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Avqustun 26-da Azərbaycan 
Respublikasının Birinci vitse- 
prezidenti Mehriban Əliye va 
və qızı Leyla Əliyeva Bilgəh-
dəki Pensiya yaşına çatmış 
şəxslər üçün sosial xidmət 
müəssisəsində olublar.
Birinci vitse-prezident Mehri-
ban Əliyeva əvvəlcə burada 
sağlamlığı məhdud insanların 
yaşayışı ilə maraqlanıb, onlar-
la söhbət edib.
Müəssisə sakinləri ilə görüşdə 
ahıl insanlar dövlətin onlara 
diqqət və qayğısından razı-
lıqlarını bildiriblər, rahat ya-
şamaları üçün hər cür şəraitin 
yaradıldığını vurğulayıblar. 
Qeyd olunub ki, müəssisədə 
Azərbaycan dövləti tərəfin-
dən yaşlı nəslə xüsusi diqqət 

və qayğı göstərilir. Dövlə-
timiz onların ən böyük hi-
mayəçisidir. Ahılların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, 
sağlamlıqlarının qorunması 
məqsədilə ölkəmizdə davamlı 
tədbirlər həyata keçirilir.
Həmin gün Mehriban Əliyeva 
və qızı Leyla Əliyeva paytax-
tın Sabunçu rayonunda 260 
saylı, Binəqədi rayonunda 141 
saylı körpələr evi-uşaq bağça-
larının açılışlarında, həmçinin 
valideyn himayəsindən məh-
rum və xüsusi qayğıya ehti-
yacı olan uşaqlar üçün Hey-
dər Əliyev Fondunun “Dalğa 
Beach” istirahət mərkəzində 
təşkil etdiyi növbəti əyləncə və 
istirahət proqramında iştirak 
ediblər.

“Dalğa Beach” istirahət mərkə-
zində Heydər Əliyev Fondu-
nun təşəbbüsü ilə təşkil olunan 
tədbirdə Nizami, Suraxanı, 
Xətai rayonlarının uşaq evləri-
nin, Daun Sindromlu Uşaqların 
Reabilitasiya Mərkəzinin və 11 
saylı inteqrasiya təlimli internat 
məktəbinin sakinləri unudul-
maz anlar yaşayıblar.
Xeyriyyəçiliyi, böyüməkdə 
olan nəslin hərtərəfli qayğı ilə 
əhatə olunmasını fəaliyyəti-
nin prioritet istiqamətləri kimi 
müəyyən edən Heydər Əliyev 
Fondu növbəti dəfə balacala-
ra unudulmaz anlar yaşadıb. 
Hər bir uşağa Heydər Əliyev 
Fondunun hədiyyələri təqdim 
olunub. Şənlikdə, ümumilikdə, 
200-dən çox uşaq iştirak edib.

Azərbaycan Respublikasının Bi-
rinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva 
avqustun 26-da Bibiheybət zi-
yarətgah kompleksini ziyarət 
ediblər.
VII əsrin yadigarı, müqəddəs qə-
birlərin sayına görə İslam dünya-
sının üçüncü ziyarətgahı sayılan 
Bibiheybətdə Peyğəmbər nəslinin 
dörd nümayəndəsi uyuyur. Mil-
li-mənəvi dəyərlərimizə dərindən 
bağlı olan ulu öndər Heydər Əli-
yev 1994-cü ilin martında Qurban 

bayramı günündə bu müqəddəs 
ocağı ziyarət edib, 1997-ci il iyu-
lun 23-də, Məhəmməd Peyğəm-
bərin mövludu günündə burada 
yeni məscid kompleksinin bünöv-
rəsini qoyub. Bir il sonra, yenə də 
Peyğəmbərin mövludu günündə 
məscidin əsas korpusunun açılış 
mərasimində iştirak edib.
Prezident İlham Əliyevin mad-
di-mədəniyyət abidələrimizin, 
müqəddəs ocaqlarımızın bərpa-
sı ilə bağlı imzaladığı fərman və 
sərəncamlar, verdiyi tapşırıqlar sı-

rasında Bibiheybət məscid komp-
leksinin genişləndirilməsi də əksi-
ni tapıb. 
Dövlətimizin başçısı 2005-ci və 
2007-ci illərdə buranı ziyarət edib. 
2008-ci ildə Bibiheybət ziyarətgah 
kompleksinin əsaslı yenidənqur-
madan sonra açılışında Prezident 
İlham Əliyev, birinci xanım Mehri-
ban Əliyeva və ailə üzvləri iştirak 
ediblər.
Birinci vitse-prezident Mehriban 
Əliyevaya məsciddə müqəddəs 
Qurani-Kərim hədiyyə olundu.

