şöhrətli
şər(işünaslar... Ərəb, fars və tü rk dillərinin böyük biliciləri, bu diilərdə yazdmış m öhtəşəm poeziya nünuuıələrinin yorulm az tədqiqatçdarı,
Azərbaycanuı və bütövlükdə İslanı regionunun böyük tarixçiləri, islam şünaslar, m ətnşünaslar və s. Y axın keçmişdə Azərl)aycan şərqşünaslıq elminə l)aşçıhq etnıiş Aida İnıanquliyeva da belə m əşhur şərqşünaslardan biridir. T ədqiqatçdar çox v axt onun məşğul olduğu problemi də bu sırada qeyd edirlər: ərəl) filologiyası və ya daha koııkret, ərəb
m ühacir ədəbiy'yatı.
Ə lbəltə, dünya şöhrətli ahm lərlə b ir sırada durm aq özü də böyük şərəfdir. Lakin Aida xannm n elə bir elmi xidm əti v ard ır ki, bu onu hamıdan fənıləndirir. Təəssüf ki, l)u xidınət, bu yenilik öz həqiqi elmi

Xoşməramh səfır
çox höyük miqyaslı ictimai hadi.sələr: m üharibələr, işğallar, imperiyalarııı omolo gohnosi spontan x arak ter daşıım r, əw əlcədon mükəmməl
bir ideyaya söykənmodiyi kimi, sonradan da öz ehni-nəzəri təhlilini
tapm aım şdır. Şərqdə fordi-nıonovi həyat böyük fəlsəfi mona daşısa da,
ictinıai hoyat fəlsofosi bazisə əsaslannıam ış, tarix fəlsəfə üzərində qurulm am ışdır. Şənıdə tarix yaradılm ış, lakin yazdmamış və ideya-fəlsəfi müstovidə moniın.sənilnıəmişdir.
M araqlıdır ki, şər^ışiuıaslıq problemlori ənənəvi şəkildə məhz Qərb
ölkələrindo tədqiq edilm işdir. Başqa sözlə, şərqşünaslıq, əslində, Qərb
hadi.səsi(lir. Azərbaycan şərqşünashğı da, əslində, rus-sovet şərqşünashğınm torkib hi.s.solorindon biri idi. Şorqin öyronilmə.si rus imperiya.sının coğrali-.siyasi m araqlarına və tocavüzkar planlarına daxil olduğun(lan bu .sahə honüşə di(i(iət mərkozində olnuışdur. Biz Şənıə Rusiyanın
gözü ilə haxma(i məcbııriyyotindo idik. Lakin Q ərb şənjşünashğı da
v ar idi ki, sovet dövründo o hizim üçün m üoyjon nıənada ya.saq idi.
Biz Sovetlər İttiraqım n hüdudlarını keçərək han.sı.sa problemo Avropanın gözü ilo baxm aq, onu plaııctar m iqyasda nəzərdən keçirmək imkalundan ıııohrum idik. Ən böyük (ladağa iso, hcç şübhə.siz, problenıloro

(liymətini hələ də alm aım şdır. Bu yenihyin məğzini düzgün anlaınaq
üçün, ünuımiy'yətlə, şər(|şünashğın m ahiyyətini, mə(isədlərini və prob-

nıohz Azərbaycamn gözü ilə baxm ağa, nıilli m ara(ilardan çı.xış etməyə
(loyulmıışdıı.

lematika.sım düzgün (ləyərləndirm ək tələi) ohuuır. Bunun üçün isə əvvolcə Ş ənı anlam ııun özünün hansı m əna yükü daşıdığı müəyyonləşdirilməiidir.
Şənıdo fordin mənovi aləm inə daha çox önom verildiyindon. bütövlükdə, (;əmi>yotin monəvi hoyatı, (;əmi>yəti bir sistem kinıi səcijyəlon-

Tə.sadüfi (leyildir ki, Azorbaycan şənışünaslığı daha çox dərəcodə
ınətnşünaslığa, orob vo l'ars dilçiliyi ilə, habclo iTgionun bədii insinin
ədobi-tonqidi tohlili ilo ıııoh(lııdla.şırdı. Bu mövzudan heç biri bütövlükdə Şorqin nıahiyyəti, id('oloji və tarixi mi.s.siyası ilo bağlı deyildi.
Buradakı təd(iiqal b('yni Krcmlin .siya.si m araq dairə.sində, (|əlbi Peterbıırq şor(i.şüna.shq nıəktobində yerləşən bütöv bir orqanizm in qol-buda(|larından ibarot idi.

(lirən amillor bir qayda olaraq di(i(iətdən konarda q ah r. Həyatın özü,
ictimai proseslərin çox vaxt porakəndə səcijyə daşıyan gedişatı ön
planda olsa da, l)u proseslərin elmi-nəzori təhlilinə, .sistemli mənzərosinin yaradılm asına və sosial pro^pıozlara önəm verilməmişdir. H ətta

diyyətlori və təfəkkür m aneələrini keçm ək, düşüncə tərzinə yeridihniş.
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Klmşüna.slıqdan nıəlum dur ki, qadağaları pozma^ı, ideoloji m əhdu-
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tədqiqat ü su llarına hopdurulınuş norm ativləri alt-üst edərək yeni təd-

Azərbaycan əsrlər boyaı bir Şərq ölkəsi kimi mövcud olduğundan
azərbaycanlı alimlər SSRİ-də aparılaıı təd q iq atlan n əsasən şərqşünashq aspektlərinə cəlb edilirdilər; qərbşünaslıq və xüsusən Şərq-Q ərb
m ünasibətlərinin təd([iqi isə bizim üçün bir növ yasaq mövzu idi. Belə
b ir dövrdə Azərbaycanda ilk dəfə məhz Aida xanım İm anquliyeva öz
elmi nıühitinin ətalətini dəf edərək və öz zəmanəsini qabaqlayaraq olduqca aktual, gələcəyə yönəhniş bir mövzu ətrafında tədqiqatlar apan rd ı. Həm də problem in o ası^ektləri ön plana çəkilirdi ki, onlar təkcə
Azərbaycan yox, bütün dünyada ancaq 90-cı illərin axırlarında, iki əsrin qovıışuğunda aktuallaşm ış oldu. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir
ki, 2000-ci iklə İran prezidenti Məhəmməd Hatəmi Şərq və Q ərb sivilizasiyalarmın dialoqu ideyası ilə çıxış edəndə çoxları bunu bir yenilik
kimi dəyərləndirdi. 2001-ci il isə YUNEISKO tərəfindən Sivilizasiyala n n dialoqu” ili ad lan d ın ld ı. Belə bir ideyanın siyasi müstəvidə üzə
çıxması isə əw əlcə elmi-fəlsəfi və ədəbi-bədii yaradıcılıqda ap anlan

qiqat istiqam ətinin əsasm ı qoym aq çox çətindir. B u, əslində, elnıdə inqilab dem əkdir.
Biz Aida İm anquliyevanm təd q iq atlan n ı ona görə yeni bir istiqanıətin əsası kim i qəbul edirik ki, o, Azərbaycan hüdudundan, bütövlükdə, Şərq m iqyasm dan k ə n a ra çıx araq , yeni dövrdə bəşəriyyət miqj'asm da gedən proseslərin məğzini açıb göstərm iş, Şərq-Q ərb münasibətlərinin x arak terin i və perspektivlərini təhiil etm işdir. B unun üçün də
A vropada və A m erikada yaşayan, lakin ruhən şərqli olan və Şərqi bilən ərəb m ühacirlərinin yaradıcüığm dan çıxış etm işdir. Zahirən bu,
ərəb fiiologiyasıdır, yəni ənənəvi şərqşünaslığm bir qoludur. A.İmanquliyevanm tədqiqatı yeni m ahiyyətii və yeni ünvaniı bir prosesin Şərqdə təzə başlannnş m ilh və üm um bəşəri özünüdərk prosesinin öyrəniim əsinə yönəim işdi. Bu isə tarix və filoiogiyadan daha çox fəisəfi
qayəyə m ahk oian bir m issiyadır. A.İm anquIiyevanm elmi yeniliyinin
həqiqi böyük dəyərinin indiyədək kölgədə qalm asnıa səbəb də onu ancaq ənənəvi şərqşünaslıq və filologiya çərçivəsində dəyərləndirnıək
cəhdlərindən irəli gəhr. Ə shndə isə, Aida xanm nn elmə gətirdiyi yeniliyin miqyası elə böyükdür ki, o ancaq fəlsəfi kontekstdə, ümumbəşəri
özünüdərk prosesinin araşdırdm ası ilə üzə çıxanla bilər.
İndi, XXI əsrin zirvəsində dünyada gedən qlobal proseslərin konturları kifayət q ədər aydm g ö rü n ü r və məlum olur ki, dünyanm yeni nizannnuı form alaşm ası sivilizasiyalarm qarşılıqlı əlaqəsinə də yeni münasibət tələb edir. XX əsrin 70-80-ci illərində isə bu yeni tendensiyanm m ahiyyətini və üstün istiqam ətlərini çox az adanı görə bilirdi. Bu
yenilik ilk növbədə m ədəniyyət m üstəvisində baş verən qlobal proseslərin siyasi m üstəvidə təzahüründən ibarət idi. Dünyada Şərq və Qərb
bölgüsünün aktualhğnnn artm ası d a , məhz bu yeni tendensiyalann nəticəsi id i.
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axtanşların nəticəsi idi. Yəni siyasətdə yenicə aktuallaşan bir probieın
bədii yaradıcılıq m üstəvisində bir sıra yazıçı-m ütəfəkkirlər tərəhndən
hələ XX əsrin əw əllərin d ə c|aldınlmışdı ki, Aida İnıanquliyeva da həmin ədəbi-bədii proseslərin XX əsrin sonunda kəsb etdiyi yeni ictimaisiyasi mənanın vacibliyini nəzərə ahıraq bu problemi Azərbaycan
şərqşünaslıq ınəktəbinin m ühüm istiqam ətlərindən birinə çevirdi.
Aida xanım öz tədqi(|at obyekti kimi Şərq dünyasım n Qərbdə yazıbyaradan üç böyük m ütəfəkkirini: Cüi)ran Xəlil (Xibran, Əıııin ər-R eyiıani və Mixail Nuayməni seçmişdi. Bu seçim bir tərəfdən professor
A.İmaıi(|Uİiyevanm ilk ixtisasına görə ərəbşünas olması ilə bağlı idisə,
digər tərəfdən Aida xanım ın özünün dünyaya fəlsəfi-rom antik baxışlarını, öz dövrünə m ünasiiıətini ifadə etm ək üçün d aha əlverişii olması
ilə i)ağlı idi. İdeyaları tədqi(| ohınan hər üç şəxsiyyət əslən ərəb ölkələrindən olub, Am erika və A vropaya köçm üş, Şərq ruhunu Q ərb dü-
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şiincəsi ilə birloşdirıniş in san lard ır. M əsələn, C .X .C iibrannı sadəcə

zərəsini çokmok təşobbiisü göslorllir. B urada C übran peyğəmbərin dili ilə özünün, öz dövrünün mənəvi idealını şorb edir. A .lm anquliyeva
bu kontekstdə C übranın nıəşbur etirafıııı iq tib asg ətirib : “Mən bu peyğəmbori yaralm annşdan əvvəl o ıııəni y arad ıb , mon onu yazmannşdan
əv\'Oİ 0 nıəni y a z ıb ...”

ərəb ədəbiyyalnn deyil, bütöviiikdə Şərq dünyasm ı Q ərbdə təmsil et(liyi ondan da görünür ki, o öz idealı kinıi həm Ş ərqin, bəm də Qərbin
ən böyük dabisi olaraq bansısa b ir ərəb şairini, yaxud mütəfəkkirini
yox, İbn Sinanı seçir: “İbn S ina və onun poem ası” adlı əsərində
C.X.Cül)ran özü də peşəkar filosofdur. Məbz b u n a görə də, Cübran kinn şəxsijyətin fəlsəfi və ədəbi-bədii irsinin öyrənibnəsi ərəbşünaslığın
büdudlarnıdan çox k ən ara çıxmış və Azərbaycanda yeni elmi tədqiqat
isüqam ətinin - Ş ərq-Q ərb kom parativistikasnıın yaranm asuıa səbəb
oinuışdur. Mövzu özü Aidə xanım ı filologiya büdudlarını keçərək l)öyük fəlsəfi fikir m əkanında tədqiqat aparm ağa sövq etm işdir.
“V əbdət” ideyasının tərənnüm çüiəri nə ardıcıl idealist, nə do ardıcıl m aterialist idilər. O n lar bəqiqətlər dünyası ilə badisələr düııyası
arasın d a, ideya ilə realbq arasın d a da vəbdət, tarazlıq, tənasüb axtarırd ılar. “H əqiqət və g ü c ” , “peyğəm bər” və “iblis” mövzusu lıom
Ş o n |d ə. bəm də Qərbdə bu bö>'ük m ütəfəkkirlər üçün bir növ üınumi
mövzu obnuşdur. Aida İm anquliyevanın C übranın “Ş eytan” bekayəsinə işarə ilə yazdığı kim i, “iki m ütləq başlanğıcın - xeyir və şərin əbodi
birgo mövcudluğu vo m übarizəsinin lalıüdlüyü” , deınok olar ki, bu

Peyğoıııbor və İblis m övzusunun, baq([a, düz yola çağıran və düz
yoldan azdıran q ü w o lərin nnuııııiləşmiş obrazlarının neçə əsr keçdikdən sonra yenidon gündəınə gəlnıosi losadüfi deyil. Xeyir və Ş ər, İşıq
və Qaranii(|, Əql və Xəfs, Zəka vo Ebtiras osrlər boyu anca(| qarşı-(jarşıya dııran, nıübarizo ap aran ləroflər kimi tə([dim vo tosvir edilmişdi.
Vəbdət mo(|amı bəlo çalm annşdı. Bu nıübarizə XIX əsrdə də davam
edirdi. C.X.Cübran “ P eyğəınbər” osorinin “Zoka və E b tiras” bölmo■sindo peyğombərin dili ilə deyir: “Siziıı (|olbiniz çox vaxt zoka vo düşüncənin chtiras və aludoçiliyə ([arşı m übaribə a|)ardığı döyüş nıeydanını xalırladır” , I.akin zam an elo zaman idi ki, indi aıu;a(| döyüş yox,
lıəm (lo qarşılıqlı anlaşm a və vobdot tələb olu n n rd u . Əlbəttə, .söbbot
şorlo voluloldon getm ir, Söbbot şoro a|)aran yolların sənılini doyişmokdon, his.sin oqlə yox, oqlin his.so bəlodçi olm asm daıı, onu lorbiyə etmosindən g(Hİir. Vəbdot ideyası dövrün təlobi idi. Şər([ və Qorbiıı föv([ündo dayanan M ,F,Axuıulov kimi Comaləddin Əlqani kiıni, höyük şəxsiy-

.şəxsiw ətlərin iıamısı üçün ə.sas yaradıcıiıq probleıni idi. Cübranda da,
Caviddə də “İblis” ( “Ş e y ta n ” ), əslində, dövrün naqis cəbətlorinin

yotlərin üıııımıboşəri id('alları mohz M,l([bal, (],X ,C übran, ər-Keyha-

ünuuniloşnıiş obrazı idi. H ə r ikisinin yaratdığı “Peyğom bər” obrazı iso

ni, H,Cavi(l kimi nıüləfəkkir .şairlorin yaradıcılığında foLsofi ronıanlizm

baq(|in, odalətin ifadosino xidm ot cdirdi. Lakin Cavid konkret (arixi
gerçəkliyi saxlam aqla üm uınbəşori problem ləri tarix kontekstindo şorh

üslubıında ifado oluıımu.şdur. Bu ideal or-R eyhaııinin “öziindo bütün
(lünyam daşıyan ayrı-ayrı fordlor” kon.se|)siyasında çox yığcam və gö-

etm iş, Cübran isə tarixi və coğrafi konkretlikdən, babelə milli və dini
nıüəvyənlikdən azad, üm um iləşnıiş peyğonıbor obrazı yaratınışdır.
C übranda bu obraz, əslində, şəxsiyyətdən daba çox ideyadır. Burada
böyük dini idealların XIX əsr konkretliyində bəm Şərqi, lıəm do Qorbi ebtiva etm ok əzıni ifadə o lu n u r, üm um ij^ətlə, insan idealınnı ıııən-

zol ifado olım m uşdur. Və büliin bu m ahiyyətlər, vobdot id(!yasını bülün bu gözol ləco.s.sümlori bizə Aida xanımın təfokkür .süzgocindəıı toqdim olnnur,
Aida İmanquliyeva göstərir ki, Şorq kiıni tanıdığımız .sosial fenomen
əvvəlco fordi-monovi b ir fenomeıı kimi form alaşır, Şöv([lü fəl.səfi təlim,
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(ləriıı clini lıiss və onlara tabe etdirilm iş solğun cisnıani həyat valıid fe-

rın texnoloji nailiyyəllorindən qorxub-çəkinən, nəticədə ınürtəce məzm un kəsb edən özgələşmiş, cılızlaşnnş Şərqdən çox fərqlidir. Əslində,
ikinci birincisinin adm a sığınır. Amma bu Şərq daha o Şərqdən deyil!
Ə lbəttə, “Ş ərq ” fenom eninə diferensial nıünasibət ideyası bədii obrazlarla, poetik şəkildə ər-R eyhani tərəfindən irəli sürülm üşdür. Lakin
bu poetik tərənnüm ün m ahiyj'əti elmi-məntiqi müstəvidə ilk dəfə məhz
A.İm anquIiyeva tərəfindən açılır və Şərqlə Qərbin vəhdətinə çağırış da
bu fərqli baxış bucağında yeni malıiyj'ət kəsb edir: Vəhdət üçün ə w ə l-

ııonıendə - şərqlilijin nıahij'yətdə qovuşur. Ənıin ər-R eyhani “Məıı
Ş ərq əın ” şerində şərqlilijdn m ahiyyətini b ir neçə baxım dan təqdiııı
edir. Aida İm anquliyeva onun yaradıcıhğm ı tədqiq edərkən nıəhz bu
m əqam ları ön plana çəkir və həm in şerin geniş təhlilini verir.

Mon Şorqənı,
Mən Allahın ilk yaratdığının ləməl daşıyam ...
m isralannı misal gətirən A .İınanquliyeva bu baxışı “Şərqin keçnıiş
əzəm əti barədə diişüncələr” ad lan d ırır. M araqlıdır ki, qoca Şərqi bir
tərəldən gənc və güclü qərblə görüşdürən ər-R eyhani digər tərəfdən
onu m üasir Şərqlə m üqayisə edir. A .İm anquliyeva bu cəhəti xüsusi
vurğulam aqla diqqəti çağdaş Ş ərqin həqiqi m ahiyyəündən uzaqlaşdığına yönəldir: “ Bu böyük həcmli şerin sonrakı hissəsi x urafat və mövh um at zülm ətinə qərq olan, dinin bütün zahiri ayinlərinə fanaük şəkildə sitayiş edən m üasir Şərqin tənqidinə həsr olunm uşdur. Cəhalət
və m övhum at Şərqi Q ərb sivilizasiyasımn b ü tü n nailiyyətlərindən çək in d irir” .
Bu ınə(iannn vurğulanm ası, bizim fikrimizcə, Aida İmanquliyevanın
Ş ərq-Q ərb problem atikasına gətirdiyi böyük yenilikdir. Belə ki, Şərqlə
Q ərbin müqayisəli tədqiqində üzə çıxan bir çox ziddiy>'ətli cəhətlər
məhz Şərqin zam an axınında ikiləşməsini nəzərdən qaçırm ağın, çağdaş
Şərqlə qoca Şərqi eyniləşdirm əyin nəticəsidir. Ilalbuki Şərqin əzəməti, böyüklüyü, ruhani m ahiyj'əti m əhz qoca Şərqin tinısalında təzahür
edir. 0 h ətta Qərbi də dü çar olduğu böhrandan xilas etmək əznıindədir. Ə r-Reyhaninin poetik dili ilə “mən öz ruhum la sənin qəlbini sivi-

cə Şərqin özünə qayıtm ası, öz ilkin ruhani məğzini yenidən kəsb etm əsi lazımdır!
Q ərb m ühitində səslənən Şərq poetik ruluınu ər-R eyhani timsalında lədqi(i edən, “iki sivilizasiyanın əldə etdiyi ən yaxşı nailiyyətlərin
birləşməsi inıkanlarını” araşdıran A.İm anquliyevanın ideyaları bu gün
də Şər(|-Qərl) problcnıini ədəbi-iclimai-siyasi və fəlsəfi təd(ii(ii sahəsində isti(iamətləndirici rol oynayır.
Bu gün dünya bir sıra (ilobal problem lərlə üzləşınişdir və Q ərb bu
problenılori tokbaşına holl einıək i(ilidarında deyil. Onun Şorq ruhuna
ehliyacı vardı. Aida xanmı lıa(ilı olaraq yazır: “Şərqdə hoyatın ləkmilləşdirilnıəsi üçün yalnız hissi alom və fəlsofi idrakın dərinliyi bəs olmadığı kim i, həlo modəni nailiyyəllor və texniki təro(i(ii də insanın nıənəvi və sosial dirçəlişi üçün kifayəl deyil” .
M əhz məsələnin bu cür ənonədonkənar, yeni, orijinal (|oyuIuşıı Aida xanınıa öz zomanəsini qaba(|layaraq Azərbaycan gerçəkliyindo Şərq
vo Q ərbin vəhdəti ideyasını irəli sürmoyə im kan vermişdi. Onun nəzorin d ə, sadəco, poeziyanın, ruhaniliyin beşiyi kimi qalm aq indi daha
Şərq üçün kifayət deyildi. Ş ərq mütləq m üasir elmi-texniki nailiyyotlərə yiyələnmoli idi. Vo bunun yolu Qərblə inteqrasiyadan keçirdi. La-

lizasiya xəstəliklərindən sağaldacağam ” deyən qoca Şərq, ruhani Şərq
həqiqi dini hissdən ayrı düşən, m övhum ata uyan, əcnəbilərdən, onla-

bu sahodə böyük uğur qazana bilnıozdi. Heç şübhəsiz, o məhz özünə-
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ıııəxsııs dəst-xəttini, üslubıınu tapm aiıdır. Və l)u iislubun öjTənilınəsi,

höyük m araq göslərirdi. Məninı bu institutla əməkdaşlığım da hununla əlaqədar başlandı. 1990-cı ildə Şərqşünaslıq İnstitutuuda “Şər([ və

Tədqiqat Morkəzi və oıuın orqanı olan “İpok y olu” jurnalının ideyası
da elə o vaxt verildi. Lakin iıəssas (ləlhli Aida xanım o vaxtkı ictimaisiyasi mühitin tohoddülatlanna, 20 Y anvar faciosinə, Dağlıq Q arabağla bağlı ədalətsizlikləro döznıədi vo hu birgə yaradıcılıq planlan yanm ÇKI qaldı. Xo yaxşı ki, ümuınmilii lider l leydor Əliyevin hakinıij^ətə
gəlişi ilə ictiınai-siyasi sabitlik yaranınası sayəsində hiz bu ideya ətrah n d a yaradıcılıq fəaliy>'otini bərpa edə hildik.

elm i-texniki tərəq q i” m övzusunda konfrans keçirm ək q ərara ahndı və
ınən elm şüuashq sahəsində yenicə doktorluq dissertasiyası nıüdafiə etmiş gənc ınütəxəssis qism ində, məruzəçi kimi dəvət edildim. Bu hadi-

y\rtıq on ildir ki, Azərhaycan U niversitetinin nəzdindo “Ş ərq-Q orb”
Tədqi(iat Morkəzi foaliyyət göstorir. Yeddi ildir ki, bu morkəz özünün
ju rn a h n ı - 1996-cı ildo M ətbuat Xazirliyində vo daha sonra YUNES-

sədən sonra “Şərqdə və Q ərbdə elm in inkişaf xüsusiyyətləri” prohlemi

K O -da qeydi>7 aldan keçnüş bcynəlxalq ehni-puhlisistik “İpək y olu”
ju rn a h m nəşr edir. 0 vaxt Azərl)ay(;anın biilün fəaliyyət sahələrində
uğurlu haşlanğıclar lley d ər Əliycvin ideyalan ilə bağlı idi. Möyük İpok
yohınun horpası ideyası da, buıuınla olaqədar Bakıda 34 dövləl başçı-

Aida xanınun likrinə görə. yeni dövrdə şərqşünaslığuı əsas məqsədlərin d ə n , tədqiqat istiqam ətlərindən biri olmalı id i.
Məhz hu məqsədlə AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutu Aida İmanquliyevanın rəhbərlivi dövründə elm tarixi və elm şünaslıq məsələlərina

məninı elnıi-fəlsəfi yaradıcıhğnnda əsas m övzulardan birinə çevrildi. 0
v ax ta qədər Azərbaycanda ancaq Aida xanınnn məşğul olduğu ŞərqQ ərb prohlem atikası nıəni o dərəcədə cəlb etdi ki, hundan sonra öz
tədcıiqallannıı bu yeni sahə ilə - Şərq və Q ərb sivilizasiyalarının ınü(|ayisəli tohlili ilə bağladım .
Aida xanım ın hu problem üzrə bütöv l)ir ehni yaradıcılıq ınəktəhi
y aratm aq arzu su , bu genişmiqyash ehni-todqiqal layihəsi, təəssüf ki,
so n ralar akadem iyada davam etdirilm ədi. Lakin Aida xanmı elo o vaxt
akadem iyada olan və hütövlükdə, respublikadakı idarəçilik üsulundan
irəli gələn h ürokratik əngəllərə yaxşı bələd idi və öz ideyasını, təməlini qoydıığu yeni tədqiqat Istiqanıəlini yaşatm aq, öz planlannı həyata
keçinnok üçün alternativ yollar ax ta n rd ı. Zam anuı nohzini gözol duyan Aida xannn dövlot qu ru m lan üçün sociy^əvi maneolərdən vo hiirokratiyadan uza(| olan, Azorbaycanda fəLsəfi fikrin və hunıanitar təh-

sının iştirakı ilə beynəlxalq konfrans keçirm ək ideyası da lleydor Əliyevo moxsus idi. Lakin konfransdan sonra, yekun iciasında hətta o da
öz təoccühünü gizlotınəmişdi: “Son dem ə, hizdo “İpok yoln” jurn alı da
çıxırnuş, həm do ingilis d illn d ə ...” Vo dönüh salondakılardan soruşınuşdu; - Bu kimin tə.'johhüsüdür? Lakin heç kim cavab verə bilnıənüşdi. İdeyanın Aida xaııım İm aıuıuliyevaya məxsus olduğumı .salondakılar, sadəco olaraq, hilm irdilər. .Jıırnalın üz (labığında, h əüa ingilis dilindoki nömrəsində də iri horflorlo “Şərq vo Qorbin vəhdoli bəşoriyyətin İpək yoludur!” .sözləri yazıhuışdı. Indi də yazılır. Bu, homin id(.'yanın ncco doğulmasına işarədir.
1991-ci ildo ju n ıa l çap etm ək hor cəhətdən çətin nıəsolə idi. Lakin
Aida xanım texniki problem lorin hollini də qaba(i(;adan planlaşdırm ış-

silin nisbi m üstəqil inkişahna im kan açan yeni tii)li ehn-təhsil mərkozinin, özəl Azərbaycan İJniversitetinin yarannıasına dostək verdi və bu
universitetin açılış m ərasim indəki çıxışında “Şənı-Q orh” prohlemini

adlandırm aq qorara alınnuşdı) çapı üçün o vaxt yenilik sayılan kom-

bizə əsas elmi yaradıcılıq istiqamoti kimi tövsiyo etdi. “Ş ərq-Q orh”

püter-m əthoo kompleksi hağışlamağı vəd etm işdi. I.akin Şən]şünaslıq
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İn stitııtu ıııüstəqil hüquqi şəxs olmadığınclan biz bu ideyanı Azərbay-

Beynəlxalq Qlobalistika E nsiklopediyasr’nda Şərq-Q ərb m övzusunda
yazının biziın Tədqiqat M ərkəzinə həvalə edilməsi bu rəqabətdə böyük
uğuı kiıni dəyərləndirilə bilər. Bu günlərdə Bakıda hənıin problem üzrə beynəlxalq ehni konfrans keçirihr. B urada Şərq-Q ərb, kom parativistikası iizrə dünyanın görkəmli alim ləri, filosofları işürak edirlər.
Bakı Şərq-Qərb problem atikasının tədqiqat ınərkəzlərindən birinə
çevrilmişdi və bütün bıı uğurların iəməli hələ o vaxt 80-ci illərin axırların d a Aida xanım İnıanquliyeva tərəfindən qoyuhnuşdur.

can U niversitetinin bazasnıda h əy ata keçirnıək təklifini verm işdik.
U niversitetin açılış m ərasim ində İra n konsulunun iştirakı da bu planlarla bağh idi. D üzdür, faeiəvi itki başqa p lan lar kimi bunu da yannıçıq qoydu. Lakin ideya o dərəcədə cazibədar idi ki, “Ş ə rq -Q ərb ” Tədqiqat Mərkəzi fəaliyyətə başlayan kim i, onun ju rn a h n ı da dərc etm ək
q ərarn ıa gəldik. Yeri gəlm işkən, Aida xanım m bu nəcib təşəbbüsü təkcə “İpək y o lu ” ilə davam etdirilm ir. A zərbaycanda Şərq təm əlinin milli sənət ənənələri tim sahnda təsdiqinə və Azərbaycan mədəni-mənəvi
dəyərlərinin beynəlxalq nnqyasda təbliğinə xidm ət edən və >-üksək
zövqlə nəşr olunan “Azərbaycan - İR S ” ju rn a h da məhz Aida xannm n
ideyalanm n təcəssüm ünə xidm ət edir.
Bu Tədqiqat M ərkəzində Şərq və Qərb sivilizasiyaları arasnıda dialoq və qarşıdurm a problem ləri, iqtisadi, siyasi və mədəni-mənəvi inteqrasiya prosesləri araşd ırıh r və A zərbaycanm bu proseslərdə oynadığı rol, qarşıda duran vəzifələr tədqiq edilir. Bu m ərkəzdə Azərbaycam n m üxtəlif elm sahələrini təmsil edən çox görkəm li alim lər nuintəzəm
olaraq fikir mübadiləsi a p a rır və ah nan elmi nəticələr h ər il “Azərbaycan və m üasir dü n y a” m əcm uəsində çap olunur. Aliınlərimiz Aida xanım İm anquliyevanın ənənəsini davam etdirərək öz elmi nəticələri ilə
beynəlxalq forunılarda elmi m əruzələrlə çıxış edir, Şərq-Q ərb problem atikasm a d air tədqiqatlannı xarici ölkələrdə çap etdirirlər. Bu problem üzrə Tədqiqat M ərkəzinin üzvlərinin Q ahirədə, İstanbulda, Teh-

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xalqnnızın üınummilli lideri Heydər Əliyev Ş ərq-Q ərb m ünasibətlərinə böyük önəm verm iş və
Azərbaycanın bu prosesdə fəal iştirakına, Avropa ilə Asiyada körpü rolu oynanıasm a nail olınuşdur. Öz çıxışlarında həınişə diqqəti Azərbaycanın Şərqlə Q ərbin qovuşm asında oynadığı nıühüm rola yönəldən
H eydər Əliyev həm də bıı qovuşına prosesini sürətləndirm ək üçün həyata keçirilən bir sıra strateji layihələrin nıüəllifi idi. B unlardan təkcə
ikisini; Böyük İpək yolunun bərpası və Bakı-Tbilisi-Ceyhan layihələrini xatırlatm aq kilayətdir. İllixarla qeyd etınək laznndır ki, bu gün
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlhanı Əliyevin rəhbərliyi ilə
Ş ərq və Qərb arasında həm h ıım anitar və ınədəni-monəvi vəhdət layihosi, həm də böyük Heydor Əliyevin əsasını qoyduğu iqtisadi inteqrasiya və Avrasiya dəhlizi layiholəri uğurla həyata keçirilnıəkdədir.
Aida İnıanquliyeva öz genetik-fərdi xüsusiyyətlori ilə Şərq və Qorbin vohdətini simvolizə edirdi. Zahiri görkəmi ilə də Şərqin şeriyyotini, ülviyyətini tocəssüm etdiron Aida xannn öz elmo bağlılığı, rasional

ran d a, B udapeştdə, M oskvada, P eterburqda, Minskdə, Brüsseldə,
Rom ada, Oksfordda və digər şəhərlərdə çıxışlannın nıaraqla qarşılanması da ilk növbədə məhz problem in özünün aktualhğı ilə bağlıdır.
Fərəhlə qeyd etınək istərdim ki, keçnıiş SSRİ nıəkanm da Şərq-Qərb
problem ini h ər vəchlə əhndə saxlam ağa çahşan ernıənilər artıq rəqabətə tab gətirm irlər. M oskvada rus və ingilis dillərində nəşr ohınan

fiyyətlərinin vəhdəti ona mohz vohdətin özünü tədqiqat prednıetino çevirm ək səlahiyyoti vernıişdi.
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düşüncosi, ləşkilalçıhq keyfiyyətləri ilə ən başhcası, sözün əsl m ənasında müasirliyi ilə çağdaş Q ərb sivilizasiyasnn təmsil edirdi. Gendən gəlon Ş ərq ınahiyyəti ilo, nıüasir zamanın tələbatından golən Qərb key-

M ehriban ƏLİYEVA
Aida xaııınıın təkcə özü yox, ailəsi də bu vəlıdətin parlaq təcəssiimiid ü r. H u ın an itar sahənin, şərqşünaslığnı nünıayəndəsi olan Aida xaııınnn özünə öm ür-gün yoldaşı kinıi m üasir Q ərb texnoloji sistenılərinin
tədqiqatçısı olan Arif Paşayevi seçməsi də, təsadüfi görünnıür. Bu izdivac özü də m üəyj'ən m ənada Şərq və Qərbin ittifaqm ı simvolizə edirdi. Bu yerdə Aida xannnnı Əmin ər-R eyhanidən nıisal gətirdiyi bir
beyt yada d üşür:

Xoşməramlı səfır
məhz bu vəhdətin bəhrosi, parlaq təcossüınüdür. Bu yüksok ad, bu ali
m ükafat oslində, təməli Aida xanmı torəfindən cıoyulmuş və bu gün
onun övladları tərəfindən omoli fəaliyyot m üstəvisindo onunla həyata
keçirilən vəhdət ideyasının təntonosidir!

Salahəddin XƏLİLOV,
profcssor
9 oMynhr 2 0 0 5

Mən Şərqəm. Mən fəlsəfənin və dinin sahihiyəm,
Kim mənə ləyyarə verəcək hunlara görə?!
Aida xanum n vurğuladığı kimi ər-R eyhani bunu acı rişxənd hissi ile
yazn-. Şərq və təyj'arə... az qala əks q ütblər kimi simvolizə olumır.
Lakin bu gün H eydər Əliyev adnıa Bakı Hava Limanuıdakı ən nniasir təy>'arələri və bu təjy arələrin istisnıarı üçün elmi-texniki baza
olan MiIIi Aviasiya Akademiyasnn görəndə rişxənd hissi ümid qığılcınıı
ilə əvəz olunur.
Şərqşünaslıq İnstitutu və Aviasiya Akademiyası! Qütblərin vəlıdət
simvolu!
Lakin belə təəssürat yaranm asın ki, proseslərin istiqaməli ancaq
Şərqdən Qərbə doğrudur. Çingiz Aytm atov dem işkən, burada (jalarlar
yalmz Şər(|dən Qərbə yox, Qərbdən də Şər(jə gedir. Rcakliv lə>yarənin iş |)rinsipini öyrənən, mürəkkəl) texnoloji sistemlərlo nıüasir təbal)ətin elmi əsaslan ilə məşğul olan insanlar “Azorbay(!an-İRS” jurnalını da çap etməyi unutnuır və nıilli mədoniyj'ətə, kökə bağhlıqlarını,
Şərq mahiy>'ətinə sədaqotlərini bir daha sübut edib, nosillorə nünuıno
göstərirlər. Vo nəhayət, bu günlərdə M ehriban xanım Əliyevanuı tokco Şərq və ya təkcə Qərb nıədəniyyəlini deyil, bütövlükdə dünya ınədəniyyətini təmsil edən YUN ESK O -nun xoşnıoramlı sol'iri seçilməsi do
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DÜNYA DEYİLƏN ELƏ SƏNMİŞSƏN...
B eynəlxalq raiqyasda m əh şu r olan şərqşiinas alinılərlə - akadeıııiklər - Ə bdülkərim Ə lizadə, Yusif Ziya Ş irvani, Ziya Bünyadov, professo rlar - R üstəm Əliyev, Ə ləsgər M əm m ədov, Rəlıim Sultanov, Qəzəııfər Əliyev kim i elm xadim ləri ilə adı bir sırad a çəkilən şərqşünaslıq elm imizin görkəm li xadim i, professor Aida x an n n İmanquliyevanın 65
illik yubiley günləridir.
Aida İm anquliyeva 1939-cu il ok ty ab rm 10-da Bakı şəhərində ziyah ailəsində doğulm uşdur. 0 , A D U -da təhsil ahm ş, orada aspirant olnuış, sonra isə SSRİ EA Asiya X alqları İn stitu fu n u n aspirantıırasıııda
təhsil ahm şdır.
27 yaşında nam izədhk dissertasiyası m üdafiə edən Aida İınanqııliyeva A zərbaycan EA Ş ərqşünashq İn stitu tu n d a işə başlamışdır. Burada
kiçik elmi işçi (1 9 6 6 ) vəzifəsindən başlam ış direktorluğa qədər mara q h , çətin, n a ra h a t b ir yol keçən Aida xannn bütün ömrünii elmə
h əsr etnıişdir. 1989-cu ildə Tbihsi şəhərində doktorluq dissertasiyası
m üdafiə edərək ilk azərbaycanh qadnı-ərəbşünas elnılər doktorıı olm u şd u r, bu ixtisas üzrə professor adı alm ışdır.
“Mixail X üaym ə” və “ Q ələm lər b irliyi” (1 9 7 5 ), “Cübran Xəlil
C ü b ran ” ( 1 9 7 5 ) , “Yeni ərəb ədəbiyyah korifeyləri” (1991) adlı üç
nıonoqrafiyannı və 70-dən artıq elm i m əqalənin müəllifı kimi şərqşün ashq elnıim izin təşəkkülündə Aida İm anquliyevanın xüsusi rolu olm uşdur. 0 , dəyərh, elmi tap ın tıla rla zəngin olan məruzələri ilə Azərbaycan şərqşünashğını dünyam n b ir çox ölkələrində təmsil etmişdir.
Aida x an n nm elmi təşkilatçdıq fəaliyyəti də akadem iya həyahnda yaddaqalan hadisədir. 0 , yüksək ixtisash ərəbşünas kadrlarm hazırlanmasnn daim diqqətdə saxlam ışdır. 20 ilə yaxm BDU tələbələrinə ərəb fi-
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lologiyası fənnindən dərs demişdir. Amansız ölüm onu vaxtsız - 52 yaşında araınızdan aparnnşdır. 0 vaxtdan 13 il ö tü r. Bu günlər o, bir
alim kinıi, dost kinıi, yüksək əxlaqi dəyərlərə m alik xanıın-xatnı Şərq
qadını kiıni, gözəl, xeyirxah insan kim i, unu(hılm az, əvəzsiz Ana kimi
xatırlan ır, yad edilir. Bu keyfiyjətləri sadaladıqca qü ru rlan ırıq , həyəcanlanırıq, dolub-boşalır, kövrəlirik. R uhun həmişə səni anan, səni sevən insanların qəlbindədir, Aida xanım!
Azərbaycan elminin bugünkü tanınnıış nüm ayəndələri dostların, tələbələrin, dərslikdərindən faydalanan indiki tələbələr, həm karlarm ,
ailən sənin adına quruhm ış məclisə - beynəlxalq elmi konfransa yığışıblar.
Aida xıınmın şəkli Akademiyanm konfrans zalındakı lövhədə işıqlandırılırda. Gözəl idi - çiçək kiıni, şəfəq kim i, Ana kimi. G ülüm sər və
sirli baxışları adam m içinə, iliyinə işləyirdi - n a ra h a t aliın nigarançılığı, həssas ana duyğuları o gözlərdə görüııürdü. D ünya boyda dünyanı
gözlərinə yığan Aida xam m n u ra bələnib ətrafı seyr edirdi. Qızı, professor Nərgiz xanım m kövrək pıçıltılarmı xatırladım - “Əziz an a, sən
dirisən, bizinıləsən, qam m ızda, ürəyim izdəsən, sevinciınizdəsən. Dünya durdu([ca, sən də varsan , elə dünya deyilən sənm işsən” .
Dünən Azəri)aycan Milli Elmlər Akadem iyasının Rəyasət Heyəti
görkəmli şər(|şünas alim Aida İınanquliyevanın anadan olm asnnn 65
illiyinə həsr olunm uş “Şərq və Qərb; o rtaq mənəvi dəyərlər, elmi-mə(ləni əlaqələr” m övzusunda beynəlxal([ elmi konfransa başladı.
Konfransı giriş sözü ilə AMEA-nın prezidenti, akadem ik M ahmud
Kərinıov açdı. 0 , zəngin ənənələrə malik olan Azərbaycan şərqşünaslığınm görkəmli və parlaq nüm ayəndələrinlən biri, filologiya elmləri
doktoru, [)rofessor Aida İm anquliyevanın elmi yaradıcılığım yüksək
dəyərləndirərək qeyd etdi ki, belə m ötəbər məclis onun halal haqqıdır.
Sonra AMEA-nın m üxbir üzvü Vasim M əmmədəliyevin m araqlı, əha-
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təli və elıni siqlətli m əruzəsi dinlənildi. “A zərbaycanda ıııüasir ərob
əd əb iyyatnıın sistera şəklində öyrənilm əsi Aida xannnm adı ilə lıağlıd ı r ... A llah-T əala A idanı xoş s a a tn ıd a y aratm ış, bir insan, bir qadın kinıi ona h ə r şey verm işdi. G özəllik, zəriflik, istcdad, zəhnıotkeşlik,
m eh rib a n h q , qayğıkeşlik, h əd d in d ən artıq həssashq, dostcanlılıq, I10hm lik, şirin dil, jiik s ə k əxlaq - b ü tü n b u n lar Aidaya xas olan keyfiyyətlərin tam olm ayan siyahısıdır.
Aida x an n n ın ərəb m əh cə r əd əbiyyatm a, bu ədəbiyyatm Cübran Xahl C ü bran, M ixail N üaym ə, İlya Əbu Madi kim i görkənıli nünıayondələrin in həy at və yaradıcıhğına h ə sr etdiyi tədqiqatlar öz orijinallığıııı,
zənginUyini, nəzəri d ərin h y in i, konseptualhğını daim qorııyaıb saxlay an , b u n a görə də m ütəxəssislərin stolüstü kitabına çevrilmiş esərlərd i r ” . K o nfransda çıxış ed ən rusiyah ahm İ.A.Bilik isə Aida xammın elmi fəaliyyətinə xüsusi h e y ra n h q la yanaşdı: “Aida xanım m kitabı nıüasir-ərəb əd əbiyyatm a güclü təsir göstərən m ühacirətdə yaşayan ərəblərin ədəbiy>'atı kim i m ü h ü m və m ara q h hadisəyə həsr olunnmşdur. Bıı
əsər sovet ərəbşünaslığında A .E .K rım ski və T.U.Kraçkovskidən sonra,
əsHndə, ilk ciddi iş id ir ...”
A kadem ik B əkir X əbiyevin “v ü q a r və ləyaqət r ə m z i” , filologiya
elm ləri d o k to ru , professor G övhər B axşəliyevanın “Şərq və Q ərbodəbiyyatlarım n qarşıhqla əlaqə və təsirinə d a ir” (görkənıli şərqşünas
alim Aida İm anquliyevanın elmi yaradıcıhğı əsasında), fəlsəfə elnıiəri
d o k to ru , professor S əlahəddin X əhlovun “A.İm anquliyeva və Azərbaycan d a Ş ərq -Q ərb p ro b lem a tik ası” , Aida İm anquliyeva irsinin tədqi(ialçısı Ataq Ə sədovam n “Ş ərq və q ərb in m ərkəzində yerləşən Azərbaycan
nıo d eli” adh m əruzələri şərq şü n a s alim in ədəbi-elmi önıü rlü yü n ə i)öyük d iqqət, m əhəbbətin təza h ü rü idi.
Ü m u m d ünya Fenom enologiya İn stitu tu n u n prezidenti Anna-Tereza
T um ienisskonun (A B Ş ), p rofessor Üm id M eriçin (Türkiyə), fəlsəfə
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elmləri doktoru, professor A .l'\Z otovun (M DU , Rusiya) digər rusiyalı şərqşünas alim lər yV.V.Kııdelin, V .N .K irpiçenko, İ.F.M onova,
N .N .D yakovun, O .İ.R e d k in in , İ.M .S tev h n - K onıenskinin və
O .B.Frolovanın çıxışlarında Aida İm anquliyevam n şərqşünashq elnıinə bəxş etdiyi nailiyyətlər geniş qeyd ohındu.
İki gün davam cdəcək (11-12 o k ty ab r) bu konfransm ilk iş günü
AMEA-mıı böyük iclas zalm da keçirildi. “Ədəbiy^atın Şərq-Q ərb konsejısiyası istiqam ətində araşd ırm alar” mövzuhı I bölmənin iclası
AMEA-nm kiçik akt zalında, “Ş ən| və Q ərb: m ədəniyyətlərin dialoqu”
adlı II böhnənin iclası isə “A zərbaycan” U niversitetində davam etdiriləcəkdir. I bömədo filologiya elmləri doktoru Vilayət Cəfərin, Ümid
M eriçin, profcssor Malik Q arazadənin, professor Həsən Əiibəylinin,
professor G)Iil Nağıyevin, filologiya elm ləri doktoru Teym ur Kərinılinin, professor Ə m irxan Xəlilovun, II bölm ədə isə professor Yusif Rüstəm ovım, tarix clmləri doktoru İlyas Babayevin, [)rofessor Musa Qasım lm m , bir çox rusiyalı şərqşünas alim lərin m əruzələri dinləniləcok.
M oruzələr, ([cyd etdiyimiz kim i, konfransın m ozm ununa ııyğun olaraq
Aida İınan(|iıliyevamıı şor((şünaslıq clmiııdoki Iıındam cntal todqiqatlarm dan bohs cdocok.
Aida tm aiK iuliyevanın xatirosinə hosr ohm nuış bcynoIxal([ elnıi
konfransm iştirakçılan AMEA-nm foyesində təşkil ohmnııış geniş sərgi ilə do tamş oldular. Sorgido Aida İm an q u liye van m həyat və yaradıcılığmı olıato (idən dövri nəşrlər, kitab və ju rn a lla r, şokillor, eləco do
şorqşünaslıq elm inə, xüsusən ərob odobiyyatına d air ədəbiyyat nüm unolori nümayiş ohm urdıı.
Konfransm yackkujaran elem entlərindən biri do nümayondolərə toqdim ohman yeni nəşrlər idi. “Aida İmancjuliyeva. Biblioqraliya ,
“Şərq və Qorb: o rtaq monəvi doyərlər, elm i-m ədəni əlaqələr” (Beynəlxalq elnıi konfransm m ateria lla rı), professor S.Xəlilovun
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Q ərb: ünıum bəşəri ideala doğru və “İpək y o lu ” dərgisinin Aida İmaııquliycvaya h əsr edilmiş xüsusi buraxıhşı və s. kitabları Aida xannıı
İnıanquliyeva öm ürlüyünə bir baxış idi. Hələ çox-çox illər tədqiqatçılar Aida İm anquhyeva ünvanlı k ita b la r yazacaqlar, onun yaradıcılığını övrənəcəklər.

A lm az ÜLVİ,
“Xalq qdzeli ”
1 2 ohlyabr 2004
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GÖRKƏMLİ ŞƏRQŞÜNAS
ALİMİN YUBİLEYİNƏ HƏSR
OLUNMUŞ BEYNƏLXALQ
KONFRANS BAŞA ÇATMIŞDIR
Görkəmli şərqşünas alim , filologiya clmləri dokloru, clm təşkilatçısı,
profcssor Aida İmanquliycvannı anadan olmasnnn 65 illiyinə həsr ohınmuş “Şərq və Qərb: orta([ nıənəvi dəyərlər, chni-mədoni əkujələr” mövzusunda bcynalxalq elmi konfrans oktyabrın 12-də l)ölmə iclaslarmda öz
işini davam etdirm işdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akadcmiyası Iləyasət
Heyətinin binasında kcçirilən 1 bölmə iclasında akadem iyanın müxbir
üzvü, AMEA-nın h u m an itar və ictinıai elm lər böhnəsinin akadenıik-kaiibi Ağanıusa Axundov tədbiriıı ohəıniyyətindən danışnıış, iştirakçılara
uğurlar arzulamışdır.
İclasda Azorbaycan, Rusiya, Türkiyə alinılori “Azorbaycanda orob
ədobiy'yaiının Şərq-Q ərb konsc[)siyası yönünıündə araşdınlınasına dair
bəzi nıülahizələr” , “Şərq və Qorb: iki düşünco torzi” , “Aida İınaiKiuliyevanın clmi yaradıcılığında Qorb-Şərcj odəbi ola(jolərinin tod(ji(ji” ,
“Rus i)ocziyasında Şərq ınotivləri vo ərob mohcər odəbi>7 atı Şorq-Qorb
problcminin todqi(ji kontckstindo” , “Aida İmaiKjııliyevannı clıni irsi və
orəbşünaslığm m üasir ı^roblcınlori” vo s. m övzularda moruzələr etmişlər.
Məruzəçilər jırofassor Aida İnıaiKiuliyevannı sahəsindəki nailiyyotlərdon, onun elıni irsinin, ayrı-ayrı əsərlərinin əhəmiyyotindon, ölkənhzdə
şərfişünaslığm inkişafında m üstəsna xidnıətlorindən ətradı söhl)ot açnıış,
ərob ə(lol)iyyatı sahəsindo respublikada Azərbaycan dilində ilk monoqrafıyamıı nıüəllifınin nıohz Aida İnıanquliyeva olduğunu xatırlatınışlar.
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Azorhaycan Universitetiııdə keçirilən II bölnıə iclasnıda re k to r,
Məclisin deputatı, professor Səlahəddin Xəlilov ölkənıizdə şərqşiinaslığın
inkişaf yollarm dan dam şaraq denıişdir ki, ötən əsrin 70-ci illərindən haşlayara([ Şərq-Q ərh prohlenıatikasm m öyrənilm əsinin əsasmı qoyan Aicla
İmanquliyeva həqiqətən A zərhaycanda hum anitar elm sahəsində inqilab
etm işdir. 0 , təkcə ərəb m əhcər ədəbiyyaünı tədqiq etməklə kifayətlənməmiş, hütövlükdə Şərq-Q ərb ədəbi əlaqələrini və hunun perspektivləri
məsələsini öyrənmişdir.
Sonra Azərbaycan, Rusiya, ABŞ alim lərinin “Şənı-Q ərb: sivilizasiyalarm dialo(ju” , “Həyatın fenomenologiyası Qərb və Şərq - İslam fəlsəfəsi arasm da metatızik dialoq üçün əsas kim i” , “Qloballaşma və milli mədəni identil'ikasiya problem ləri” , “Şərq və Qərb: mədəniyyətlərin dialoqu (kom parativ sivilizasion analizin metodoloji prin sip ləri)” , “Münaqişələrin həll edilməsinin Şərq-Q ərh m ünasibətlərinə təsiri (ümumi bax ış )” , “Azəri)aycan şərqşünaslığınm qadm ulduzu” , “Aida İmanquliyeva elmimizdə fundamental nəzəri-metodoloji m övqenin - sintez yanaşmanm yaradıcdarm dandır” və digər mövzularda nıaraqlı məruzələri dinlənilmişdir.
M əruzələrdə biidirilmişdir ki, indiki qlohallaşma dövründə müxtəlif
sivilizasiyalarm ({aı-şıhqlı əla(|əsi və dialoqu zəruri tarixi prosesdir.
Professor Aida İmanquliyevanm elmimizə g ətirdiji, təməlini qoyduğu
nəzəri - metodoloji möv(|e barədə danışan natiqiər vurğulam ışlar ki, alinıin “Yeni ərəb ədəhİN^alı korifeyləri” adlı fundamental əsəri şərqşünasİKi, illologiya, ədəbi nıetod və nəzərij^ə, fəlsəfi, estetik cərəyanlar, dilçilik, tərcüməçilik və s. kimi elmlərin qovuşuğunda olan iuitöv problcmlər kompleksinin təblili üçün metodoloji əsas kimi dəyərlidir. Məruzəçilər professor Aida İınanquliyevanm zəngin elmi irsinin dərindən tədrıiq
cdilməsi və nəşrinin vacil)liyini söyləmişlər.
Bununla da konfrans işini başa vurm uşdur.

Şər(|şünaslıq elmləri silsiləsindən ərəbşünash(| sahəsinin, xüsusən
ərəb filologiyasmm uğurlu tədqiqi filologiya elmləri doktoru, professor
Aida xanım İm anquliyevanm adı ilə bağlıdır. Onuıı 1970-ci illərdən
başlayaracı dövri m əthuatda dərc etdirdiyi ərəb ınəhcər (m ühacir)
ədəbijyaiı haqqm dakı yazıları görkəmli şən ışü n as alimlərin diqqətindən yaymmırdı. Ədəbiyj'atsevərlər isə m əhcər ərəb ədəbijyatı nünuınələri ilə tanış olurdular.
Bu silsilədən alimin ərəl) m əhcər ədəbij’yatm ın m əşhur nüm ayəndələrindən yazıçı, şair, rəssam (lühran Xəlil C ühranın yaradıcılığma dair monoqrafiyasmı xatırlam aq ycrinə düşər. I975-ci ildə çap olunmuş
hu monoqrafiya ( “C ühran Xəlil C ü b ran ” , “ Klm” ) mütoxəssislərin böjfık nuırağına səbəh olnuışdur, Bu sıradan Aida İman(|uliyevanm 80cı illərdo araya-ərsəyə gəlirdiyi haşqa bir əsərin “Yeni əroh ədobi>yatı
korifeyləri” kitabm ı xüsusilo yada salm aq istordim . Ümumiyyotlo,
orəb mohcor ədobiyyatının 3 nıoşhur nüm ayəndəsinin - M .Nüaym ə,
Ç.X.Cühran və Ənıin or-lleyhaninin yaradıcılıqlarının ohatoli todqiql
Aida İmaiKiuliyevanın elmi xidm ətləri ilə hağlıdır. “Mohcər ədəbiyyatm m osas xüsusiyyollori, onun çoxosrlik ərəh ədobiyyatı ilo oxşar və
fərqli cəhotlori, Avropa ədobiyyatı ilə ola^ıolori, bütövlükdə orob odəh ijy atm a gətirdiyi yeniliklər, m ü asiro rəb ədəbi^yatı üçün açdığı üfüqlor və s. hu kimi ümdo m əsələlər Şərq-Qor!) sislcm indo öz doğru-düzgün ehni həllini nıohz Aida İm anquliycvanm çoxsaylı monoqrafik tod-

13 oJilynhr 2 0 0 4

46

ŞƏRQŞIİNAS ALİMİN ÖMÜR
TARİXİNİ VƏRƏQLƏYƏN KİTAB - “AİDA
İMANQULİYEVA. BİBLİOQRAFİYA”

qiqatlarm da tapm ışdır” . (M əhcər ədobiyyatı - XX əsrin sonlarm da öz
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Şərq yurdlarından nıühacir edərək A m erika qitəsində nıəskuniaşnıış

ir çap olımmuş m aterialların adı və nəşr nıənbəyi göstorilməklə yanaşı, hər yazı haqqında qısa annotasiya da əlavə edilmişdir. Orijinal üslubu ilə seçilən bu bölınə çox uğurlu alınm ışdır.

ərəlılərin yaratnıış olduqları ədəbiyyat nəzərdə tu tu lu r.)
Aida xanım İm anqııliyevanın şərqşünaslıq elnıindəki orijinal yaradıcılıq yolu təqdirəlayiq bilindiyindən m ütəxəssis tədqiqatçılar tez-tez
ona m üraciət etməli o lu rlar. Bu səbəbdən oxuculara kömək üçün
AMEA Royasət H eyətinin qərarı ilə “A zərbaycan elnı və nıədəniyyət
xadim ləri ” seriyasm dan “Aida İm anqııliyeva. B iblioqrafiya” ( “Elnı” ,
2 0 0 4 ) kitabı nəşr olunm uşdur. K itabm tərtibçiləri Aybəniz Kəngərli
və İsm ət Səfərovdur, re d ak to ru isə Afaq Əsədovadır. Biblioqrafiya bu
elnıin son tərtib at qaydalarına uyğunlaşdırılaraq hazırlanm ışdır. “Tərtibçilərdən” hissəsində biblioqrafiyam n qısa m əzm unu haqqm da məlu-

Biblioqrafiyada isfifadəni asanlaşdırm aq məqsədilə alimin əsərlərinin və haqqında yazan müəllifiərin əlifba göstoriciləri də verilnıişdir.
Göstərici üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillorində tərtib olunm uşdur.
T ərtibat yanaşması baxım ından bu kitab elə bilirənı ki, biblioqrafiya elmi sahosində uğurlu hadisə sayılacaqdır.
“Aida İm anquliyeva” biblioqrafiyası böyük Alim, gözəl İnsan, somimi Dost, qayğıkeş Ana - Aida xannnın xatirosinə unudulınaz diqcıotdir.

m at verilir. “Həyatı və elmi fəaliyyətinin əsas ta rix lə ri” adlı ilk bölmədə şərqşünas alimin tərcüm eyi-hal xronologiyası tarixi ardıcıllıqla verilm işdir. Kitabm AMEA-nın m üxbir üzvü Vasim Mənımədəliyevin
“Aida İınanquliyeva Azərbaycan şərqşünaslığının ən görkəm li nünıayəndələrindən biri kim i” adlı giriş məqaləsi alim in elıni fəaliyy'əünə
konkret baxışdır. Tarix elmləri doktoru, professor İ.M .Filştinskinin
“ Görkəmli Azərbaycan ərəbşünası Aida İnıanquliyevanm yaradıcılıq
h əy a tı” ınəqaləsində isə oxucuya tədqiqatçı haqqında m araqlı fikirlər

13 oklyahr 2 0 0 4

çatdırılır.
Kitabm “Əsərlərinin biblioqrafiyası” rubrikasında isə alim in əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi 1964-2003-cü illərdə Azərbaycan və xarici dillərdə nəşr edilmiş m onoqrafiya, məcnuıə, elnıi sessiya m ateriallan n m və dövrü nıətbuat m əqalələrini əhatə edir. Biblioqrafiyaya daxil
edilmiş ınateriallar xronoloji qaydada yerləşdirilm işdir. Göstəricido Aida xanım İm anquliyevam n redaktə etdiyi əsərlər, dissertantlara elnıi
rəhbərliyini əks etdirən bölm ələr do vardır. “Həyatı və yaradıcılığı
lıaqqında ədəbiyyat” bölməsinin tərtibi yeni elmi stan d artlara uyğunlaşdırılmışdır. Belə ki, bu rad a professorun həyatına, yaradıcılığına da-
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Mehriban ƏLİYEVA

HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ MEHRİBAN XANIM
ƏLİYEVA BAKIDAKI 2 6 8 NÖMRƏLİ
MƏKTƏBDƏ OLMUŞDUR

Beynəlxalq Müəllim G ünü m ünasibətilə pedaqoji kollektivi təbrik
edən Heydər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban xam m Əliyeva
uşaqlarm yeni dərsliklərlə tədris prosesinə daha yaxşı cəlb ediləcəyinə
əminliyini bildirdi.
M əktəbin direktoru tədris ocağının təm irinə, avadanlıqla və dərsliklərlə təchizinə göstərdiyi xüsusi köməyə görə M ehriban x annna kollektiv adm dan təşəkkürünü bildirdi, bu cür dərsliklərin respubhkam ızdan
xaricdə çap oiunduğunu və sonuncu dəfə ölkəmizə belə kitabların

O ktyabrın 5-də Azərbaycan R espublikası P rezidentinin xannnı,
Heydər Əliyev F ondnnun prezidenti M ehriban xannn Əliyeva Bakıdakı 268 nöm rəli əqli və fiziki cəhətdən zəif uşaqlar üçün m əktəbdə olnuışdnr. Beynəlxalq Müəllim G ünündə Moskva höküm ətinin göndərdiyi rus dilində dərs kitabları m əktəbə hədiyyə edilmişdir.
Ötən ilin o k ty ab nnda bu m əktəbdə əsaslı təm ir işlərinin aparılmasın a könıək göstərən M ehriban x an n n Əliyevanm bayram günündə yenidən bu m əktəbə gəlişi böyiik m innətdarhqla qarşılandı.
M ehriban xam m Əliyeva a p a n la n təm ir işləri, m əktəbin avadanhqla təmin olunm ası ilə m araqlandı. Ona m əlum at verildi ki, burada yaradılan xüsusi k o m püter otağm da uşaqlar qısa m üddətdə xeyli bilik və
vərdişlər qazannnşlar. H örm ətli qonağm yaxm dan köməyi ilə görülən
bu işlərin nıəhdud im kanlı uşaqlarm gələcək həyatı və fəaliyj'əti üçün

1988-ci ildə gətirildijdni xatırlatdı. 0 , m əhdud im kanh m əktəblərdə
inteqrasiyalı təhsil prosesinin tətbiqinin qısa zam anda özünü göstərən
uğurlarm dan d an ışd ı.
Rusiyam n B akıdakı səfirliyinin nüm ayəndəsi bu ilin m artında keçirilən görüşdə bu tipli nıəktəblərin problem lərinə diqqət yetirm ək barədə Azərbaycan Prezidentinin xannnının m üraciətinə Moskva hökum ətinin dərhal m ünasibət göstərınəsini Azərbaycanla Rusiya arasında
xoşm əram lı əlaqələrin d aha bir nüm unəsi kimi dəyəHəndirdi. 0 ,
Moskva hökum ətinin hədiyyəsi olan belə dərsliklərin digər nıəktəblərə
də təqdim olunacağını söylədi. Səfirliyin nüm ayəndəsi Müəllim Günü
m ünasibətilə A zərbaycanın pedaqoji ictimaiyyətini təbrik etdi, Prezident İlham Əliyevin təbrik m əktubunda m üəllim lərin tərbiyə missiya-

nıüstəsna əhəm iyj'əti olduğu razılıqla vurğulandı, belə təcrübənin di-

sını uğurla həyata lieçirm əsinin əhəm iyyətinin xüsusi vurğulanm asının
bir ınütəxəssis kimi onda dərin ıııinnətdariıq hissi doğurduğunu bildir-

gər müvafiq m əktəblərdə də tətbiqinin zəruriliyi bildirildi. Bu ilin m ar-

di.

tmda M ehriban xanm ı Əliyeva təşəbbüsü ilə respublikamızdakı xarici
səlirlərin xannnları ilə keçirilən görüşdə bu m əktəbin problenılərinin,

Azəri)ayean Prezidentinin xanımı M ehriban xanm ı Əliyeva əlam ətd ar bayranı günündə bu nıəktəbdə ohnasından m ənm unhığunu ifadə

xüsusən də dərsliklə tənıinatnıı diqqət m ərkəzində saxlam ağm vacibliyi vurğulannnşdı. Bu nəcib təşəbbüsə dərhal m ünasibət bildirən Rusi-

etdi. 0 , əqli və fiziki cəhətdən zəif, eləcə də valideyn him ayəsindən
m əhrum olınuş uşaqlaruı təbsil və tərbiyəsi ilə məşğul olmağın vacib-

ya Federasiyasım n ölkəmizdəki səfiHiyi vasitəsilə Moskva hökunıətinin
rus dilində dərsliklərdən ibarət hədiyyəsinin Azərbaycana çatdırdm ası
razıhqla qeyd ohındu.

liyini bildirərək, bu məsələni daim diqqət m ərkəzində saxlayacağım
söylədi. Qeyd etdi ki, H eydər Əliyev Fondu çərçivəsində hazırlanan
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proqranıda in te rn a t m əktəblərinin problem lərinin həllinə xüsusi önəııı
veriləcəkdir. Bu işlər Bakıda b aşa çatdıqdan sonra respublikam ıznı digər reg io n lan n d a da həyata keçiriləcəkdir. 0 , Moskva hökumətiııin
dəyərli hədiyj'əsinə görə də təşəkkürünii b ild ird i. M ehriban Əliyeva bu
m əktəbin, eləcə də qayğıya d ah a çox ehtiyacı olan nıəhdud imkanlı
uşaqlarm problenılərini daim nəzərdə saxlayacağm ı söylədi.
Təhsil Xazirliyinin nüm ayəndəsi və m üəllim lər m əhdud imkanlı
uşaqlarm inteqrasiyalı təlim prosesinə cəlb olunm asm m əhəmi>yətini
vurğulayaraq, bu işdə xüsusi köm əyinə görə M ehriban xanm ıa minnətdarlıqlarm ı bildirdilər.

6 oklyahr 2 0 0 4

HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNDA GÖRÜŞ
Oktyabrm 7-də Azərbaycan M ədəniyyətinin D ostlan F ondunun
sədri, YUNESKO-nun xoşm əram lı səfiri M ehriban xanım Əliyeva
D ünya İrs siyahısına daxil edilmiş İçərişəhər, Ş irvanşahlar sarayı, Qız
qalası abidələri ilə bağlı “dəyirmi m a sa ”da iştirak etm ək üçün Bakıya
gəlmiş missiyam qəbul etm işdir. M issiyanm tərkibinə Y UNESKO-nun
D ünya İrs Komitəsinin m ütəxəssisi x anım Fum iko O hinata, İCCROMu n nüm ayəndəsi, Litvanm paytaxtı Vilnus şəhərinin tarixi qoruq hissəsinin direktoru Gediminas R utkauskas və İCOM OS-un nüm ayəndəsi, M acarıstan milli İCOMOS təşkilatm m sədri Gereli Nagi daxildirlər.
Söhbət zamanı İçərişəhər tarixi-m em arlıq qoruğunda yaranm ış vəziyyət haqqm da ətraflı fikir m übadiləsi aparılm ış, mövcud problem lərin həlli ilə bağlı rəy və təkliflər dinlənilm işdir. YUNESKO ekspertləri İçərişəhərin xüsusi təhlükədə olan D ünya İrs abidələri siyahısm dan
çıxarılm ası haqqm da öz m ülahizələrini bildirm iş, bunun üçün Bakıda
keçirilən “dəyirmi m asa” zam anı yollarm araşdırılacağm ı və yekun nəticələr haqqm da Azərbaycan hökum ətinə m əlum at verəcəklərini vurğulam ışlar.
Görüşdə Dünya İrs abidələri siyahısm a daxil ediləcək Q obustan tarix-bədii qoruğu və Atəşgah haqqında da söhbət getm işdir.
M ehriban xanım Əliyeva Azərbaycanda D ünya İrs abidələri ilə əlaqəd ar yaranmış problem lərin həll olunm ası üçün ölkəmizin qanunlarına uyğun tədbirlərin görüləcəyini və İçərişəhərin xüsusi təhlükədə
olan abidələr siyahısm dan çıxarılaraq, D ünya İrs abidələri siyahısm a
daxil ediiməsinə köm ək göstərəcəyini bildirm işdir.
Görüşdə mədəniyyət naziri Polad Bülbüloğlu iştirak etm işdir.

8 oklyabr 2 0 0 4
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AZƏRBAYCAN PREZIDENTININ
XANIMI MEHRİBAN ƏLİYEVA VƏ
BOLQARISTAN PREZİDENTİNİN
XANIMI ZORKA PIRVANOVA MÜASİR
TƏHSİL KOMPLEKSİNDƏ OLMUŞLAR
Azərbaycan Respublikası P rezidentinin xannııı M ehriban Əliyeva və
B olqarıstan P rezidentinin xanım ı Z orka Pırvanova oktyabnn 8-də Ba!<ıdakı H eydər Əliyev adnıa M üasir Təbsil Koınpleksində olnıuşlar.
Xam ın P ırvanova ümummilli liderim iz H eydər Əliyevin buradakı abidəsi önünə gül qoydu.
T ədris Kompleksində dərs prosesi ilə tamşlıq zanıanı xannn Zorka
Pıi'vanova Azərbaycanda b ü tü n salıələr kimi, təbsilin də dünya stand artiarı səviyyəsinə yüksəldiyinin şabidi oldıı. Hörm ətli qonaq konıpüter, linqafon kabiııetləri, sinif otaq lan n ın m üasir texniki təcbizatı ilə
m araqla tanış oldu. Sonra m əktəbin kiçikyaşlı şagirdləri m araqlı bədii
proqranı nünıayiş etdirdilər.
M əktəbdəki m üasir idm an qurğuları ölkəmizdə gənc nəslin fiziki tərbiyəsinə yüksək diqqət yetirildijdnin nüm unəsi kimi yadda qaldı.
Kompleksin nəzdindəki uşaq bağçasında yaradılmış şəraitlə tanışlıq da
xoş təəssürat doğurdu.
M əktəblə tanışhqdan x atirə olaraq xanıın Zorka Pırvanovaya hədiy-

BOLQARISTAN PREZİDENTİNİN
M N IM I ZORKA PIRVANOVA DÖVLƏT
İNCƏSƏNƏT MUZEYİNDƏ OLMUŞDUR
Bolqarıslan Res|npblikası Prczidentinin xannııı Zorka Pırvanova
oklyal)nn 8-do Rüstəın M ustafayev ad ın a Azərbaycan D ö v b t incəsən ə t Muze>ində olm uşdur.
H önnətli qonaq b u rad a m ehribanlıqla qarşılandı, ona gül dəstəsi
təqdinı edildi.
Xamm Zorka P ırvanova muzeyin ek sp onatlan ilə yaxından tanış old u , bıırada Azərbaycanın tanınm ış incəsənət u stalannın m üxtəlif
ja n rla rd a yaratd ıq lan rəsm əsərlərinə baxdı.
B olqanstan Prezidentinin xanım ına muzeydə toplanmış n ad ir sənət
nüm unələri barədə ətrafiı m əlum at verildi. Bildirildi ki, bu rad a dünyanın ınüxtəlif ölkələrinə və xalqlarına məxsus böyük sən ətk arlan n
əsərlənııın də qorunub saxlanm ası Azərbaycan xalqınm bəşəri dəyərləri, dünya m ədəniyyətini yetərincə qiym ətləndirm əsinin sü b utudur.
Azərbaycan milli m ədəniyyətinə dair m üxtəlif eksponatlar - milli geyim
dəstləri, xalqımızın xalçaçıhq sənətinin solmaz nünuınələri, nəfis şəkildə ışlənmiş zinət əşyaları da qonaqda xoş təəssürat yaratdı. Muzeylə
tanışhqdan sonra Azərbaycan Prezidentinin xannm M ehriban Əliyeva
B olqanstan P rezidentinin xannm Z orka Pırvanovanın şərəfinə n ah ar
təşkil etdi.

yə təqdim edildi.

9 oklyabr 2 0 0 4
9 oklfabr 2 0 0 4
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restd ə olan mədəniyyət abidəiərindən xoş təəssürat aldığını, kolleclə
tanışhqdan m əm nunluğunu söylədi.
Muzey və kolleclə tanışlıq zamanı M ehriban xanım Əliyevaym Rum ıniyanın iqtisadiyyat və ticarət nazirinin xanım ı Yelena Popesku nıüşayiət edirdi.

14 oM yabr 2 0 0 4

Azərbaycan R espublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Rum uıiyaya
rəsmi səfəri çərçivəsində M ehriban xanm ı Əliyeva oktyabnn 11-də
R um m iya Prezidentinin iqam ətgahuıda Kortoçen saraym da yerləşən
m uzeylə tanış olm uşdur.
XVII əsrin tarixi abidəsi olan K ortoçen saraym da qorunub saxlanılan dəyərli eksponatlar barədə M ehriban xam m Əliyevaya ətrallı məlum at verildi.
R um m iya xalqm m qədim tarixinə, etnoqrafiyasm a aid eksponatlar,
0 cüm lədən m üxtəlif dövrləri əks etdirən məişət əşyaları, incəsənət nü-

m unələri börm ətli qonaqda böyük m araq doğurdu.
O k ty ab n n 12-də M ehriban xanm ı Əliyeva B uxarestdə T udor Vianu
aduıa milli kollecdə olm uşdur.
Kollecin direktorunun otağm da çay süfrəsi ətrafında söhbət zamanı
M ehriban xanm ı Əliyevaya buradakı təhsil sistemi haqqm da m əlum at
verildi. Bildirildi ki, 6-cı sinifdən >aıxarı şagirdlərin təhsil aldığı kollecdə m üasir inform asiya-texnologiya m ərkəzi fəaliyyət göstərir. M ehriban xanım bu m ərkəzlə, habelə sinif otaqları və dərs prosesi ilə tanış
oldu.
Kollecin rəhbərliyi tərəfindən hörm ətli qonağa hədiyyə təqdim olundu. M ehriban xanım Əliyeva isə bu təhsil ocağına Azərbaycan mədəniyyəti haqqında kitablar hədiyyə etdi.
S onra M ehriban xanım Əliyeva b u rad a “Rumın P ress” İnform asiya
Agentliyinə m üsahibə verdi və ju rn alistin sualına cavabında Buxa-
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T.M əm m ədov saytı hazırlayarkən lazuni inform asiya təm inahna görə H eydər Əliyev F onduna, Azərbaycan M ədənij^ətinin Dostları Fondu n a, Milli Oiinıpiya Komitəsinə, AzərTAc-ın rəhbərliyinə, “Respublik a ” qəzetinə, habelə Azərbaycan G im nastika Federasiyasına m innətdarhğm ı bildirm işdir.

2 3 oklrabr 2 0 0 4

Ü nıum dünya İn ten ıet-v eb m əkannıda Azərbaycanm birinci xanmıı
M ehriban Əliyevanm ictim ai və xeyrij'yəçilik fəaliy>^ətini əks etdirən
yeni İııtern e t-say t açılm ışdır. Saytla w w w .m ehriban-aliyeva.orq, habelə w w w .first-lad y .az.-d a tanış olm aq m iim kündür.
S ayt yüksək texnoloji proqram təm inatı və İn tern et texnologiyaları
nıütəxəssisləri qrupıı tərəfindən hazn’lanm ışdır. Azərbaycan xalqmın
üm um m illi lideri H eydər Əliyevin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin, habelə o n u n şəxsi İn tern et-say tların ı da həm in qrup yaratnıışdır.
Q ru p u n rə h b əri, texnika elmləri namizədi Telm an Məmmədov bildirm işdir ki, İn te rn e t səhifəsi “Fəaliyyət” , “S əfərlər” , “G örüşlər” ,
“M üsah ib ələr” , “Ç ıxışlar” , “Xeyriyyəçilik fəaliyyəti” , “Ailə” və “Foto alb o m ” bölm ələrindən ib arətd ir. A zərbaycan, rus və ingilis dillərində h azırlannıışdır İn ternet-sayta daxil olan həm in bölmələrdə Mehriban Əliyevanm çoxşaxəli fəaliyyətini əks etdirən m araqlı m ateriallarla, habelə A zərbaycanm birinci xanım ınm tərcümeyi-halı ilə tanış ola
bilərlər.
S aytda M ehriban Əliyevanın ölkəmizdə modəni irsin qorunnıası,
Azərbaycan mədəniyj^ətinin b ü tü n dünyada layiqincə təbliği, idmamn,
xüsusilə də R espublika Gim ııastika Federasiyasının prezidenti kimi,
gim nastikanın inkişafı sahəsində fəaliyyətinə həsr ohmmuş məqalələr
lə([dim edilm işdir.
SayUn yaradıcılarım n fikrincə, b u rad a Heydər Əliyev Fonduna həsr
olunm uş bölmə xüsusi yer tu tu r.
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sonrakı yerlərə Zeynəb Cavadlı və Zülfiyyə Əliyeva layiq görülnıüşlər.

AZƏRBAYCANIN BƏDİİ
GİMNASTİKA ÜZRƏ XI ÇEMPİONATI
BAŞA ÇATMIŞDIR
D ekabrm 19-da “ABU a r e n a ” idm an kom pleksində Azərbaycanm
bədii gim nastika üzrə XI çem pionatm m final yarışları keçirilmişdir.
Y an şları A zərbaycan G im nastika Federasiyasm m prezidenti M ehriban
Əliyeva, R usiya G im nastika Federasiyasm m vitse-prezidenti, Rusiya
yığm asm m baş məşqçisi İrin a V iner izləmişlər.
Üç gü n davam edən yarışlarda Bakı gim nastika m əktəbini, Hamk a rla r İttifaqm m M ədəniyyət saraym ı, Respublika idman-kompleks
m əktəbini təmsil edən 36 idm ançı iştirak etm işdir. D ekabrm 17-I8-də
keçirilən çoxnövçülük üzrə yarışlarda 1994-1995-ci il təvəllüdlü idm an çd ar arasm d a Aelita Xələfova, Kamilə M əmmədova və Leyla Nərim anzadə m ü k afata layiq yerləri tutm uşlar. 1992-1993-cü il təvəllüdlü g im n astlar arasm da Ceyla Quliyeva birinci, Əzizə Səlimbəyova
ikinci, N igar M irzəyeva üçüncü yerlərə layiq görülm üşlər. Zeynəb Cavadlı 1 9 9 0 -1 9 9 1-ci il təvəllüdlü idm ançılar arasm da birinci yerə, həmin yaş kateqoriyasm da K ristina Pavlunina ikinci yerə, Zülfiyyə Əliyeva üçüncü yerə çıxm ışlar.
D ekabrm 19-da gim nastlar əşyalarla təm rinlərdə yarışm ışlar. Belə
ki, iplə təm rinlərdə Zeynəb Cavadh birinci, Zülfiyyə Əliyeva ikinci,

Sonda yarışm bütün iştirakçılarnnn və gənc ginm astlarm çıxışları ilə
qala-konsert olm uşdur. İdm an kom pleksinin salonuna toplaşmış bədii
gim nastika həvəskarları Azərbaycan yığm asının aparıcı gim nastları,
dəfələrlə D ünya kubokunun ınükafatçıları D in ara Gimatova və A nna
Q urbanovanm çıxışlarını m araqla izləmişlər.
S onra çıxış edən Azərbaycan Gim nastika Federasiyasınm baş katibi
Çingiz Şamilov Azərbaycan ginm astlarm m son nailiyyətlərindən danışaraq , nıilli federasiyam n prezidenti, idnıanm çoxillik, zəngin ənənələrə nıalik bu növünün dirçəlişi üçün böyük səylər göstərnıiş M ehriban
xanını Əliyevanm xüsusi rohm u qeyd etm işdir. Gələn ilə planlaşdırılmış Azərbaycan Ginm astika Federasiyasm m Kuboku uğru n d a, bədii
ginm astika üzrə Dünya kubokunun yarışları və 2005-ci ilin oktyabrm da keçiriləcək dünya çempionatı ölkəmizin dünya nıiqyasmda idnıan
imicinin yüksəlməsinə d aha bir sübut olacaqdır.
Hənıin il cari ildə böyük nıüvəffəqiyyətlər əldə etmiş əm əkdar
m əşqçilərə, idm ançılara, federasiyanın işini fəal təbliğ etdiklərinə görə
kütləvi inform asiya vasitələrinə, o cüm lədən Azərbaycan Dövlət Teleqra f Agentliyinə nıilli federasiyanm diplom ları təqdinı olunnıuşdur.
Yekun m ətbuat konfransm da Azərbaycanm baş məşqçisi Valentina
Ukleyina dem işdir ki, bu çem pionat perspektivli idnıançılarm üzə çıxarılnıasm a köm ək etınişdir. Onlar dünya gim nasükasm da yüksək zirvələr fəth etm ək üçün hələ çox məşq edəcəklər.
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Leyla Şam ilova üçüncü yeri tutm uşlar. Topla təm rinlərdə Zülfiyyə Əliyeva qalib gəlm iş, Leyla Şam ilova ikinci, Zeynəb Cavadh üçüncü olm uşlar. Gürzlə təm rinlərdə Zeynəb Cavadlı birinci yerə, K risüna Pavlunina ikinci, Zülfiyyə Əliyeva üçüncü yerə çıxm ışlar. Lentlə təmrinlərə görə hakim lər ən yüksək balları Kristina Pavluninaya vermişlər.
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
NAXÇIVANDAKI XƏSTƏ UŞAQLARA
YARDIM ETMİŞDİR

UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏ
İŞİNİN, YAŞAYIŞ ŞƏRAİTİNİN
DAHA DA YAXŞILAŞDIRILMASI
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN ALİ
MƏQSƏDLƏRİNDƏN BİRİDİR

M ehriban xam m Əliyevanın başçılıq etdiyi H eydər Əliyev Fondıınun
ləşəbbiisü ilə iıəyata Iteçirilən “Diabelli uşaqlara ən yüksdk qayğı”
p ro q ran n çərçivəsində N axçıvan M R-dəki xəstə uşaqlara üç ay müddəlinə nəzərdə tutulnıuş xüsusi dərnuın p rep aratları göndərilnıişdir.
Bu barədə M uxtar R espublikaınn Səhiy>’ə NazirHyində şəkərli diabet xəstəUyinə tu tulan uşaqlar və o n la n n valideynləri ilə keçirilən görüşdə m əlum at verihnişdir.
T ədbirdə çıxış edən valideynlər “Diabetli u şaq lara ən yüksək qayğı”
p ro q ram m a görə Heydər Əhyev F ondunun rəhbərhyinə öz m innətdarh q lan m bildirm işlər.

2 8 dekohr 2 0 0 4

MEYDƏR ƏLİYEV FONDUNüN PREZİDENTİ
MEHRİBAN XANIlM ƏLİYEVA BAKIDAKIİNTERNAT
MƏKTƏBDƏ VƏ ÜŞAQ EVLƏRİNDƏ OLMÜŞDÜR
Heydər Əhyev Fondunun prezidenti, YUN ESK O-nun xoşm ərandı
səfiri M ehriban xam m Əllyeva dek ab n n 28-də Bakmm X ərim anov rayonunda yeriəşən kor və zəif görən u şaqlar üçün respublika in tern at
orta m əktəbində olm uşdur, Uşaqlar, m üəllim lər və valideynlər M ehriI)aıı xammı somimiyyotlə, gül-çiçoklo qarşıladılar.
Diinya Azəri)aycaıılılanm ıı Homrəylik Günü vo Yeııi il m ünasibotilə təşkil edlhniş şənlikdə M ehriban xanm ım i-ştirakı u şaqlann böyük
seviııcinə səbəb oldu. Hörmolli qonağa təşəkkür edon uşaqlar bu görüşü uznn müddot unutm ayacaqlanm dedilər, o n lara göstərilən diqqət
və qayğıya görə dövlətimizin başçısma və M ehriban xannna dərin minnətdariıqlanm l)ildirdilər.
Məktəbin özfəaliyj'ət donıoj'i üzvlərinin çıxışları, səslənən şeriər burada tohsil alan uşaqlan n no qodər istedadlı olduqlannı göstərdi. Mehriban xanım Əliyeva uşa(iları Diinya Azərlıaycaıılılarmm Hənıroylik
Günü vo Yeni il bayram ı münasibotilə ürəkdən təlırik edərok dedi: Arzum budur ki, siz daha yaxşı oxuyasım z, daha gözol bayram lar ke-
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çirəsiniz. Sizin çıxışlannız m ənim çox xoşunıa gəldi, çox sağ olun. Məni çox h ərarə tlə, sevgi ilə qarşıladınız. Mən də sizi çox sevirəm . Bay-

etdirdikləri ədəbi-bədii kompozisiya, Ş axta b ab a və Q ar qıznı bir-birindən m araqh və məzəli söhbətləri han n d a xoş ovqat doğurdu.
M ehriban xannn Əliyeva uşaqları əlam ətd ar bayram lar nıünasibətilə təbrik etdi, buradakı şəraitlə, istedadlı uşaqlarm rəsm ləri və tikiş
n üm unələri, xalça, kom püter otaqları, k itab x an a, nıətbəx, yem əkxan a ilə tanış oldu, uşaq evinə kondisioner bağışladı.

ram lannızı b ir daha təbrik edirəm . Söz verirəm ki, l)iz sizinlə yeni ildə tez-tez görüşəcəyik.
S onra M ehriban xannn ayrı-ayn sinif o taq ların a baxdı, görnıəyən
u şaqlar üçiln latnı qrafikası ilə kitab lar çap edən ap aratla, kiçik m ətbəə ilə, şagirdlərin respublika səvij^əsində idm an və təhsil üzrə keçiriiən yarışlarda qazandığı naihyyətlərlə, istedadlı uşaqlarm rəsm əsərləri və tikiş nüm unələri, yataqxana ilə tanış oldu.
H örm ətli qonağa m əktəb barədə m əlum at verilərək bildirildi ki,
] 936-01 ildə əsası qoyulan bu təhsil ocağm da uşaqlarm m üxtəlif sənətlərə yiyələnməsi üçün geniş şərait yaradıhnışdır. H azırda m əktəbdə
266 uşaq təbsil ah r. O nlardan 135-i tam görm ür. 100 müəlhm və tərbiyəçidən 2 5 -i birinci qrup əlildir. 130 şagird buradakı yataqxanada
yaşayır, qalanları isə dərsdən sonra evlərinə b u rax ıh r.
M ehriban xam m Əhyeva m əktəbə BRAYL kağızı, dərslik, kasetlər,
görm əyənlərin yazması üçün cihaz və qrifel hədiyyə etdi, şagirdlərlə
səmimi görüşüb, onlarm təlim -tərbiyəsi, yem əkləri ilə m araqlandı və
xatirə şəkli çəkdirdi.
U şaqlara M ehriban xannm n adm dan bayi’am sovqatı da gətirilmişdi.