Avqustun 26-da Heydər Əliyev 
Mərkəzində bir qrup məcburi köç-
künün iştirakı ilə tədbir keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Bi-
rinci vitse-prezidenti Mehriban 
Əliyeva tədbirdə iştirak edib və 
ad gününü onlarla birlikdə qeyd 
edib.
“Burada toplaşanların bir arzusu 
var - ərazi bütövlüyümüzün tez-
liklə bərpası”. Bu sözləri Qaçqın-
ların və Məcburi Köçkünlərin 
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Rövşən Rzayev deyib. Ko-
mitə sədri ölkəmizdə qaçqınların 
və məcburi köçkünlərin prob-
lemlərinin həlli istiqamətində 
görülən işlərdən danışıb.
Məcburi köçkünlər qarşısında 
çıxış edən Birinci vitse-prezident 
Mehriban ƏLİYEVA çıxış edib. 
O, deyib:

-Əminəm ki, sizin hər birinizin 
qəlbində yaşayan arzu hər bir 
azərbaycanlının ən müqəddəs 
arzusudur - torpaqlarımızın iş-
ğaldan azad olunması, Azərbay-
canın ərazi bütövlüyünün bərpa 
edilməsi və Qarabağ torpağında 
Azərbaycanın üçrəngli bayrağı-
nın dalğalanması.
Bildiyiniz kimi, uzun illərdir ki, 
məcburi köçkünlərin və qaçqın-
ların yaşayış şəraitinin yaxşılaş-
dırılması dövlətimizin ən prio-
ritet məsələlərindən biridir. Bu 
illər ərzində bu sahədə çox işlər 
görülüb. Məcburi köçkünlərin, 
bizim əziz soydaşlarımızın ya-
şayış şəraitinin yaxşılaşdırılma-
sı, onların işlə təmin olunması, 
təhsil, tibb və digər xidmətlərlə 
təmin edilməsi Azərbaycan döv-
lətinin borcudur. Azərbaycan 

dövləti bu yolda çox böyük nai-
liyyətlər əldə edib.
Altmış minə yaxın soydaşımız 
yeni mənzillərlə təmin olunub. 
Ötən il 5900 qaçqın və məcbu-
ri köçkün ailəsi yeni evlərlə tə-
min edilib. Bu il 6 minə yaxın 
yeni mənzil istifadəyə veriləcək. 
“Qobu Park-2” yaşayış qəsəbə-
sində işlər bu yaxınlarda tamam-
lanacaq və yenə də 1300 məcburi 
köçkün ailəsinin yaşayış şəraiti 
yaxşılaşacaq. Amma bu, mü-
vəqqətidir. Çünki bir daha de-
yirəm, bizim arzumuz başqadır. 
Bizim vahid arzumuz Qarabağ 
şikəstəsini Qarabağ torpağında 
birlikdə eşitməkdir.
Mən əminəm ki, Prezidentimi-
zin, dövlətimizin qəti siyasəti və 
mövqeyi, Allahın köməyi ilə biz 
buna nail olacağıq. 

Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev avqus-
tun 24-də İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının Baş katibi Yusif bin 
Əhməd Əl-Osaymini qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, 
dövlətimizin başçısı Yusif bin 
Əhməd Əl-Osayminin İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Baş 
katibi kimi fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirdi və Azərbaycan-
la əməkdaşlığa verdiyi önəmə 
görə ona təşəkkürünü bildirdi.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı-

nın Baş katibi Yusif bin Əh-
məd Əl-Osaymin Azərbaycana 
səfərindən məmnunluğunu 
ifadə etdi. Azərbaycanın İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının çox 
mühüm üzvü olduğunu vurğu-
layan qonaq ölkəmizin dünya-
da sülhün və təhlükəsizliyin, o 
cümlədən müsəlman aləmində 
İslam həmrəyliyinin möhkəm-
ləndirilməsi işinə verdiyi töhfə-
sinin əhəmiyyətini qeyd etdi.
Görüşdə ölkəmizin dinlər və 
mədəniyyətlərarası dialoqun 

genişləndirilməsində mühüm 
rol oynadığı qeyd edildi, Azər-
baycanın dünyada bütün din-
lərin və məzhəblərin sülh şəra-
itində birgə yaşadığı nümunəvi 
ölkə olduğu bildirildi, Bakıda 
keçirilən İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarının önəmi vurğulandı.
Söhbət zamanı Azərbaycanla 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ara-
sında əməkdaşlığın perspektiv-
ləri ilə bağlı məsələlər ətrafında 
fikir mübadiləsi aparıldı.
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“Caspian Energy Forum” 
son illər ərzində regionda ye-
ganə unikal platformaya çevri-
lib. Onun çərçivəsində dövlət 
və özəl sektor təmsilçilərinin 
fəal dialoqu qurulub ki, bu da 
iqtisadiyyatın neft-qaz və qey-
ri-neft sektorunun nümayən-
dələrini xüsusilə sevindirir. 
Əminəm ki, sentyabrın 19-da 
Azərbaycanın paytaxtında ke-
çiriləcək IX Beynəlxalq “Caspi-
an Energy Forum Baku-2019” 
bu ənənəyə sadiq qalacaq və 
dialoqun daha da fəallaşması-
na xidmət edəcək”.
Bu barədə “Caspian European 
Club”un sədrinin birinci müa-
vini və baş icraçı direktoru Tel-
man Əliyev məlumat verib.
T.Əliyevin sözlərinə görə, 
“Əsrin müqaviləsi”nin im-
zalanmasının 25 və “Caspi-
an Energy” jurnalının 20 illik 
yubileyinə həsr olunmuş IX 
Beynəlxalq “Caspian Energy 
Forum”un növbəti tərəfdaşı 
uzun müddətdir əməkdaşlıq 
edilən “NABUCCO A&C” 
şirkəti olub. “Öz layihələri 
ilə Azərbaycanda yaxşı ta-
nınan “NABUCCO A&C” 
şirkəti sıralarında dünyanın 
50 ölkəsindən 5 min şirkət 

və təşkilatı birləşdirən “Cas-
pian European Club”un ən 
fəal üzvlərindən biridir. Biz 
bu şirkətlə gələcəkdə də sıx 
əməkdaşlıq etməyə hazırıq 
və tərəfdaşlıq üçün açılan 
yeni imkanlara görə şadıq”, - 
deyə Telman Əliyev söyləyib.
“NABUCCO A&C” tikinti 
şirkətinin baş direktoru Kə-
maləddin Mənsimov “Caspi-
an European Club” ilə əmək-
daşlığı və regional xarakter 
daşıyan Bakıdakı illik foru-
mun təşkili üçün tərəfdaşlığı 
yüksək qiymətləndirdiyini 
bildirib. “Biz Azərbaycanda 
İsveçin “ASTRON BUILDIN-
GS” şirkətinin rəsmi və eksk-
lüziv inşaat tərəfdaşıyıq və ti-
kinti sahəsində lider mövqeni 
tuturuq. Bu il şirkətimizin 10 ili-
ni qeyd edirik. Əsas fəaliyyət is-
tiqamətlərimiz sənaye və kom-
mersiya təyinatlı tamkomplektli 
polad qurğuların layihələndi-
rilməsi, istehsalı, çatdırılması 
və montajıdır. Şirkətimiz gələ-
cəkdə də “Caspian European 
Club” ilə səmərəli əlaqələri da-
vam etdirmək niyyətindədir”, 
- deyə Kəmaləddin Mənsimov 
qeyd edib.
“Caspian Energy Forum 