MEHRİBAN ƏLİYEVA: KİMSƏSİZ UŞAQLARIN
EHTİYACI BUNDAN SONRA DA ÖDƏNİLƏCƏKDİR

Fondun prezidenti xəstə yatan 4 yaşh H əcər Əlimirzəyevaya da baş
çəkdi, ona Allahdan şəfa dilədi, m üalicəsi üçün laznn olan işlərin görülm əsi barədə tapşırıqlar verdi. 0 bildirdi ki, kimsəsiz u şaq lan n bütü n ehtiyacları bundan sonra da ödəniləcəkdir.
Uşaq evinin müdiri Zöhrə Hüseynova xeyirxah işlərinə görə M ehriban xannna m innətdarhğm ı bildirdi. 0 dedi ki, 130 nəfərin tərbiyə aldığı uşaq evində sənətə yiyələnmək üçün şərait yaradıhınşdn’. B urada
uşaqlar, əsasən, kom püterdə m ətnlərin yığdmasmı öyrənir, dərzilik
peşəsinə və digər sənətlərə yiyələnirlər.
Sonda M ehriban xannn Əhyeva şagirdlərlə x atirə şəkli çəkdirdi.

268 NÖMRƏLİ MƏKTƏBDƏ NÖVBƏTİ GÖRÜŞ
H eydər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban xamm Əliyeva dek a b n n 28-də Bakm m Nəsimi rayonundakı 268 nömrəli yardnnçı məktəbə də gəlm işdir. Şagirdlər, m üəllim lər və valideynlər hönnətli qonağı sənıimiyyətlə qarşıladdar. M ehriban xanm ı bu rad a keçirilən bayram
şənliyində iştirak etdi.

H eydər Əliyev Fondım un prezidenti M ehriban xannn Əliyeva de-

Azərbaycan Dövlət Gənc T am aşaçdar T e a tn n n ı aktyorlan m araqh

kabrm 28-də B aknıın X ətai rayonundakı 3 nönırəli uşaq evində də olm uş, bu rad a Dünya A zərbaycanhlannm H əm rəylik Günü və Yeni il

səhnəciklər göstərdilər. 8-ci sinif şagirdi Azər Mustafayevin sazda gözəl ifası, şagirdlərin dam şdıqlan nağıllar, V ətən, Prezident haqqm da

bayram ı nıünasibətilə təşkil olunm uş şənlikdə iştirak etm işdir. H örmətli qonağı böyük sevgi və m əhəbbətlə qarşılayan uşaqlann nüm ayiş

söylədikləri şerlə r h ərarətli alqışlarla qarşdandı. M ehriban xanunm
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lideynlər qayğıya, nəvazişə ehtiyaclan olan ıışaqlarla növbəti göriişə

B urada təşkil ohınm uş şənlikdə u şaq lar M ehriban xanıım n gəlişi şərəfinə şerlər söylədilər, m ahnılar ox u d u lar, bir-birindən gözəl ınilli
rəqslər ifa etdilər. Ümummilii liderinıizə həsr ohınm nş “H eydər b ab a”

gəldiyinə, o n lara böyük sevinc bəxş etd ijin ə görə M ehriban xannna
dərin nıinnətdarhqiarını bildirərək dedilər ki, Sizin şəxsi təşəbl)üsünüzlə bu ınəktəb B akının ən gözəl təhsil ocaqlarından birinə çevrilnıişdir. H önııətli Prezidentim izə də təşəkkür edirik ki, u şa q la n heç vaxt
yaddan çıxarınır.
M ehriban xannn uşaqları qarşıdan golən bay raın lar nıünasibətilə
təbrik etdi, çıxışlannı diqqətlə dinlədiyini, isted ad lan n a heyran qaldığnn söylədi, onların təhsili, təhm -tərbiyəsi və nıüalicəsi ilə m araqlandı, x atirə şəkli çəkdirdi.
H eydər Əliyev F ondunun prezidenti M ehriban xanım Əliyeva hənıin
gün ıışaqlarla görüşlərdən aldığı təəssüratını ju rn alistlə rlə bölüşərək
dedi: - Mən çox xoşbəxtəm ki, bu gün nşaqlarla b ir yerdəyəm . Görürsünüz, nə gözəl, nə göyçək uşaqlardı, nə gözəl oynayır, nə gözəl oxuy u rlar. Mesab edirəm , b u , böyük xoşbəxtlikdir ki, bizim belə uşaqlanmız v a r, Azərbaycanm belə gələcəyi var. Mən özüm ü onlarla çox-çox
yaxşı hiss edirəm .
Təhsil naziri Misir M ərdanov, Prezidentin İcra A paratının şöbə ınüdiri Fatnıa Abdullazadə görüşlərdə iştirak edirdilər.

iMEHRİBAN XANIM ƏLİYEVA BAKININ NİZAMİ
lUYONUNDAKI 1 NÖMRƏLİ UŞAQ EVİNƏ 13 ƏDƏD
KOMPÜTER BAĞIŞLAMIŞDIR
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyeva dekabrın
28-də Bakınm Xizami rayonundakı 1 nönırəli uşaq evində tərbiyə alan
nşaqlara baş çəkmişdir.
Uşaq evinin həyətində Mehriban xanımı l)öyük səmimiyyətlə qarşıladılar. Milli geyimli oğlan və qız hönnətli qonağa gül dəstələri təqdim etdilər.
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şeri böyük m araqla qarşılandı.
Bu Vətənə, bu x alqa,
Olnıusan sipər, baba!
B ütün türk dünyasının,
Babası Heydər baba!
Q ədir bilən h ər kəsin
Qəlbində heykəhn var.
Gələcəyin əlini
Sıxa bilən əlin v ar.
ü ü n yaya şəfəq saçan
N urhı, pak əm əlin var.
Sizə haqdan pay gəlib,
0 cürət, təpər, baba!
Bütün türk dünyasının
Babası Heydər baba!
Sən qoşa bir zirvəsən,
H eydər baiıa dağıyla.
Sən dünyada m əşhursan,
A tatürk qaynağıyia.
Gəlmisən i)u dünyaya,
Ancaq sülh sorağıyla.
Əkdi>in hər bir toxum ,
C ücərər, bitər, baba.
B ütün türk dünyasının
Babası H eydər baba!
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U şaqlar sevinclə bildirdilər ki, o n lar bu il aprelin 23-də Türkiyədə
beynəlxalq uşaq festivahnda M ehriban xanım ın təşəbbüsü və dəstəyi
ilə respubHka uşaq evləri arasnıda keçirilmiş festival-m üsabiqədə birinci yeri tu tm u ş, Q ran-P ri m ükafatı ilə təltif ohm m uşlar.
U şaqlar göndərdiyi bayram sovqatm a görə də M ehriban xanm ıa təşək k ü r etdilər.
M ehriban xanım Əliyeva balacaları D ünya A zərbaycanhlarm m
Həm rəyhk G ünü və Yeni il bayram ı m ünasibətilə ürəkdən təbrik etdi.
S onra o, uşaq evində yaraddm ış şəraitlə, balaca istedadlann əl işləri ilə
tanış oldu. Uşaq evinə M ehriban xanım m adm dan 13 ədəd müasir
kom püter hədiyyə edildi.
Uşaq evinin direktoru N ərm inə Zöhrabova bu diqqət və qayğıya,
bayram günləri ərəfəsində balacalara baş çəkib, onları sevindirdiyinə
görə M ehriban xanım a dərin təşəkkürünü bildirərək son b ir il ərzində
görülən işlər, u şaq lan n təhsih və asudə vaxtlarm m səm ərəh keçməsi
üçün yaradılan şərait, respubhka səviyyəsində təşkil olunan yarışlarda
qazanılan u ğ u rlar barədə m əlum at verdi. Bildirildi ki, burada 105
kimsəsiz uşağm yüksək səviyyədə təhm -tərbiyəsi üçün Təhsil Nazirliyi
və yerh icra hakim iyyəti tərəfindən h ər cür köm ək göstərihr. Mehriban xannn Əhyeva m əktəbdə yaradılm ış şəraitdən razüığm ı vurğulayaraq kimsəsiz uşaqlarm gələcəkdə layiqh yerlərini tutm aları üçün dövlət tərəfindən bundan sonra da h ər cü r tədbirlərin görüləcəyini bildirdi. 0 , ana nəvazişindən m əhrunı olm uş körpələri bağrm a basaraq onlarla səmimi söhbət etdi və yadigar olaraq xatirə şəkli çəkdirdi.
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDU KİMSƏSİZ,
QAÇQIN VƏ MƏCBURİ KÖÇKÜN
AİLƏLƏRİNDƏN OLAN UŞAQLAR
ÜÇÜN GÜLÜSTAN SARAYINDA
BAYRAM ŞƏNLİKLƏRİ KEÇİRİR
H e y d ə r Əliyev fondu G ülüstan sarayında nıüxtəlif orta m əktəblərdə
təh sild ə xüsusilə fərqlənən, uşaq evlərində və in tern a t m əktəblərində
tərb iy ə a la n , qaçqnı və məcl)uri köçkün ailələrindən olan, yetim və valideyn hinıayəsindən m əhrum uşaqlar üçün Yeni il şənlikləri keçirir.
Ş ən lik lə rə ıninlərlə uşaq dovət olunm uşdur.
Y a n v a n n 3-də Fondun prezidenti, Azərbaycan Respublikası Prezid e n tin in xannın YUNESKO-nun xoşm əram lı səfiri M ehriban Əliyeva
növboti şənlikdə iştirak etm iş, bir neçə saat uşaqlarla birlikdə olmuş,
o n la rın sevinc və forəhini bölüşm üşdür.
Ü nıum nıilli liderimiz H eydər Əliyevin m üxtəlif illərdə Dünya Azərb a y c a n lıla n n m Həmroyliyi günü və Yeni il bayram larm da uşaqlarla
b ir y e rd ə olnıasnıdan bəhs edon filmin nüm ayişi iştirakçılarda xoş duyğ u la r oyatm ışdır.
S a lo n a toplaşm ış u şaq lan n , onları m üşayiət edon böyüklərin çöhrələrin d ə bu gözəl bayram şənliyini o n lara ərm əğan edən H eydər Əliyev
F o n d u n a , onun prezidenti M ehriban xanım a m innətdarlıq hissləri aydın sez ilird i. Aparıcıların tobrikləri, personajların şən zarafatları bu
ovqatı d a lıa da artırırdı. Həm in gün şənlik iştirakçıları arasında məcburi k ö çk ü n vo qaçqın ailəlorindən olan uşaqlar, qayğıya gündəlik ehtiyac d u y a n , uşaq evlorində və xüsusi moktoblordə tolim -tərbiyə alan
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balaca soydaşlanm ız əksəriyyət təşkil edirdi.
İncəsənət uşaqları, gənc istedadlar öz oynaq, şux m ahnılan, rəqsləri ilə bayram tədbirini d ah a da rövnəqləndirirdilər. Rəqslərə qoşulan,
nıəharətlərini göstərən, m öcüzələrə heyrət edən uşaqlann sevinci həd-

Xoşməramlı səfir
Şənli^ln sonunda M ehriban xanım Əliyeva jurnalistlərə m üsahibə

siz idi. Çünki tam nm ış sənətçilərin, k lo u n lan n , sehrbazlann bir-birindən m araqlı çıxışları m əhz onlara ünvanlannnşdı. Şənlikdə m araqh
fiıüsabiqələr də təşkil olunm uş, qaliblərə H eydər Əliyev Fondunun
m ü k afatlan və hədiyyələri təqdim edilm işdir.

verərək dem işdir:
Mənim çox xoşum a gəldi. Çox xoşbəxtəm ki, belə gözəl bayraın
alındı. H eydər Əliyev Fondunun məqsədi o idi ki, şənlik u şaqlar üçün
yaxşı keçsin. Hiss edirəm ki, onlar çox razıdırlar. Mənim istəyim bu
idi, ona da nail oldnm. Mən söz verdim ki, bu il uşaqlarla tez-tez görüşəcəyik. H eydər Əliyev fondunun proqram ı v a r. B u, kimsəsiz və ağır
vəziyj'ətdə yaşayan uşaqlara yardım proqram ıdır. Yeni il ərəfəsində

Ən yaddaqalan ınəqam lardan biri şübhəsiz ki, Ş axta baba və Q ar qızın m öhtəşəm saraya gəlişi olm uşdur.

m ən 4 m əktəbdə - iki uşaq evində və iki in tern a td a olm uşam . Azərbaycandakı bütün belo m əktəblərə gedəcək, o n lan n vəziyyəti, şəraiti

H eydər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban xanıın Əliyeva bayram şənliyində çıxış edərək denıişdir:

ilə tanış olacağam . Sonra ünuımi bir proqram yaradılacaq və onlara
yardım edəcəkdir, Ona görə də mən söz vermişəm və sözümün üstün-

Əziz u şaq lar, hörnıətli valideynlər, hörm ətli müəllimlər! Mən sizi
ürək d ən təbrik edirəm . Sizə 2005-ci ildə cansağlığı, yeni-yeni uğurlar,
səad ət, xoşbəxtlik arzulayıram . Mən bilirəm ki, sizin hər birinizin ürəyində öz arzu lan m z, istəyiniz var. İstəyirəm ki, bu yeni ildə bütün ar-

də duracağam . Yeni iliniz mübarək!

4 yanvar 2005

zu lan n ız, b ü tü n istəkləriniz gerçəkləşsin. Bu gün bizim bu Gülüstan
sarayıım zda m əcburi köçkün və qaçqın ailələrinin nünıayəndələri var.
Sizin ürəyinizdi olan arzu h ə r bir azərbaycanlının, hər bir Azərbaycan
vətəndaşının ən m üqəddəs arzu su d u r. Mən arzulayıram ki, bu arzu yeni ildə h ər şeydən ə w əl gerçəkləşsin.
Biz - H eydər Əliyev Fondu çox çalışır, çox işləyirik ki, bu gün sizin
üçün əsil bayram olsun. Mən hiss edirəm ki, biz buna nail ola bilmişik.
Sizi bir d aha ürəkdən təbrik edir, hamınızı öpürəm . Söz verirəm ki, bu
il tez-tez görüşəcəyik. Bayranıınız ınübarək!
Azərbaycan Prezidentinin xanım ı və qızlan şənliyin sonunadək
uşaqlarla birlikdə olm uşlar.
H eydər Əliyev Fondunun keçirəcəyi şənliklər yanvann 4-də yeni iştirakçılarla davam edəcəkdir.
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDU ULU
ÖNDƏRİMİZƏ HƏSR OLUNMUŞ
TƏQVİM BURAXMIŞDIR
Heydər Əliyev Fondu xalqım ızın üm um milli lideri, m üstəqil Azərbaycan dövlətinin m em arı və qurucusu, ulu öndərim iz H eydər Əliyevə
həsr olunm uş yeni il təqvimi buraxm ışdır.

Xoşməramh səfır
edəcək əsas şərtlərdəndir.
M ehriban xannn Əliyevanm təbrikində əminliklə vurğulanır ki,
H eydər Əliyev dühasm m n u ru ilə işıqlanan Azərbaycan 2005-ci ildə və
b ü tü n sonrakı illərdə yeni-yeni nailiyyətlər əldə edəcək və vətənini sevən h ər kəs bu işə öz layiqli töhfəsini verəcəkdir.
Geniş form atda və yüksək poliqrafik səviyyədə çap olunm uş bu nad ir təqvim də tü rk dünyasunn parlaq şəxsiyyəti H eydər Əliyevin öm rün ü n m üxtəlif illərində çəkihniş fotoşəkilləri verilm işdir.

5 yanvar 2005

Nəfis tərtib atd a hazırlanm ış, üz qabığm da Fondun binasnnn şəkli
verilm iş təqvim H eydər Əliyev F ondunun prezidenti, YUNESKO-nun
xoşm əram h səfiri M ehriban xanım Əliyevanm Yeni il təbriki ilə açıhr.
T əbrik bu sözlərlə başlayır:
“2004-cü il artıq arx ad a q ah r. Biz hənıin ih dahi şəxsiyyət Heydər
Əhyevsiz yaşadıq. Ə shndə, H eydər Əhyev bu m üddətdə cismən bizimlə ohnasa d a, ölkədə həyata keçirilən nəhəng işlərdə onun dəsti-xətti,
onun nəfəsi özünü açıq-aydnı göstərir. Bu, bizə təsəhi v e rir” .
Bəh, həqiqətən belədir və uhı öndərim izin siyasətinin layiqh davamçısı P rezident İlham Əhyevin rəhbərliyi ilə ölkənhzin ötən ildə bütün
sahələrdə əldə etdiyi böyük uğurlar xalqum zda belə bir inam ı daha da
gücləndirir ki, onun dahi oğhunın müəyyən etdiyi yolla inam la irəhləyən Azərbaycannnız özünün işıqh və firavan gələcəyinə qovuşacaqdır.
M ehriban xannnm təbrik sözündə vurğuhındığı kimi, H eydər Əhyev
Fondunun başhca m əqsədlərindən biri uhı öndərin zəngin irsini öyrənm ək və təbhğ etm əkdir. Çünki H eydər Əhyevin şəxsiyyəti və fəaliyyəti böyük siyasi m əktəb, həyatı boyu ən sachq övladı kimi xidnıət etdiyi
V ətənin h ərtərəth inkişafı üçün hazırladığı konsepsiyalar xalqnmzm
misilsiz sərvətidir. O na görə də bu m əktəbdən, bu sərvətdən faydalanm aq, lazımmca bəhrələnm ək Azərbaycanımızm tərəqqisini daim təmin
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
KİMSƏStZ, QAÇQIN VƏ MƏCBURİ
KÖÇKÜN AİLƏLƏRİNDƏN OLAN
UŞAQLAR ÜÇÜN NÖVBƏTİ
BAYRAM ŞƏNLİYİ

Xoşməramlı səfır
uşaqlann da qoşulduğu oynaq rəqslərlə yadda q ald ı.
Azərbaycanın tanm m ış incəsənət u staların ın , özfəaliyyət kollektivlərinin sürprizləri bayram mərasim inə xüsusi təravət gətirdi. U şaqlar
onlarm şərəfinə açıhmş bayram süfrəsindən razı qaldılar, saraydan
şer, mahnı m üsabiqəsində qazandıqları hədiyyələrlə, ən başlıcası isə,
şənlikdən aldıqlan unudulm az təəssüratla ay rıld ılar.

5 yanm r 2005

Meydər Əliyev Fondıı nıüxtəlif o rta m əktəblərdə təhsildə xüsusilə
fərqlənən, uşaq evlərində və in te rn a t m əktəblərində tərbiyə alan, qaçqnı və m əcburi köçkün ailələrindən olan, yetim və valideyn himayəsindən m əhrunı uşaqlar üçün G ülüstan saraynıda Yeni il şənlikləri keçirir.
Şənliklərin üçüncü günü - y an v a n n 4-də də sarayın yaraşıqlı salon u n a yüzlərlə uşaq toplainnşdı. H eydər Əliyev Fondunun prezidenti,
Y UX ESK O -nun xoşnıəranılı səfiri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xanum M ehriban Əliyevanm təşəbbüsü ilə keçirilən növbəti
bayram şənliyində də balaca soydaşlarmıızm sevinci hodsiz idi. Ulu öndərin uşaqlarla görüşünü, bayram larda on lan n sevincini bölüşməsini
əks etdirən videokadrlar balaca soydaşlanm ıza unudulnıaz Heydər babam n səmimi qayğıkeşliyini bir daha xatırlatdı.
Ümummilli liderinıiz lie y d ə r Əliyevin ölkəmizin balaca vətəndaşlarm a ünvanlanm ış “Sizin gələcək vəzifəniz Azərbaycanı qorum aq, yaradılmış ənənələri uğurla davam etdirm ək, Vətənin şöhrətini daha da artırm aq d ır” tövsiyəsi ölkəmizin sabahkı qurucularm a ləyaqətlə böNÜyüb boya-başa çatm ağa çağırış kimi səslənirdi.
Bayram şənliyi aktyorların ustahqla yaratdıqları nağıl qəhrəm anlarm ın igidliyi, kloun və sehrbazların şən və heyrətləndirici çıxışları.
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UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏSİ
İŞİN İN , YAŞAYIŞ ŞƏRAİTİNİN DAHA
DA YAXŞILAŞDIRILMASI
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN ALİ
MƏQSƏDLƏRİNDƏN BİRİDİR

Uşaqlar və nıüəllim lər M ehriban xam nn m əktəbdə səmim iyj'ətlə
qarşıladılar, ona gül dostosi toqdinı et(hIor. M əktəbin direktoru Akif
Yusifzado m olum at verdi ki, 1962-ci ildən fəaliyyət göstərən xüsusi
nıəktobdo 180-don çox şagird tohsil alır, onlarnı tolim-tərbiyəsi ilə 66
müəllinı məşğul ohır. Moskvada yaşayan soydaşımız, xeyriyyoçi Gülağa Q ənbərovun təşəbbüsü ilo 2 0 0 3 -cü ildo nıoktəbin bir korpusu sökülərək, yerində sm eta dəyəri 3,5 m ilyard m an at olan, Avropa stand artların a cavab verən üçnıərtobəli yeııi korpus tikihniş və avadanlıq-

HEYDƏR ƏLİYEV F O N D U N U N PREZİDENTİ
M EHRİBAN XANIM ƏLİYEVA BAKIDAKI X Ü SU Sİ
İNTERNAT MƏKTƏBLƏRDƏ O LM UŞDUR
H eydər Əliyev F ondunun prezidenti, YUNESK O-nun xoşnıəramlı
səfıri M ehriban xannn Əliyeva Fondun hazırladığı Bakı şəhərinin intern a t ınəktəbləri və uşaq evləri ilə tanışhq üzrə dördınərhələli proqram nı ikinci m ərhələsi çərçivəsində fevrahn 1-də paytaxtın Əzizbəyov
rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki zəifeşidən və sonradan karlaşım ş
uşaqlar üçün respublika xüsusi in tern a t m əktəbində ohnuşdur.

la tanı tomin edilınişdir. Yeni korpusun təməli xalqıınızın ümummilli
hderi Heydər Əliyevin ad günü - m ayın 10-da qoyulınuş, bir il sonra,
2004-cü il mayın 10-da tikinti başa çatdırılnnşdır. Məktəbin ətrah yaşıllaşdırılınış və idman meydançası tikilm işdir.
Borbad vəziyyətdo olan tədris korpusu da yaxın vaxtlarda söküləcək
və M oskvada yaşayan soydaşımızın adını daşıyan Xeyriyyə Fondu tərəfindən yaraşıqh bina inşa olunacaqdır. O nun birinci m ərtəbəsində
idm an koınpleksi, hovuz inşa edilocokdir. Yaxtilo özü in tern at moktəbində böyümüş Gülağa Qonbərov bütövlükdə nıoktobo 1,5 milyon dollar vəsait ayırmağı nozərdə tutm uşdur.
Görülon işləri yüksok qiym otləndirən M ehriban xanıın Əliyeva moktəbin ow əlki və indiki vəziyyətini göstərən şokilləro, tikintinin ikinci

X atırladaq ki, adıçəkilən proqram a uyğun olaraq, uşaq evləri və intern a t m əktəbləri haqqında m əhnnatiar toplanıb, Heydər Əliyev Fondunda təhlil edilir və bunların əsasında beşillik “Uşaq evlərinin və in-

ınərholosinin layihosino, burada yaradılm ış “Azorbaycan dünyaya günəş kimi doğacaq” adh Heydor Əliyev Muzeyinə baxdı, m üasir tələb-

tern a t m əktəblərinin in k işa h ” Proqram ı hazırlanacaqdır. Proqram
əsasında təhsil, səhiyyə, hu m an itar və digər sahələri əhatə edən müxtəlif tədbirlər reallaşdırılacaqdır. Əgər resurs m ərkəzinə zərurət olsa,

loro cavab verən yem əkxana, yataq x an a, duş kabinələri ilə tanış oldu,
istilik sistenü ilo nıara([Iandı, lövsiyələrini verdi.
M əktəbin direktoru bildirdi ki, Xeyriy'yə Fondu torofindon quraşdı-

onun da yaradılması nəzərdə tutulm uşdur. O rada uşaq evləri və inter-

rılmış istilik sistenıi yaxın vaxtlarda işə düşəcək, yeni yataq dəstləri

n at m əktəblərinin təıninat məsələsinə baxılması və kütləvi tədbirlərin
həyata keçirilməsi planlaşdınhr. B ütün bunlar Fondun prezidenti
M ehriban xanım ın şəxsi təşəbbüsüdür.

ahnacaqdır.
YUN ESK O-nun xoşm əranılı səfiri tədris korpusuna da baş çokdi,
burada valideynlərlo görüşdü, qayğıları və problem ləri ilə nıaracılandı.
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Xoşməramlı səfır

Oıılai’ xeyirxah təşəbbüsünə görə M ehribaıı xanıına m innətciarhqlannı bildirclilər, yeni binada y aradılan şəraitclən, nıüəllinılərin səviyj'əsindən razıhqlannı söylədilər.
M ehriban xam nı tədris korpusunda vəziyyətin ağırlığnn diqqətə çatd ırd ı, Azərbaycan və ru s bölm ələri üzrə ayrı-ayrı siniflərdə şagirdlərin
təhsili ilə m araqlandı, dərs prosesini izləcli. M üəllim lər M ehriban xanım a nıüraciətlə dechlər ki, siz bu gəlişinizlə u şaq lara çox böj'ük sevinc
bəxş etdiniz. Həmişə g ö rürük ki, siz uşaqlara qayğı göstərir, xoş m ünasibət bəsləyirsiniz.
Sənıimi sözlərə görə təşəkkür edən və gördüyü işləri özünün borcu
kimi səciyyələndirən Heyclər Əliyev F ondunun prezidenti daha sonra
şagircllərlə görüşdü, o n lara dərslərində m üvəffəqiyyət arzuladı.

2 fevra l 2 0 0 5

INTERNAT MƏKTƏBLƏRƏ
MƏXSUS SAHƏLƏRİN
QANUNSUZ ÖZƏLLƏŞDİRİLMƏSİ
YOLVERİLMƏZDİR
Bıı l'ikir H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri M ehriban xannn Əliyevanın fevrahn 1-clə B akının Əzizbəyov rayonunun Şüvəlan qəsəbəsindəki poliomielit və be>in iflici c[alığı olan uşaqlar üçün 16 nömrəli in tern a t m əktəblə tanışhğı zamanı
söylənmişdir. U şaqlar və m üəllim lər hörnıətli cjonağı səm im ij^ətlə
qarşıladılar.
D irektor Allahverdi Vəliyev Fondun prezidentinə ınəlum at verərək
bildirdi ki, m əktəbə m əxsus olan ərazinin bir hissəsi 1985-ci ilclə cjalumsuz olaraq bıı təhsil ocağıınn balansınclan çıxanhnışdır. 19911992-ci illərdə ölkodə yarannnş özbaşınahqdan istifaclə edən bəzi
şəxslər moktəbin xeyli ərazisini rosm iləşdirorok özəlloşdirmişlər.
M EllRİBAN ƏLİYEVA: 0 vaxtdan belə voziyyət qahbdır?
GÜLAĞA İSLAMOV (Əzizboyov Raycm İcra Ilakinnyyotinin başçısı): Boli, eloco cjahbdır. Biz onlara tikinti üçün ic;azo verm irik.
M EIIRİBAN ƏLİYEVA: Tikmok istəyirlər?!
GÜLAĞA İSLAMOV: Boli, ancaq qanunsuz olduğu üçün qoymuruc|. Gorək m əhkəm ənin cıorarı ilə onlarm sənodlori ləğv ohınsun.
Məktobin rohbərliyinin m üraciəti osasında i)unu etmok olar.
ALLAHVERDİ VƏLİYEV: 50 ildon çoxdıır ki, bu ərazi m əktəbə
m əxsusdur.
MEHRİBAN ƏLİYP]VA: Bııram alanda yocjin ki, cjanunsuz alıblar,
ancaq qanunla ləğv etm ək lazımdır.
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ALLAHVERDİ VƏLİYE\ : M əktəbin 225 şagirdi, 63 nıüəllim lıeyəü
vardn’, 190 uşa([ burada yaşa>ır, qalanlannnı valideynləri axşanılar evləriııə ap arırlar. B urada görülən bü tü n işlər sizin və lıörnıətli Prezideııtinıizin qayğısı nəticasində ınüm kün olm uşdur. 2000-ci ildə sizin şəxsi
dəstə>inizlə təm ir işləri yüksək səviyj'ədə apardm ış və m əktəb avadanIıqla təmin edilmişdir. Hazn’da heç bir probleminıiz yoxdur. Mehriban
xannn Əliyeva uşaqlann əl işlərindən ibarət sərgiyə baxdı, m əktəbin dünənini və bu gününü göstərən , eləcə də “Azərbaycanm m üstəqilliji dönməzdir, əbədidir” fotoguşələrinə baxdı, xüsusi qaj'ğıya, k ən a r köməyə
ehtiyacı olan uşaqlarm dərs keçdikləri qruplan gəzdi, istedadlı uşaqların
qabiliyyəü ilə tanış oldu, ibtidai siniflərə baş çəkdi, Fondun prezidenti
dedi ki, son günlər mən internat məktəbləri gəzirəm , çox pis şəraitlori
vardır. Ila ra gedirəmsə, pis şəraitlə rastlaşıram . Amnıa buraya gəldiın,
heç olmasa, bir az sevinirəın ki, belə gözəl şərait vardır,
M üəllimlər razıhqla söylədilər ki, m əktəbin təm irindən, göstorilən
qayğıdan sonra uşaqların uğurları çox olm uşdur. Belə ki, iki il əw əl
İrlandiyam n Dublin şəhərində keçirilən xəstə uşaqlarm idnıan yarışına göndərdiyim iz 7 şagirdin hanıısı qızıl medalla qayıdıhdır. İki aydan
sonra Xüsu.si Olimpiya Konıitəsinin köməyi ilə otüstü xokkey üzrə ya-

HUMANİTAR FƏNLƏRIN
MÜKƏMMƏL ÖYRƏDİLMƏSİ ÜÇÜN
TƏDRİS BAZASIVARDIR
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşm əranıh
səfiri M ehriban xannn Əliyeva fevralın 1-də Əzizbəyov rayonunun “Şim al” DRES qəsəbəsində yerləşən A .S.M akarenko adnıa b u ın an itar tənıayüllü in lern a t nıəkləbdə do ohnuş, 560 şagirdin tohsil aldığı müossisəsinin problem ləri, şəraiti ilo m araqlanm ışdır.
Xeyirxah işlərinə görə M ehriban xanım a m innotdarhğını bildirən
direktor F ərhad Zeynalov hörm ətli qonağa nıəlum at verorək dedi ki,
1953-cü ildon fəaliyyət göstərən, 56 ınüəllimin çalışdığı m əktəbdə
uşaqlarm təlim -tərbiyəsi üçün şərait yaradıhnışdır. Burada 20 nəfər
qaçqın və məcburi köçkün yaşayu’ və onlar m əktəbdə işlə təmin olunm uşlar. H unıanitar fənlərin nıükomməl öyrədilməsi üçün xüsusi pro(iram hazırlanm ışdır. Təhsil Nazirliyi məktəbi dərsliklorlə təmin edir.
ÜmummiIIi liderinıiz Heydor Əliyev tərəfindon yaradıhm ş Naxçıvanski

rışlarda iştirak etm ək üçün 9 nəfər Yaponiyaya yola düşəcəkdir. Biz sizə və hörm ətli Prezidentim izə həmişə m innətdar olacağıq.

adına llərbi Liseyə uşaqlar buradan ru s dilini dərinloşmiş proqram üz-

MLHRİBAX ƏLİYEVA; B unlar bizim uşaqlardır, mənim üçün çox
doğm adırlar. U şaqlar, gənclər xalqnm zın, nıüstəqil Azərbaycan Respublikasınnı p arlaq gələcəyidir.

Azərbaycan dilində keçilir,
Fondun pi’ezidenlinə gül dəstəsi tə(idim edən 10-cu sinif şagirdi

YUXESKO-nun xoşm əramlı səfiri m əkiəbin m əişət, sinif otaqlanna
baxdı, akt salonunda uşaqların ifa etdiyi m ahm ya qulaq asdı, onlarla

Xərm in Lotifova dcdi:
Hörm ətli M ehriban xanm ı, məktəbimizə xoş gəlmisiniz. Biz .sizinlə fəxr edir və m innotdarhğım ızı bildiririk. Ənıinik ki, bu gün yadda-

rə öyrənih gedirdilər, İndi buna ehtiyac (lalmayıb, çünki liseydo dərslər

xatirə şəkli çəkdirdi. S onra yem əklərin keyfiy>'əti, ərzaq anbarı ilə maraqlandı, yem əkxananm təm irinin zəruriliyini bildirdi.

şımızda dainı (lalaca^j və gələcokdə onu xatırladuıca böyük (lürur hissi
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keçirocəyik.
XI sinif şagirdi H üseynxan Axundov isə M ehriban xannnı Gənclər
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G ünü m ünasibətilə ürəkdən təbrik etdi, ona cansağlığı, uzun öm ür arzuladı və ulu öndərim izə həsr etdiyi şeri oxudu:

Ölnwz Heyd,)r baba .xalqın şöhrəlin,
Bu Yer kürəsina yayıb gedibdir.
Özii oinıasa da b u g ü n bizinıl,),
Layiqli bir övlad qoyub gedibdir.
Y ataqxanada və istirahət otağnıda yaradıhnış səliqo-səhm andan razıhğnıı bikhrən YUNESKO-nun xoşm əram h səfiri M ehriban xannn əl
işiəri otağnıa, idm an salonuna baxdı, yem əkxana və m ətbəxlə tanış ol(hı, ingilis dih dərsini iziədi, sanıbo y an şlarn ıd a rayonda birinci ycri
tutm u ş, əlaçı şagirdlərlə, uşaq təşkilatının üzvləri ilə səmimi göriişdü,
o n lara u ğurlar arzuladı. Bildirildi ki, m əktəbin klubuıuın təm iri üçün
Təhsil Nazirliyi tərəfindən 145 milyon m anat ayrılm ışdır, yaxın
vaxtlarda işə başlanacaqdır.

X Ü SU Sİ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİ YENİ
KOıMPÜTERLƏ TƏMİN OLUNACAQLAR
Hcydər Əhyev Fondunun prczidenti, YUXESKO-nun xoşməramlı .səfiri iMehriban xanmı Əliycva fcvralm 1-də Bakının Əzizlwyov rayonunun
Şüvəlan (|əs^ıl)osindoki yctim və validejıı himayəsindon nıohmm olmuş oqli cəhətdon qüsurlu uşaqlar üçün 1 nömi’əli yardımçı intcrnat məktəlw getmişdir. Burada hörmətli qonağa milli gc>imli ([izlar gül dostosi təqdim ctdilor.
1990-cı ildə istifadoyə vcrilən, hazırda 140-a yaxın şagirdi, 19 tərbiyəçisi və 24 müəllim heyoti olan məktəbin direktoru Mübariz Qasımov Fondun prezidentinə molumat verdi ki, ikimərtolwli yataqxanada 138 uşaq
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yaşayır. Todris korpusunda 14 sinif otağı vardır. Hazırda Avropa Birlijinin qranh hesabına idman salonu tikilir. “Ş evron” neft şirkəti məktəbin
həyotindo torbiyə otağı inşa ctnıişdir.
Mehriban xanım Əliyeva yataqxana, istiralıot, kompüter otaqlan, yeməltxana və mətbəxlo tanış oldu, ot və digər orzaq məhsullarının saxlancbğı anbara baxdı, ycmə>dn keyfıyyəti ilo nıaraqlandı. Bildirildi ki, Azərbaycan Prezidentinin məlum fərmanına əsasən, bu ihn m artından xüsusi
internat moktoblərə kompüterlər veriləcəkdir.
Sonra YUNESKO-nun xoşmoramh sofıri tədris korpusunu gozdi,
ümumınilli liderimiz Hcydər Əliycvo həsr olunınuş “Ömüriərdə yaşayan
ö m ü r” adlı fotoguşoyo, Prezident İlham Əliyevin fəaliyyətindən l)ohs cdon
“Votən layiqh oğullarına əm anətdir” adh stcndə, nıəktəblilərin müxtəlif
yanşlarda qazandığı naili^yotlori vəks etdiron “Bizo sülh Iwxş edin - biz sizo həyat” guşəsino bcLxdı, sinif otaqlarında ana dih və təbiətşünaslıq doı-slərinin gedişini izlədi, tədris proqramı ilə maraqlaiKh, 4-cü sinil şagirdlori
“Heydər b ab a” şcrini söylədilər, hörmətli qonağı da şerlo sdamlachlar:
H cydər baha, uşa([lar
Sənin nəvələrindir,
O nların mohobboti
D əryalardan dorindir.
İlhanıla biıiikdə qoşa addım la,
Açılsın qitənin h ər guşəsinə,
İşi bir, sözü bir bu şən həyatda,
Azori qızına Allah y ar olsun!
M ehriban xanım onlara təşəkkür ctdi, omək təlimi dornoyində uşaqlarm nıəşğoləsinə, habclə əl işlərinə baxdı.
P rczidentin xanım ına x atirə hədiy>əsi təqdim olundu.
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T Ü R K A N QƏSƏBƏSİNDƏKİ X Ü S U S İ İNTERNAT
M ƏKTƏBİNDƏ G Ö RÜ Ş
Həmin giin H eydər Əliyev F ondunun prezidenti, YUNESKO-nun
xoşnıəranılı səfiri M ehriban x an n n Əliyeva Əzizbəyov rayonunun T ürk an qəsəbəsindəki E lm ar M irzəyev a i n a nitqi qiisurlu uşaqlar iiçün
respublika xüsusi in te rn a t nıəktəbində də olm uş, 169 şagirdin təhsil
aldığı m əktəbin problem ləri, şəraiti ilə m araqlanm ışdır.
M ehriban xam m ı h ö rm ət və ehtiram la qarşılayan şagirdlər və müəllim lər m əktəbə gəldiyinə görə ona m innətdarhqlarm ı bildirdilər.
Fondun prezidenti m əktəbin problem ləri ilə m araqlandı. 36 tərbiyəçinin çalışdığı m əktəbin d irek to ru İlham Ağayev bildirdi ki, bir neçə il
ə w ə l dam örtü y ü təm ir olunsa d a, işlər keyfiyyətsiz görülm üşdür. İşıq,
su dainı olsa da, qaz sarıd an çətinliklər m övcuddur. D irektor tədris
prosesindən də dam şaraq dedi ki, bu rad a xüsusi dərslər keçirilir. Şagirdlərin 134 nəfəri y ataq x a n ad a yaşayır. Loqoped otağmda uşaqlarla
fərdi məşğul olunur və m üəllim lər Moskva Pedaqoji İnstitutunu bitirmiş ali təhsilh k ad rlard ır.
M ehriban xam m Əliyeva dərsliklərlə, tədris, təlim-tərbiyə prosesi
ilə m araq lan d ı, ayrı-ayrı siniflərdə şagirdlərlə səmiıni görüşərək, onlan n bilik səviyj'əsinə xüsusi diqqət yetirdi, dərslərində uğurlar arzuladı. Fondun prezidenti d ah a so n ra yataqxana və yeməkxana ilə tanış old u , yenıəyin keyfiyyəti ilə m araqlandı, ərzaq anbarm a baxdı. Məktəbdə təm ir işlərinin aparılm asım n zəruriliyi vurğulandı.
Təhsil naziri Misir M ərdanov, P rezident Administrasiyasmın şöbə
m üdiri F atm a A bdullazadə də adları çəkilən məktəblərdə olmuşlar.

2 fe v r a l2 0 0 5

84

UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏSİ
İŞİNİN, YAŞAYIŞ ŞƏRAİTİNİN
DAHA DA YAXŞILAŞDIRILMASI
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN
ALİ MƏQSƏDLƏRİNDƏN BİRİDİR
H EYDƏR ƏLİYEV F O N D U N U N
PREZİDENTİ MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVA
BAK IDAK IİNTERNAT MƏKTƏBLƏRDƏ OLM UŞDUR
H eydər Əliyev F ondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşm əramh
səfiri M ehriban xamm Əliyeva Fondun hazırladığı Bakı şəhərinin intern a t m əktəbləri və uşaq evləri ilə tanışlıq üzrə dördm ərhələli proqram ın birinci m ərhələsi çərçivəsində fevralın 2-də paytaxtın Əzizbəyov
rayonunun M ərdəkan qəsəbəsində yerləşən əqli cəhətdən qüsurlu
uşaqlar üçün 3 nönırəli in tern atd a olm uşdur. U şaqlar və m üəllimlər
M ehriban xanım ı və qızı Leylanı səmimiyyətlə qarşıladılar, gül dəstəsi
təqdinı etdilər.
D irektor Taleh M əmmədov m əlum at verdi ki, 1984-cü ildən fəaliyyət göstərən internatd a 176 uşağın təlim -tərbiyəsi ilə 17 müəllim məşğııl ohır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində
olan internata Norveç H um an itar Təşkilatının nüm ayəndələri də vaxtaşırı baş çəkirlər.
M ehriban xanım ayrı-ayrı otaqlara, idm an salonuna baxdı, uşaqlan n istirabəti ilə m araqlandı. İngiltərənin Azərbaycana Birgə Yardım
Təşkilaünın nüm ayəndələri ilə görüşüb söhbət edən YUNESKO-nun
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xoijinəranılı səfirinə o n lan n in te rn a t m əktəblərində gördü>fı işlər, birillik proqram çərçivəsində keçirdikləri tədhirlər və göstərdikləri y ardnnlar barədə nıəlum at verildi.
Fondun prezidenti yem əkxana və m ətbəxlə də tanış oldu, buradakı
avadanlığnı yaxşı vəziy>'ətdə olm asnıdan, uşaqlara verilən yeməyin
keyfiyyətindən razı qaldığmı bildirdi.

İNTERNAT MƏKTƏBLƏRDƏ ŞƏRAİTİN
YAXŞILAŞDIRILMASI ZƏ RURİDİR
Iley d ər Əliyev Fondunun prezidenti, Y U N ESK O -nun xoşməramlı

XÜSUSİ MƏKTƏBİN ƏSASLI TƏMİRƏ
EHTİYACI YARDIR
Bu fikri lley d ər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESK O-nun xoşm əranılı səfiri M ehriban xanım Əliyeva B akının Əzizbəyov rayonunun
M ərdəkan qəsəbəsindəki ciddi tərbiyə şəraitinə ehtiyacı olan oğlanlar
üçün xüsusi ınəktəhdə olarkən bildirm işdir.
Ilörm ətli qonağı m əktəbdə gül-çiçəklə qarşılad ılar. 124 şagirdin
təhsil aldığı, 26 tərbiyəçinin çalışdığı m əktəbin direktonı N adir Əhmədov M chrihan xam m a m əlum at verərək dedi ki, 3 korpusdan ibarəl bu

ınnum M ərdəkan qəsəbəsindəki yetim və valideyn him ayəsindən ıııəh-

təhsil ocağı indiyədək tənıir olunm am ışdır. Keçən il aynlan vəsait hesabına yataqxananın bir hissəsi təm ir olunsa d a, vəsait çatışm adığına

rum olmuş uşaqlar üçün 2 nöınrəli xüsusi ijıtern at m əktəbinə getmişdir.

görə işlər yanınçıq qahm şdır.
M ehriban xanm ı Əliyeva II-IX siniflərdə şagirdlərin təhsili ilə ına-

səflri M ehriban xam m Əhyeva fevralın 2-də B aknını Əzizboyov rayo-

U şaqlar hörm ətli qonağı böyük m əhəbbətlə qarşıladılar.
M əktəbin direktoru K am ran Hacıyev m əlum at verdi ki, l)urada 53
peda(|oji işçi 299 uşağın təlim -tərbiyəsi ilə məşğul olur. Yerli icra hakimi^yəti lərəlindən vaxtaşırı könıək göstərilsə də, hinanın təmirə ehtiyacı v ard ır, vəsait də azhq edir. B urada hir uşağa gündəlik 7500 nıan a tİK j

raqlaııdı, idman salonu, kitabxana, tibb m əntəqəsi, yataqxana, yem əkxana və mətboxlə tam ş oldu, yem əyin keyfi>yəti ilə m ara(ilandı,
ərzaq nıəhsullarının saxlandığı an b ara baxdı. Söhbət zaınanı məktəbdə şəraitin yaxşılaşdırılm ası üçün m ühünı işlərin görülınəsinin zəruriliyi, binamn əsaslı təm irə ehtiyacnnn ohnası xüsusi vurğulandı.

yemək verilir ki, bu da azdır. İstilik sistemi bərbad vəziy>'əldə-

dir.
Bildirildi ki, ümumi>’yətlə, Əzizbəyov rayonunda olan bu tipli 41
m əktəbin təm irinə keçən il 600 milyon m anat (təcırihən h ər birinə 15
m iiyon) vəsait aynlnıışdır. B ununla cari təm ir işləri apanlsa da, əsaslı iş görməyə kifayət etm ir. Y ataqxana binalan dansqallıq edir.
Fondun prezidenti m əktəbin xüsusi təhsil proqranıı ilə m araqlandı,
a y n -a y n sinif o taq lan n ı, yalaq x an a binalarını, yem əkxana və nıətbəxi gəzərək, vəzijyəllə ətraflı tanış oldu.
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B Ü T Ü N PROBLEMLƏR BİRLİKDƏ
IIƏLL EDİLƏCƏKDİR
Ileydər Əliyev Fondunun prczidenti, YUNESKO-nun xoşm əram h
səfiri M ehriban xanım Əliyeva fevrahn 2-də Əzizbəyov rayonunun Buzovna (ləsəhəsində yerləşən sanatoriya tipli 13 nömrəli in tern at məktəbinə getmiş, 3 3 0 -a yaxın şagirdin oxuduğu, 56 müəllimin çalışdığı
bu təbsil ocağının vəziyyəti, prohlem ləri ilə tanış olm uşdur.
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D irektor Nizanıəddin M əmmədov və m üəllim lər hörm ətli qonağı səmimiyyətlə qarşılayaraq, uşaqlara göstərilən diqqət və qayğıya görə

yət yardım göstərm əhdir. H ər h ald a, buna ehtiyac var, çünki m əktəblərin əksəriyyəti də belə vəziyyətdədir.

Əsasən ərəb , fars, ingilis dilinin tədris olunduğu m əktəbin direktoru Ənvər M ustafayev nıəlum at verdi ki, b u rad a m üxtəlif rayonlardan
gəlmiş 750 uşaq təhsil ah r. Onların 100 nəfəri yataqxanada yaşayır,
qalanları isə dərsdən sonra evlərinə gedirlər. Şagirdlər arasında şəhid,
qaçqın və nıəcburi köçkün ailələrindən olan uşaq lar da v ard ır.
M ehriban xanım Əliyeva nıüəllim lərin problem i ilə m araqlandı. Onlar YUN ESK O-nun xoşm əramlı səfirinə xeyirxah fəaliyyətinə görə
m innətdarhqlarını bildirərək dedilər ki, ulu öndərim iz H eydər Əliyev
daim Vətən sevgisi ilə yaşam ış, gələcək nəsillərə, uşaqlara həmişə bö>iik diqqət və qayğı göstərm işdir. B ü tü n xalqım ız kimi uşaqlar da bu-

Fondun prezidenti dərs prosesini izlədi, m üxtəlif siniflərdə oxuyan
şagirdlərin bilik səviyyəsinə xüsusi diqqət y etirdi. Sonra istedadlı uşaq-

nu heç vaxt u n u tm u rlar.
Şagirdlər H eydər babaya qəlblərindəki sevgi və m əhəbbəti şerlərlə

ların rəsm lərindən ib arə t sərgi, yataqxana və yem əkxana ilə tanış oldu.

ifadə etdilər:

m innətdarlıqlarm ı bildirdilər. O n lar 43 il fəaliyyət göstərən m əktəbin
əsaslı təm irinə könıək olunm asını xahiş etdilər.
M ehriban xanm ı dedi ki, H eydər Əliyev Fondu xüsusi proqram hazırlam ışdu’. Mən b ü tü n in te rn a t nıəktəblərini gəzib tanış oluram və
b ü tü n problem ləri birlikdə həll edəcəjik. Ə lbəttə, heç bir fond bu işlərin öhdəsindən tək gələ bilməz. Təbii ki, dövlət stru k tu rları, ictimaiy-

M əktəblə tanışlıqdan sonra M ehriban xanım Əzizbəyov Rayon İcra

Qəlbi təmiz insanlarm ,
Görən gözü H eydər baba!
Beşikdəki körpələrin,
Şirin sözü H eydər baba!

H akim iyyətinin və rayon təhsil şöbəsinin rəhbərlərindən müvafiq layihə və təkliflər hazırlan araq təqdinı olunm asını xahiş etdi.
Təhsil naziri Misir M ərdanov, ənıək və əhalinin sosial müdafiəsi naziri Əli N ağıyev, P rezident Adm inistrasiyasının şöbə müdiri Fatnıa Abdullazadə də adları çəkilən m əktəblərdə olm uşlar.

Biz övladıq, o bir a ta,
Əlinıizdən tu ta -tu ta ,
Ç atdırdı xoşbəxt həyata,
Xalqımızı H eydər baba!

UŞAQLAR H EY D Ə R BABANIN DİQQƏT
VƏ QAYĞISINI UNUTM URLAR
H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı
səfiri M ehriban xanım Əliyeva fevralm 2-də M ərdəkan qəsəbəsindəki
Süleym an Rüstəm adına xarici dillər təm ayüllü 3 nömrəli əsas inter-

M ehriban xannn Əliyeva istedadlı uşaqlara təşəkkür edərək, onlara
dərslərində u ğ u rlar arzuladı, m əktəbin üm um i vəziyyəti, tədris prosesi ilə tanış oldu.

n a t m əktəbində də olm uşdur. Şagirdlər M ehriban xanımı və qızı Leylanı gül-çiçəklə qarşıladılar.
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xronologiya baxınnndau tarixiliyi və böyük əhəmiyyəti xoş təəssürat

HEYDƏR ƏLİYEV F O N D U N D A AZƏRBAYCAN
MUĞAMLARIİLƏ BAĞLI LAYİHƏLƏRİN
TƏQDİMATI KEÇİRİLMİŞDİR
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUN ESK O-nun xoşməraınlı
səfiri, Azərbaycan M ədəniyyətinin Dostları Fondunun rəhbəri Mehriban xannn Əliyeva fevrahn 2-də Azərbaycan m uğanıları ilə bağh layihələrin təqdim at m ərasinıini keçirm işdir.
Fondun binasm da təşkil ohm m uş tədbirə dəvət edilən tannım ış musiqişünaslar, muğam ustaları, m usiqiçilər, sənətşünaslar əw əlcə xalqımıznı üm um nıilh liderinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sərgiyə
baxddar, uhı öndərin nu rlu xatirəsini ehtiram la yad etdilər,
M ehriban xam m Əliyeva m ərasinıi açaraq, Fond barədə iştirakçılara m əlum at verdi və bildirdi ki, H eydər Əliyev Fondunun əsas məqsədi ulu öndərin. irsinin dərindən öyrənilməsi və gələcok nəsillərə çatdırdnıasıdır, Fondun bu gün həyata keçirdiyi xeyirxahhq, m ərhənıət
missiyasmdan danışan M ehriban xannn Əliyeva Prezident H eydər Əliyevin nuığam a, bu sənətin ifaçılanna həmişə böyük diqqət göstərdi\ini vurğuladı. Azərbaycanda nuısiqi ənənələrinin yaşadıhnasnıda böyük
xidm ətləri olan ümununilli lider H eydər Əliyevin arzu və istəklərinin
həyata keçirilməsi baxunm dan Azərbaycan nuığam ları ilə bağh layihələrin təqdim atınm əhəm iyyətindən dam şdı.
Mərasim iştirakçılanna videolentlər vasitəsilə göstərilən “Muğamir s ” , “M uğam -dəstgah” , “M uğam -ensiklopediya” , “M uğam -intern e t” , “M uğam -antologiya” , “Muğam aləm i” və “Muğam M ərkəzi” layihələrində bu musiqi növüııün unudulm uş səhifələri yada sahndı, hər
bir layihə barədə ətrath m əlum at verildi, ustad sənətkarların ifasmda

doğurdu.
Sonra dəyirm i masa arxasında layihələr barədə m üzakirələr aparüdı. M usiqişünas Nigar Axundova, Milli Musiqi Akadem iyasınm rektoru Siyavuş K ərinü, Bakı Musiqi A kadem iyasuıın p rorektoru Gülnaz
Abdullazadə, nuısiqişünas Iləsən Adıgözəlzadə, AMEA-nm əməkdaşı
Sənubər B ağırova, Bakı Musiqi A kadem iyasm ın professoru Zemfira
Səfərova, xalq artistləri, Prezident təqaüdçüləri Habil Əliyev, Canəli
Əkbərov, “S pace” teleşirkəünin əm əkdaşı N adir Axundov, B əstəkarlar İttifaqı sədrinin m üavini Ramiz Z öhrabov, xalq artisti Ramiz Quliyev, Bakı Musiqi Akadem iyasuun professoru Nərgiz Paşayeva, Prezident A dnünistrasiyasuun şöbə m üdiri F atm a Abdullazadə, Dövlət
Səsyazm alar Arxivinin müdiri Yaqub M ədətov, Bakı Musiqi Akademiyasınm aspirantı Əliağa Sədiyev layihənin Azərbaycan m odəniyj'əti,
milli-mənovi sərvotimiz olan m uğam ın inkişaf etdirilm əsi, qorunub
saxlanılm ası vo gələcək nəsillərə çatdırılm ası üçün çox dəyərli olduğunu söylodilər, təklifloriııi verdilor. Bildirildi ki, Azorbaycanda diinya
səviyyəH Muğam Mərkoziıü yaratmac[la, m uğam simpoziumları keçirməklo, kütləvi təbliğat vasitolərində muğam ifaçıhğma ([odərinco yer
verilnıəklə və to([dim edilən layihələri rcallaşdırm aqla xalqımızm böyük sorvoti olan m uğanu dünyada d ah a geniş təbliğ etınok m üıııkünd ü r,
M ehriban xanım Əliyeva m üzakirələri yekunlaşdıraraq öz fikirlərini
söylodi, ınüzakirədə səslonon təklinərin nəzərə ahnacağını, m uğamla
bağh hazırlannnş mükommol layihonin reallaşm ası üçün bü tü n sonət
adanılarının kömoyindon istifado ohm acağm ı vo bclo görüşlərin ənənəyo çevriləcoyini vurğuladı.

S J evra l 2 0 0 5

ayn-ayrı muğam parçaları səsləndirildi. Layihələrin rəngarəngliyi,
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UŞAQLARIN TƏLİM-TƏRBİYƏSİ
İŞİNİN, YAŞAYIŞ ŞƏRAİTİNİN DAHA
DA YAXŞILAŞDIRILMASI
AZƏRBAYCAN DÖVLƏTİNİN ALİ
MƏQSƏDLƏRİNDƏN BİRİDİR
HEYDƏR ƏLİYEV FO NDUNUN PREZİDENTİ
MEHRİBAN XANIM ƏLİYEVA BAKIDAKI XÜSUSİ
İNTERNAT MƏKTƏBLƏRDƏ OLMUŞDUR
H eydər Əliyev Fondunıııı prezidenti, YUNESKO-nını xoşm əraınlı
səfıri M ehriban xannn Əliyeva Fondun hazırladığı Bakı şəhərinin intern a t m əktəbləri və uşaq evləri ilə tanışiıq üzrə dördm ərhələli proqran n n dördüncii mərhələsi çərçivəsində fevralın 3-də paytaxtnı Sabunçu ray onunun Bilgəh qəsəbəsindəki əqli cəhətdən qüsurlu uşaqlar
üçün 11 nöm rəll yardımçı in tern a t m əktəbində olm uşdur. U şaqlar və
m üəllim lər M ehriban xannnı səmimiyyətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar.
M əktəbin direktoru M ehparə Cəl'ərova bildirdi ki, 1940-cı illərdə tikilib istifadəyə verilən bina indiyədək əsaslı təm ir olunm am ışdır. Pilot
dərslərinin keçirilməsi üçün F ransanın “T o tal” neft şirkəti tərəfindən
10 sinif otağından ibarət yardınıçı bina inşa olunm uşdur. B urada sağlam və xəstə uşaqların adaptasiyası üçün şərait yaradılm ışdır. 396 şagirdin oxuduğu və 56 müəllimin çalışdığı məktəbin təm irlə bağlı ciddi
problenıləri vardır.
M ehriban xam m ayrı-ayrı sinif otaqlarına baxdı, dərs prosesini izlədi, uşaqların təhsil səviyyəsi, idm an salonu, tikiş, dərzilik, xalçatoxu92

Xoşməramlı safır
m a və əm ək təlimi em alatxanası, y ataq x an a, yem əkxana ilə tanış oldıı, u şaq lan n əl işlərinə baxciı. 0 , m əktəb binasm m təm iri ilə bağlı
problem lərin həlli üçiin lazınıi təclbirlərin görüləcəyini vurğıılaclı.

TƏMİR İŞLƏRİ BU İLİN MAYINADƏK
BAŞA ÇATACAQDIR
H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUN ESK O-nun xoşməramlı
səfiri M ehriban xanım Əliyeva fevraluı 3-cIə Sabunçu rayonunun Maştağa qəsəbəsindəki yetim və valideyn him ayəsindən m əhrum olnıuş
uşaqlar üçün 1 nömrəli xüsusi in tern at m əktəbinə getm işdir. B urada
hörm ətli qonağı ehtiram la qarşıladılar.
İki tədris korpusundan və bir yataq x an a binasuıdan ibarət m əktəb
Avropa Birliyinin Azərbaycana yardım proqram ı çərçivəsində aynlm ış
vəsait hesabına əsaslı təm ir edilir.
M əktəbin direktoru Z aıır Quliyev bildirdi ki, 204 şagirdin oxuduğu
və 60 pedaqoji işçinin çalışdığı m əktəbdə təm ir işləri bu ilin mayınadok
tam başa çatdırılacaqdır. Lakin binaların qızdırılnıası və avadanlıqla
təchizat sarıdan çətinliklər nıövcuddur.
Fondun ])rezidenti tam tənıir olunm uş birinci tədris korpusu ilə, yem əkxana, m ətbəx, sinif otaqları ilə tanış oldu, bu təhsil ocağının avadanhqla təchizinə kömək göstəriləcəyini vurğuladı.

UŞAQLAR ÜÇÜN HƏR CÜR ŞƏIUİT
YAl^DILACAQDIR
H əm in gün H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun
xoşm əram lı səfiri M ehriban xamın Əliyeva Sabunçu rayonunun Pirşağı cıəsəbəsindəki sanatoriya tipli 10 nöm rəli in tern a t məktəbi ilə də tanış olm uşdur. D irektor Dilarə H əsənova ınəktəh hacıqında nıəlum at
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verorək dedi ki, buradakı şagirdlər əsasən yel xəstəlikləri olan ıışaqlardır. 545 uşağın 445-i yataqxanada qalır, qalanlarını isə valideynləri
dərsdən sonra evlərinə apai’irlar. Bu ıııəktəb də Avro|)a Birlivinin yardınn ilə tənıir olnnur və burada uşaqlar üçün hor cür şərait yaradılacaqdır.
YUXESKO-nun xoşınəraınlı sətiri 1961-ci ildon foalijyət göstərən bu torbiyə ocağının toınir olunınuş otaqlarına, şagirdlərin əl işlərino baxdı və
uşaqlar üçün yaradılınış şəraitdən razılığını bildirdi.

TƏDRİS PROQRAMLARINDA ƏMƏK DƏRSLƏRİNƏ
DAHA ÇOX ÜSTÜNLÜK VERİLİR
Bu barodo Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nıın xoşnıəranılı səfıri Mebriban xanını Əliyevaya fevralın 3-də Suraxanı qəsəlwsindoki əqli cəhətdon qüsurlu uşaqlar üçün 7 nönırəli internat ıııəktəbində olarkən ınəlunıat verilınişdir. Fondıın prezidenti sinif otaqları, akt vo
idınan salonları, yatatpcana, yenıokxana vo ınətljoxlə tanış oldu. Ə1 işlorindən ibarət sərgiyə baxdı, yenıəkləriıı ke>fıy>'oti ilə ınaracılandı.

DİPLOMATİK KORPUSUN UŞAQ EVLƏRİNƏ
YARDIMI TƏQDİRƏUYİQDİR
lleydər Əliyev Fondunun prczidenti, YUXESKO-nun xoşnıəraınlı sətiri Meln-iban xannn Əiiyeva fevralın 3-də SunLxanı rayonunun Yeni Günəşli (ləsolwsindoki 2 nöınroli uşa(i evində olnıuş, burada yaradılnıış şəraiti >fılisək qiyınətləndirınişdir.
Müdir Sevda Ilacıyeva burada 145 uşağın tolinı-tori)iyəsi ilə l9 pedaqo(Iiın nıəşğul olduğunu bildirdi.
Mehriban xannn Əliyeva uşaq evi ilə tanış oldu, Yaponiya, Türkiyə,
ABŞ sofırliklərinin buranın probleınlorinin həllinə köınok göstərnıələrindən, ABŞ-m hərbi attaşesinin yardnnı ilo xüsusi yeməkxananm tikiləcəjindən məmnunlıığunu s()ylodi.
Özfəalijyət kollektivinin çıxışı, uşa^ılarm söylodikləri şerlər mara^ıla
qai’şılandı. Mehriban xanım uşaqlaria xatirəşokli çəkdirdi.
Uşaqlar Mcydor Əliy(!v Fonduna “Bütün dünyanın uşaqlan” adlı rəsnı
osəri hədiyj’ə ctdilər.

Direktor Qabilə Bağırova bildirdi ki, nıoktəbin 326şagirdi, 67 pedaqoji işçisi vardır. Əınək dorslərinə ciddi fıkir verilir. Uşaqlar IX sinli bitirdikdon sonra Əhınədli qəsıbosində yerloşən 1 nöınrəli peşo ınoktəbinə göndəriliriər.
Direktor ınoktəbdo (|izdırıcı sistcmin ala-yarınıçıq işlodijdni do xatıriatdı. M(‘hriban xanıın |)robleınlərin holli üçün todbiriər göriilocəjini s()ylədi.
MoktoİK) gəlınəsindən xatiro olaraq, Fondun prozidentino hədi^yo toqdiın (‘dildi.
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BAKININ NƏRİMANOV MYONUNDAKI
PSİXONEVROLOJİ UŞAQ EVİ İLƏ TANIŞLIQ
lleydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUXESKO-nun xoşınoranılı sofıri Mchriban xanım Əliycva fevralın 3-də Bakınııı Xoriınanov rayonıındakı |)sixonevroloji uşaq (^vino gctınişdir. Onu bnrada soıniıniyyotlo, gül-çiçoklo (lai’şıladılar.
Uşaq evinin dircktoru Irado Mnsayeva nıəlıımat vcrdi ki, hazırda 73
uşağm olduğu, müasir tihbi ləvaziınatlaria təchiz edilıniş hn ınüossisənin
bina.sının tomiri üçün Bakı Baş Səhi>yo İdarosi vaxltışın könıək edir. Heç
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bir ciddi probleın yoxdur, bəzi çətinliklər var, bunlar da il ərzində büdcədən aynlan vəsait hesabnıa aradan qaldırılacaqdır.
Fondun prezidenti uşaq evində yaradılmış şəraitlə, balacalann əl işləri
ilə tanış oldu, miiayinə və müalicə prosesi, uşaqlara verilən yenıəklərin
keyfıyyəti iiə nıaraqlandı.

ANA NƏVAZİŞİNDƏN MƏHRUM OLAN
KÖRPƏLƏR S A Ğ U M BÖYÜMƏLİDİRLƏR
I ləmin gün Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşnıəramlı sətlri Melıriban xannn Əliyeva Nəsimi rayonundakı 1 nömrəli
körpələr evində də olnıuşdur.
Diqqət və qayğıya, balacalara baş çəkdiyinə görə hörmətli qonağa təşəkkür edən köqw lər evinin dJrektoru Nəhayət Əliyeva bildirdi ki, burada
46 kimsəsiz uşağa j^k sək səvij^ədə c[ulluq edilnıəsi üçün Səhiyyə Nazirliyi və yerli icra hakimiyyəti tərəfnıdən hər cür kömək göstərilir. Milxtəlif
huınanitar təşkilatlarm da köməyi vardır. Uşaqlara 3 yaşadək burada baxılır.
Yataq, müajdnə otaqlannda i)alacalara baş çəkən Mehriban xanım ƏIiyeva onlara əsl valideyn sevinci bəxş etdi, Fatimə və Zəhra əkiz bacılannı, digər körpələri qııcağnıa alaraq bağnna basdı, ana nəvazişindən məhrum olan fıdanlann qidalanması, müajdnəsi, sağlam böyümələri üçün yaradılmış şəraitlə tanış oldu.
YUNESKO -nun xoşnıəramlı səfiri gömlən işlərdən razılığmı vıırğulayaraq, kinısəsiz uşaqların gələcəkdə cəıniyyətdə layiqli yeriərinl tutınalan
üçün bundan sonra da h ər cür tədbiriərin görüləcəyini bildirdi.
Təhsil naziri Misir M ərdanov, Prezident Administrasiyasınm şöbə nıüdiri Fatm a AbduIIazadə tədbirdə iştirak edirdilər.

4 fevral 2005

CƏMİYYƏTDƏ YARDIMA ƏN
ÇOX EHTİYACI OLAN İNSANLARA
DİQQƏT VƏ QAYĞI HEYDƏR ƏLİYEV
FONDUNUN FƏALİYYƏTİNİN ÖNCtJL
İSTİQAMƏTLƏRİNDƏN BİRİDİR
HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNDA TALASSEMİYA
PROBLEMLƏRİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
"DƏYİRMİ MASA” KEÇİRİLMİŞDİR
o

Fevralın 8 -də H eydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə talasscmiya
problem lərinə həsr olunnıuş “Talassemiyasız həyat n aıninə” mövzusunda “dəyirm i m asa” keçirilm işdir.
Tədbirə dəvət olunm uş m üxtəhf beynəlxalq səhiyyə təşk ilatlan n ın ,
ölkəmizdə fəaliyyət göstərən diploınatik korpusun, iri yerli və xarici
şirkətlerin nüm ayəndələri, beynəlxalq ekspertlər əvvəlcə, xalqıımzın
üm uınmilli liderinin həyat və fəaliyyətini əks etdirən sərgiyə baxdılar,
uhı öndərin n u rlu xatirəsini ehtiram la yad etdilər.
Fondun prezidenti, Y UN ESK O-nun xoşnıəramlı sol'iri, Azərbaycan
M ədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti M ehriban xanını Əliyeva tədbiri açaraq iştirakçıları, o cümlədən ABŞ-ın Çikaqo Reproduktiv
G enetika Elmi Tədcıiqat İnstitu tu n u n direktoru Ənvər Quliyevi salamladı. 0 , fond barədə m əhıınat verərək bildirdi ki, Heydər Əliyev Fondunun əsas məqsədi ulu öndərim izin V ətən, xalq üçün göstərdiyi xidm ətləri, onun ünuım bəşəri ideyalannı, zəngin irsini təbliğ etınək,
gənclər və gələcək nəsillər üçün qoruyub saxlam aqdır. Fondun çoxşa-
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xəli fəali>yətinin öncül istiqam əllərindən biri cəıniy>'ətinıizdə yardnna
011 çox ehtiyacı olan insaniara diqqət və qayğjdır. Bu, ilk növbədə,
qaçqnı və m əcbııri köçkün ailələri, uşaq evləri, internat m əktəblərin-

Beynəlxalq Talasseıniya Fedorasiyasının di(|qətini bu problem in həlli
yollarım n araşdırılınasına cəlb etm ək, Azərbaycanda talassemiya xəstəlij'inin nıüalicəsi və diaqnostikası məqsədi ilə Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən ixtisaslaşdırılm ış ıııərkəzin və qan bankının yaradılnıası, talassenıiyadan əziyy'ət çəkən uşaqlarnı təhlükəsiz və keyfiyj'ətli qanla
təm in olunm ası üçün könüllü donor xidm ətinin inkişaf etdirilnıəsi, talassem iyanın yayılnıasınuı qarşısmnı alınm asnıdan ötrü əhalinin maa-

də tərbiyə alan uşaqlar və əlbəttə, m üxtəlif xəstəliklərdən əziyj'ət çəkən ın san lard ır. Fondun bu istiqam ətdə qısa zam anda bir neçə böyük
layıbə (dıabetli uşaqlara ən yüksək qayğı, uşaq evi və s. internat m əktəblərinin iııkişafı, “M ən Azərbaycam sevirəm ” rəsm sərgisi, qaçqnı və
m əcburi köçkün ailələrindən olan uşaqlarla görüşlər və) bazu’Iajıb həy ata keçirnıişdir. Talassenıiya xəstəliyinin ölkəmiz üçün çətin problem lərdən biri olduğunu kon k ret faktlarla diqqətə çatdıran M ehriban
xanım x atırlatd ı ki, A zərbaycanda talassem iya haqqm da ilk m əlumatlar keçən əsrin 50-ci illərindən sonra alnınnşdır. Azərbaycanm bir sıra ra y o n la n n d a talassenıiya geninin yayılnıa taleyi dünya üzrə rekord
göstəriciyə çatır. Talassem iya daşıyıcılarınnı əhalinin sayına görə orta
nısbəti 8 %-ə b ərab ərd ir. Yəni respublikam ızın h ər 12 sakinindən biri
bu potoloji genin daşıyıcısıdır. H ə r il 200-ə qədər böyük BETA-talas-

rifləndirilməsi və pren atal diaqnostika üsulu vasitəsilə xəstəliyin proqnozlaşdırılması (xüsusilə bu yeni ailələrə aid d ir), talassemiya ilə ınübarizə aparan bir sıra dövlətlərlə əm əkdaşlığnı genişləndirilməsi çərçivəsində ölkənıizdə yüksək ixtisaslı kadrların bazırlanm asıdır.
Sonra mövzu ətrafn ıd a nıüzakirələr oldu.
Səhiyyə ııazirinin ınüavini Elsevər Ağayev, ABŞ-nı Çikaqo Reproduktiv G enetika Elnıi Tədqiqat İn stitu tu n u n direktoru Ənvər Quliyev,

sem iya xəstə uşaq an ad an olur. Yaşayan böyük talassemiya xəstələri-

İtaliyam n B akıdakı səfiri M arqarita Kosta, B.A.Eyvazov adına Elmi
Tədqi{[at Henıotologiya və Transfiziologiya İnstitu tu n u n direktoi’u
Azad Hacıyev, “Savab dünyası” Talassem iya Assosiasiyasımn prezi-

nin sa>ı isə 2 m indən artıq d ır. Əslində bu rəqəm lər daha da yüksək ola

denti Xailə Quliyeva, “B arm ek ” şirkətinin prezidenti Hüseyin Arabul,

b ilə ı. Çünki ölkəm izin bəzi ucqar rayonlarında talassemiya diaqnozu

israilin Bakıdakı səliri Eytan Naye və Milli Məclisin deputatı Vəsadət

qoy'ulınur və an ad an olan uşaq xüsusi m üayinələrdəıı keçnıir, əfsuslar
olsun, həyatuıın ilk illərində vəfat edir və ölüm ünün səbəbi də bilin-

Əzizov çıxış edərək, adıçəkilən proqram barədo, lıabelə talas.seıniya
xostoliyi ilo m übarizo a|)aran və artuı m üsbot nəticəlor oldə edən bir sıra xarici dövlətlərlə, o cümlodən İtaliya, Y unanıstan vo Türkiyə ilə
əlaqəlorin genişləndirilm əsi ilə lıağlı fikirlərini açıqladılar, təkliflərini

n u r. Dunya səhiyyə təşkilatım n proqnozuna görə, Azərbaycanda talassem ıyannı proflaktikası lazım ınca təşkil edilm əsə, bu xəstəliyə düçar
olmuş xəstələrin sayınm 45 il ərzində 16 minə çatacağını xatırladan
M ehriban xanım Əliyeva bildirdi ki, hazırda H eydər Əliyev Fondu lalassem ıya xəstəliyinin qarşısını alnıaq məqsədi ilə bövük bir proqram
üzərində işləyir.

söylodilər.
Heydor Əliyev Fondunun bu xeyirxah təşobl)üsünü yüksok (liymətləndirən natiqlər vurğuladılar ki, bu bolanuı arad an qaldırılması üçün
hazırda Azorbaycanda bü tü n inıkanlar nıövcuddur. Fondun bu proble-

Həmin proqranıın əsas istiqam ətlərini iştirakçıların diqqətinə çatdıra n Fondun prezidenti dedi ki, b u n lar ictim aiyyətin, xarici ölkələrin və

nıo xüsusi diqqot yetirmosi də əminlik y arad ır ki, ölkəmizdə talassemiyalı uşa([lara xüsusi qayğı göstoriləcok, onların başqa ölkələrdəki kinıi
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tanı dəyərli həyat sürə bilm ələri və cəmiyyətə inteqrasiya olunmaları
üçiin əlindən gələni əsirgəraəyəcəkdir.
Çıxış edənlər xalqnnızın üm ummilli lideri H eydər Əliyevin səhijyəyə göstərdiyi diqqət və qayğmı x atırlatd d ar, A zərbaycan parlam entində nıüvafiq qanun layihələrinin hazırlanm ası və qəbuhı ilə bağlı nıəsələlərdən söz açddar. Xüsusi vurğulandı ki, P rezident İlham Əliyevin
tapşırığı ilə yeni tibbi texnologiyanm təbliği və avadanhğm ahnması
üçün bu il dövlət büdcəsindən ayrdan vəsaitin həcmi 15 q at artırdm ışdır.
M ehriban xanm ı Əliyeva “dəyirm i m asa”ya yekun v u ra ra q dedi ki,
hesab edirənı, çox vacib və dəyərh m üzakirələr oldu. Talassemiyadan
ən çox u şaqlar əzab çəkirlər. Xəstəlik böyük-kiçik tanm ıasa da, uşaqların əzabı daha ağrıdıcıdır. Amma dünyada bu xəstəhkdən tamamilə
sağaian insanlar var. O na görə çox böyük iş görm ək laznndır və bunun
ölıdəsindən yalnız birhkdə gəlnıək olar. Həm dövlət, həm də ictimaiyy ət, fondlar, im kanh insanlar birlikdə bu bəlanın qarşısını ala bilərlər.
H eydər Əliyev Fondu üçün isə əsas məsələ ixtisaslaşdırdm ış mərkəzin
və qan banl^ınm yaradılm asıdır. Beləhklə, biz bu gün bu problemin
həlh yolunda birinci addım ı birlikdə atdıq. H eydər Əliyev Fondu bu istiqam ətdə h ər bir yardım ı dəstəkləyir və təklifləri gözləyir.

9 fe v ra l 2 0 0 5

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN
DOSTLARI FONDU FİLARMONİYADA
MUĞAM AXŞAMI TƏŞKİL ETMİŞDİR
Azərbaycan M ədəniyyətinin Dostları F ondunun və YUNESKO-nun
“Muğam d ə stg a h la n ” layihəsi çərçivəsində fevrahn 18-də Müslüm
M aqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarm oniyasm da m uğam axşamı təşkil olunm uşdur.
Salona toplaşan m uğam sevərlər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi və YUNESK O-nun xoşm əram h səfiri, Azərbaycan
M ədəniyyətinin Dostları Fondunun rəhbəri M ehriban xanım Əliyevanı hərarətlə qarşıladılar.
Muğam axşam m ı Asəf Zeynallı adına Musiqi Kollecində təhsil alan
gənc xanəndələr “Ç ah arg ah ” təsnifi ilə açdılar. Sonra muğam ustası,
xalq artisti Ağaxan AbduIIayevin ifasında “Zabul-segah” səsləndi.
Fasilə zam anı Azorbaycan Prezidenti İlham Əliyev və xanım ı Mehriban Əliyeva respublikam ızm görkəmli ziyahları, mədəniyyət və incəsənət xadindəri ilə görüşüb ətraflı söhbət etdilər. Dövlətimizin başçısı
o n lan n qayğıları və prol)IemIəri ilə nıaraqlandı. Xalq artistləri Əlibaba M əmmədov, Canəli Əkbərov incəsənət xadim lərinə göstərilən diqqət və qayğıya görə P rezident İlham Əliyevə dərin təşəkkürlərini bildirdilər. O nlar Azərbaycan xalq musiqisinin misilsiz sərvəti olan m uğam ların dün y ad a təbliği sahəsində A zərbaycan M ədəniyyətinin
Dostları F ondunun məqsədyönlü fəaliyyətinin respublika ictimaiyyəti
torəfindən yüksək qiym ətləndirildiyini də qeyd etdilər.
Prezident İlhanı Əliyev Azərbaycanın modəni irsinin qorunm asm ın,
bütün dünyada daha geniş və ən yüksək səviyyədə təbliğ olunm asm m
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zərııriliyini vurğuladı.
Fasilədən sonra nuığam u sta la n - xalq artisti Arif Babayev, əraəkd ar artistlər - Könül Xasiyeva, Xəzal<ət T eym urova, Aygün Bayraınov a, habelə Fehruz Səxavət, Səbuhi İbayev və Sabir Abdullayevin ifa
etdikləri “Ş u r ” dəstgahı gurultulu alqışlarla qarşılandı.
Miili Məclisin sədri M urtuz Ələsgərov, P rezident Adm inistrasiyasınnı rəhbəri Ramiz M ehdiyev, nazirlər, kom itələrin, şirkətlərin başçıları, p ay tax t ictim aiyj'ətinin nüm ayəndələri m uğam axşam m da olmuşlar.

lO feü ra l 2 0 0 5

YENİ MİNİATÜR KİTAB ÇAPDAN
ÇIXMIŞDIR
Azərbaycan Respublikası “K itab” cəm iyyətinin xətti ilə nəfis tərtibatda “YUN ESK O -nun xoşm əramh səfiri” adh m iniatür kitab çapdan
çıxmışdır.
Yüksək poliqrafik səviyyədə, super cilddə, 38x51 m illim etr ölçüdə
olan m iniatür kitabda 2004-cü il sentyabrın 9-da Parisdə YUNESKOnun iqam ətgahında Azərbaycan Prezidentinin xanım ı, H eydər Əliyev
Fondunun Prezidenti M ehriban Əliyeva YUN ESK O-nun xoşməramlı
səfiri fəxri adının verilm əsi m ünasibətilə keçirilən m ərasimə dair materiallar öz əksini tapm ışdır. Kitabda YUNESK O-nun baş direktoru
Koişiro M atsuuranın , YUNESKO-nun xoşm əram lı səfiri M ehriban xannn Əliyevannı çıxışları və Azərbaycan P rezidenti İlham Əliyevin nitqi A zərbaycan, rus və ingilis dillərində verihnişdir.
R espublika “K itab ” cəmiyyətinin sədri Zərifə Salahovanın təşəbbüsü ilə nəşr olunan 176 səhifəlik m iniatür k itab d a verilən rəngli 12 fotoşəkil də m üasir kitab sənətinin və qrafikasının qabaqcıl nailiyyətlərinin göstəricisi hesab olunm alıdır.
Z.Salahova ınüxbirinıizə demişdir: “Bu gün Azərbaycanın mədəni
irsinin qorunm asında, onun beynəlxalq aləm də təbliğində böyük xidnıətlər göstərən M ehriban xanmı Əliyevanın YUNESK O-nun xoşməram lı səfiri adına layiq görülməsi milli mədəniyyətimizin tarixində əlam ətdar hadisədir. l99 5 -ci ildə M ehriban xam m Əliyevanın təşəbbüsü
ilə yaradılmış Azərbaycan M ədəniyyətinin Dostları Fondunun indiyədək uğurlu fəaliyyəti bunun bir daha bariz nüm unəsidir. M ehriban xanmı Əliyeva musiqi təhsili və gələcək nəslin m aarifləndirilm əsi, uşaq-
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la n n sağlamlığının qorunm ası və bir çox sahələrdə də özünün xoşməram lı fəaliyyəti ilə xalqm a xidm ət göstərir. K itabsevərlər tərəfindən
böyük m araq və rəğbətlə qarşılanan bıı yeni n əşr cari ildə ABŞ-da keçiriləcək m iniatür kitab sərgisində nüm ayiş etd iriləcə k d ir” .
Kitab “İndiqo” nəşriyyatında çap olunm uşdur.

1 9 f e v r a l2 0 0 5

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU
‘‘UŞAQ EVLƏRİ VƏ İNTERNAT
MƏKTƏBLƏRİNİN İNKİŞAFI”
PROQRAMININ HƏYATA
KEÇİRİLMƏSİNİ DAVAM ETDİRİR
Heydər Əliyev Fondunda “Uşaq evləri və in tern a t m əktəblərinin inkişafı” proqram m m reallaşm asm m gedişinə həsr edilmiş “dəyirmi mas a ” keçirilm işdir. Görüşdə Bakıdakı uşaq evlərinin və in tern a t məktəblərin rəh b ərləri, əlaqədar nazirliklərin və beynəlxalq təşkilatlarm
nüm ayəndələri iştirak etm işlər.
Tədbir başlanm azdan ə w ə l iştirakçılara bu proqram m B akıda həyata keçirilməsinin gedişi, Fondun prezidenti M ehriban Əllyevanm uşaq
evlərinə və in te rn a t m əktəblərə baş çəknıəsi, b u rad a uşaqlarla görüşləri, özünün bü tü n siyasi fəaliyyəti ərzində m illətin gələcəyi olan uşaqlan n sağlamlığuıa daim diqqət yetirm iş ulu öndərim izin adnıı daşıyan
Fondun rəhbərliyi tərəfindən onlara göstərilən qayğı və him ayə barədə film nüm ayiş etdirildi.
Fondun prczidenti, YUNESKO-nun xoşm əram lı səfiri M ehriban
Əliyeva “dəyirmi m asa”m n açılışmda çıxış edərək dedi ki, Fondun fəaliyyətinin əsas istiqam ətlərindən biri Azərbaycan cənıiyyətinin m üdafiəyə ən çox ehtiyacı olan üzvlərinə - uşaq evləri və in ternatlardakı
uşaqlara və yeniyetm ələrə, qaçqm və m əcburi köçkün uşaqlarına, habelə müxtəlif xəstəliklərə m übtəla olan uşaqlara yardnn göstərilməsi
ilə bağlıdır. Fondun fəaliyyət göstərdiyi qısa m üddət ərzində bu sahədə çox işlər görülm üşdür - uşaq evləri və in tern a t m əktəblərin şa-
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girdləri arasında “Mən uşaqları sevirəm ” m övzusunda rəsnı m iisabiqəsi keçirilmiş, Bilik Günii ilə əlaqədar qaçqm -köçkiin u şa q la n n a m əktəb ləvazimatı verihniş, Fondun, Azərbaycan D iabct Cəmiyyətinin və

dio reklanıları hazniannıış, veb-sayt yaradılm ışdır.
YUNİSEF-in Bakı nünıayəndəliyinin başçısı X anna Singer u şaqlann

D aniınarkanın “\o v o X ordisk” şirkətinin təşkilatçılığı ilə “Diabetlə
xəstələnıniş uşaqlara daha çox qayğı” layihəsi gerçəkləşdirihniş, qaç(jın-köçkün uşaqları, uşaq evləri və in tern a t m əktəblərinin şagirdləri
üçün Güliistan sarayında yeni il şənlikləri keçirilnıiş, “Talassenıiyasız
həyat n aın in ə” layihəsi yerinə yetirilm iş və bu layihə çərçivəsində ixtisaslaşdınlm ış m ərkəz, qan bankı yaradıhnışdır.
Fondun prezidenti bildirdi ki, indiki “dəyirıni m asa”nın keçirilməsindən məqsəd “Uşaq evləri və in te rn a t m əktəblərin inkişafı” layihəsinin birinci mərhələsinə yekun vu rm aq , bu proqram ın perspektivinə
d air yeni təklitləri m üzakirə etm əkdir. Birinci nıərhələnin gedişində
B akının 25 uşaq evinə və in te rn a t m əktəbinə baxış keçirilm iş, bu tədris ocaqlarındakı mövcud şərait öyrənilm işdir. Növbəti m ərhələdə respublikanın qalan bölgələrindəki uşaq evləri və in te rn a t m əktəblərində
ınonitorinq keçiriləcəkdir.
Proqram ın əlaqələndiricisi İlqar M ustafayev birinci m ərhələnin yekunları haqqında m əruzə etdi. 0 , proqraım n əsas cəhətlərindən danışaraq dedi ki, fəaliyyət proqram ına təhsil, səhiyyə, uşaq evləri və intern a t m əktəblərin texniki təchizatı, ictinıaiyyətin bu prosesdə iştirakının fəallaşdırılması sahəsində işlər daxildir. H azırda uşaq evləri və
in tern at m əktəblərin yetirnıələri üçüıı Heydər Əliyev Fondu yamnda
resurs mərkəzi yaradılması istiqanıətində işlər görülür. Proqram çərçivə.sində ekoloji və sosial xarakterli tədbirlər, festivallar, sərgilər, konsert p ro q ram lan , bayranı şənlikləri keçirilm əsi, telefonla “Birbaşa
x ə tt” açılması da nəzərdə tu tu h ır.

hü q u q lan n a dair bir çox beynəlxalq sənədlərə qoşulan Azərbaycanla bu
beynəlxalq təşkilat arasında oınəkdaşhq yaratınağın zəruriliyini vuığuladı. 0 dedi ki, bu müəssisələrdo təhsil alan uşaqların problem lərinin həlli sahəsində Azərbaycanın nümunəsi başqa ölkələr üçün də iaydah olardı və bu, YUXİSEF rəhbərliyinin diqqətinə çatdırılacaqdır.
Bakıdakı uşaq evlərinin və in tern at m əktəblərin rəh b ərlən çıxışlannda mövcud problem lərdən söhbət açdılar, o n la n n müəssisələrində əsash
yenidənqunna işlori aparılnıasının, köhnəlm iş santexnika avadanlığının
və digər kom nuınikasiyalann dəyişdirilməsinin zəruriliyini qeyd etdilər.
M əzunlann mənzillo təmin olunması və işə düzəldihnəsi ilo bağlı ınəsələlər həlli ləxirosalınınaz mühünı vozifələr kimi göstərildi. ........................
Həınçinin bildirildi ki, proqram çərçivəsində “İnfotek” icüm aı bırlıyi
zəif görən uşacjlar iiçün bir sıra m oktəbləri Brayl əlifbası olan m onitorlu kom püterlə təmin elnıəyi, habelə dərslikləri, bodii ədəbiyyat əsərlənni Azorbaycan dilində səslondirınok üçün konıpüter pro(iraınIan yaradılmasını plaıılaş(hnr.
^
,
Heydor Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban Əlıyeva dəyırmı mas a ”ya yckun vurara^ı dedi ki, ııroqranı həyata keçirilərkon başlıca diq(}əti nıoktəblərdə ev şoraiünə m aksimunı yaxın olan nıühit yaradıhnasına yönəltnıək lazuııdır. Buıımıla əlaqədar hazırda 9 nıəktəbdə osaslı tənıir işləri, rahatlığı yaxşılaşdırmaq üçün lazımi todbirlor görüliir. bondun başçısı Azorbaycannı bütün dövlot stru k tu rların ı, vətəndaşlannı aılo ocağımn istisindon m əhrunı ohınınuş u şa(|lan n taleyini yüngülləşdirnıək işindo foal iştirak etməyə çağırdı.
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Proqram ın həyata keçirilnıəsinin gedişini daha geniş işıqlandınnaq
üçün ən populyar KİV-lərdə xüsusi ru b rik alar açıhnış, televiziya və ra-
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
XANIMI MEHRİBAN ƏLİYEVANIN
ROMADA GÖRÜŞLƏRİ

m araqlandı. Bergeze qalereyasm da 17-18-ci əsrlərə aid təsviri sənət
əsərlərindəki real m əişət lövhələri, m ənzərələrdəki təbiilik, rom antika,
təbiətin canlı boyaları, zahiri təm təraq və tən tən ə ruhunun üstünlük
təşkil etdiyi realizm elem entləri istər-istənıəz insanlarda xoş ovqat yarad ır.
M əşhur İtaliya m em arı və heykəltəraşı Berinin heykəllərində, mo-

Azərbaycan Respııblikasının Prezidenti İlham Əliyevin İtaliya Respublikasına və V atikan Dövlətinə rəsnıi səfəri çərçivəsində H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, Y U N ESK O -nun xoşm əranılı səfiri M ehriban
xanım Əliyeva üçün də ayrıca, xüsusi səfər proqram ı tərtib ohuımuşdu.
M ehriban Əliyeva vaxtilə İtahya kraU arm m və hazırda isə dövlət başçısmm iqam ətgahı oian, m öhtəşəm tarixi abidə kimi öz füsunkar gözəlliyi
ilə seçilən P rezident Sarayı ilə tanış oldu. Azərbaycan Prezidentinin xanım m a m əlum at verildi ki, sarayın K iyurunale salonu im perator Napo-

num ental kom pozisiyalarda güclü dinam ika elə ilk baxışdan diqqəti
cəlb edir. İtaliyada həssashqla qorunan və böyük səxavətlə qonaqlara
nüm ayiş etdirilən hər bir mədəniyyət abidəsi, incəsənət nüm unəsi istər-istəm əz onu m üşahidə edənlərdə bu ölkəyə rəğbət, xoş duyğular
oyadu’. Azərbaycan Prezidentinin xanım ı M ehriban Əliyeva tanışlıqdan m ənm un qaldığmı bildirmişdir.

1 m a rl 2 0 0 5

leonun Rom ada qarşılanm ası üçün hazırlanm ışdı. Təxm inən 1800-cü illərdən bu sarayda yer alan valehedici incəsənət nüm unələri öz orijinaliığı və gözəlliyi ilə göz oxşayır. 1870-ci illərdən başlayaraq bu saray Ronıa krallarm m iqanıətgahı idi.
M ehriban xanım Əliyeva təxm inən iki əsrlik tarixi olan saraydakı mərasim o ta q la n n a , güzgülü salona, təbii yolla daim təmiz hava ilə təchiz
cdilən o taq lan n layihələşdirilməsi qay d alan n a, divarlarda, tavanda,
hətta döşəm ələrdə yüksək peşəkarlıqla təsvir olunan və İtaliya mədəniyyətinin zənginliyinin əyani göstəricisi kimi diqqəti cəlb edən nadir incəsənət əsərlərinə, qədim və zəngin İtaliya m ədəniyyətinin digər nünıunələrinə baxdı.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban Əliyeva Romadakı
uşaq xəstəxanasnıa da baş çəkdi. K ənar şəxslər üçün qapalı olan və videoçəkiliş üçün icazə verilm əyən bu tibb ocağmm müalicə və fəaliyyət
prinsipləri ilə yaxm dan tam ş oldu.
M ehriban xanm ı Əliyeva Rom adakı nadir incəsənət muzeyləri ilə də
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MEHRİBAN XANIM ƏLIYEVA
YUNESKO-nun XOŞMƏRAMLI
SƏFİRLƏRİNtN İLLİK İCLASINDA
İŞTİRAK EDƏCƏKDİR
Xoşınəraınlı səfir, H eydər Əliyev Fondıınıın və Azərbaycan Mədəniyyətinin D ostlan Fondnnun prezidenti M ehriban xannn Əliyeva
n ıartnı 3-4-də Parisdə, Y U N ESK O -nnn xoşm əranılı səfirlərinin illik

Xoşməramlı səfır
sələlərlə əlaqədar ölkəmizdə görülən nıühüm işlər barədə ətrafh məlum at verəcək, hai)elə bir sıra görüşlər keçirəcəkdir.
YUNESKO M ehriban xamm Əliyevanın Azərbaycanda və Qafqaz
regionunda mədəni irsin qorunm asında, təhsilin və idm anın inkişafm da xidm ətlərini yüksək qiym ətləndirir. Bu beynəlxalq təşkilat Azərbaycan Prezidentinin xam m ım n fəaliy>'ətinə böyük diqqət y etirir. YUNESKO-nun saytında M ehriban xanım Əliyeva haqqnıda xüsusi səhifə açılmış, onun gördüyü işlər barədə geniş inform asiya, habelə xoşməram lı səfır adınm verilməsi m ərasiminə dair x əb ər, fotoşəkillər yerləşdirilmişdir.

iclasnıda iştirak etnıək üçiin F ransa paytaxtnıa yola diişmüşdür. Mehriban xanını Əliyevannı Parisə səfəri böyük m araq doğurnr.

2 m a rl 2 0 0 5

YUNESKO-dan verilən m əhunata görə, iIHk iclasda dünyam n bir sıra görkəndi ictim ai-siyasi, elm və m ədəniyyət xadim ləri, o cümlədən
Mstislav Rostropoviç, M onserrat Kabalye, M ərakeşin şahzadəsi Lalla
M ərj'ənı, L üksem burqun hersoginyası M ariya Tereza, habelə Ömər
Zülfü Livanelh, Zurab Sereteli və digər xoşnıəram lı səfirlər də iştirak
edəcəklər.
İclasda təhsilin davandı inkişafda rolu və onun hannya müyəssər olm ası, təbii fəlakətlər zanıanı Y UN ESK O-nun fəaliyyəti və bir sıra digər məsələlər m üzakirə olunacaqdır.
YUNESKO-nnn baş direktoru Koiçiro M atsuuranın giriş nitqindən
sonra təhsilin davamh inkişafda rohuıa həsr olunm uş ongünlüyün toqdim atı keçiriləcəkdir,
Sonra YUN ESK O -nun xoşm əram lı sətu'ləri bu təşkilatın Hökuınətlərarası O keanoqrafiya Komissiyası tərəfindən hazırlanm ış və 2007-ci
ildə istifadəyə veriləcək Sunaıniyə qarşı xəbərdariıq sisteıni ilə tanış
olacaqlar.
M ehriban xanım Əliyeva illik iclasda çıxış edəcək, gündəlikdəki mə-

110

111

Mehriban ƏLİYEVA

YUNESKO-nun XOŞMƏRAMLI
SƏFİRİ, HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ MEHRİBAN XANIM
ƏLİYEVA “ CASPİAN ENERGY
İNTEQRATİON AWARD - 2 0 0 5 ”
BEYNƏLXALQ MÜKAFATINA
LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR

Xoşməramlı səfır
dər Əliyev khıbun təsis etdiyi yeganə və xüsusi m ükafata - “XX əsrin
siyasi h d e ri” m ükafatm a, Prezident N ursultan Nazarbayev “İhn Avrasiya h d eri” nıükafatm a, Prezident İlham Əliyev isə “İhn siyasi xadim i”
m ükafahna layiq görülm üşdülər.

3 m a r l2 0 0 5

Xəzər İnteqrasiya İşgüzar K lubundan AzərTAc-a daxil olmuş mətb u at m əlum atm da bildirilir ki, Y U N ESK O -nun xoşməramlı səfiri,
H eydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan M ədəniyyətinin Dostları Fond unun prezidenti M ehriban xanım Əliyeva “2004-cü ilin ictimai xadim i” nominasiyası üzrə “ Caspian Energy İnteqration A w ard-2005”
beynəlxalq m ükafatnıa layiq görülnıüşdür. Bu ən yüksək m ükafaün
verihnəsi barədə q ərar kiuba daxil olan və 30 ölkəni təmsil edən 1 0 0 dən artıq şirkətin və təşkilahn keçirdiyi rəy sorğusunun nəhcalərinə
əsasən qəbul ohnunuşdur.
M ükafaün təqdim edilməsi m ərasim i qarşıdakı aylar ərzində Bakıda
keçiriləcəkdir. Həmin m ərasim də khıbun birinci və ikinci dərəcəli mük afatian n m da təqdim ediləcəyi göziənilir.
X atırladaq ki, beynəlxalq m ükafat 2002-ci ildə təsis olunm uşdur.
X əzər-Q ara dəniz hövzəsi ölkələrinin inkişafi və inteqrasiyasm a xidm ətlərinə görə Azərbaycan Prezidenti H eydər Əliyev, Rusiya Preziden h Vladim ir Puhn və Q azaxıstan Prezidenti N ursultan Nazarbayev
həm in il bu m ükafatla təltif edihnişdilər. 2003-cü ildə Prezident Hey-
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PARİSDƏ YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRLƏRİNİN
İLLİK İCLASI BAŞLANMIŞDIR

h səfirlərin göstərdiyi m ünasihətdən, xüsusilə QİÇS kimi təhlükəli xəstəlikdən əzab çəkən xəstələrə onlarm köm əyindən söhbət açımş, rəhbərlik etdiyi qurunuın təhsil sahəsində BMT ilə əlaqəsindən ətraflı danışnnş və YUNESKO-nun tədrisin keyfiyyətini daim diqqət m ərkəzində saxladığını vurğulam ışdır.

Y UN ESK O-nun xoşm əram lı səfiri, H eydər Əliyev Fondunun və
Azərbaycan Mədəniy^'ətinin D ostları F ondunun prezidenti M ehriban
xam nı Əiiyeva xoşnıəram lı səfirlərin illik iclasm da iştirak etm ək üçün
Fransa p ay tax tn ıa gəlm işdir.
M artm 3-də iclas öz işinə başlam ışdır. YUN ESK O-nun iqam ətga-

Baş direktor bildirm işdir ki, Cənub-Şərqi Asiyadakı dağıdıcı sunanıi zamanı valideynlərini itinniş uşaqlara qayğı göstərm ək məqsədilə
YUNESKO xüsusi layihə hazırlam ışdır. Cənab K .M atsuura İraq və
Əfqanıstanda m üharibələr nəticəsində tarixi abidələrin dağıdılmasından narahatlıqla bəhs etm iş, m ədəniyyətin inkişafm a göstərdikləri
xidnıətlərinə görə bir çox xoşınəramh səfirə, o cümlədən M ehriban
xanım Əliyevaya təşəkkür etm işdir.

lunda M elıriban xam m Əliyevanı təşkilatm baş direktoru Koiçiro M atsu u ra və digər rəsmi şəxslər səminıiyyətlə qarşdam ışlar. Baş direktor
iclası açaraq , xoşm əramlı səfirlərin beşinci görüşünün iştirakçılanm

YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri M ehriban Əliyeva iclasda çıxış
etm işdir. 0 demişdir:

salam lanuş, son bir ildə iki nəfərin xoşməramlı səfir adm a layiq görül-

Əwəlcə burada ohnağm ıdan nıəm nunluq duyduğum u demək istəyirəm . Bildiyiniz kimi, ilk dəfədir ki, bu görüşdə iştirak edirənı və mon

düyünü x atu ’Iatm ışdır. X oşm əranılı səfir adına layiq görülmüş Mebriban xannn Əliyevamn ölkəmizdəki fəaliyyətindən m əlum at verən
K .M atsuura bildirm işdir ki, o, 1995-ci ildə qeyri-hökum ət təşkilatı
olan Azərbaycan M ədəniyyətinin Dostları Fonduna rəhbərhk etməklə
yanaşı, m ədəni irsin qorunm ası, 2003-cü ildə YUNESKO-nun bəşəriyyətin m ədəni irs siyahısına daxil etdiyi nıuğam larm təbliği və zəngin

YUNESKO ailəsi ilə - sizinlə hirgə ohnağım dan çox sevinirəm .
Bu gün 2004-cü ilin sentyahr aym dan xoşm əram lı səfir kinıi mədəni irsin qorunm asm a cəlb olunduğum bir sıra layihələr barədə qısa məhm ıat vermək istəyirəm .

Azərbaycan m usiqisinin inkişafı sahəsində xüsusi xidnıətlər göstərmişdir. Xoşm əram lı səfir kim i M ehriban Əliyeva mədəni irsin qorunub

Biziın layihəmiz nıilli musiqiıniz olan muğam və onun m üxtəlif sahələrini əhatə edir. Ümumilikdə biz 1 0 -dan çox layihə üzərində işləyirik. Bımlardan l)əziləri artıq haşa çatm ışdır, bəziləri icra olunur. I)i-

saxlanm asına dair K onvensiyanın təqdimatı ilə bağlı ötən ilin dekabr
aym da Kazan şəhərində keçirilm iş tədbirdə iştirak etmişdir.

gərləri isə yaxın gələcək üçün nəzərdə tu tulm uşdur. Icazə verin, yenicə başa çaimış bir layihə - Azərhaycan nuığam sən o tk arlan n ın ə w əllə r

Baş d irek to r son zam anlar M ehriban xam m Əliyevanm xəstə və va-

yazılmış nuısiqi parçalarının təmizlənməsi və yenidən yazılması barədə

lideyn him ayəsindən m əhrum uşaqlara göstərdiyi qayğmı yüksək qiym ətləndirm işdir.

danışım . O nlann orijinallannm bir çoxunu xaricdə axtarm alı olduq.
B una baxm ayaraq, hiz u ğ u r əldə etdik və o n lan SD disklərə köçürə
bildik. Sizə nuısiqi dəstini təqdiın etnıək istəyirəm . Ümid edirəm ki,

Sonra Koiçiro M atsuura dünyanı təhdid edən hadisələrə xoşməram-

nuısiqini dinləm əklə siz zövq alacaqsınız. Buna əlavə olaraq, biz məş-
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h u r xanəndələrin haqqm da və muğam fəlsəfəsinə aid bir sıra k itab lar

problem lərindən, uşaqlar arasm da savadsızhqdan bəhs edən sənədli
fıhnlər göstərilm işdir.

nəşr elm əyi də p lan laşd ın n q .
Bizim diqqətimiz başlıca olaraq bir m əsələyə - Bakı şəhərində Beynəlxalq Musiqi M ərkəzinin yaradılm asm a yönəldihııişdir. Bu musiqi
m ərkəzini y aradarkən nəinki m usiqiçilərin, həm də nm siqisevərlərin
buraya gələrək m usiqini dinləm əsini, ənənəvi musiqimiz barədə m üzakirələr aparm ağı və yaşh nəsildən olan sən ə tk a rlan n öz təcrübələrini,
biliklərini və ustahqlarm ı yeni nəsllə böKişdürülməsini nəzərdə tutm u-

Sonra Y UN ESK O-nun baş d irektoru Koiçiro M atsuura xoşm əram h
səfirlərlə x atirə şəkli çəkdirmiş və onlarm şərəfinə ziyafət verm işdir.
Azərbaycan Prezidentinin İcra A paratm m H u m anitar siyasət şöbəsinin
m üdiri Fatm a Abdullazadə və öİkəmizin YUNESKO-dal^ı səfiri Eleonora Hüseynova iclasda iştirak etm işlər.

şuq. Ü nnd edirik ki, bu m ərkəz həm də m üxtəlif ölkələrdən olan insan h ın n görüş yerinə çevriləcək, dünya m ədəni irsinin qorunub sax-

Əsgar ƏLIYEV,
4 m arl 2 0 0 5

iannıası yohında d ah a bir addım olacaqdır.
Sonda dem ək istəyirəm ki, Azərbaycan YUNESKO ilə yaxm əməkdaşhqdan q ü ru r dujaır və onun dünyadakı layihələrinin b ir hissəsi olm asm a həm işə hazırdır. Sizinlə bir yerdə ohnaqdan q ü ru r duydum .
Çox yaxm gələcəkdə sizi Azərbaycanda salam lam ağa üm id edirəm . Çox
sağ ohm!
M ehriban xanm ı Əliyevanm çıxışı çox m araqla dinlənihniş və sürəkii aiqışlarla qarşılanm ışdır.
Digər xoşm əram lı səfirlər də gördükləri işlər barədə m əlum at verm iş, b ü tü n dünyam hədələyən QİÇS xəstəliyinin yayılmasmdm naralıath q lan n ı vurğulam ış, YUNESKO tərəfindən həyata keçiriləcək tədbirlərə m ünasibətlərini bildirm iş və təklillərini söyləmişlər.
T ürkiyənin xoşm əram h səfiri erm ənilər tərəfindən uydurulnuış
“so y q ın n n ” bir çox ölkələrin tannnnasm da narahatlığnn xüsusi vurğulam ış, YUXESKO xətti ilə bu nıəsələnin anışdınlm asm a dünyanın tanmmış tarixçi alim lərinin cəlb ohım nasını xahiş etm işdir.
Iclasm gedişində sunam i faciəsini, Əfqanıstanda taliblər tərəfindən
buddizm ə m əxsus tarixi abidənin dağıdılm asını, ərəb dünyasm m musiqisini, adət və ənənələrini əks etdirən, Afrika ölkələrində içnıəli su
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YUNESKO-nun BAŞ DİREKTORU
XOŞMƏRAMLI SƏFİR MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVANI QƏBUL ETMİŞDİR
YUXESKO-nun baş direktorıı Koiçiro M atsııura Parisdə xoşməranılı səfirlərin illik iclasnıda iştirak edən xoşm əranılı səfir, Heydər
Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyy'ətinin D ostları Fondunun
prezidenti M ehriban xannn Əliyevanı qəbul etm işdir.
Görüş zamanı M ebriban xanm ı Əliyeva A zərbaycan Prezidenti İlham Əhyevin sənıinıi salam larnıı baş d irektora çatdırm ışdır. Son

Xoşməramh səfır
ni xatırlatnnş və bu il həm in səfərin baş tutacağm a əmin olduğunu bildirmişdir.
Baş direktor YUNESKO ilə Azərbaycan arasm da elm, təhsil və mədəniyj^ət sahələrində ınövcud əlaqələrin inkişafm dan razı qaldığnıı xüsusi vurğulam ışdır. K .M atsuura Azərbaycan P rezidenünin m addi-m ədəni irsin qorunnıası sahəsindəki tədbirlərini yüksək qiym ətləndirm iş,
Azərbaycanı zəngin tarixi abidələrə, nıədəniyyətə, o cümlədən ınusiqiyə malik bir ölkə kimi səciyyələndirmişdir.
Azərbaycanm YUNESKO yanm dakı daimi nünıayəndəsi səfir Eleonora Hüseynova görüşdə iştirak etınişdir.

Əsgər ƏLİYEV,
5 m a rl 2 0 0 5

dövrdə YUNESKO ilə Azərbaycan arasuıda əm əkdaşhğnı daha da inkişaf etdiyini vurğulayan xoşm əramlı səfir Azərbaycan nıusiqisinə, xüSU.SİİƏ nıuğanıa göstərilən qayğnıı, onun nıədəni irs siyahısma daxil

edihnəsini, YUXESKO-nun bu sahədə m əqsədyönlü fəaliyyətini yüksək qiym ətləndirm işdir.
M ehriban xanm ı ƏHyeva rəhbərlik etd iji fondlarm gördüyü işlər,
m addi-m ədəni irsin, o cüm lədən nuığam larnı qorunm ası və təbliği ilə
bağlı həyata keçirilən layihələr barədə nıəlum at verm iş, eyni zamanda
bu və digər məsələlərdə YUXESKO-nun dəstəyinə, yardnnm a ehtiyac
duyulduğunu söyləmişdir. M ehriban xanun YUNESKO-nun xoşməramlı səfirlərinin illik iclasnıuı ümumi fəalijyət proqram m a təsirini də
vurğulanuşdır.
Cənab Koiçiro M atsuura xoşm əramh səfirlərin illik iclasmda iştirakm a görə M ehriban xannn Əliyevaya təşəkkür etm işdir. Ötən ilin
sentyabrm da YUN'ESKO-da keçirilmiş tədbirdə Prezident İlham Əliyevin iştirakm dan l)öyük m əm nunluq duyduğunu söyləyən Koiçiro
M atsuura dövləümizin başçısuun onu Azərbaycana səfərə dəvət etdi>i-
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höyük m om nunluqla qobul edirənı.

YUNESKO-nun XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ,
AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN
DOSTLARI FONDUNUN PREZİDENTİ
XANIM MEHRİBAN ƏLİYEVAYA

Cari həftə Parisdə keçirilocok görüşüm üz zam anı bu və digər nıəsələlərin m üzakirəsini səbirsizliklə gözləyironı.
Xamm Əliyeva, Sizə yüksək ehtiram həslədiyimə əmin olmağınızı
xahiş edirəm .

H ö rm ə lb Koiçiro MATSUUIİA,
YUNESKO-nıın baş direklorıı
P a ris, 2 m arl 2 0 0 5 -c i il

X anım Əliyeva!
2005-ci il 9 yan v ar və 11 fevral tarixli ınəklublarınıza, şifahi ənənələr və musiqi ənənələri üzrə YUXESK O-nun xoşməranılı səfiri kimi

5 m a rl 2 0 0 5

m ədəni irs sahəsində YUN ESK O -nun fəaliyyətinə böyük cləstəyinizə
görə Sizə təşəkkür edirəm .
Bildiyiniz kim i, nuığam nı qorunub saxlanılm asm a və təbliğinə dair
layihə b arəd ə təkhf Yaponiya hökum ətinin m üzakirəsinə və m ali\^’ələşdirilməsinə təqdiın edilm ək üçün indi Azərbaycan Mədəniyyət Xazirliyi ilə sıx əm əkdaşlıq şəraitində lıazırlanm anın yekun m ərhələsindədir. Qeyri-m addi mədəni irsin qorunnıası və təhliği işinə Sizin necə
böjfık əhəm iyyət verdiyinizi bilirəm və əm inəm ki, YUNESKO həmin
layihənin həyata keçirilm əsinə yüksək diqqət yetirəcəyinizə ümid edə
bilər.
B undan əlavə, nıuğamın qorunub saxlanılm ası işində höyük xidınətlərinizi qeyd edirəm və bu m ühüm sahədə ölkənizə tölıfənizə görə səmimi təşəkkürüm ü bildirmək istərdinı. Bildiyiniz kinıi, B əşərijyətin şifahi və qeyri-m addi irsinin orijinallarm ın üzə çıxarılmasnıa dair |)roqraım n məq.sədlorinin başlıca əsası təşkilatımıznı üzvü olan ölkəlori onlarm qeyri-m addi mədoni irsin qorunuh saxlanılma.sı üçün soylorini
gücləndirm əyə təşviq etm əkdən ibarətdir.
B ununla yaııa.şı. Fondunuzun lO-cu ildönümü və muğama dair layihənin təqdim atı nıünasihətilə məra.simdo iştirak barədə dəvotiııizi
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YUNESKO-nun XOŞMƏRAMLI
SƏFİRLƏRİNİN İLLİK İCLASI
BAŞA ÇATMIŞDIR

Xoşməramlı səflr
da muğamın inkişafi üçün xüsusi p roqram ların həyata keçirildiyini xatırladan M ehriban xam m nuığanun mədəni irs siyahısm a daxil edilməsini ölkəmiz üçün m ühüm hadisə kinıi qiym ətləndirm işdir.
Sonra çıxış edən dünya şöhrətli musiqiçi M stislav Rostropoviç əslən
bakılı olm asnıdan böyük q ü ru r duyduğunu, bununla fəxr etdiyini bildirm işdir. M aestro Azərbaycamn zəngin musiqi tarixinə m alik olduğunu söyləmiş və muğam barədə qısa m əhım at verm işdir.

M artın 4-də YUN ESK O -nun xoşm əram lı səfirlərinin illik iclasmm
sonım cu günii uşaqlarm təhsili ilə bağlı “H ər bir insan üçün təhsil”
nıövzusunda m üzakirələr aparılm ışdır. Çıxış edən xoşm əramlı səfirlər

Almaniyada yaşayan həmyerlimiz, xalq artisti, bəstəkar Firəngiz
Əlizadə pianoda muğam parçaları ifa etm işdir.

uşaqlar arasm da savadsızhq h allan n m artm asm dan ciddi narah at old uqlarm ı, Afrika və Asiyamn bir çox ölkələrində uşaqlarm əksəriyyə-

K onsertdən sonra YUNESKO-nun baş d irektoru Koiçiro M atsuura
M ehriban xanm ı Əliyevaya qurum un m edahnı və özünün ru s dilində
çapdan çıxmış kitabını təqdim etm işdir. Azərbaycanh jurnalistlərin

tinin yazıb-oxum ağı bacarm adıqlarm ı, təhsildən ayrı düşdüklərini bildirm işlər. Uşaqlarm ağır işlərə cəlb edilməsini pisləyən xoşmərarah səfirlər azyaşlılar arasnıda zorakıhq və cinayətkarhq hallarm m artdığm ı,
dünyannı bəzi ölkələrinin üzləşdiyi aclıq problem inin uşaqlarm təhsilinə ciddi təsir etdiyini vurğulannşlar. O nlar bu problem in aradan qaldırıhnasm da YUNESKO-nu m ətbuatla birgə fəaliyyət göstərnıəyə, inkişaf etm iş dövlətləri achq təhlükəsi ilə üzləşmiş yoxsul ölkələrə hunıan itar yardnn etməyə çağınm şlar.
YUX ESK O-nun baş direktoru Koiçiro M atsuura iclasa yekun vuraraq , növbəti toplantnnn 2006-cı ilin nıartm da keçiriləcəyini bildirnhşdir. 0 , YUNESK O-nun qarşıdakı 60 illiyi iiə əlaqədar hazırhq işləri
barədə xoşm əranıh səfirlərə nıəhıınat verm iş və onlara gələcək fəaliyyətlərində u ğurlar arzulam ışdır.
İclasdan sonra Parisin “I^ d ııa y e n ” salonunda Azərbaycan nuısiqisindən ib arət konsert təşkil edilm işdir. K onsertdən ə w ə l xoşməramlı
səfir M ehriban xanım Əliyeva qonaqları salam laınış, YUNESKO kimi

xoşm əram h səfir kimi M ehriban xanım Əliyevanm fəaliyyəti ilə bağh
suallarına cavabında cənab K .M atsuura M ehriban xanım ın muğamın
qorunub saxlanm ası və təbliğində, xəstə, kimsəsiz uşaqlara qayğı sahəsində gördüyü işlərin təqdirəlayiq olduğunu vurğulannşdır. Baş direktor iyun ayında YUNESKO çərçivəsində Yaponiyanın Naqoya şəhərində keçiriləcək beynəlxalq sərgiyə M ehriban xanmı Əliyevam dəvət etdiyini, sərgidə m uğanı ustalarından ib arət qrupun çıxışnun nəzərdə tutulduğunu bildirmişdir.
Azorbaycanın Erm ənistan tərəfindən işğal olunm uş ərazilərində xalqımıza m əxsus tarix və mədəniyyət abidələrinin dağıdılması son zam anlar isə Şuşa şəhərində erınənilərin “arxeoloji q azm tılar” aparm ası ilə bağlı YUN ESK O-nun hansı addım lar atacağı barədə suallara cavab verən baş d irekto r denıişdir ki, rəhbərlik etdiyi qurum siyasi təş-

nüfuzlu təşkilatm xoşm əram lı səfiri seçilməsindən xoşbəxtlik duydugun u , həm karlarm m faydalı işlər gördüyünü vurğulam ışdır. Azərbaycan-

kilat olnıadığına görə bu faktlarla əlaqədar hansısa bir sanksiya tətbiq
etm ək im kanları yoxdur. Eyni zam anda o, h ər b ir xalqa nıəxsus abidələrin dağıdılmasını pisləmiş, maddi-mədəni irsin qorunub stıxlanması istiqanıətində təşkilatın gördüyü işlərdən danışm ışdır.
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YUXESKO-nun xoşm əram lı səfiri, H eydər Əliyev F ondunun və
Azərijaycan M ədəniyyətinin Dostları F ondunun prezidenti M ehriban
Əliyeva iclasdan sonra jurnalistlərin su allan n a cavab verm işdir.
- M ehriban xannn, b u , xoşməraml] səfirlərin illik iclasm da Sizin ilk
iştirakm ız idi. İclas və həm karlanm zla birgə iş prosesi barədə nə deyə
bilərsiniz?
- H esab edirəm ki, iclas yüksək səviyyədə keçdi. İclas çərçivəsində
üm unıi göriişlərlə b ərabər, şəxsi görüşlərim də oldu. Cənab baş direktorla da görüşdünı. YUN ESK O -nun baş direktoru Bakıya dəvətimi qəbul etdi və bu il ərzində ölkəmizə səfər edəcəyinə söz verdi. Bütün xoşm əram lı səhrləri də Bakıya dəvət etdim . Ölkəmizlə bağh həqiqətləri
öyrənm ək baxunnıdan Azərbaycanda belə görüşlərin keçirilməsi çox
faydalı ola bilər, üm um i işimizə xeyir verər.
G örüşlərim zamam həyata keçirdiyinıiz və nəzərdə tutduğum uz
p ro q ram lar barədə m əlum at verdim , nıüxtəlif dam şıqlar apardnn. Mənə belə gəlir ki, görüşlərim iz çox faydalı oldu.
- Azərbaycan vətəndaşnım ilk dəfə xoşm əramlı səfir seçilnıəsi ölkəmizin tarixində m ühüm hadisədir və YUXESKO kimi nüfuzlu bir təşkilat tərəfindən respublikannza göstərilən yüksək etim addu’. Bu qurum la Azərbaycan arasnıda mövcud əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi və nıöhkənıləndirilınəsi sahəsində gələcək fəaliyyətinizi necə təs ə w ü r edirsiniz?
- Mən çıxışmıda Azərbaycanla YUXESKO arasm da çox sıx, çox
yaxşı əlaqələr olduğunu bilirdim . Bir neçə layihəmiz vardır ki, onları
YUNESKO ilə birlikdə həyata keçiririk. M əsələn, hazırda üzərində işlədi>imiz nuığanıa həsr ohınm uş layihələrin təqdinıatı ınəhz Bakıda olm uşdur. Bu istiqanıətdə böyük işlər görülm üşdür. Bundan əlavə elə
layihələrim iz də vardır ki, onların həyata keçməsi üçün YUXESKO ilə
birlikdə iş aparıri([. H esab edirəm ki, əlaqələrimiz yaxşı istiqamətdə
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clavaıu cd ir və gələcəkdə dalıa sıx olacaqdır. Belə əlaqələr Azərbaycan
üçiin d a lıa vacib və daha faydalıdır.
- İşğal olııııııuış Azərbaycan orazilərində luədəni abidələrin dağıdılınası ınəsələsinin YUNESKO-da nıüzakirə olunıuası ınüm kündiirıuü?
- B ilirsiniz ki, YUNESKO siyasəllə məşğul olmayan bir təşkilatdır.
B u n a b ax m ayaraq, bizim üçün ağrıh olan bu ınəsələni qaldırm aq lazııu d ır. M ən həm haş direklorla, həm də həm karlarım la görüşlərim də
m övcud vəziyyət barədə m əlum at verdim . H əm karlarım dan bəzilərinin
A z ərb ay can d a bir milyondan artıq insanın qaçqın və məcburi köçkün
v əziy j'ətin d ə yaşaınası barədə m əlum atları, dem ək olar ki, yox idi.
X o şn ıəran ıh səfirləri Bakıya dəvət etm əkdə əsas məqsədim onlarla birlikdə q aç q n ı və nıəcburi köçkün düşərgələrinə baş çəknıək, soydaşlarım ızın yaşadıqları şəraiti göstərnıəkdir.
B ildiyiniz kim i, bugünkü iclas “H ər bir insan üçün təhsil” |)robIenıinə h ə s r edihnişdi. Bizinı çadır şəhərciklərində yaşayan ailələrdəki
u şa q la rın baıısı şoraitdə təhsil alm aları barədə xoşıııəramlı səfirlərə
ın ə h ııu a t verorkən onlar bunu çox təəccüblə qarşıladılar, O nlar nıəno
söz v e rd ilə r ki, Azorbaycanda olarkon nıütləq çadır düşorgəlorinə gedəcək v ə vəziyyotlo yerindoco tanış olacaqlar.
K cçirdiyim görüşlor zamanı dağıdılmış ahidəlormiz barodo də danışdııu. Ə lb ə ttə , bu istiqamətdə lıolo çox işləınok lazııııdır vo arti(| hu sofərinı za ıu a n ı həmin |)roblenılo bağlı foaliyyətə başlanıışam.

dsg.)r ƏLİYEV,
6 m a rl 2 0 0 5
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
XANIMI MEHRİBAN ƏLİYEVA
ƏR-RİYADDA MUZEY-MƏRKƏZDƏ
OLMUŞDUR
Azərbaycan Respııblikasının Prezidenti İlham Əliyevin Səudiyyə
Ərəl)istanı Krallığına rəsnıi səfəri çərçivəsində H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, Y U N ESK O -nun xoşınəranılı səfiri M ehriban xam m
Əliyeva üçün də ayrıca səfər proqram ı tərtib olunnıuşdu.

Xoşməramlı səfır
M ədinənin genişləndirilməsi və abadlaşdırılm ası ilə bağlı Muzey-M ərkəzin daxilində yaradılnnş xüsusi kom pleksə də baxdı. B urada toplanan və qorunub saxlanılan hər bir m ədəniyyət, incəsənət nünıunəsi
hörm ətli qonaqda bu ölkəyə böyük m araq və rəğbət y aratdı.
Azərbaycan Prezidentinin xanım ı M ehriban Əliyeva Muzey-M ərkəzlə tanışlıqdan m əm nun qaldığını bildirdi, fəxri qonaqlar kitabına
ürək sözlərini yazdı.
M ehriban xanım Əliyevaya M uzey-M ərkəz barədə xatirə kitabı hədi^yə olundu.

1 2 m a r l2 0 0 5

M ehriban Əliyeva Kral Əbdüləziz adına Tarixi Muzey-Mərkəzlə yaxm dan tanış oldu. M öhtəşəm tarixi abidə kimi öz gözəlliyi ilə seçilən
bu M uzey-M ərkəz barədə Azərbaycan Prezidentinin xam m m a ətraflı
nıəlum at verildi. Bildirildi ki, burada ilk insanm yaranm ası, məskunlaşması və ölkənin bugünkü m üasir tarixi əks olunur. Muzey-Mərkəzdə arxeoloji tapnıtılarm nüm unələri ilə yanaşı, çoxəsrlik tarixi olan
Səudiyyə Ə rəbislannnn ərazisində ilk neftin tapılması və hasilatı ilə
l)ağlı dəyərli eksponatlar, Kral Əbdüləzizin şəxsi m inik m aşm ları, əşyaları, onun m üxtəlif dövrləri əks etdirən fotoşəkilləri toplanmışdır.
Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı ərazisində dövlətin qurulm ası və keçdiyi
yol barədə də dəyərli m ateriallar vardır.
M ehriban xanım Əliyeva m ərasim otaqlarına, salonlara, divarlarda,
tavanda, h ətta döşəm ələrdə yüksək peşəkarlıqla təsvir olunan və Şərq
nıədəniyyətinin zənginliyinin əyani göstəricisi kimi diqqəti cəlb edən
nadir, qədim və zəngin sənət nüm unələrinə baxdı.
Sonra İki Müqəddəs Ocağın Xadimi Kral Fəhd bin Əbdüləziz Al Səudun həyatı və fəaliyyəti barədə film göstərildi.
YUNESKO-nun xoşm əram lı səfiri İki M üqəddəs Ocağm - Məkkə və
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVANIN ADINDAN
BAKIDAKI UŞAQ EVLƏRİNƏ NOVRUZ
HƏDİYYƏLƏRİ PAYLANMIŞDIR

Xoşməmmlı səfır
qulluq göstərınişlər.
Ümuınnıilli liderimizin adını daşıyan fondun əm əkdaşları ilə birlikdə kcçirilən bayram şənliklərində uşaqlar öz nıəharətlərini, bilik və bacarıqlarını, istedadlarını da nünıayiş etdirm işlər. O nlar uşaqların sevimlisi, daim onların qayğısmı çəkmiş, belə günlərdə onlarla birlikdə
ohnuş istəkli H eydər babanın xatirəsini dönə-dönə yad etm iş, ulu rəhbərə həsr edilmiş şerlər söylənıişlər. Milli geyinıli oğlan və qızların ifa
etdikləri rəqslər, Xovruza aid şerlər, K osanın, Keçəlin, B ahar (iızının
çıxışları nıəclis iştirakçılarını heyran etnıişdir. Şənlikdə iştirak edən
yaşlılar da onlara qoşularaq rəqs etm işlər.

H eydər Əliyev F ondunun nüınayəndələri Xovruz bayram ı ərəfəsindo - n ıartm 19-da Təhsii Nazirliyinin S uraxanı rayonundakı 2 nönu’əli, Xətai rayonundakı 3 nöm rəli uşaq evlərində, Xəsinıi rayonundakı

Heydər Əliyev Fondunun icraçı direktoru A nar Ələkbərov bu gün
Vətəndən uza(ida, Azərbaycan ııümayəndə heyəfinin tərkibində rəsmi
dövlət səfərində olan YUXESK O-nun xoşm əramlı səfiri, Fondım pre-

268 nöm rəli yardımçı m əktəbində, Səlıiyyə Nazirliyinin Xəriınanov

zidenti M ehriban xanıın Əliyevanın adından uşaq lan Xovruz bayrannnın gəhşi nıünasibotilə təbrik etm iş, onun ən xoş arzulannı balacalara
yefirnıişdir. I?ildirnıiş(lir ki, M ehriban xanınnn birbaşa təşobbüsü və

rayonundakı psixo-nevroloji uşaq dispanserində və əqli cəhətdən zəif
inkişaf etııhş uşaqların “D əcəllər” klubunda ohnuş, fondun prezidenti, YUXESK O -nun xoşnıəram lı səfiri M ehriban xannn Əliyevanm
adından uşa(|lara Xovruz hədiyy'ələri paylam ışlar.
Fondun niiıııayəndələri əw əlcə Fəxri X iyabana gedərək, ümumıııilli liderimiz Heydər Əliyevin m əzarını ziyarət etm iş, abidəsi önünə əklil qoynuış, görkənıli oftalm oloq alinı Zərifə xanım Əliyevanın nıəzarı
üzərinə tər ([ərənfillər düznuişlər.

rəhborliyi ilə hazırlannnş “ Uşaq (!vləri və in tern a t nıəktəblorinin inkişafi” Proqrann çərçivəsində Fondun vəsaiti hesabm a paytaxtdakı 25
u.şaq eviniıı onıında osaslı tomir və ycnidənqıırnıa işlori aparılır, əlavo
yanhm çı binalar tikilir. Bu obyektlor tozə avadanli(| və inventarlarla
konıplektloşdirilir.

Əliyev F o n d u ” yazıhnış bayranı xonçalan, səməni siniləri, bol şirniy-

Fondıın icraçı direk to ru , homçinin fieyd etm işdir ki, Xovruz bayranıı günlərində Bakıda və Bakı ətrafinda yerloşon 30-dok uşa(i (!vi, intcn ıat moktobi, olil uşaq lan n müalicə nıorkəzləri vo (localar eviniıı ha-

yat, m eyvə-tərəvəz bağlam aları uşaq evlərinə təqdinı edilmişdir. Dəfələrlə bu kollektivlərdə qonaq olan fondun əm əkdaşlarını uşaqlar doğ-

mı.sıııa - köınəyə ehtiyacı olan 10 nıin nəfordon çox votondaşımıza
Xovruz hodiyyolori çatdınlacaqdır.

nıaları kim i, gülərüzlə, xüsusi m ehribanlıqla (larşılamışlar. Gəfirilmiş
nem əüər Xovruz süfrələrinə düzülm üşdür. Hcydər Əliyev Fondunun
ənıəkdaşları buradakı xidnıətçi və tərbiyəçilərə qoşularaq, uşaqlara

Şənliklordə çıxış edən valideynlor, tərbiyoçi müollimlər do son bir ildə uşaq cvlərinin m addi-texniki bazasının yaxşılaşm ası, ərzaqla təminat, səhijyo, tohsii, iaşə, komımınal xidm ətləri sahosindo xeyli doyi-
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şikliyin olmasıııclan razılıqla danışdılar, bu xeyirxah işlərin hiınayədarı olan, H eydər ƏHyev Fonduna və onun prezidenti M ehriban xanım
Əliyevaya öz m innətdarlıqlarım bildirdilər. O nlar qadm liderlərin ictinıai birliyinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Sosiologiya Assosiasiyasmın
keçirildiyi sorğunun nəücələrinə görə, Y U N ESK O -nun xoşməramh səfiri, H eydər Əliyev F ondunun prezidenti M ehriban Əliyevanm İIiıı
q ad ın ı” elan edilraəsini ürəkdən alqışladıqlarını söylədilər. Qeyd etdilər ki, elə təkcə uşaq və in te rn a t evlərinə göstərilən qayğmm real nəticələri, m inlərlə uşağın vəziyyətinin yaxşılaşması sahəsində həyata keçirilən səm ərəh tədbirlər də M ehriban xanım ın bu ad a tamamilə lajiq
olduğunu sübut edir.
Fondun əm əkdaşları m ətb u at nüınayəndələri ilə birlikdə uşaqların
Xovruz bayram ına h əsr edihniş rəsm m üsabiqələri əsasm da onlarm əl
işlərindən hazırlanm ış sərgilərə də baxdılar, uşaqlarla xatirə şəkilləri
çəkdirdilər, tezliklə yenidən görüşm ək arzusu ilə onlardan ayrıldılar.

2 0 m arl 2 0 0 5

HEYDƏR ƏLİYEV ADINA MÜASİR
TƏHSİL KOMPLEKSİ İLƏ TANIŞLIQ
AzərTAc xəbər v erir ki, G ürcüstan Prezidentinin xanım ı Sandra
Elizabet Rulofs m artın 22-də H eydər Əliyev adm a M üasir Təhsil
Konıpleksi ilə tanış olnuışdur.
Xanım Rulofs Azərbaycan xalqım n üm um milli lideri H eydər Əliyevin bu təhsil ocağının həyətində ucaldılmış bü stü önünə gül-çiçək qoydu.
Azərbaycan Prezidentinin xanımı M ehrihan Əliyeva və kompleksin
direktoru Elm an M əmmədov həm uşaq bağçasının, həm də orta məktəbin fəaliyyət göstərdiyi bu m üasir təhsil müəssisəsi barədə məlum at
verdilər. X anım Rulofs və G ürcüstan nüm ayəndə heyətinin üzvləri
kompleksin sinif otaqları və idman qurğuları ilə tanış olduiar.
Qonağa kom pleksin şagirdlərinin hazırladıqları l)ədii əl işi tə(|dim
cdildi.
Həmin gün xanıın Rulofs Bakının görməli yerləri - Şirvanşahlar sarayı tarixi-m em arlıq m uzey-qoruğu, qədim K arvansara ilə də tanış oldıı.
Tanışlıq gəzintisində qonaqla birlikdə olan M ehriban xanıın Əliyeva
gürcü ju rn alistlərin suallarına cavab verdi.

2 3 nuırl 2 0 0 5
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNDAN UŞAQ
EVLƏRİ VƏ İNTERNAT MƏKTƏBLƏRİNƏ
NOVRUZ SOVQATLARI ÇATDIRILMIŞDIR

AZƏRBAYCAN MƏDƏNİYYƏTİNİN
DOSTLARI FONDU FİLARMONİYADA
MUĞAM AXŞAMI TƏŞKİL ETMİŞDİR

Heydər Əliyev Fondunun nünıayəndələri Xovruz ba>Tanıı nıünasilwtilə
n()vİK)ti dəfə l)ir sıra uşaq evlərində və internat ıııəktəl)lərində olnıuş, Fondun [)rezidenti, YUXESKO-nun xoşıııəranılı sətiri Mehriban xanım Əlij’evanııı achndaıı uşaqlara hədi>yələr |)aylanıışlar.

PREZİDENT İLHAM ƏLİYEV KONSERTDƏ OLMUŞDUR

Üzərində “Heydər Əliyev Fondundan” sözləri yazılnıış xonçalar uşaqların bayTanı sevincini qat-qat artırnıışdır. Bayranı şənliklərində uşaqlar öz
nıəharotlərini, bilik və bacanqlannı nünıayiş etdinııiş, ulu öndərinıiz Heydər Əliyevə və Xovnız bayi’aınma həsr olunınuş şerlər söyləmişlər. Milli gejimli oğlan və qızlann ifa etdikləri rəqslər, Kosanın, Keçəlin, Balıar qızın
çıxışları nıəclis iştirakçılannda xoş ovqat yaratnıışdır, Heydər Əliyev Fondunun nünıayəndələri YUNESKO-nun xoşnıəraııılı səllri, Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevannı admdan uşaqlan Xovnız bajTanıının gəlişi müna.silx)tilə təbrik etmiş, onıııı ən xoş ar/ulannı balacalarayetirnıişlər.
Bildirilmişdir ki. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə Xovi’uz bawaııu günlərindo Bakıda və Bakı ətrafmda yeriəşən 30-dək uşat| evi, intenıat məktəbi, əlil ıışacılann nıüalicə mərkəzləri və (|Ocalar evinin hamısma - könıəyə
(^htiyacı olan 10 nıin nəfərdən çox vətəndaşınııza lıədi>yələr çatdınlacaqdır.
Şənliklərdə çıxış edən valideynlər, tərbiyəçi müəllimlər .son bir ildə u'jaq
(^vlərinin maddi-texniki bazasııını ycLxşılaşcIınlması, ər/aqla təıninat, səhiyyə, təhsil, iaşə. komnıunal xidmətləri .sjılıəsində mü.sbət dəvişikliklərdən razılıq his.si ilə danışnıış, bu xeyirxah işlərin hinıayədan olan Ileydər Əliyev
Foııduııa və onun prezidenti Mehribaıı xanmı Əliyevaya minnotdarlıqlannı bildirmişlər.

Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostlan Fondu YUNESKO-nun dəstəyi ilə
reallaşdırdığı “Muğam dəstgalılan” layihosi çərçivəsində nıarün 21-də Novnız bayranıı nıünasil)otilə Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filannoniyasında nıuğam axşanıı toşkil eüııişdir.
Salona toplaşanlar Azorbaycan Respublikasının Prezidenü İUıam Əliyevi,
xamını Mehriban Əliyevam və Gürcüstaıı Prezidenünin xanımı Sandra EIizal)et Rulofsu hərarotli alqışlaria qarşıladılar. Dövlot Mahnı və Roqs Ansanıbbmn ifasmda nıilli rəqs ifa olunduqdan sonra sohnəyə gələn Balıar qız
muğanı axşanıına toplaşanlan əziz Novnız bayraını nıünasibətilə təbrik etdi
və dedi ki, ölkomiz nıüstoqillik qazandıqdan sonra bu bayTanı hor il dövlot
soviyyəsində qeyd olıınur. Tobiəün oyannıasımn müjdəçisi olan Novnızu xalqımız həmişo töyük sevinclə qarşılayır. Milli geyimli qızlar su, yel, od və toıpa^j
çərşənbələrinin nıalıiyyoü barədo nıəlunıat verdilor. Bildirildi ki, bütün bunlara görə ta qədimdən Novnız bajramı dörd hoftə davaın cdir. Sonra Azəriıaycanm əıııəkdar arüsü Mənsmn İbralıimov vo xalq arüsü Səldnə Isınayılova
“Rast” vo “Humayun” muğamlannı özlərinə xas ustalıqla ifa etdilər. Hənıişəyjışar nıuğamlannıız böyük maraqla dinlonildi, ifaçılann məharəü sürəkli alqışlarla qiyməUəndirildi.
Milli Məclisin sodri Murtuz Ələsgərov, Prezident Adminisü’asiyasuıın rohbəri Raıııiz Mehdiyev vo digər rasmi şəxslər ınuğam axşanıında olmuşlar.

2 5 m arl 2 0 0 5
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HEYDƏR ƏLIYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ MEHRİBAN XANIM
ƏLİYEVA GÜRCÜSTAN PREZİDENTİNİN
XANIMI SANDRA ELİZABET
RULOFSLA GÖRÜŞMÜŞDÜR

YUNESKO-nun XOŞMƏRAMLI
SƏFİRİ, HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ MEHRİBAN XANIM
ƏLİYEVA BAKININ NƏSİMİ
RAYONUNDAKI 23 NÖMRƏLİ
MƏKTƏBİN 70 İLLİK YUBİLEYİNDƏ
İŞTİRAK ETMİŞDİR

H eydər Əliyev Fonduııun prezidenti, Y U X ESK O -nun xoşınəramlı
səfiri M ehriban Əliyeva m artın 21-də G ürcüstan Prezidentinin xamını
S andra Elizabet Rulofs ilə görüşm üşdür.
Fondun rəhbəri hörm əth qonağı sənıinıiyyətlə salanılayaraq, onun
bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan Xovruz bayram ı günündə ölkəmizə səfərini əiam ətd ar badisə adiaiKhrdı. M ehriban xanım başçıhq etdi>i fondun fəalijyətindən danışaraq dedi ki, onun əsas vəzifalərindan

YUNESKO-nun xo.şməramlı səfiri, lley d ər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban xannn Əliyeva ınartın 23-də Bakının Xəsimi rayonundakı 23 ııömroli orta moktobdə olnuış, bu təh.sil ocağının 70 illiyinə

sə(hə fondun həyata keçirdiyi layihə çərçivəsində b ir sıra tədbirlər görüləcok, 0 cüm lədən gündüz stasionarı olan tibb m ərkəzi tikiləcəkdir.

hosr olunnuış yubiley nıərasinıindo iştirak etnıi.şdir.
Məktobin kollektivi M ehrihan xam ım vo (|izı yVrzumı böyük .somimiyyətlə, gül-çiçəklo (|arşıladı.
Moktobin direktoru , res|)iıblikanın əm okdar nıüəlliıni Xailə ilza(|uliyova morasimi açara(| ötən 7 0 ildo lohsil ocağıııın keçdiyi şərofii yol,

Fondun rəhbərinin fikrincə, Azərbaycanın bu sahədə təcrübəsi Gürcüstan üçün də faydah o la rd ı.

onun peda(|oji iwllektivi, yelirmoləri ha(|qında məhımat verm işdir.
Bildirilmişdir ki, todri.sin Azorbaycan və rııs (iillorində aparıldığı,

Səmimilik şəraitində keçən görüş zamanı ölkələrimiz üçün qarşılıqlı

İ500-Ə yaxın .şaginhn toiı.sil aldığı, lOO-don artu ı müollinıin çalışdığı
nıoktob İ995-Cİ ildon Azəri)aycanın Milli Qohrəmanı Taiıir I losonovuıı

biri xəstə uşaqlara, o cüm lədən A zərbaycanda yayıhm ş talasseıniya
xəstəhyindən əzij-yət çəkən uşaqlara yan h m göstərm əkdir. Bu ınoq-

marac| doğuran bir sıra m əsəiələr ətrah n d a sölıbət getdi, təcrübə ınübadiləsinin əhəmiyyəti vurğulandı.
Görüşdə G ürcüstanın Azərbaycandakı səfiri Z urab Qunıberidze iştirak edirdi.

2 3 m a r l2 0 0 ə
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adını daşıyır. iiəm in il ümuınmilli lidcrimiz iiey d o r Əliyev iııırada olnıuş vo (|ohroınamn iıarelyefi alan xatirə Kivhəsini açnıışdır.
Son üç il ərzindo moktolıin 7 müəilimi “İlin m üəllim i” re.spui)lika
müsal)i(|ə.sindo i)irinci yeri tutm uş, m əzunların ək.s;)ri>'yəti 650-dən
yuxarı bal toplayaraq m üxtəlif ali məktobləro ([obul ohm m uşlar. 2003
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və 2004-cü illərdə m əktəb təlim -tərbiyə göstəricilərinə görə Bakı şəlıəri üzrə “İlin ən yaxşı təhsil m üəssisəsi” adnıa layıq görülm üşdür. Ynbilyar m əktəbin m əzunlan arasm da tannım ış adam lar - siyasətçilər,
alim lər, m em arlar, incəsənət xadim ləri və başqaları v ardır. M ehriban
xanm ı Əliyeva 1981-ci ildə bu təhsil ocağmı qızıl m edalla bitirm işdir.
Təhsil naziri M isir M ərdanov, Xəsimi Rayon İcra H akim iyyətinin
başçısı T ahir Quliyev, Rusiya Federasiyasm m ölkəmizdəki m üvəqqəti
işlər vəkili P yotr B urdıkin m ərasim də çıxış edərək kollektivə ən səmimi arzularm ı bildirm işlər. Çıxışlarda Azərbaycan Prezidenti İlham ƏIiyevin ölkəmizdə təhsilin inkişafm a xüsusi əhəm iyyət verməsi, habelə

dirm işlər. Ümum m illi liderimizin təhsil ocağma gəlişini, m əktəbin dünənini və bugününü əks etdirən videosüjetlər m araqla qarşdanm ışdır.
Rəsmi hissədən sonra M ehriban xannn Əliyeva və qonaqlar m əktəb
muzeyindəki eksponatlarla tamş olm uşlar. M ehriban xanım müəllimlərlə söhbət etm iş, x atirə şəkli çəkdirm işdir.

2 4 m a rl 2 0 0 5

valideyn him ayəsindən m əhrum və xəstə uşaqlara M ehriban xannnm
diqqət və qayğısı xüsusi vurğulanm ışdır.
M əktəbin qabaqcıl m üəllim lərinə Təhsil Nazirliyinin və rayon icra
hakinıiyyətinin fəxri fərm anlan təqdim olunm uşdur.
Y U N ESK O -nun xoşm əram h səfiri, H eydər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban Əliyeva m ərasim də çıxış etm işdir. 0 demişdir ki, m ən
23 nöm rəli m əktəbi həmişə xoş hisslərlə xatırlayıram . Adətən, b ir işə
başlayanda qarşnna çox ciddi tələblər qoyur və onlara əməl etm əyə çalışıram . Bu m əsuliyyət hissinə görə doğm a m əktəbə, müəllim lərim ə
m innətdaram .
H eydər Əliyev F ondunun prezidenti sözünə davam edərək dem işdir
ki, bugünkü şagirdlərin bizdən üstünlüyü onlarm müstəqil Azərbaycanda yaşayıb təhsil alm asıdır. Məktəbə adı verilmiş Tahir Həsənov bu
müstəqillik uğrunda şəhid olanlardan biridir. Şagirdlərinıiz bunu
unutm am alıdırlar.
M ehriban xanm ıa m əktəbin kollektivi adm dan xatirə hədiyyəsi təqdim edilmişdir. 0 , u şaq lan n xahişi ilə yubiley tortunu kəsmişdir. Mərasim boyu m əktəbin istedadlı şagirdləri öz qabiliyyətlərini nüm ayiş etdirm iş, əlvan nıusiqi proqram ı ilə yubiley tədbirini daha da rövnəqlən-
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HEYDƏR ƏLIYEV FONDUNUN
VEB-SAYTIAÇILMIŞDIR

HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
ƏLİYEVA “ 2004-cü İLİN BİRİNCİ
XANIM I” MÜKAFATINA U Y İQ
GÖRÜLMÜŞDÜR

Azərbaycaıı, nıs və ingilis dillərində nəfis tərtilwtla, >iiksək zövqlə hazırlannıış sa>1m ilk səWfəsində ünıunmıilü lideriıniz, diuıya şöhrətli siyasi xadiın,
ıniLstəqil Azərbaycan dövlətinin qıırucnsu və meman Heydər Əliwvin rəngli
fotosu yerləşdirilmiş, xiisusi İjölünıdə isə dahi şəxsiyyətin tərcümeyi-halı, siyasi portreti, afoıizmləri, müsalıibə və çLxışlan, haqqmda nıəşhur siyasi xadimlərin fikirləri toplcumıışdır.
Heydər Əliyev Fondıuum prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri
Mehriban Əliyevanm həyat yolu barədə verilmiş məlıunatlar, onmı çoxşaxəli
fəaliy}'əti, keçirdi>i görüşlər “Fondmı prezidenti” bölünıündə geniş əks okuımuşdur.
Zəngin materiaJIim olajı Fondun yai’aımıa tarixi, fəaliyyəfi, beynəkalq
əməkdt)şlığı, Fondmı nıiil^afatlan, fəxri ([onaqlar, kita])xana, videoqalereya,
foloallDom l)ölmələri də nıai’aqla oxmııu’, qm’um barədə geniş təəssürat yaradjr.
Uzunnıüddətli gəi’gin əməyin səməroli nəticəsi olan belə bir sa>1 m açılması
Fondun xaı-icdə yaşayan həmvətənlorinıizlə, tejaıəLxalq qunımlarla, icümaiyyətlə, kütləvi infonnasiya vasitələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə də də>grli tölılə olacaqdır.
Heydər Əliyev Fondundan verilən məlumata görə, say1m yaradılnıasında
Fondmı əməkdaşlan və yerli dizaynerlor işürak etmiş, bu salıədo respublikaınızda indiyodok fonnalaşııuş ınüstet təcrül>ədən istifadə olunnuışflur.

Ölkomizin T ürkiyədəki səfirliyindən bildirm işlər ki, A nkara İş Qadınlan Dərnoyinin İdaro Heyəti Azorbaycan Prezidentinin xanım ı,
Heydor Əliyev F ondunun prezidenti, Y UN ESK O-nun xoşınəranılı səfiri M ehriban Əliyevaya “2004-cü ilin birinci x a n n m ” m ükafatı verilməsi haqqında qorar qobul etm işdir.
Dərnəyin İdarə H eyətinin sodri Serpil Tm az /Vkçann bununla əkuıodar sofirliyə göndərdiyi m əktubda deyilir ki, M ehriban xanım Əliyeva
bu m ükafata Azərbaycan vo Türkiyə arasnıda oməkdaşlığın və qardaşlığın inkişafı, Azorbaycan nıədəniyyətinin, incəsənətinin təbliği vo qorunm ası istiqam ətindoki foaliyyətinə, Y UNESKO-nun xoşməraınlı səfiri kimi beynəlxalq alonıdə fəaliyyot göstorərək qadınların, u şaq lan n ,
yaşlılann problenılərinə, qadınların ailədo, cəmiyyətdə, işdo və siyasi
həyatda ha([Iannın qorunnıasında qətiyyətinə görə layi([ görülnıüşdür.

2 7 m a r l2 0 0 5

www.heydar-aliyev-foundaüon.org ünvanmda yerləşən veb-sayt Fondun
bundan soıırcila foaliyyəü barədə yeniliklori də mütəıııadi izləmoyə inıkan yaradaca(|, yeni məluınat və faktlaria dalıa da zəngiııloşocəkdir.

2 5 m arl 2 0 0 5
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HEYDƏR ƏLIYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVA “ SİYASƏT”
JURNALININ “ 2004-cü İLİN
BİRİNCİ XANIM I” MÜKAFATINA
LAYİQ GÖRÜLMÜŞDÜR

HEYDƏR ƏLİYEV FONDU BALAKƏNLİ
ƏLİL UŞAĞA KOMPÜTER HƏDİYYƏ ETDİ

Respublikam ızın A nkaradakı səflrliyindən AzərTAc-a daxil olmuş
m əlum atda bildirilir ki, Türkiyənin nüfuzlu “Siyəsət” jurnalm ın idarə
heyəti H eydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri M ehriban Əliyevaya “2004-cü ilin birinci xanım ı” m ükafatm uı verilm əsini q ərara alm ışdır.
N əşrin idarə heyətinin sədri, tannım ış ju rn alist, ictimai xadim Gül
Kılıcaslamn səfirliyə göndərdiyi m əktubda vurğulanır ki, M ehriban
xannn Əliyeva “S iyasət” ju rn a h n m təsis olunm asm m on birinci ili ilə
əlaqədar keçirilmiş rəy sorğusunun nəticələri əsasnıda və AzərbaycanT ürkiyə əməkdaşhğı və qardaşhğm m inkişafı, milli, mədəni dəyərlərin
qorunm ası, q ad n ılan n , kimsəsiz uşaqlann yaşayış şəraitinin yaxşdaş-

B alakən rayonunun X alatala kəndinin 11 yaşiı sakini, I qrup əlil
Məhəmməd Q urbaçov bu günlər önu’ünün ən xoş anlarm ı yaşayır.
Omm üm um m illi liderimizin adnn daşıyan Fondun prezidenti, YUNESKO-nun xoşm əram h səfiri M ehriban xanm ı Əliyevaya ünvanladığı nıüraciət qısa vaxtda öz m üsbət həllini tapm ış və M əhəmmədə kompüter dəsti hədiyyə edilmişdir.
Bu m ünasibətlə Qurbaçovların evində keçirilən mərasim də Fondun
hədiyyəsi təntənəli surətdə M əhəmmədə təqdim ohm m uşdur. M ərasimdə onun valideynləri çıxış edərək H eydər Əliyev Fondunun bu xeyirxah və nəcib işini yüksək dəyərləndirm iş, əlil uşaqlara göstərdikləri
qayğı və him ayəyə görə, Fondun rəhbərliyinə dərin m innətdarlığını
bildirm işlər. M ərasimin sonunda M əhəmmədin ailə üzvləri adından M ehriban
xanım Əliyevaya təşəkkür m əktubu göndərilm işdir.
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dırılm ası, Azərbaycanda və beynəlxalq miqyasda on lan n prohlenılərinə diqqət yetirilməsi sahəsində səylərinə görə bu m ükafata layiq görülm üşdür.
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“ QARABAĞ XANƏNDƏLƏRİ”
ALBOMUNUN TƏQDİMAT MƏRASİMİ
Ai)relin 8 -də G ülüstan sarajanda Y U \E S K O -n u n xoşməranılı səfiri, Azərbaycan M ədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti M ehrii)an x an n n Əliyevannı “Azərbaycan n u ığ am lan ” layihəsi çərçivəsində
“Q arabağ xanəndələri” alboınunun təqdinıatı keçirihnişdir.
YUX ESK O -nun xoşınəranılı səfiri M ehriban Əliyeva nıərasimi açaracj dedi:
-

Hörnıətli m ərasinı iştirakçıları! “Q arabağ X anəndələri” albonm-

nun təqdinıat nıərasinıinə xoş gəhnisiniz. “Qarabağ xanəndələri” albo-

Xoşməramh səfır
alimlərimizə, nuıgamı sevən hor bir insana çox dərin m innətdarlığım ı
və hörm ətim i bildirm ək isloyirəm.
Muğam artıq tokcə bizim Azərbaycanın yox, bütün dünyam n sərvəüdir. Bizim mə(}sədimiz nuığamı qorum a(|. inkişaf etdirm ək, nuığannn
gözəlliyini, onun dərin fəlsəfəsini gələcək nəsillərə çatdırnıaqdır. Bıı
yolda hər birim izə u ğ u rlar arzulayıranı və m ərasim i açıq elan edirəm .
Sonra “Q arabağ xanəndəlori” albonuında səs yazısı olan 24 sənətçinin ifasında nıuğam parçaları soslondirildi. Xalqımızm bənzorsiz muğam sənoti nünıunolori bütün Şorqin əvəzsiz ifaçılarından Cabbar Q aryağdıoğlunun, Keçəçi oğlu M əhəınmədin, Məşədi M əhənıməd Fərzəliyevin, Mocid Behbııdovun, Seyid Şuşinskinin, X an Şüşinskinin, İslanı
Abdullayevin, B üibülün, Zülfü Adıgözəlovun, Əbülfət Əliyevin, müa-

ya çatdırıri(|. Bu ilin m art ayında YUXESKO-ıuın qərargahında xoşm əraınh səfirlərin illik toplantısında bu albom təqdim ohmmuş və çox

sir mnğanı ustalarının ifası lıöyük m araqla qarşılaıuh. Mıığam ustalarının üroklori riqqəto gətiron ifası layihə çorçivəsindo “S aln am ə” studiyasında rejissor Xaınis M uradovun rəhborliyi ilə hazırlannıış .sonədli
filmin kadrlarıınn nünıayişi ilo nıüşayiət o h ın u r, belə nadir sənotkarlar yetirən Azorbaycan torpağnıın misilsiz gözəlliklori i)ir daha göz
önündə canlanır, sanki indi yağı taptağında, işğal altında olan doğma
lorpaqlarnnızın azad edilməsi ıığrunda nıübarizəyo sosloyirdi. Boli, belə möcüzəli nuısi(|inin i)eşiyi olan torpaq düşnıən olində qala bilmoz!
“Qarabağ bülbüllori”nin ecazkar səsi, gözol ilası iso əmin etdi ki, xal-

böjfık diq(|ət və maracj cəlb etm işdir. Mənim nıuğam ustaları ilə ilk gö-

qımızm zəngin m ədəniyyət xəzinəsi olan mıığaın sonotimizin goləcəyi

rüşünıdən çox az vaxt kcçib. Amma bu mü(klətdə kifayyət qədər iş gö-

etibarlı ollordədir.
Xalq artisli Ilabil Əliyev nıərasimin som ında sonot yoldaşları adından çıxış edərək d(Mİi ki, bıı gün xalq nuısi(iisi ifaçılarmın bayram ıdır,
amma bu təkcə nuı.siqimizo, ifaçılara yox. xakıınuzın milli-nıodəni sərvotino verilən qiynıotdir. Mon nııığamlarımızın (iorunma.sına, tobliğinə
göstordiyi qayğıya görə YUXESKO-ıuın xoşnıoranılı səfiri M ehriban
xanım a bütün sənət adaınları adından təşəkkür edirənı. IIə(ii(iəton çox

nıu “M uğam -irs” layihəsinin ilk albom udur. Siz hər biriniz bu albomu
h əd ij^ə olaraq alnıısnuz. M ən inanıram ki, bu albomla tamş olanda
hiss etnıisiniz ki, biz onu nə qədər məsuliyyətlə, digər tərəfdən də böyük nıəhəbbətlə hazu’lam ışıq. Heç də təsadüfi deyil ki, bizim ilk la>ihəmiz Q arabağ xanəndələrinə həsr olunm uşdur. Biz Qarabağ torpağınnı acısını, Azərbaycanın hat[q səsini Muğam vasitəsilə bütün dünya-

rü lü b d ü r. Arti(| muğam dəstgahlarının Filarmoniyada səslənməsi bir
ənənəyə çevrilibdir. Muğam M ərkəzinin inşası barəsində (jərar (|ə!)ul
olunul), mıığam ensiklopediyası hazırlanır.
Muğam sənətinə həsr olunm uş trak ta tlar tərcümə edilir və çapa lıazırlanır. B ütün bu addım lar bizim birgə səylərimizin nəticəsidir. Mən
bu gün Azərbaycanın bütüıı nıuğam ustalarına, sənətkarlarnıııza,
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böyük iş görülm üşdür və bu xeyirxahlığa görə ham ım ız ona m innətdarıq.
T əqdim at m ərasim ində Milh Məchsin sədri M urtuz Ələsgərov, P re zident Adm inistrasiyasm uı rəhbəri Ramiz Mehdiyev, parlam ent sədrinin və Baş nazirin m üavinləri, deputatlar, respubhkanm elm, m ədəniyyət və incəsənət xadinıləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusun
nüm ayəndələri iştirak edirdilər.

9 aprel 2 0 0 5

A.ÇEXOVUN “ QAĞAYI” PYESİ
BAKI SƏHNƏSİNDƏ
Mossovet adm a Dövlət Akademik T eatrı B akıda qastrol səfərindədir.
Moskvamn ən yaxşı teatrlarm dan birinin koüektivi aprehn 12-də
Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya T eatrın ın səhnəsində rus ədəbiyyatnıuı klassiklərindən olan Anton Çexovun “Q ağayı” pyesi əsasmda tam aşa göstərm işdir.
Y UN ESK O-nun xoşm əram h səfiri, Azərbaycan M odəniyyətinin
Dostları Fondunun prezidenti M ehriban xam m Əhyeva tam aşaya baxmışdır. D ördpərdəh orijinal quruluşu taıunm ış rejissor Andrey Konçalovski verm işdir. İrin a Arkadina rohuıu R usiyanm əm əkdar artisti
İ.R ozanova, Nina Z areçnaya rohm u Y.Vısotskaya oynam ışlar. Tam aşada Rusiyanuı xalq artisti, Dövlət m ükafatı lau reatı Y .Steblov, Rusiyanm xalq artisti A.Adoskin, aktyorlar A .Q rişin, O.Anoxina və l)aş([aları da çıxış etm işlər.
Tam aşanın quruhışçu rəssanıı Etsso F ricerio, bəstəkarı Rüstəm
Həm dəmovdur.
Əsərin peşəkar səhnə həlli, aktyorların gözəl ifası Çexov yaradıcıhğmın incəliklərini bütün dolğunluğu ilə tam aşaçılara çatdırm ışdır.
Milli Məclis sədrinin birinci müavini Arif Rəhim zadə, parlanıent
sədrinin m üavini Gövhər Baxşəliyeva, P rezident Administrasiyası Hunıanitar siyasət şöbosinin müdiri Fatm a Abdullazadə, nazirlər, Milli
Məclisin d ep u tatları, respublika ictim aiyyətinin nüm ayəndələri böyük
uğurla keçən tam aşada ohnuşlar.

13 a prel 2 0 0 5
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVA ŞAMAXIDA İNTERNAT
MƏKTƏBLƏRİNDƏ OLMUŞDUR

Xoşməramlı səfir
Prezidentin xanıını m əktəbin yaxınlığında m əskunlaşm ış məcburi
köçkün ailələri ilə də görüşdü, onların problem ləri ilə də m ara(ilandı.
Sonra M ehriban xanını Əliyeva b ir nöm rəh ixtisaslaşdırıhm ş internata gəldi, D irektor M übariz M ənımədov 1975-ci ildən fəaliyyət göstərən in tern atd a ruhi-əsəb xəstəliyinə tutulnıuş 100 nəfər uşağm m üalicəsi, təlim -tərbiyəsi sahəsində görülən işlərdən danış(h, binada təm ir aparıldığını bildirdi.
İnternatın sinif otaqları, yeıııəkxanası ilə tanış olan M ehriban xanım
m üalicə-tədris müəssisəsinə laznni könıək göstəriləcəjdni vurğuladı.

Azərbaycan Prezidenti İllıam Əiiyevin Şanıaxıya səfər proqraını çərçivəsində dövlət başçısnını xannnı, H eydər Əliyev Fondunnn prezidenti, Y U N ESK O -nun xoşnıəram lı səfiri M ehriban xannn Əliyeva şəlıərdəki in tern a t m əktəblərində ohnuşdur.

2 8 aprel 2 0 0 5

Ə w əlcə Şamaxı şəlıər o rta internat m əktəbinə gələn M ehriban x amm Əliyeva valideyn him ayəsindən m əhrum olan uşaqlarla göriişdii,
tədris prosesi ilə m araqlandı. D irektor Vəlican Güləliyev 2500 şagirdin təlim -tərbiyə aldığı m əktəb haqqm da nıəlumat verdi. Məktəbdə
müəyyən təm ir işlərinin göründüyünü bildirən direktor bir çox problem lərin olduğunu da diqqətə çatdırdı.
Y U \E S K O -n u n xoşm ərandı səfiri in tern at ınəktəbində bütün problem lərin həllinə köm ək göstərəcəyini, şagirdlərə yeni dərs ləvəzimatlarm ın veriləcəyini bildirdi.
Şagirdlər m əktəbdə təşkil ohınan Əlifi)a bayrannnda şerlər söylədilər, nıahnılar oxudular. M ehriban xanım Əliyeva nıəktəbin idnıan salonunda da oldu. B urada təm ir işlərinin aparılm asının vaclbliyini vurğulayara(i flcfli ki, bunun üçün Heydər Əliyev Fondu tərəfindən lazimi
kömək göstəriləcəkdir.
Məktəiıin müəllim ləri uşaqlara və təhsil ocağına göstərdija diqqətə
görə H eydər Əliyev F ondunun prezidentinə m innətdarlıq etdilər.
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OLKƏMİZ BEYNƏLXALQ
GİMNASTİKA FEDERASİYASININ
DİQQƏT MƏRKƏZİNDƏDİR
Ölkənıizdə idm ana yüksək səvijyədə göstərilən dövlət qayğısı nəticəsində Azərbaycan dünyam n idnıan m ərkəzlərindən birinə çevrilib.
Azərbaycan prezidenti və Milli Olinıpiya Komitəsinin prezidenti İllıam
Əliyevin ölkədə idm annı inkişafı istiqamətindəki məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində b ir sıra m ötəbər idman yarışları - güləş, boks, cüdo,
həndbol, voleybol, bədii ginınastika və s. üzrə beynəlxalq yarışlar təşkil
olunub. İdm ançılanm ız qitə və dünya çem pionatlannda, Olinıpiya
oyıuılarında və bir sıra nüfuzlu turnirlərdə uğurlu çıxışları ilə diqqəti
cəlb edirlər. Təmsilçilərimiz “əsas iştirak etm əkdir” prinsipini unudub,
yarışlara yalnız m ükafatlar uğrunda m übarizə aparm aq üçün qatılırlar.
A rtıq p ay taxt idm ançılan m üxtəlif jığm alarm tərkibinə asanlıqla daxil
ola bilm irlər. Belə ki, bölgələrdə yetişən istedadlı idmançılar yığma kom an d alan n heyətlərinə düşm ək üçün rəqalwti a rtın rla r. Bu da idnıanımızm təkcə paytaxtda və biUjqa böyük şəhərlərdə deyil, ümuıniyyətlə,
respublika səviyyəsində sürətlə inkişaf etdiyini göstərir. Bütün hunlar
ölkənıizin dünya idm an arenasm da xüsusi çəkiyə malik olmasma da şərait y arad ır.
İdnıana göstərilən qayğı və diqqət digər idman növləri ilə yanaşı, 1» dii gim nastikadan da yan keçməyib. Danılmaz həqiqətdir ki, üç il əw əl
ölkədə bu idm an növünün .səviyyəsi heç də ürəkaçan dejildi. 2002 -ci
ilin o k ty abnndan M ehriban xanım Əliyevanm federasiyaya prczident
seçilməsindən sonra bu sahədə böyük bir canlanm a, irəliləjiş hiss olunmağa başladı. Azərbaycan Ginm astika Federasiyası tərəfindən aparılan
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məqsədyönlü islahatlardan sonra gim nastika ölkəmizin idm an həyatuı(la öz əhəmiyyətli yerini tutdu. Xüsusilə də M ehriban xanm ı Əliyevannı
bilavasitə diqqət və qayğısı sayasində ginm astikam ız üçün güclü madditexniki baza yaradıldı. Ölkədəki istedadlan üzə çıxarm aq və təmsilçilərimizin hazırlığmı gücləndirmək üçün bu işə təcrübəli m ütəxəssislər
cəlb olundular. Təbii ki, ölkədə gim nastikanın belə sürətli yüksəlişi
Bejoıəlxalq Gim nastika Federasiyasmın (FİG ) diqqətindən yayına bilməzdi. Bu baxım dan F’İG nüm ayəndələrinin ölkəmizə vaxtaşın səfərləri təsadüfi səciyyə daşım ır. FİG-in rəsmi nüm ayəndələri ölkəmizdə səfərdə olarkən, AGF-in həyata keçirdija irimiqyaslı tədbirləri təqdirəlayiq hal kimi qeyd etm iş, gələcək işlərdə federasiyaya yaxından kömək
göstərəcəklərinə zəm anət vermişdilər. Doğrudan da, paytaxtım ız tezliklə Dünya kuboku kiıni m ötəbər yanşın iki m ərhələsinə ev sahibliyi etdi. Bu beynəlxalq y an şlan n yüksək təşkilati və texniki səviyyəsi FİG-in
ölkəmizə olan etim adm ı daha da artırd ı. 2003-cü ilin aprelində Bakıya
səfər edən FİG prezidenti Bruno Q randi, baş katib Norbert Buşe, baş
katibin m üavini Andre Quisbuhler və bədii gim nastika üzrə Texniki
Komitənin rəhbəri xanım p]qle Abruzzinidən ibarət rəsmi nüm ayəndə
heyətini MiIIi Olimpiya Komitəsinin prezidenti cənab İlham Əliyev qəhul etdi. Görüşdə qarşılıqlı əməkdaşhq və gələcək işlər barəsində fikir
mübadiləsi aparıldı. Q onaqlar paytaxtdakı idm an komplekslərinə baş
çəkərək, müa.sir tələhlərə cavab verən qurğularla tanış oldular. Ölkəmizdə Iwdii gim nastikanm nıaddi-texniki im kanlanm yüksək qiymətləndirən FİG rəhbərliyi 2005-ci il dünya çempionatınm Bakıda keçirilməsinə razıhq verdi. Ünıumiyyətlə, bu beynəlxalq qurum da ölkəmizdə
İK)dii gim nastikanın inkişah ilə bağlı m üsbət fikirlər formalaşıb. Beynəlxalq qurunıun prezidenti Bruno Qrandi ölkəmizdə bədii gim nastikanın
inkişaft və AGF-in işi ilə bağlı deyib: “Azərbaycan Gimnastika Federasiyasmın indiki fəaliyyəti əməkdaşlığımızın yüksək səviyyədə davam
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edəcəyinə zəınanət verir. Ünıid edirəm ki, əınəkdaşlığnnız ölkənizdə
gim nastikannı inkişafnıa şərait yaradacaqdır. Əminənı ki, biz öz seçinıimizdə yanılm annşıq və m ötəbər tnrnirlərin Bakıda keçirilməsi bədii
gim nastika idnıan növünün inkişafına təkan verəcəkdir” . FİG-in l)aş
katibinin müavini Andre Quisbuhlerin bu haqda dedikləri daha m araqhdır: “H ər dəfə Bakıya gəldikdə Azərbaycan Ginmastika Federasiyasının prezidenti M ehriban xam m Əhyevanın rəhbərliyi ilə bu qurunıun
gördüyü böyük işlərin şahidi ohıruc|. Federasiya qarçıya qoyulan vəzifənin öhdəsindən layiqincə gəhb. G im nastların səviyyələrinin xeyli
artdığınm şahidi oldum və FİG nüm ayəndəsi kimi buna çox sevinirəm ” .
B ütün bunlar AGF rəhbərhyinin gördüyü işin məntiqi nəticəsidir. İdm ançılarınıız üçün yaradılan şərait tezhklə onların l^eynəlxalq arenalara yohınu açdı. İstedadh giınnastlarnnız D inara Gimatova və A nna
Qıni)anova beynəlxalq yarışlarda qazandıqlan yüksək göstəriciləri ilə
diqqəti cəlb edib. Bu idm an növündə əldə etdiyimiz ən böyük uğurlardan biri də ilk dəfə olaraq, giınnasünıızm Olinıpiya Oyunlarında iştirak
etm əsidir. Bədii ginınastika üzrə komandamızm lideri Dinara Gimatova Atina Olimpiya oyunlarına vəsiqə qazansa da, o, zədələndiji üçün
m ötəbər yarışlardan kənarda qaldı. Amma bu, olimpiadada təmsil olunmadığımıza nıane olnıadı. Belə ki, D inaranın yerinə digər ginmastıınız
Anna Q urbanova Afinada öz bacarığını nüınayiş etdirdi. İdınançınnz 24
ən güclü idmançı arasm da dörd hərəkətin cəınində 92.300 bal toplayara<ı, 14-cü oldu. Bu nəticə olimpiadada ilk dəfə iştirak edən təmsilçimiz
üçün yüksək göstərici sa>ıla bilər.
FİG nüm ayəndələri ölkənıizdə l)ədii gim naslikanın bu cür sürətlə inkişalına biganə qahnadı və bu ilin may ayında Dünya kubokunun təsnifat mərhələsi kimi dəyərləndirilən Azərbaycan Gimnastika Federasiyası (AGF) kubokunun, oktyabrda isə dünya çenıpionahnm paytaxtınıızda təşkil olunnıasm a razıhq verdi.

HEYDƏR ƏLIYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVA BAKININ NİZAMİ
RAYONUNDAKI 3 NÖMRƏLİ XÜSUSİ
TƏHSİL MƏKTƏBİNİN AÇILIŞ
MƏRASİMİNDƏ İŞTİRAK ETMİŞDİR
Maym 10-da Bakmın Nizami rayonundakı 3 nönırəli xüsusi təhsil
məktəbinin H eydər Əliycv Fondunun vəsaiti hesabına ap anhm ş əsash
təmir və yenidənqurnıa işlərindən sonra təntənəli açılış mərasimi olmuşfhır. M əktəbin kollcktivi Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşm əraınh səfiri M ehriban xanını Əliyevam böyük .səınimiyyətlə, gül-çiçəklə qarşıladı.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti M ehriban xamın Əliyeva məktəbin rəınzi açıhşım bildirən lenti kəsdi, ünıumnıilli lidorinıiz Heydər
Əliyevin birinci m ərtəbənin foyesində qoyuhnuş büstü üzərindən örtüyü götürdü, ağ m ərnıərdən yonuhnuş abidənin önünə gül (joydu.
Məktəbin direktoru Nüşabə Heydərova bildirdi ki, 1958-ci ildə tikihniş ınəktəl) binası uzun illər toınir edihnədiyinə görə, əslində yarar■sız hala düşınüşdü. M ehriban xamm bu il yanvarın 31-də məktəbiıı vəziyyəti ilə tanış olduqdan sonra burada fondun vəsaiti hesabına əsash
təmir işlərinə başlamağı tövsiyə etdi. EIə ertəsi gündən burada başlanan əsaslı təm ir və yenidənqurm a işləri üç aya tam başa çatdınldı.
Məktəb nıüasir avadanlujla da kom plektləşdirihnişdir.

7-13 m av 2 0 0 5

150

151

Mehriban ƏLİYEVA

Xoşməramlı səfır

M ehriban xam ın Əliyevaya m əlum at verildi ki, məktəbdəki 184
uşaqdan 62-si fərdi təhsilə cəlb olunm uşdur. B urada əmək təlimi

larla bir yerdə keçirdiyinə görə M ehriban xanım Əliyevaya dərin təşəkkürlərini bildirdilər.
Təhsil naziri Misir M ərdanov H eydər Əliyev Fondunun işləyib hazırladığı “Uşaq evləri və in tern at m əktəblərinin inkişafı” Proqram ı
çərçivəsində görülən işlərin əhəmiyyətini vurğulayaraq, hazırda 11 belə m əktəbdə kom pleks yenidənqurm a, əsash təm ir işləri görüldüyünü
bildirdi.
Nizami Rayon İcra H akim iyyətinin başçısı Abdin Fərzəliyev rayonun ərazisindəki in te rn a t m əktəbləri və uşaq evlərində M ehriban xanımm təşəbbüsü ilə və fondun vəsaiti hesabına aparılan tənıir işlərin-

dərslərinə ü stü n lü k veriUr. D ülgərlik, xalçaçıhq, tikiş və s. dərnəklər
u şaq lan n m üxtəhf peşələrə yiyələnm əsinə im kan verir.
M ehriban xanım uşaqlarm əl işlərinə tam aşa etdi, ümummilli liderimiz H eydər Əhyevin həyat və fəahyyətinə, Azərbaycanm milli qəhrəm an ların a, tam nm ış ədəbiyyat, incəsənət xadim lərinə həsr ohınmuş
fotoguşələrə baxdı.
M əktəbin sinif o ta q la n n ı, fənn kabinələrini gəzən fondun prezidenti təm irin , avadanhğm keyfiyyətinə xüsusi diqqət yetirdi, hər uşağa ayn la n yem ək norm ası, dərs ləvazim atlan ilə təm inatm vəziyyəti, məktəb k itabxanasm m fondu ilə m araqlandı, qaldınlan nıəsələlərin həhinə
laznui köm ək göstəriləcəyini bildirdi.
D ərs-təlim prosesi ilə yaxm dan nıaraqlanan M ehriban xanmı Əliyeva u şaq la n n b acan q larm ı yüksək qiym ətləndirdi. Xalça toxuyan qızlar
öz hədiyyələrini - qucağm da valideyn him ayəsindən məhrum ohnuş
uşaq tutm uş M ehriban xanım m p ortretinin toxunduğu xalçanı fondun
prezidentinə təqdim etdilər. Bu hədiyyədən çox m ütəəssir olan Mchriban xanım onu unudulnıaz xatirə kimi saxlayacağım bildirdi.

dən danışdı.
M ehriban xanım Əliyeva m əktəbin kollektivinə ümummilli lider,
dahi şəxsiyyət H eydər Əliyevin vəsiyyətlərini, ideyalarm ı unutm am ağı, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlara diqqəti artırnıağı, öz vəzifələrinin necə şərəfli, məsuliyyətli, savab iş olduğunu dərk etməyi xahiş və
tövsiyə etdi.
M ehriban xanını ulu öndər H eydər Əliyevin büstü önüııdə xatirə
şəkli çəkdirdi.

11 m a y 2 0 0 5

K om püteri öyrənən uşaqlar dahi şəxsiyyət H eydər Əliyevə, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri
M ehriban xanım a öz hörm ət və m əhəbbətlərini konıpüterdə yazdıqları sözlərlə, musiqi dərsi keçən şagirdlər isə oxuduqlan mahnı və şerlərlə ifadə etdilər.
U şaqlann valideynləri də M ehriban xanınıın respublikamızdakı
uşaq evlərinə, in te rn a t m əktəblərinə əsil anahq qayğısı göstərnıəsini
yüksək qiym ətləndirdilər, bu qayğı və diqqətdən minlərlə ailəyə sevinc, təsəlli payı düşdüyünü dedilər. O nlar ümummilh liderin doğum
günündə m əktəbin açıhşına gəldiyinə, Fondun yaranm a gününü uşaq-
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVANIN KONQRESƏ
TƏBRİK MƏKTUBU OXUNMUŞDUR
A nkarada T ürkiyənin hakim Ədaləl və İnkişaf Partiyası qadnı nünıayəndələrinin I konqresi keçirilm işdir.
Konqresdə partiyam n sədri, Türkiyə Respublikasm nı Baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan nitq söylənıişdir. 0 bildirnıişdir ki, son zam anlar
ölkə həyatnım bütün sahələrində qadm larm fəallığı artm ışdır. Sevindi-

Xoşməramlı səfır
Sonra d ep u tat M əlahət Həsənova T ü rkiyənin Baş naziri Rəcəb Tay>ib Ərdoğan və Baş nazirin m üavini, xarici işlər naziri Abdullah Gül
ilə görüşm üşdür. O nlara Azərbaycan Respublikasm m Prezidenti llham
Əliyevin salam lannı çatdıran M əlahət H əsənova ölkəmizdəki ictimaisiyasi proseslər barədə m əluınat verm işdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə salam lan n m , dərin hörm ət və ehtiram m m çatdınlm asını
xahiş edən Baş nazir Rəcob Tayyib Ə rdoğan və xarici işlər naziri Abdullah Gül Türkiyə hökum ətinin b ər zam an Azərbaycanm haqlı nıövqeyini d əstək ləd ijin i, ölkəmizdəki dem okratik prosesləri, iqtisadi tərəqqini, xalqın maddi rifahım n artm asını m əm nuniyyətlə izlədiklərini
vurğulam ış, ölkələrim iz arasm dakı m ünasibətlərə hər zanıan böyük
şəxsi>7 ə t, ümummilli lider Heydər Əliyevin söylədiyi kiıni bir millət,
iki dövlət” prizm asından yanaşdıqlannı bildirm işlər.

Tural Il/AYEV,

rici baldır ki, b u , siyasi sahədə də özünü göstərir. Məhz buna görə qadnılarm konqresi öliiə həyatm da əlam ətdar hadisədir.

AzərTAc-ın xii'm si müxhiri
Anhara

Tədbirdə çıxış edən dövlət naziri G ürdan Akşid və partiyanm qadm
kom itəsinin sədri Seval Kavak qadnılann m üasir cəmi>7 ətdəki rohı
haqquKİa ətraflı m əkım at verm iş, i)unu statistik rəqənıləriə əsaslanchrm ışlar.

II m a y2 0 0 5

Milli Məclisin deputatı M əlahət Həsənova H eydər Əliyev Fondunun
prezidenti, YUNESK O-nun xoşm əram h səfiri M ehriban xanun Əliyevanm konqresə təbrik m əktubunu oxunuışdur. M ehriban xannn Əliyevanm ınəktubu konqres iştirakçılannm gurultuhı və sürəkli alqışları
ilə qarşılannnşdır. Azərbaycanlı deputat ölkəmizdə gedən denıokratik
proseslərdə qaduılarm rolu haqqm da çıxış etnıiş, konqres iştirakçıların a Milli Məclisin və Yeni Azərbaycan Partiyası üzvlərinin də salaınlan n ı çatdınnış, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb T ay jib Ərdogana x atirə
hədiyyəsi təqdim etınişdir.
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“HEYDƏR ƏLİYEV FO NDU”
KİTABI ÇAPDAN ÇIXMIŞDIR

Xoşməramlı səfır
Heydər Əliyev öz ölkəsi və xalqı üçün m üstəsna xidm ətlər göstərmiş
dahi şəxsiyyətdir və onun xatirəsi, ideyaları əbədi yaşam ah, bu sahədə
fondun özü də m ühüm rol oynam alıdır.
Nəfis şəkildə tərtib edihniş və yüksək poliqrafik səviyyədə çap ohınınuş kitabda zəngin fotoşəkillər verihnişdir.

M üstəqil Azərbaycan dövlətinin m eınarı, qurucusu, xalqunızın və
b ü tü n tü rk dünyasınuı dahi oğlu H eydər Əliyevin anadan olnıasnını il-

I lm a y 2 0 0 5

dönüm ü ərəfəsində yeni bir nəşr - “H eydər Əliyev F ondu” kitabı çapdan çıxm ışdır.
Kitab Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun xoşnıəram lı səfiri M elıriban xanım Əliyevanm giriş sözü ilə açılır. B urada
vurğulanır ki, ictim ai təşkilat olan fond qarşısm a qoyduğu məqsəd və
vəzifələrin əhəm iyyətinə, m iqyasma görə ölkəmizdə analoqu olmayan
yeni tipli bir q u rum dur.
Fondun fəahyyətə başlam asunn birilliyi m ünasibətilə buraxılnıış kitab b ir neçə böhnədən ibarətdir. “Vətənə, xalqa həsr edilən önıür” adlanan birinci bölnıədə dünya şöhrətli siyasi xadim in həyat və fəaliyyətindən, respublikannza rəhbərlik etdiyi uzun illər ərzində gördüyü misilsiz işlərdən yığcam şəkildə söhbət açıhr.
Sonrakı bölm ələrdə H eydər Əliyev Fondunun m əqsədlərindən, fəaliyyətə başladığı vaxtdan ötən bir ildə həyata keçirdiyi la>ihələrdən
bəhs olunur.
“X atirə kitabun v ə rə q lə rk ə n ...” adlanan sonuncu bölmədə fondu ziyarət etm iş dövlət və hökunıət başçılannuı, dünyada tanmmış ehn,
m ədəniyyət və incəsənət xadim lərinin, beynəlxalq təşkilatlann rəhbərlərinin b ir qisminin təəssü ratlan verilm işdir. Onu da deyək ki, X atirə
kilabuıa ilk sözləri 2004-cü il maym 10-da, fondun açılış günü Azərbaycan Prezidenti İlhanı Əliyev yazmışdır.
X atirə kitabındakı ürək sözlərində bir ümumi fıkir vurğulanır ki.
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HEYDƏR ƏLIYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ, YUNESKO-nun
XOŞMƏRAMLI SƏFİRİ MEHRİBAN
XANIM ƏLİYEVA GORANBOY
RAYONUNDAKI RƏSUL ATAKİŞİYEV
ADINA İNTERNAT MƏKTƏBİNDƏ
OLMUŞDUR

MEHRIBAN ƏLIYEVA
XOŞMƏRAMLI SƏFİRDİR

Heytlər Əliyev Fondıınun preziclenti, YUNESKO-nun xoşnıəranılı
səfiri M elıriban Əliyeva nıayın 19-cla, Azərbaycan Prezidenü İllıaın
Əliyevin G oranboy rayonuna səfəri çəpçivəsində buradakı Rəsul Atakişiyev adnıa in tern a t əsas nıəktəbində olnuışdur.
Ulu önclərimizin adnıı daşıyan fond fəaliyyət göstərdiyi bir il ərzində
uşacj evləri və internat nıəktəblərinclə ınüasir tələblərə cavab verən şəraitin yaradılınası, bütün cənıij^ətinıizin diqcıət yetirınəli olduğu problemlərin lıəlli üçün məqsoclyönlü iş aparır. Bütün bunlardan xəbərdar
olan ınəktəbin kollektivi M ehriban xanıın Əliyevanı öz doğınaları kinıi
([arşıladı. ıMəktəi)lə tanışli(| zaıııanı lleydər Əliyev Fondunun prezidentinə m əlunıat verildi ki, bu təlim-tərbiyə oc'ağı ötən il Avropa Birlivinin
vəsaiti hesabına əsaslı təm ir olıınnıuş, yeni yem əkxana tikilnıişdir.
M ehriban xanıın sinif otaqlarım gəzərək, clərs prosesini izlədi, uşaqların ııecə (lidalanması ilə m araqlandı. B uradakı şəraitdən razılıgmı
bildirən M ehriban xanım m əktəbə kom püter dəstləri bağışlayacağına
söz verdi.

21 m a r 2 0 0 5

“ M Ə N K O NK RET İŞ G Ö R M Ə K , KO NK RET
ADAM LARA KÖMƏK ETM ƏK İST Ə Y İR Ə M ”
“Yaxşılıq, mərhəməl kimi anlayışlar mənim
üçiin hofjiqələn ümdə anlayışlardır”
“İzvestiya” c[əzetinin nıüxbiri Oleq Sıqanov Azərbaycanın birinci
xannm , Meyclor Əliyev Fondunun prezidenti, YUN ESK O-nun xoşnıəraınlı səfiri M ehriban Əliyevadan m üsahibə ah b . AzərTAc hənıin müsahibəni oxuculara tə(|dim edir. Xatırlaclaq ki, m ateriallar Azorbaycan
Respııblikası P rezidentinin m ətbuat xidınətinin köməyi ilə hazırlanıl).
Hcydər Əliyev 1923-cü il ınayın lO-da doğulm uşdur. Bu il 82 ytışı
tamaın olm ah idi. Amma qismət ohnadı. 0 , səkson yaşında dünyasım
dəyişdi. Ö zünün 80 illiyini qeyd etm ək də ona nosib ohnadı. Dünyaya
göz açnıasımn soksoninci ilini xostoxaııa divarları arasında (|arşıladı.
Bu yubiley ərofəsində bir çox ölkolor onu öz yüksok ordcnlori ilo təltif
etdilər. Lakin bu nıükafatlar ona sağlığında tə(i(liın (Hİilməmiş (|aldı.
Ilcydor Əliyc;v həyatdan bütün nıilloti sıx birloşdirorək getdi. Bu cia bir
faktdır. Bir çox ölkolərin rəhborləri onun xatirəsinə ehtiram ını bildirmək, sonuncu “əlv id a” sözünü denıək üçün Bakıya goldilər. Lakin o
dekabr günüııdə baş verən bu kədərli vo hüznlü hadiso apreldə horbi
moktobin şagirdlori ilo görüş zaınanı onun öz davram şı ilə nümayiş etdircliyi borca sodacıətin yüksək nünuınosi ilə hənıişə borabor xatırlanacacjdır.
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H eydər Əliyev həyatdan ıniiəyyəıı bir nıissiyanı yerinə yetirərək getdi. H əyatdan heç də h ər bir görkənıli siyasətçiyə - heç şiibhəsiz ki,

asir siyasətdə və diploınatiyada h ər şey ancaq rəsmi yollarla həll edilir? Bəs bir q ərara gəlm ək üçün bütiin im kanlar sanki tükəndikdo nə
etməli? Bozən h ər hansı bir məsəlo barosində kiminləsə elə-belə söhbot (əslindo isə, bu, sırf zahiri tə so \^ ü rd ü r, çünki siyasətdə söhbətlər
olm ur) çox şe>i bəll edir. Bəs nə m ənfəot, nə də əlüstü qazanc gətirən,
ona göro də böyük vo sanki “ciddi” siyasotçilər üçün “m araqlı olmay an ” ümidsiz h u m an itar i)roblemlərin həllinə kim girişordi? Halbuki
hər bir belo h um anitar problemin arxasında ayrıca bir insan fa(;iəsi (və

H eydər Əliyev belə siyasətçi idi - qisnıət ohnayan tərzdə getdi. Özü də,
tanı əsasla deyə bilərik ki, öziinün bütün işlərini səliqə-sahnıana salaraq getdi. Yeni Azərbaycan dövlətçilijinin qııruhnası sahəsində başladığı böjäik işi öz m əntiqini, dönnıəz x arakterini aldığı m ərhələyə çatd ıraraq həyatla vidalaşdı.
Bu gün nıillətin atasnnn işini Heydər Əliyevin oğlu layiqincə davam
etd irir. Onun üzərinə ikiqat nıəsuliyyət düşür. 0 , ilk növbodə, millət
qarşısında cavabdebdir. B unnnla yanaşı, o öz atası qarşısında daxilən
cavabdeh ohnaya bilməz, özünü nüfuz və etibardan sala bilməz, apardığı siyasəti H eydər Əliyevin müəyyən etdiyi yüksək səviyyədən aşağı
sala bilməz. İlham Əliyevin prezidentliyinin ötən ilyarımı göstərdi ki,
0 nəinki atasınnı xəttini qoruyub saxlanıağa və davam etdirm əyə, hənı
də gələcək üçün inkişaf etdirm əyə qadirdir.
Böyük siyasi işlərdə getdikcə ycni-yeni am illər bərəkətə gətirilir onlar strateji və taktiki nəticələrə nail olmaq üçün çox vaxt keyfıjyətcə
yeni im kanlar yaradır. M üasir siyasi liderlərin nüınayandəsi kinıi İlhanı Əliyevə bu baxnndan lıazırda xanınn M ebriban Əliyeva misilsiz
kömək göstərir. Birlikdə götürdükdə, m üasir dünyada birinci xannnın
rolu bozən çox obəmiyj'ətli ohır.
Amma M ehriban xanını üçün bu, “sadəcə, özünü göstərm ək” kinıi
müa.sir dəbə ehtiram əlam əti deyildir. 0 , öhdosinə gölürdüj-ü miistoqil
vozifəni tam düşünülm üş surətdo və iııamla yerino yetirir, artıq ncçə
aydır YUXESKO-nun xoşməramlı səfiri olaraq, çox ciddi hum anitar
proqram lar həyata koçirir.

özlii>fmdə ümumboşori faciə) durur!
Bax, M ebriban Əliyeva bu cür işə girişm işdir və onu layiqincə yerinə yetirir.

- IVlon söhbəllmizi hundan başlamaq islərdim - Siz Mohriban
xanmısınız. Adımzın rııs dilində gözol mənaları var - şəfqolli, sevimli. Iloqiqətən Siz mchriban, xeyirxah, novazişli, sevimli insansmız, xoşmoramlı sofirsiniz, habclo Azorbaycan Milli Olimpiya Komilosinin üzvüsünüz. Olimpiya oyıınları da xoşmoramlı
oyımlardır. l3clo çıxır ki, Mehriban xoşmoramdır vo gözol keyfiyyollorin müeossomosidir, Qızlanmzın adı nodir?
- Lcyla vo Arzu. Çox gözəl Azorbaycan adlarıdır. Arzu - istok, dilok,
hosrot m ənasındadır. Ix^yla - gecə, qaranlıq gecə dem əkdir. 1 lo(ii(|otən,
belo bir nozəriyyə v ar ki, in.san doğularkən verilon ad onun bütün talcyino tosir göstərir. Dciyə bilnıərəm , bu nəzoriyyə ıx'al hoyatda özünü
no dorocədo doğruldur, am m a yaxşılıq, m ərhəm ət kimi anlayışlar nıənim üçün ho(iiqələn ünıdə anlayışlardır. Zonnim cə, geniş aıılam da
mərhomol ən yaxşı vo on ülvi insani keyfiyyəllordən biridir.

na hüqu(i verihnəyən adam nə cdo bilor? Mü(|avilə imzalamaq - hunu
edə bilməz, rosmi danışıqlar aparm aq - onu da edə bilmoz. Mogər mü-

- Sizin vıxışlarmızı (cloco do hoyal yoldaşınızm cıxışlannı) dinloyonlor rııs dilini gözol bildiyinizi (jcyd cdirlor. Ilazırda Az;)rbaycanda rııs dili ilo olacfodar voziyyol nccodir vo o, moişoldo no
dorocodo yayılıb? Rus mokloblori neco foaliyyol göslorir? lUıs di-
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ii Azoriıaycan üçün nə demoi^dir?
- İlk növbədə denıək istəyirəm ki, son 10-12 ildə Azərlıaycanda tədris rııs dilində aparılan lıeç bir məktəi) bağlannıayıi)dır. B ütün ali məktəbiərdə dərslər rus dilində keçilən faküitələr q alır.
2 0 0 il ərzində Rusiya ilə yanaşı yaşam a rus dilini Iıəm mədəni, həm
də adi həyatnı təzahürünə çevirm işdir. Bakıda R us D ram Teatrı kimi
gözəl bir teatr işləyir, rep ertu arm a, əsasən, rus klassiklərinin və rus(lilli m üəllinərin m üasir pyesləri daxildir. Musiqili Komediya Teatrında gözəl rus truppası var.
Rus dili bizim üçün, ə w əlk itə k , təkcə böyük ru s m ədəniyj'ətinin dili deyil, həm də ünsiyyət və informasiya almaq vasitəsidir. Şəxsən ınənim üçün istər sovet dövründə, istərsə də indi “in o stran n ay a literatur a ” ju rn alı dünya ədəbiyyatnını nıüxtəlif əsərləri ilə tanışlıq im kam dır.
Ə lbəttə ki, indi gənclər ru s dili ilə yanaşı, digər xarici dilləri də fəal
öyrəniriər. Bu, norm al m eyldir. Amnıa bir çox nəsillərin səyləri ilə
toplanm ış çox böyük tarixi təcrüi)ə, m ədəniyyətlərin dialoqunun ver(liyi belə gözəl nəticələr bizim üçün son dərəcə qiynıətlidir. Azərbaycanda bu gün də ziyahlann xeyli hissəsi Rusiya elitası ilə elmi əlaqələri və yaradıcıhq əla([ələrini nəinki .saxlayıb, həm də ru s dilindən kifayət qədər fəal islifadə edir. Rus dilində yazan M aqsud İbrahiıııbəyovun
yaradıcıhğı buna ən parla(| misaldır.

Xoşmdramlı səfır

xəhəri yoxdur. Siz onu hansısa şokildo Rusiya auditoriyasmda
yaymaq fikrindo dcyilsinizmi? Heç oimasa, diaspor vasilosilo?
Belo planlannız varmı? Azorhaycan ilinin proqramı sayosindo
indi Siz Azərhaycan modoniyyolinin Rusiyada öyronilmosino öz
löhfənizi vero bilorsiniz. Modoni irsin himayodarı kimi no kimi işlər görmoyi planlaşdırırsmız?
Planlar çoxdur. ilan u sın d an danışm aq çox çətindir. Biz Rusiyada
Azərbaycan ilindən elə istifadə etm ək istəyirik ki, həm paytaxtda. həın
də Rıısiyanın ucq arların d a mədəni irsimizi yaxşı bilən adam lar olsun.
Çox zəngin olan Azərl)aycan m ədəniyyəti özünə m araq doğurm ağa (|adirdir, onu sevm ək üçün onu öyrənm ək kifayətdir.
10 il ə w ə l biz “Azərl)aycan M ədəni^yətinin D o stlan ” Fondum ı yaradarkən onun əsas məqsədi Azərbaycan mədəniy>'ətini təbliğ etm ək,
lanıt(hrınaq idi. “İrs” ju rn ah m da m ən elə onda tə.sis etdim . .hırnal,
əslində, Fondun fəaliyyətini işKilandırnıa^ıla məşğul ohırdu və müəyyən bir mövzuya həsr edilən hər bir nöm rə lıəm po|)uIyar, həm də təd([iqat m ateriah idi. İftixarla deyə bilərəm ki, Azərbaycan mədəniyyəti
harədə bizdən ə w ə l hələ heç kim belə şirin yazm ayıbdır. M əsələn, mıniatürdən və ya m em arlıq abidələrindən yazmağı (larşımıza mə([sod
([oydu([da, əm okdaşhğa, əslində, həm akadem iya alim lərini, həm ju r-

Yeri gəlmişkən, l)lzdə Rus Dili və Ədəl)i>yatı İn stitu tu n u n baza.sın-

nalistləri, hənı də sənətşünasları cəlb etm işik.
Fond da, ju rn a l da kifayəl ([ədər m ürəkkəb vozil'ələri yerinə yetir-

da Slavyan Universiteli yaradılıb. Burada rusdili m ütəxəssisləri iləyanaşı, bütün slavyan dilləri üzrə də kadrlar hazırlanır.

məli idi. 0 illər m üstəqil Azərbaycanın lo.şokkül illəri idi. Siya.si, ıqtısadi dəyişikliklərlə yaııaşı, köhnə ideologiyadan xilasolma |)rosesı də

- Rusiyada Azərhaycan ili. Siz “irs” ( “Naslodiye” ) jıırnahnm
ləsisçisisiniz. (iözol jurnaldır. Mon Ileydor Əliycviço hosr odilon
sonuncu nönıroni oxumuşam. Çox maraqlı nömrodir, özü do nofis lorüb edilih. Toossüf ki, Rusiyada heç do hamınm, holla Qafqazla, Azorhaycanla maraqlananların da hu jurnahn varlığmdan

godir, ster('olii)lər dağıdıhrdı. Kifayət ((ədər təlatüm lü həmin dövrdə
nıədəni irsimiz yenidən fikir .süzgəcindon keçirilir, ozəli milli ənənolə-
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rə və kökloro (layıdılırdı. Yeri gəlm işkən, azərbaycanhlarm üm um dunya qurultayının iştirak çılan n a ju rn ah n b irço x m üxtəlif nöm roləri paylanıldı və diasporun nüm ayəndələri bunu çox yüksək qiym ətləndırdı-
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lər. Əlaqələriıııiz yarandı və o vax td an bəri jıırnalın hər bir nönırəsini

gəlnıişdir? Fondunuzun bclə musiqi loplusunu rus dinləyicilərinə
təqdim etmək planları varmı? Azərbaycan xalq musiqisi müntəxəbahndan məqalələrin rus dilində dərc ediləcəyini gözləmək olarmı?

onunla m araq lananlarm ü n v am n a göndəririk. Zənnimcə, jurnahn
elektron versiyasm a ehtiyac artıq çoxdan yaranm ışchr. Onu bütün Rusiya auditoriyasm da yaym aq isə kifayət qədər ciddi layihədir və bu Imrədə düşünm ək olar.
xm qonşular kimi biz bir-birinıizi d ah a yaxşı tanıyınq. Amma reallıq-

- O ndan başlayım k i, “ Qarabağ x an ə n d ələri” albom unda m aterial
A zərbaycan, ru s, ingilis və fransız dillərində verihnişdir. Aydm dır ki,
nuısiqinin özünün tərcüm əyə ehtiyacı yoxdur. M uğama dair m üxtəlif
albom lar buraxacağım ızla yanaşı, m uğam haqqm da elnıi işlərdən iba-

lar göstərir ki, b u , heç də belə deyildir. İstərdik ki, Azərbaycan ili, elə-

rət xüsusi seriya da h az ırlap rıq . B uraya həm o rta əsrlərdə yaşayıb-ya-

cə də sonrakı il - A zərbaycanda R usiya ili bu məsələdə bizə kömək etsin.

ratm ış m üəllifİər, eləcə də hələ 1980-cı illərdə m uğam a dair gözəl monoqral’iya buraxnn ş fransız tədqiqatçısı D ürinq kimi muğamm m üasir
tədqiqatçdan daxil olacaqlar. Təbii ki, istənilən belə layihə bir neçə
dildə buraxılacaqdn*. Muğam problem lərinə d air nıüxtəhf simpoziumla r, “dəyirmi m asa”lar, qeyri-form al görüşlər keçirm ək nəzərdə tutulu r və üm idvaranı ki, Rusiya sənətşünasları bu tədbirlərdə iştirak edə-

Adətən belə hesab edilir ki, bizdən uzaq olan ölkələrə nisbətən, ya-

D ünya inform asiyam , əsasən, in tern e t m ənbələrindən istifadə etm əklə ahr. D üşünürəm ki, bunu şərh etməyə dəyməz, sadəcə olaraq,
fakt kimi qəbul etm ək və onu m aksim um işə salm ağa çahşmaq gərəkd ir. H eydər Əliyev F ondunda biz “A zərbaycan” adh xüsusi sayt hazırlayırıq. B u rad a bütün ölkə haqqm da geniş inform asiya toplamaq istəyirik. Bu sayt maym ax ırla rm d a açılacaqdır. H ələhk təkcə Azərbaycan , ru s, ingilis dillərində. Gələcəkdə bir sıra dilləri də əlavə etmək fikrindəyik.

cəklər.
Bildiyiniz kim i, YUNESKO mənə “X oşm əram h səfir” adı verilməsi
haqqm da q ərar qəbul etm işdir. Mən şifahi və m usiqi ənənələri üzrə sə-

- Bəs xəbərlər lenli də olacaqmı?

firom . Tam am ilə təhiidir ki, dünya irsinin inciləri siyahısma daxil edilən m uğam nıənim fəaliyyətimin əsas sahəsi ohnuşdur. Lakin, əlbəttə

- M ütləq olacaq.

ki, Azərbaycan xalqnnn çox zəngin m usiqi ənənələri təkcə m uğamla

- Bu lenl gün ərzində neçə dəfə təzələnəcək?

m əiıdudlaşm ır. Qarşıda aşıq yaradıcıhğm a d air, çox nadir ənənə olan

- Gündə nıinim nm üç-dörd dəfə.

və sovet dövründə aşağı səviyyəyə endirilən m eyxanaya və bir sıra di-

- Saytı özünüz hazırlayırsınız, yoxsa Rusiya müləxəssislərini
cəlb edirsiniz?

gər sənət növlərinə dair hələ nə qədər layihə və niyyətlər var. “ Q arabağ x an ə n d ələri” albom unm ı təqdim atı göstərdi ki, belə layihələrə eh-

- Xeyr: H ər şeyi özüm üz edirik. Yeganə olaraq, mütəxəssisləri tərcünıə üçün cəlb edirik.

tiyac çox böyükdür.

- YUNESKO muğamı dünya irsi hesab elmişdir. Siz bu qədim musiqi ənənəsinin himayədansınız. Bu yaxınlarda Azərbaycanda “Qarabağ xanəndələri” albomu buraxılmışdır. Bu ideya kimin ağlına

məxsusdur?
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- “Qarabağ xanəndəlori” albomunu buraxmaq ideyası Sizo
- Bəli, bu, mənim təşəbbüsüm idi. Bilirsinizm i, muğam h ər bir azərbaycanhnm genetik kodudur. H ətta m üəyyən səbəblər üzündən m uğa-
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nıı İ10İƏ başa (liişjııəyən və diıılənıəyən, anım a b u n a höknıən, m iitləq
gəlib çıxacaq ən gənc azərbaycanlm ın da genetik kodudur, İstənllən

du. P rezident qərara aldı ki, yeni tikintiyə başlam aq daha yaxşıdır.
Bu, sadəcə, mədəniyyət xadim ləriııin qarşıya qoyduqları problem lərə
dövlətin reaksiyasıdır. Yəqin ki, bu dövlətlə vətəndaş cəmiyyəlinin
qarşılıqlı nıünasibətlərinin normal form asıdır. Bu, təbiidir, necə ki,

nuısiqinin - sim fonik, populyar və ya xalq m usiqisinin, fərqi yoxdur,
öz yeri var. Pisi odur ki, hansısa birinə üstünlük verilir. B u, televiziyada xüsusən parlaq təzah ü r edir. Təəssüf ki, m üasir həyatda teleməkandan nə kən arda qalırsa, belə tə s ə w ü r y a ra n ır ki, o sanki nıövcud
deyildir. Deyə bilm ərəm ki, ölkəm izdə xalq musiqisi ilə, xüsusən m uğam la bağlı problenılər olm uşdur. Sadəcə olaraq, yeni im puls gərək
idi. Qeyri-adi yanaşm a lazm ı idi.
Biz m uğam ustaları ilə birinci dəfə “dəyirmi m asa” arx asu ıa toplaşaraq , ilk yeddi layihəmizi onların m ühakim əsinə verdikdə bu korifeylərin rəyini eşitm ək m ənim üçün son dərəcə vacib idi. Söhbətimiz almdı. M uğama dair k o n k ret proqram da bu söhbətin nəticəsi oldu və o
Y U X ESK O -nun him ayəsi ilə həyata keçirilməyə başlandı.

“ Q arabağ x an ən d ələri” albomunu b u raxdıqdan sonra “Q arab ağ ” kitabmı hazırlam ağa başlamağımız da təbii id i.
M əlum dur ki, Azərbaycanda bir neçə m ıığunı məktəbi var. Aparıcı
m əktəblərdən biri məhz Qarabağ ınuğam m əktəbidir. H azırda o, böyük təhlükə qarşısındadır, bu jan rm gənc ifaçılarının sayı xeyli azalnıışdır. Balaca muğam ifaçılarmı, ad ətən , Q aralıağ bülbülləri adlandırırlar. Bu gün Q arabağın sakinləri olan m əcburi köçkünlərin düşərgələrində böyüyən uşaqlar daha muğam o x u m u rlar, onlarm arasında belə Q arabağ bülbülləri son dərəcə azdır. O xum aq üçün onlara Qarabağ

Lakin Xoşməramlı səfir kimi m əninı fəaliyyətim, üm um ən, şifahi

dağları, Q arabağ təbiəti, Qarabağ torpağı lazınıdır. Azərbaycan mədəniyyətinin Üzeyir Hacıbəyov və Bülbül kimi belə böyük korifeylərinin

ənənələrin və musiqi ənənələrinin qorunub saxlanılm asm a yönəklilm işdir və bu fəaliyyəti ancaq Azərbaycanla m əhdudlaşdırm aq düzgün

Şuşada doğulduf|larm ı demək kifayətdir. B ax, beləcə, sırf musiqi lajihəsindon siyasi layiho yarandı.

olmazdı. Yeri gəlm işkən, bu ilin əw əlində Kazanda YUNESKO-nun
regional m üşavirəsində çıxışnnda m ən gözəl S abantuy bayram ı kimi şifahi ənənənin yaşadılm asnn dəstəklədim .

Q arabağ bizinı ağrı-acım ız, tarixim iz, miili sərvətim izdir. Tezliklə
“Q a rab ağ ” kitabı ça])dan çıxacaqdır. Yeri gəlm işkon, əlavə etm ək istəyirəm ki, hazırda “Hacıbəyov” şərti adı altında böyük layiho üzorin-

Muğam üm unıdünya irsidir, lakin indiyədək ona vahid yanaşnıalar,
köklərə m üraciət, m uğannn fəlsəfi aspektlərinin öyrənilm əsi mövqelə-

do intensiv iş gedir. Bu layihədə Hacıbəyovun bütün osoıiərinin, o
cüm lədon klavirlərinin yenidon çap olunnıası ilə yaııaşı, onun bütün

rindən baxdm am ışdu’. Biz B akıda Beynəlxalq Muğam Mərkəzi tikmək

əsərlərinin CD vo DVD-do buraxılm ası da nəzərdə tutnlınuşdur. Bu la-

fikrindəyik. Prezident artıq fərm an im zalam ışdır və düşünürəm ki, bu

yihoni otrallı şərh etnıək istəıııirəm, lakin nıənə elə gəlir ki, bizdə hə-

nıərkəz regional layihələrdə son dərəcə m ühüm rol oynayacaqdır.

lə indiyədək helə m iqyasda və səviyyodə layiholər olnıamışdır.

- Deməli, Siz Prezidenlin fərmanına yol açdmız?

Mən Y U X ESK O -nun Xoşməramlı səfiriyəm . Bu toşkilat siyasi mə-

- Gəlin belə deyək: M ərkəzin yaradılm ası problemi ham nm z tərəfin-

sələləıiə moşğul olnuır. Parisdo olarkon söhbətlərim iz zamanı deyir-

dən qoyulm uşdu. O nun həllinin bir neçə variantı vardı və b u n lar mərkəzin mövcud olan binalardan birində yerləşdirilm əsini nəzərdə tutur-

dim: “Yaxşı, l)iz işğal probleıninə tox u n m u ru q , biz siyasi probleınloro
toxunnuıruq, lakin axı bir milyon qaçqın-köçkün çadır şəhərciklərin-
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də yaşayır, uşaqlar təhsil alm ırlar. Dövlət bütün bıı problemləri həll

sosial dotasiya sistemi yoxdur, yəni Rusiyada m onetizasiya adlanan
proses bizdə artıq reanaşdınlm ış və kifayət q ədər sakit şəraitdə keç-

etm ək iqticlarmda deyildir. Təhsil YUN ESK O -nun fəaliyyət sahəsidirnıi? Bəli. O nda bəs, uşaqlarla nə etm əli? Axı onlar böyüyürlər. O nlar
üçün vaxt itirihnişdir, o n lar lazımi təhsil a h m rla r” .
Sonra. M uğam , nıuğam problem i. Biz bu səsləri itiririk, bunun əvəzi heç vaxt qaytarıhnayacaq. Biz nıem arhq abidələrini itiririk, onlar
dağıdılmışdır.
Artıq bu ərazilərdə dünya m ədəniyyətinin nə qədər incilərinin məhv
edildiyi haqqnıda ekspert rəyləri v a r. Biz bu məsələləri qaldırm alıjıq.
O na görə də q ərara aldıq ki, o cüm lədən m uğam vasitəsilə Qarabağ
problem i haqqm da həqiqəti dünya birhyinə çatdıraq.

- Azərbaycanda sosial proqramlar: İÇV, hepatit və s. kimi viruslu infeksiyalarla mübarizə sahəsində vəziyyəl necədir?
Çoxuşaqh ailələrə müavinəl necə ödənilir? Yoxsulluqla mübarizədə hansı uğurlar qazanılmışdır?
-D ə rh a l dem ək istəyirəm ki, H eydər ƏHyev Fondu 2004-cü ihnaym
10-da fəahyyətə başlam ışdır. Bir ildir ki, işləyirik. Fəaliyyət dairəsi
çox böyükdür. Bu Fondun başhca vəzifəsi və məqsədi H eydər Əliyev
irsini qoruyub saxlanıaqdır. Biz H eydər Əhyev U niversitetini, Heydər

mişdir.
Uşaq səhiyyəsi proqram larm dan ikisini - diabet və talassem iya xəstəhkləri ilə bağlı proqraınları qeyd etm ək istəyirəm . Uşaq diabeti ilə
bağh vəziyyət nisbətən düzəlmiş, proqram isə başlam ışdır. Talassem iya prol)lemi isə daha m ürəkkəbdir: təəssüf ki, Azərbaycan talassem iyanm kifayət qədər geniş yayıldığı ölkələrə aiddir. M əlum dur ki, bu,
qam n genetik xəstəliyidir. Lakin bir sıra A ralıq dənizi ölkələrinin təcrübəsi göstərir ki, bu xəstəlikdə m üvəffəqiyyətlə m übarizə aparm aq
olar. Fond hazırda gündüz stasionarm m da olacağı talassem iya m ərkəzi tikir. Nə qədər ki, tikinti gedir, biz m ütəxəssislər üçün m əşğələlər
keçirir, onları bir sıra ölkələrə təcrübə keçməyə göndəririk. Uşaq evləri və in te rn a t m əktəblərinə dair dörd böyük layihə gerçəkləşdirilm işdir, hazırda 12 məktəl) tənıir ohm ur. Mən şəxsən 28 in tern a t m əktəblərində olınuşam və proqram nnda ölkənin, əsiində, hər bir belə müəssisəsinə getm ək nəzərdə tu tulm uşdur. Ə lbəttə, getm ək deyəndə,
konkret yardnn göstərm ək də nəzərdə tu tu lu r.
O nlara isə m üxtəlif, h ər cür köm ək lazınıdır. Elə problem lə var ki,

ƏUyev İrsinə dair Elm i-Tədqiqat İn stitu tu n u yaratm ağa hazırlaşınq,

onlan dərhal və nisbətən asanlıqla həll etm ək o lu r. Ə lbəttə, bu, təm ir,

yəni l)öyük, qlobal layihələr planlaşdırırıq, lakin Fondun yarandığı ilk
gündən sosial problem lərlə məşğul olmağa başladıq. Bu problem lər, ilk

təchizat və təm inat problem ləridir. Lakin k o n k ret problem ləri həll
edərkən, qlobal problem ləri də unu tın aq olm az. M əsələn, uşaq evləri

növbədə, qaçqm lar və m əcburi köçkünlərin, uşaq evləri və internat

və in tern at m əktəblərinin bütün sistenhnin sovet pedaqogikası və təh-

m əktəblərinin, m üxtəhf xəstəhklərdən əziyyət çəkən insanlarm problem ləridir.

silin sovet sistem i ilə idarə ohmması çərçivəsində yarandığm ı nəzərə almaq son dərəcə vacibdir. Ona görə də digər ölkələrin təcrübəsindən

Bəri başdan demək istəyirəm ki, biz bilavasitə yoxsunuqproblemləri ilə məşğul ohnuruq. A zərbaycanda yoxsulluğun azaldılmasma dair
dövlət proqram ı var və o, beynəlxalq q urum larla sıx əməkdaşhq şəra-

faydalanm aq və istifadə etm ək üçün qapıları açm aq zəruridir.
Biz təhsil işçiləri, A zərbaycanda tənısil ohm m uş m üxtəlif ictimai təşkilatlarm nüm ayəndələri, ayrı-ayrı ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri-

itində gerçəkləşdirihr. Ö zü də nəzərə alm aq lazm ıdır ki, əslində l)izdə

nin xanm ıları ilə dəfələrlə bir yerə toplaşaraq, problem ləri m üzakirə
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elmişik. Təidiflər hədsizdir - ınövcud sistemi ləğv edib “ailəvi ıışaq evlə ri”nə keçməlidən tutnuış konkret dərs vəsaiti yan h n n n ad ək . Ö nənılisi odur ki, problenılərə heç kəs biganə deyildir. İndi b ir çox q u ru ın iar və insanlar Fondla bu istiqam ətdə əm əkdaşhq əlaqələri y arad ırlar.
Lakin daha (|lobal vəzifələr son dərəco ləng lıəll olunur. Tibb işçisi ki-

xərclənmişdir. O nlarla ünsiyyət zam anı bu insanlarm hədsiz dözümlülüyü və elə bir o qədər də hədsiz inam ı adam ı heyrətə gətirir. O nlar
ədaləlin zəfər çalacağına, işğal olunnuış torpaqlarm azad ediləcəyinə

mi çox gözəl başa diişürəm ki, psixi və fiziki q ü su rlan olan uşaqlar yalnız n əticəd ir, çox m ürəkkəb ictimai proseslər zəncirində axınncı hal(|adn-. Bunım arxasnıda yoxsıılhıq, zərərli adətlər və bəzən də sadəcə,
ınüəyyəıı zəruri tibbi biliklərin yoxhığu dayam r. B ütün bu n lar uzun-

və ev-eşik sahibi olaca([larma in an ırlar.

- Böyiik Vətən müharibəsində Qələbənin 60 illiyidir. Siz
Moskvada kcçirilən bayramda işlirak clmisiniz. Şəxsən Sizin
iiçiin 9 May nə dcməkdir?
- Moskvada keçirilən bayram olduqca n ad ir hadisə idi və məncə,
onnn iştirakçılarm ın heç biri buna biganə qalnıam ışdır. Mənim üçün
Qələbə bayram ı ilk növbədə şərin cəzalandırılacağı və xeyirin qalib gə-

müddətli prot[ram ların gerçəkləşdirihnəsini tələb edir. Biz reallaşdırılması illərlə çəkəcək layihələrdən ([orxm uruq, lakin eyni zam anda gözəl anlayırıq ki, bizdən ani tezliklə yardım və fayda gözləyirlər. B ütün

ləcəyi ınövzusunda d ah a bir tarix dərəsidir. 6 0 0 mindən çox azərbaycanlı cəbhəyə getnıiş və onların yarısnıdan çoxu geri qa>atnıamışdır. 0

bunları vəhdən halında birləşfhrm ək m ürəkkəb vəzifədir, lakin necə
deyərlər, yolun öhdəsindən yolçu gələr.

iliərdə cəbhəyə lazım olan neftin 90% -dən çoxunu Bakı verirdi. Məşh ur “Molotov kokteyli” də Azərbaycan neftçilərinin ınəhsulu, daha də-

- Siz qtnjqınlann hazırkı vəziyyəlini nocə ləsvir cdərdiniz, onlarm ilk növbodə nəyə chliyacı var?

qiq desək, 100 yaşı YUNESKO tərəfındən bu il ([eyd olunan akadem ik

- Bu elə bir problem dir ki, h ətta h ər şey nizam a sahndıqdan sonra

Y .Mənnnədəliyevin kəşfidir.
Burada nıüharihə kişilər kimi q ad ın lan da, uşaqları da səfərbor et-

belə onu unutm a([ çətin olacaqdır. Mən inam ranı ki, həqi([ət zəfər ça-

m işdir, onlar neft m ədənlorində ərlərini və ataların ı əvəz etm işlər. Bir

lacaq və Azərl)aycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa cdəcəkdir. Dağlıq Qa-

sözlə Azərbaycanda ınüharibə ilə l)u və ya haşqa dorocədə əlaqosi ol-

rabağ müna([işəsi ilk növl)ədə görünm əm iş h u m an itar fəlakətdir. Bir
milyon (|aç([in-köçkünün h ər birinin öz şəxsi faciəsi var.

m ayan ailə yox idi. Mənim valideynlorim m üharibo vaxü uşaq idilor,

O nların ilk növbədə köməyə vo həyanlığa ehtiyacı var. Görəydiniz
ki, hər bir nüm ayəndə heyətini necə ünıidlə qarşılayırlar. D üşünürlər
ki, i)əlkə b u n lar doğına yerlərə qayıtnuuıda ııə iləsə onlara kömək edə-

m üharihə dövrünün uşaqları.
Biz H eydər Əliyev Fondunda v eteran larla çox gözəl görüş keçirdik.
Iləm in görüşdən qəlbimi sıxan qarışıq hisslə - iftixar vo kədor hissi ilə
ayrıldım. Qələbo bayranu ilk növbədo v eteran ların bayram ıdır, onları

cəklər. Çox v ax t i.sə o n lan n a ra h a t edən problenıləri, sadəcə, kinıəsə

qorum aq, onları qayğısına qalm aq lazım dır.

danışara([, ürəklərini boşaltm ağa ehtiyac d u jaırlar. Bəli, biz bu gün

Ərinizin prczidcnt vəzifəsinə sc^iilməsi ilə həyalımzda nə kimi
dəyişiklik baş vcrmişdir? Göz qabağında olmağınız Sizi narahal
clmirmi? Uşaqlarınız, ciddi iclimai işiniz var.
Prczidcnlin xanımı olmaq çətindirmi?

Azərbaycan dövlətinin və Azərbaycan cənıiyyətinin .mkanı çatan hər
şeyi edirik. X elt Fondundan ilk vəsait ınəhz qaçqın-köçkünlər üçün şəhərciklərin tikintisinə və o n lan n çadır düşərgələrindən köçürülnıəsinə
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- Bir kolıııə ilə desək, çox ınəsulij^otlidir. H əyalım a goklikdə isə,
denıək olar ki, dəyişməmişdir. Mən uşaqhqdan daim kiitləvilik clem enti olan m iihitdə böw m üşom . Əgər nəzərə alsaq ki, H eydər Əhyevin ai-

Azərbaycan ziyahlarıdır. Bclə köklərə nıalik olnıaq xoşbəxtlikdir. Qadın, h ətta əgor o prezidentin xannnı da olsa, h ər şeydən ə w ə l qadındır, ailədə sülhün, razıhğın və m ohəbbətin təm inatçısıdır. Məninı üçün

losinin üzvü olanda birinci kursda oxuyurdum , deməh ki, 2 0 iklən a r tıq bir m üddətdə bir çox am illər form alaşnnş davram ş tipini şərtlən d irmişdir. O dur ki, xüsusi dəyişikhklərin baş verdi>ini dem ək m ənim
üçün çətindir. Dəj'işən başqa şeydir - m əndən kənarda olan nə isə dəyişmişdir. Məsələn, öm ür boyıı monim hoyat am ahm belə ohnuşdur k i,

çox vacibdir ki, hoyat yoldaşım olduqca dolğun vo gərgin iş günündən
sonra evə golir və burada onu a n la jır və dostəklə>'irlər, oıuı qiym ətləndirir və sevirlor. Mən həm dost, həm do sevnnh oimaq istəyirəm .

etm ok istədiyin yaxşıhğı heç vəchlə gözə çarpdırm aq ohnaz. İndi m ən
bu n dan, dem ək olar ki, m əhrum am . Birinci xanun statusunda mən elə
bir xeyriyj\T aksiyası keçirə bilm irəm ki, o ictimaiyyətin diqqətini cəib
etnıəsin. B u, kütləvihk am ih məni sıxsa da, yaşayışnna bəzi yenihklər
gətirir və mon bunu olduğu kinıi qəbui edirəm . Bu isə özünü göstər-

- Siz xalq ənənəlorini dəstəkləyirsiniz, dünya mədəniyyəünin
bir hissəsi kimi muğamı inkişaf cldirirsiniz. Siz dindar adanısımz? Görkənıli dövləl xadimlərinin müqəddəs ycrləri nümayişkaranə ziyarəl ctməsinə nıünasibəliniz nccədir?

mokdən tamamilə uzaq adam kimi mono kifayət qodər çotin ohu’,

anlayış mənim daxili aləminıi daha dəqiq əks etd irir. Dövlət xadimlərinin müqoddəs yerləri nüm ayişkaranə ziyarət etm əsinə gəldikdə isə,
zonnimcə, bu onların günahından çox bodhəxtçiliyidir. Belə ki, Allaha

- Uşaqların buna münasibəti necədir?
- M üxtəhfdir. H eydər, yəqin ki, bütün l)unları sadocə olaraq görm ür. Heç nədən asıh olm ayaraq, biz onun nozorində ən başhca adam larıq və əlbəttə ki, bizdən güclü, ağılh və xeyirxah heç kim ola bilməz.
Qızlar isə artıq böyükdürlər və m ənco, üzərlərinə düşən məsuliyj’ət
yüklərini layiqincə daşıyırlar.

- Ölkənin siyasi lıəyatında müxalifətsiz, söz azadlığı olmadan
kcçinmək mümkün deyil. Ailənizdə söz azadlığı baxımından vəziyyəl necədirvə “müxalifəl” varmı?

- Siz buna yəqin ki, nail ola bilirsiniz?
- ıNail ola bilib-bilmədiyimi İlbam dan soruşm aq laznndır.

- Mən Allaha inanıraın. Dindar deyiləm, m əhz Allaha inanıram , bu

vo Müqoddəsliklə tonıas kimi sırf şoxsi mosələ də protokola tabe ohır
və kütlovilik elcm etinə çevrilir. H esab edirəm ki, buna görə onların
daxili ehtiyacını şübhə altm a ahnaq lazım deyildir.

- Siz ixtisasca hokim-oftalmoloqsunuz. Pcşonizi unulmamısınızmı ?
- Birinci Moskva Tibb İn stitu tu n d a təhsilimi başa vurduqdan sonra
Moskva Göz X əstəlikləri Elmi Todqiqat İn stitu tu n d a işləmişəm. Mən

- Ailə, ilk növbədə həm likirlor dem okdir. Bu insanlar - oxşar həyat

uzun nıüddət ixtisasım üzrə işlonıəmişoın. B una göro do, tobii ki, çox

prinsipləri və mənəvi dəyərləri olan kişi və qadındır. O dur ki, məncə,

şey unuduhıl)dur. Oftahnologiya elo bir sahədir ki, əgər bir-iki ay ya-

ailədə sözün radikal m ənasında nıüxalifət ohnam ahdır. İlhanıla moniın
çox şeylər barodə təsəw ürüm üz eynidir. Biz təxm inən oxşar mühitdə

>ındınsa, gərək ötürdüklərinin yerini doldurasan.

bö>'ünıüşük. Bu ötən əsrin bü tü n m ürəkkəbhklorinə baxm ayaraq, öz
ideallarm a, mənəvi doyərlərinə, milli ənənəlorinə sadiq qala bilən

- Ağhm kəsəndən bəri başqa alternativim ohnayıb. Anam şərqşünasalim idi. Azorbaycan Ehnlor Akadem iyasınm Şərqşünashq İn stitu tu n a
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l)aşçıli(l elıııişdir. Lakin ınəktəbi bitirrlikcbn sonra sənədlərini Tii)b
İnstitutıına vorınişdi, çiinki çox istəyirdi ki, həkinı olsun. Xəyə görosə

isə 0 , dünyasım dəyişdi. Bu istedadlı və gözəl qadınla bağlı ən xoş x atirələrim (|almışdır.

lıər şcyi dəjlşm əyə (|adir idi. O nun gəlişi ilə h ər şey dəjişird i. O nun
faııtastik yaddaşı, intellekti, hədsiz ınəlunıatlılığı bəzən həlli miişkül
görünən problem ləri lıəll etməyə iınkan verirdi.
Mahivyət etibarilə H eydər Əliyev fenomeni hələ də sonadək açılmanıışdır. Tarixin sovet dövründə H eydər Əliyev haqqm da çox yazırlar,
Azərbaycanda sanki üıııidsiz görünən vəzijyəti onun necə dəyişə bildi>ini, yaxud H eydər Əliyevin necə “hakim iyyət u stası” olduğunu anlamağa çalışniar. Lakiıı bütün bunlar eyni bir adanı barədədir. Bu yazılarda lideıin həm pra^ınıatik, hənı də strateq ola bilməsinin l'əlsəfi ba-

- iMoskva. Orada no qodər yaşamısınız, Moskva ilo bağh nostalji hisslor kevirirsiniznıi ?

xnııdan dərk edilnıəsi çatışm ır. 0 , ailədə, gündəlik ünsiyyətdə olduqca sadə idi. U şaqları, ııəvələri ilə onu təkcə qohum luq əla([ələri bağla-

- Yə(|in ki, 1)11 gənclik illərinin ni,sgilidir. Unu(hılnıaz v ax tlar idi. Əl-

nıırdı. Həddən artuı ınəşğul olm asına baxm ayaraq, onlarnı lıər birinə
Iıəssas qayğıkeşlik göstərirdi. Ancaq onu m üqayisə etm ək çox çətindir.
Heydər Əliyev əzəınəti, bənzərsiz şəxsijyətdir! Xasiyyəlinin hansısa
cəlıotləri, xüsusiyyətləri onun uşa(|larm da, nəvələıində yaşayır. Lakin
təbii ki, onlar baş(iadırlar. Yeni dövr yeni yanaşm a tələb odir, lıəyat

valideynləri onu uzun nıiiddət dilə tutınuşlar və nəticədə o, görkonıli
(iloloq olnıuşdur. Bax onun bu baş tutınam ış arzusu mənim seçiıninıi
m üəjyənləşdirıııişdir. İxtisas seçimimə isə İlham nı anası - həkim -ol'ialnıolo(| Zəril'ə xanım təsir göstərm işdir. Çox təəssiif ki, Zərifə xannn ilə
iinsiyyəlimiz çox çəknıədi. Biz 1983-cii ildə tanış olduq, 1985-ci iklə

b əttə, M oskvada dostlarım ız qah b , onların hanıısını böyük sənıinıiyyətlə xatırlayırıq. Bu gün M oskvanı, əlbəttə ki, tamamilə başqa (äir
(lavrayıram . Protokolda h ər dəqi(iə nəzərə alınır və nıən, əslində, şəlıəri doyunca gəzə bilnıirəm . Moskva fantastik surətdə gözəlləşmişdir,
lakin bu. artıq başqa şəhərdir. B urada hər şey başqadır. 0 dövrün

bir yerdə dayannnr.

Moskvası artu ı tarixdə, bir də məninı xatirim də qalm ışdır. Yəqin ki,
vaxtilə yaxşı günlər keçirdiyimiz bütün şəhərlərdə bu gec-tez baş verir.

- Mən bu seçimə çox da qarışm a(| istəm əzdinı. Mənim üçün başlıcası onun təbii potensial im kanlarının həyata keçə bilnıəsi və yaxşı bir in-

- Oğluıuızun hansı sonolin sahibi olmasını islordiniz?

- Alanm vo oğlunun xüsusijyotlorini ncco müqayiso cdordiniz?
Ilcydor Əlirza oğlunun hansı keyfijyollori Sizin ücün xüsusilo yadaqalandıi’?

san kimi böyüınəsi iiçün əliındən gələni etm əkdir. Əgər insanın intel-

- Şübhəsiz ki, oxşarlıq var. Bu özünü çox şeydə göstərir. İlk növbə-

- Yo(jin ki, siz oğlunuzun öz bahasına oxşamasını istordiniz,
hos sülalo ononosini davanı cldirilmosino ncco baxırsımz?

də intellektdə və xasiyyətdə. Iley d ər Əlirza oğlu barədə suala bir müsahibə çərçivəsində cavab verm ək m üm kün deyil. Onun haqqında çoxlu kitab yazılnnş(hr. Lakin təəssüf ki, onların heç biri onun şəxsiy>ətinin bütün əzənıətini əks etdirm ir. İlk növbədə, əlbəttə ki, H eydər Əlir-

lekti və əxlaqı qaydasındadırsa, nıənim bunu ne(!ə qiymətləndirəcəyimdən asılı olmayara^ı, həyat yolunun seçimi onun öz Iıaqqıdır.

- Sadə bir həqi(iətin - elitalar nəzəri>yəsinin hələ heç kəs tərəfindən
ləğv olunmadığını anlam aq üçün Avropa tarixinə nəzər salnnuj kifayət-

za oğlu aydın iladə olunan xarizm aya malik idi. O nun enerjisi ətrafda

dir. Əlbəttə, mən ürəkdən istərdim ki, oğlum öz babasına çox oxşasın.
Lakin hannm ız bilirik ki, bizim lıər birimiz öz x arak teri, öz taleyi, öz
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alın yazısı ilə cloğıılur. M ənə oğlınnun laleyiııə nə yazıldığını dcınək çə-

bir sual doğur ki, bunu ədəhiyyat adlandırınaq olarm ı? O na görə də
biz yenidən klassikaya qayıtm ağa m əcburuq. M əsələn, m ən l)ir qədər
əw əl təkrarən Dostoyevskini oxuyurdum , bir çox şeyləri yenidən kəşf

lindir. 0 , ağıllı oğlandır, çox aydın x arak terə m alikdir, bö>liklərlə olınaq öz yaşıdları ilə olm aqdan onun üçün dalıa m araqlıdır. Həyatın necə olacağını əw əlcədən bilmək m üm kün deyil. Ə lbəttə m ən bir ana kim i, sağlam anıbisiyalardan m əhrunı deyiləm və onun üçün bəyatda hər

etdim. İndiki qavrayış gənclik illərindəkindən tam am ilə fərqlidir.

- Bos leleviziya haqqmda no dcyo bilərsiniz?

şeyin yaxşı olacağına inanm aq istəyirəm , necə olacağını isə zaman özü
göstərər. Mənim üçün h ə r şeydən m ühüm ü onun layiqli insan kimi bö-

- Üm um iyj'ətlə, m ən televiziya adam ı deyil, kitab adam ıyam .
İş belə gətirib. İlham bü tü n inform asiya proqram larm a b ax ır, o ev-

yüm əsi, vətənini sevm əsi, öz xalqı ilə fəxr etnıəsi, ona xidm ət etməyə
h azır ohnasıdır. Bunu m əhz hansı sahədə - hərbi işdə, elm də, həkimlik sənətində, yazıçılıq sahəsində olması isə vacib deyil. Ailələrimizin
tarixində toqlidəlayiq nünuınələr çoxdur.

də olmayanda isə televizoru yandu’inağa həvəsim də gəlmir. Kinematoqrallyaya gəldikdə isə, kino da m ənim üçün ədəbiyyatdan tö rəm əd ir.
Buna görə də, Avropa, o cümlədən ru s kinosu nıənə Hollivudun istehsal etdiyi fihnlərdən d aha yaxındır. Bugünkü cəmiyyətdə televiziya çox
zam an, sadəcə, vaxt keçirm ək vasitəsidir. M ənim üçünsə əsas problem

- Avropa klassikasına necə münasibət bosləyirsiniz, nıUasir incəsənoli izləyə bilirsinizmi?
- Mənim həyat tərzim lə h arasa getm ək, nəyəsə qulaq asm aq və ya
baxmacı heç də həmişə m üm kün olm ur. Mən bu yaxınlarda, bərpadan
soııra Q rand O perada oldum . Lakin bu, təsadüfi hal idi. Mən Parisdə
idinı, axşam məşğul deyildim , biletlər v ar idi, m ən də getdim . Deyə bilmərəm ki, m ən m üasir incəsənətin bilicilərindənəm . Lakin əsas yeniliklərdən və təm avüllərdən, əlb əttə, xəbərim v ar. Yəqin ki, Avropada
bü tü n prim yeralarnı m ərkəzində olduğun bir vaxtda “mədəniyyətdən
bu sayaq istifadə” xüsusi həyat tərzi və asudə vaxt olmasını tələb edir,
nıənim isə vaxüm daim m əhduddur. Buna baxm ayaraq, əlbəttə, ınən
ölkənin mədəni həyatının bütün badisələrindən xəbərdar olmağa çalışıram .

- Siz hansı kitabları oxujıırsunıız, sizi hansı janr maraqlandınr?
- K itablar i)axımından m ən, necə deyərlər, olduqca “universal” zövqə malikəm. K itabları m ən həm Bakıda ah ran ı, həm də kənarda, o
cümlədən M oskvadan gətirirlər. M üasir ədəbiyyat haqqında onu deyə
bilərəın ki, yaxşı və asan oxunan ədəbiyyat az deyil, lakin daim belə
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vaxt problem idir.

- Bos dosllar?
- Mənim qızlarım böyüm üşlər və indi onlar, demək olar ki, mənim
ən yaxşı rəfiqələrim dir. Bacımla m ünasibətlərim i çox qiym ətləndirirəm . Biz onunla m öhkəın dostuq. Mənim həyat ritnıim , təəssüf ki, həzən ən yaxın, doğma adam larım a kifayət qədər vaxt ayırm ağa iınkan
verm ir. Atam la bir yerdə çox vaxt keçirə bilmədiyim üçün n a ra h a t oluram . Vaxtın qıtlığı daha geniş əlaqələr saxlam ağnna imkan verm ir.

- Siz özünüzü işlo hoddindon çox yüklonmis hesab elmirsinizmi?
- Şübhəsiz, iş çox o lu r, lakin m ən iş günüm ün dolğun olm asından
əziy>’ət çəkm irəm . İnsan gördüyünü işin haqh, xeyirli və lazımlı olduğuna daxilən inandıqda həvəslə işləyir. Fiziki yorğunluq isə mənəvi
ınəm nunhıqla ödənilir.

- Siz qohvə içirsiniz, yoxsa çay?
- Mən çayı xoşlayıram , özü də q ara çaydan d ah a çox yaşıl çay içirəm.

- Bos siz neco dincolirsiniz?
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- Bu, cavab verilnıəsi nıüm kün olmayan b ir sualdır. Hələlik heç cü r.
Hcçai) edirəm ki, birlikdə, ailəliklə dincəlm ək laznndır. İllıanıın nə
vaxt im kanı oisa, onda dincələcəyik.

run, elə də hesab edin. Çox vaxt siyasət dedikdə, insam n hakim ijyətə
gəlnıək niyyəti olduğu düşünülür. M ən hakim iyyət adamı deyiləm və
hakimiyyətə can atnnram . Bu, m ənlik deyil. İstər YUNESKO-nun
Xoşməramlı səfiri kim i, istərsə də H eydər Əliyev Fondunun prezidenti kimi m ənə ehtiyac olduğunu hiss edirəm . Mənim adıma h ər gün
2 0 0 -dən çox m əktub gəlir. O n lan n heç biri diqqətsiz qalm ır. Mən
konkret iş görnıək, konkret in san lara köm ək etm ək istəyirəm .

- Soforlər zamanı protokola riayol etnıək sizin Uçün ağndn mı?
- Bilirsinizm i, çox m araqh insanlarla görüşlər bütün buuçuşları,
reqlam enli kom pensasiya edir. Bir qayda olaraq, prezidentləri görkəmli səxsiyyətlər əh a tə edirlər. Ölkədə m araqlı nə varsa, onları göstərirlər. M ən hesab edirəm ki, səfər etm ək, insanlarla, başqa xalqlann
mədəniyy’əti ilə tanış olm aq xoşbəxtlikdir.

Konkret problenıləri həll etm ək, y ardnn edə bildikdə sevinc hissi keçirmək və səndən asılı olmayan səbəblər üzündən nəsə edə bilmədikdə
təəssüflənm ək, qəzavü-qədər, sağalmaz xəstəlik qarşısında bütün güc-

- Prezident həyal yoldaşı ilə gəlir, onu danışıqlar, görüşlər, siyasi todbirlər gözləyir. Xanımların öz proqramı olur?

süzlüyünü dərk edərkən əziyyət çəkm ək, xilas edilmiş bir uşağın təbəs-

- Bəli, qarşılanm a m ərasim ləri və digər xüsusilə təntənəli məqam lar

süm ünü gördükdə isə bir daha sevinm ək istəyirəm . Bu, məninı seçi-

istisna olm aqla, xam nıların özlərinin ayrıca proqram ı olur. Birinci
şəxslərin həyat yoldaşlarına ən m araqlı nə varsa göstərməyə çalışn-lar.
B u, p ay tax tlarla tanış ohnaq üçün yaxşı im kandır. Dünyanın ən gözə-

mimdir.
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gəlinıli, m araqh yerlərini görm əyə və scyr etməyə bir də nə vaxt bclə
im kan olacaq?

- Yarım ildə nə qodor bclə səforləriniz olmuşdur?
- Yəqin ki, dəqiq on səfərim iz ohnuşdur, bəlkə də on beş. Fiziki cəhətdən b u , kifayət q əd ər ağırdır, uçuşlar yorucudur, hər şey d0qiqol)ədəqiqə reqlanıentləşdirilm işdir, lakin nə etm ək olar. Dözürük. Hər zam an torm ada olmaq və öz ölkəni ləyaqətlə təmsil etnıək lazmıdır.

- Lora Buş ciddi proqramlarla moşğul olur, Hillari Klinton qubernatordur, siyasi karj^eraya başlayıb. Siz siyasotlə nıəşğul ola
bilordinizmi?
- Ə lbəttə, bunun üçün geniş im kanlar açıhr. Lakin hər şey fərdiyyətdən asıhdır. Əgər siyasi fəaliyyət sənə yaxuıdırsa, əlbəttə ki, bu işə
d ah a asanlıqla başlaınaq olar. M ən siyasətlə məşğul olm uram , sadəcə
in san lara köm ək edirəm . Əgər b u n u siyasət adlandırm aq olarsa, hııjıı-
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- Bıı, cavab verilnıəsi m üm küıı olmayan bir sualdır. Hələiik heç c ü r.
Hcçai) edirəm ki, Ijiriikdə, aiiəliklə dincəhnək lazınıdır. İlbamm ııə
vaxl imkanı olsa, onda dincələcəjak.

ru n , elə də hesab cdin. Çox vaxt siyasot dedikdə, insannı hakinıiyyətə
golmək niyyəti olduğu düşünülür. Mən hakim iyyət adamı deyiləm və
lıakimiyyətə can atm ıram , Bu, nıonlik deyil. İstər YUN ESK O-nun
Xoşmoramh səfiri kim i, istorsə do H eydər Əliyev Fondunun preziden-

- Səfəı lor zamanı protokola riayəl elmək sizin iiçün agırdırnıı ?
- Bilirsinizmi, çox m araqh insanlarla görüşlər bütün buuçuşları,
reqlajnenti kom pensasiya edir, B ir qayda olaraq, prezidentləri görkənıli şəxsiyyətlər əh atə edirlər. Ölkədə m araqh nə v arsa, onlan göstərirlər. M ən hesab edirənı ki, səfər etm ək, insanlarla, başqa x alq lan n
m ədəniyyəti ilə tanış olm aq xoşbəxtlikdir.

ti kimi mono ehtiyac olduğunu hiss edirəm , Mənim adnna h ər gün
200-don çox m əktub gəlir, O n lann heç biri diqqətsiz qalm ır. Mon
konkret iş görm ək, k o n k ret in san lara köm ək etm ək istəyirəm ,
Konkret problem ləri həll etm ək, y ardun edə bildikdə sevinc hissi keçirmək və səndən asdı olmayan səbəblər üzündən nəsə edə bilmodikdə
təossüflənnıək, qəzavü-qodər, sağalmaz xostəlik qarşısm da bü tü n güc-

- Prezirlent həyat yoldaşı ilə gəlir, onu danışıqlar, görüşlər, siyasi tədbirlər gözləyir. Xanımların öz proqramı olur?

süzlüyünü dərk edərkən əziyyət çəkm ək, xilas edilnıiş bir uşağın tobos-

- B əli, qarşılanm a m ərasim ləri və digər xüsusilə təntənəli m əqam lar

süm ünü gördükdə isə bir daha sevinm ək istəyirəm . Bu, mənim seçi-

istisna olm aqla, x a n n n la n n özlərinin ay n ca proqram ı olur. Birinci

mimdir.

şəxslərin həyat yoldaşlanna ən m araqh nə varsa göstərməyə çahşn'lar.
B u, paytaxtlarla tanış olm aq üçün yaxşı im kandır. D ünyannı ən gözə-
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gəlimli, m araqh yerlərini görm əyə və seyr etm əyə bir də nə vaxt belə
im kan olacaq?

- Yarım ildə nə qədər bclə səfərləriniz olmuşdur?
- Yə([in ki, dəqiq on səfərim iz olm uşdur, bəlko də on beş. Fiziki cəhətdon b u , kifayət qəd ər ağırdır, uçuşlar yorucudur, h ər şey dəqiqəbədəqiqə reqlam entləşdirilm işdir, lakin nə etm ək olar. Dözürük. Hər zam an form ada olmaq və öz ölkəni ləyaqətlə təmsil etmək lazmıdn-.

- Lora Buş ciddi proqramlarla məşğul olur, HiIIari Klinton qubernatordur, siyasi karyeraya başlayıb. Siz siyasətlə məşğul ola
bilərdinizmi?
- Ə lbəttə, bunun üçün geniş im kanlar açıhr. Lakin hor şey fordiyyətdon asüıdır. Əgər siyasi fəaliyyot sonə yaxnıdırsa, əlbətto ki, bu işə
daha asanhqla başlam aq olar. M ən siyasətlo məşğul olm uram , sadəcə
insan lara köm ək edirənı. Əgər b u n u siyasət adlandu’m aq olarsa, bujaı-
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HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNUN
PREZİDENTİ MEHRİBAN
ƏLİYEVA BAKININ NƏRİMANOV
RAYONUNDAKI PSİXONEVROLOJİ
UŞAQ EVİNDƏ OLMUŞDUR
Meyclər Əliyev Fondunıın prezidenti, YUN ESK O -nun xoşm əraınlı
səfiri M ehriban xanun Əliyeva iyunun 1-də Uşaqları Beynəlxalq Mii-

Xoşməramlı səfır
çəkdikləri rəsmloro, ümummilli liderimiz H eydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinə dair şəkillərə baxdı, aktiv terapiya, m asaj, m üayinə, y ataq,
yemək otaqlarını gəzdi, təm irin, avadanlığın keyfiyyətinə xüsusi diqqət
yetirdi, h ər uşağa ayrılan yemək norm ası, tibb ləvəzim atları, dornıan
preparatları ilə təm inatın vəziyyətini öyrəndi, burada çalışan insanlarm əməyini yüksək qiym ətləndirdi. Geniş, bayram sayağı bəzədilmiş salonda müəllim vo uşaqların hazırladığı m usiqili-ədəbi kompozisiya
göstərildi. V ətənə, ulu öndər H eydər Əliyevə h əsr olunm uş şerlər səslondi, nıahnı və rəqslər ifa olundu. M ehriban xanım balacaları Uşaqları Beynəlxalq M üdafiə Günü m ünasibətilə təbrik etdi, ən xoş arzula-

dafiə G ünü Bakı Baş Səhiyyə İdarəsinin N ərinıanov rayonundakı psixonevroloji uşaq evində olm uşdur. Uşaq evi Fondun vəsaiti hesalwna
əsaslı təm ir olunm uş, lazuni avadanlıqla təm in edilm işdir. B urada

rm ı bildirdi, onlarla şəkil çəkdirdi.
Buraya toplaşmış valideynlər M ehriban xanım ın respublikam ızdakı
uşaq evlərinə, in tern at m əktəblərinə əsil analıq qayğısı göstərilm əsini
yüksək qiym ətləndirdilər. Onun rəhbərliyi ilə hazırlanm ış “Uşaq evlə-

M ehrihan xannm höjäik səmimiyy'ətlə, gül-çiçəklə qarşıladılar.
Fondun prezidenti ümummilli liderimiz H eydər Əliyevin uşaqlarm

ri və in tern at m əktəblərinin inkişafı” proqram ı çərçivəsihdə görülən
işlərin əhənıiyyətini vurğulayaraq, bir çox in tern at m əktəblərində

əhatəsində çəkilmiş p o rtretin ə, hu tihb ocağınuı təm irdən əw əlki və

kompleks yenidənqurm a, əsaslı təm ir işləri görüldüyündən xəbordar

hazırkı görkəmini əks etdirən fotoguşəyə b ax d ı. Həyətdə uşaqların əylənnıəsi üçün yaradılm ış şəraitdən, burada aparılm ış yaşıllıq, abadhq
işlərindən razılığını söylədi, bu ilin əw əlində burada gördüjfı mənzərədən əsər-əlam ət qalm adığını bildirdi.
Mohriban xanım Əliyevaya məlumat verildi ki, 100 çarpayıhq uşaq
evində hazırda 87 azyaşlı uşaq müalicə edilir. Buraya qəbul olunarkən
hətta ayaq üstə durmağı bacarm ayan xeyli uşaq indi fıziki sağlamlığmı Ixır-

olduqlarını, bu qayğı və diqqətdon m inlərlə ailənin təsəlli tapdığmı bildirdilər. Valideynlər uşaqların bayram m da bu ray a gəldiyino, onlara
scvinc bəxş etdiyinə görə M ehriban xanım a ürəkdən toşəkkür etdilər.
M ehriban xanım Əliyeva uşaq evinin kollektivinə ümummilli lider
Heydər Əliyevin vəsiyyətlərini unutm am ağı, xüsusi qayğıya ehtiyac
olan uşaqlara diqqəti artırnıağı, öz vəzifolərinin necə şorəlli, məsuliyyətli, savab iş olduğunu daim yadda saxlam ağı tövsiyə etdi.

pa edərək sərbəst yeriyir. Uşaqlanıı müayinə və müalicəsi ilə öz peşəsinin
şərət və məsuliyyətini dərk edən ali təhsilli, təcrübəli həkim və tibb işçilə-
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ri məşğul olurlar. Səhiyyə ocağı xaricdə istehsal olunmuş trenajorlar, inventarlar, yataq dəstləri, müasir tibb avadanlığı ilə tam təchiz edilmişdir.
Fondun pezidenti işıq, qaz, su təchizatı ilə m araqlandı, uşaqların
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n ıü x tə lifd ir. H əm tə d ris , həm də y a ta q x a n a b in a la rı, y ard ım çı

HEYDƏR ƏLİYEV FONDUNDA
“AZƏRBAYCAN RESPUBLİK ASINDA
DÖVLƏT UŞAQ M ÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN
UŞAQLARIN KƏNAR EDİLMƏSİ
(D EİN STİTU SİO N A LİZA SİY A ) VƏ
ALTERNATİV QAYĞI” LAYİHƏSİNİN
M ÜZAKİRƏSİNƏ HƏSR OLUNMUŞ
DƏYİRM İ MASA KEÇİRİLM İŞDİR

tik ililər y a ra rs ız v əz iy y ə td ə d ir, m a d d i-te x n ik i baza k ö h n əlm işd ir. D igər tə rə fd ə n , u ş a q la rın sa ğ la m lığ ın ın v əz iy y ə ti, o n la rın
aldığı tə h silin səviy y əsi, x ü su sən g ələcək ta le y i, cəm iy y ətim izd ə
ro lu və y eri b öyü k p ro b le m lə rd ir. B u n u n əz ə rə a la r a q , fond
“ U şaq e v ləri və i n t e r n a t m ə k tə b lə rin in in k iş a fı” p ro q ra m ı h azırlay ıb və o n u n ç ə rçiv əsin d ə b ir s ıra n ıü h ü m işlər g ö rü lü b d ü r.
H a zırd a 1 0 -d a n çox m ək təb d ə ə s a s h tən ıir g e d ir. B ir n eçəsin d ə
təm ir b aşa ç a tıb və o n la r ən m ü a s ir tə lə b lə rə cavab v e rə n təhsil
o cağına ç e v rilib d ir.

M e h rib a n x a n ım x ü su si v u rğ u la d ı ki, ən

gözəl tə m ir o lu n m u ş u şaq ev i, ən m ü a s ir in te r n a t m ək təb i heç
v a x t a ilə n i, ailə m ü h itin i əvəz edə b iln ıəz. A z ərb ay c an d a h ə r b ir
gəncin fo rm a la şm a sın d a və tə h silin d ə a ilə n in rolu a p a rıc ı olm uş-

İyıınıın 1-də H e y d ə r Ə liyev F o n d u n d a “A zərb ay can R espııbli-

d u r. O na görə də, bizim q a rşın ıız d a b ö y ü k b ir p ro b len ı d u ru r .

k a sın d a d ö v lət ıışaq n ıü ə ssisə lə rin d ə n n ş a q la rın k ə n a r e d ih n ə si

Bu da u şaq ev ləri və in te r n a t n ıə k tə b lə rin d ə y aşay an u ş a q la rın

(d e in s titu s io n a liz a s iy a ) və a lte r n a tiv q a y ğ ı” lay ih əsin in m iiza-

d ö v lət m ü ə ssisə lə rin d ə n k ə n a r ed ilm əsi və o n h ıra a lte r n a tiv

k irə s in ə h ə sr o lu n m u ş d əy irm i m asa k e ç irilm işd ir. R esp u b lik a

qayğı p ro q ra m ı h a z ırla n m a s ıd ır. Bu istiq a m ə td ə d ö v lət tə rə fin -

h ö k u m ə tin in , b ey n ə lx a lq və q e y ri-h ö k u m ə t tə ş k ila tla n n ın , x ü -

d ən m ü x lə lif işlə r g ö rü lü r, l)ey n əlx alq tə ş k ila tla rn ı d a tö v siy ələ-

susi in te r n a t m ə k tə b lə ri və u şaq e v lə rin in n ü m ay ən d ə lərin in iştira k ı ilə k e ç irilə n tə d b iri a ç a n fo ndun p re z id e n ti, Y U X ESK O -

ri v a r d ır . D ü n y a n ın b ir s ıra in k iş a f etm iş ö lk ə lə rin d ə dem ək
o la r k i, bu problem a r tıq h əllin i ta p ır və o n h ırın təcrü b əsi bizim

v acib m əsələn i m ü z a k irə e tm ə k üçün yığışm ışıq. H ey d ər Ə liyev

ü ç ü n m a ra q lıd ır.
Fond ilk in tə k liflə ri tövsiyə x a r a k te r li lay ih ə şək lin d ə h a z ırla -

F on d u ö lk əm izin so sial p ro b le m lə rin in h əllin d ə çox fəal iş tir a k

n ıışd ır və o , sizin d iq q ə tin iz ə təq d in ı o lu n n u ış d u r. R esp u b lik a

n u n x o şm əra m lı s ə firi M e h rib a n x an ım Ə liyeva dedi ki, biz çox

e d ir, b ir s ıra b öyük p ro q r a m la r, la y ih ə lə r h az ırlay ıb h əy a ta k e-

g ə n c lə r, id m an və tu riz n ı n a z iri Ə bülfəz Q a ray ev , U X İS E F -in

ç ir ir , iş lə r g ö rü lü r. F o n d u n p re z id e n ti kim i m ən B akı ş ə h ə rin d ə

A z ə rb a y c a n d a k ı n ü n ıa y ə n d ə liy in in rə h b ə ri x an ın ı H a n a S in g e r,

y e rlə şə n 28 u şaq evi və i n te r n a t m ə k tə b in d ə , G ən cə, G oran b o y

N a z irlə r K a b in e tin in elm , m ə d ə n iy y ə t, x alq təhsili və sosial

və Ş am ax ıd ak ı u şa q e v lə rin d ə də o lm u şam . M əqsədim bu m ü əs-

p ro b le m lə r şöbəsi m ü d irin in n ıü a v in i Q u rb a n

s isə lə rd ə k i p ro b le m lə rlə ta n ış olm aq id i. P ro b le m lə r isə v a r və

M əclisin so sial s iy a s ə t daim i k o n ıissiy a sın ın səd ri H adı R əcəb li,

Ə m iro v , Milli

M illi M əclisin d e p u ta tı, R e sp u b lik a U şaq T ə ş k ila tın ın sə d ri Gü-
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lə r Ə hm əclova, d ig ər iş tir a k ç ıla r m iiz a k irə lə rd ə çıxış e d ə r ə k ın ə-

olan çox m üh ü m m əq am d u ’.
M eh rib an x an ım ən ıin o ld u ğ u n u b ild ird i k i, b ü tü n bu p ro b -

səiən in a k lu a ilığ ın ı, m ülıüm so sial-m ən ə v i əh ə m iy y ə t d a ş ıd ıg ın ı,
m övcud q a n u n v e ric ilik b a z a sın ın tə k m illə şd irilm ə si z ə r u r ə l i n i ,

lem lor öz hollini ta p a c a q d ır. Ç ü n k i A z ə rb a y c a n d a ham ı - həm

x aric i ö lk ə lə rin tə c rü b ə s in in , ö y rə n ilm əsi və tə tb iq i z a m a n ı ın il-

d ö v lət, həm ic tin ıa iy y ə t, həm do a y n - a y r ı şə x s lə r bu m əsolənin

li m e n ta lite tin n ə z ə rə a lın m a sın ın v a c ib liy in i b ild ir d ilə r. M e lıri-

həllin i is tə y irlə r.

ban x an ım ın cə m iy y ə tin , m üvafiq d ö v lə t s t r u k t u r l a n n ı n , im -

2 iyu n 2 0 0 5

kan lı v ə tə ıu la şla rım ız ın , ö lk əm izd ə fə a liy y ə t g ö s tə rə n x a r ic i ş ir k o tlə rin d iq q o tin i re sp u b lik a m ız d a k ı u şa q e v lə rin in , i n t e r n a t
m ə k tə b lə rin in p ro b le m lə rin ə y ö n ə ltə m ə sin in ə h ə m iy y ə tin i v u r ğ u la d ıla r, o n u n bu sa h ə d ə k i fə a liy y ə tin in n ə tic ə lə rin i y ü k s ə k
q iy m ə tlə n d ird ilə r.
M eh rib a n Ə liyeva m əzm u n lu k eçən m ü z a k irə lə rə y e k u n v u r a ra q d ed i ki, g ö rü u d ü y ü k im i, b u , d o ğ ru d a n d a çox v acib m ə s ə lo d ir. M ü z a k irə lə r onu d a g ö stərd i k i, s u a lla r ç o x d u r, c a v a b la r
isə, lıolə biz istə y ə n kim i d e y ild ir. B u n la r y a x ın b ir n eç ə ild ə
həll edilosi m əsəlo d ey ii, çox v a x t tə lə b e d ir, güc tələb e d ir. M üza k iro lo rd ə yeni p ro b le m lə rə to x u n d u q , b u n la r da öz h ə llin i
ta p m a lıd ır.
F o n d u n p re z id e n ti U N İS E F -in təm silçisi x an ım H a n a y a x ü s u si m in n ə td a rlıq e d ə rə k dedi k i, to şk ila t bu istiq a m ə td ə d ü n y a d a
və A zo rb ay can d a çox b öyük və faydalı işlə r g ö rü r . A m m a b iz g ərok u n u tm a y a q k i, A z ərb ay c an ın öz re a llığ ı v a r. Bizim 1 m ily o n
q aç q ın və m əcb u ri k ö ç k ü n lə rim iz v a r , bu a ilə lə rd ə u ş a q la r v a r .
S ta tis tik m ə lu m a tla ra g ö rə , bu gün i n te r n a t m ə k tə b lə rin d o tə r biyo a la n u ş a q la rın 7 -1 0 % -i hom in ailo lo rd ən olan u ş a q la r d ır .
O n la rın p ro b le m lə ri necə h əllin i ta p a c a q d ır? B u n u n yalnız b ir
yolu v a r : A z o rb ay can ın o ra zi b ü tö v lü y ü b ə rp a olu n m alı və b u
in s a n la r öz doğm a y u r d la r ın a q a y ıtm a lı, u ş a q la r da öz d o ğ ın a
to rp a ğ ın d a m o ktəbino g e tm o lid irlə r. B u , yalnız A z ərb ay c an a x a s
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AZƏRBAYCAN PREZİDENTİNİN
XANIMI MEHRİBAN ƏLİYEVANIN
ZAQREBDƏ GÖRÜŞLƏRİ

MÜNDƏRİCAT
Ehni redaklordan
ÜnnmnniIIi lider Heydor Əliyevin irsi m üstəqil Azərbaycan
dövlətinin nıilli sərv ətid ir.................................................................................. 3

Azorbaycan Respublikasının Prezidenti İlhanı Əliyevin Xoi’vatiya
Respublikasnıa rəsmi səi'əri çərçivəsində dövlətimizin başçısmnı xannnı
M ehriban Əliyeva üçiin ayrıca proqram tutulm uşdu.
İyunun 10-da M eşriban xannn Əliyevanuı Xorvatiya Prezidentinin
xam nn Milka Mesiç ilə görüşü oldu. Dövlət başçılarnnn xannnları mədəniy\’ə t, onun ayrdm az qolu olan folklor sənətinin təbhği və bu sahədə əməkdaşlıq, lıabelə səhiyyə, kimsəsiz və əhl uşaqlara dövlət qayğısı
məsələləri l)arədə hkir mübadiiəsi etdilər.
YUNESKO-nun xoşm əranılı səliri M ehriban Əliyeva həmin gün
Zaqn^bdəki mərkəzi uşa(j evinə də gəldi. Uşaq evinin nıüdiriy>'əti və burada tərbiyə alan balacalar Azərbaycan Prezidentinin xannm nı bö>iik
səmimi>^ətlə qarşıladdar. Hörm ətli qonağa m əlum at verildi ki, dövlət
himayəsinə götürülnıüş 120 əlil və kimsəsiz uşağm təlim-tərbiyəsi, hərtərəlli inkişah üçün burada h ər cür şərait yaraddm ışdır.
M ehriban xannn Əliyeva bu aşaq müəssisəsinin kollektivinə nəcib və
xeyirxah işlərində uğurlar dilodi, eyni zam anda, rəhi)orlik etdi>i Hcydər Əliyev Fondunun ölkəmizdə uşaq evləri və in tern at məktəblərinin
problem lərinin həlli, gənc vətəndaşlarnm znı sağlamhğnını qorunm ası
sahəsindo həyata keçirdijd proqram lar haqqnıda m əlum at verdi.
Dövlətimizin başçısnnn xannnnım adm dan xorvatiyalı uşaqlara hadi>7 ələr təqdim olundu.
M ehriban xamm Əliyeva uşaq evinin müdiriy^'əti və nşaqlarla xatirə
şəkili çəkdirdi.
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