Baku – 2019”un işində dün-
yanın 50 ölkəsindən 1500-dən 
artıq nümayəndə iştirak edə-
cək. “Caspian Energy Forum 
Baku – 2019” üç sessiyadan 
ibarət olacaq. Birinci sessiya 
Azərbaycanda neft-qaz sek-
torunun və sənayenin inkişa-
fına, infrastruktur layihələrin 
həyata keçirilməsi mövzusu-
na həsr ediləcək. İkinci ses-
siyada maliyyə sektorunun 
inkişafı mövzusuna toxunula-
caq, Azərbaycanda investisi-
yalaşma imkanlarından ətraflı 
bəhs olunacaq. İkinci sessiya-
da, həmçinin əsas diqqət ki-
çik və orta biznesin inkişafına 
yönəldiləcək. Üçüncü sessiya-
da IKT layihələrinin uğurla 
həyata keçirilməsi, aqrosəna-
ye kompleksinin inkişafı və 
Azərbaycanın turizm poten-
sialı barədə geniş hesabat ve-
riləcək. 
IX Beynəlxalq “Caspian Energy 
Forum Baku – 2019”un tərəf-
daşları sırasında, həmçinin 
“Azpetrol ltd” ASC, “AzerTe-
lecom” ASC, “ICODS Hilmer 
GMBH, “Hellmann Worlwi-
de Logistics”, “Nərimanfilm”, 
“Vien Group” şirkəti və “Azeri 
Сard” ASC də var.

İsveçrənin “www.zeitung.ch” in-
ternet portalında Azərbaycanın 
İsveçrə şirkətləri üçün cəlbedici 
məkan olmasına dair məqalə dərc 
olunub.
“Azərbaycan İsveçrə şirkətləri 
üçün böyük şanslar təqdim edir” 
başlıqlı məqalədə iqtisadi, siyasi 
və maliyyə sabitliyi, böyük tran-
zit potensialı, həyata keçirilən 
regional layihələr və münbit in-
vestisiya mühitinin Azərbaycanı 
beynəlxalq investorlar üçün ma-
raqlı məkana çevirdiyi qeyd edi-
lir. Bildirilir ki, müstəqilliyi bərpa 
etdikdən sonra Azərbaycana 260 
milyard ABŞ dolları həcmində 
investisiya yatırılıb və onun tam 
yarısı xarici investisiyaların payı-
na düşür, indiyədək Azərbaycan 
investisiyaların qorunmasına dair 
49 ikitərəfli saziş imzalayıb.
Məqalədə, həmçinin diqqətə çatdı-
rılır ki, Azərbaycanda yaradılmış 
əlverişli biznes və investisiya mü-
hiti beynəlxalq qurumlar tərəfin-
dən də yüksək qiymətləndirilir. 
Dünya Bankının “Doing Business 
2019” hesabatında Azərbaycan 
dünyanın 10 ən islahatçı dövlə-

ti siyahısına daxil edilərək dün-
yanın ən çox islahat aparan 
ölkəsi elan olunub, dünyanın 
bir çox ölkələrini geridə qoy-
maqla MDB-də lider mövqeyə 
yüksəlib. Azərbaycan “Ease of 
Doing Business” renkinqində 
190 ölkə içərisində 25-ci yer-
də qərarlaşıb.Qeyd edilib ki, 
ötən il “Made in Azerbaijan” 
brendinin tanıtımı məqsədilə 
Azərbaycandan ixrac missiyası 

İsveçrədə səfərdə olub. Missiya 
yerli satış şirkətləri və potensial 
müştərilərlə mümkün ixrac im-
kanları ətrafında müzakirələr 
aparıb. 
Ticarət iki ölkə arasında qarşılıq-
lı əməkdaşlığın əsas istiqamətləri 
sırasındadır. Azərbaycan Cənubi 
Qafqazda İsveçrənin əsas ticarət 
tərəfdaşıdır və İsveçrənin bu re-
gionla ticarət həcminin 52 faizi 
Azərbaycanın payına düşür.

Bu ilin II rübündə “Qum də-
niz” neft yatağından xam 
neft hasilatı I rüblə müqa-
yisədə 22% artaraq gündəlik 
813 barel təşkil edib.
Bu barədə “Greenfields Pet-
roleum Corporation” məlu-
mat yayıb.
Qeyd olunub ki, hesabat döv-
ründə 12 quyuda təmir işləri 
başa çatıb və qurular istisma-
ra daxil edilib. İyunun sonu-
na 4 əlavə quyuda təmir işləri 

davam etdirilib.
II rübdə “Bahar” yatağında 
gündəlik qaz hasilatının həc-
mi I rüblə müqayisədə 11% 
artaraq 20,596 mln. kubfut 
olub. Hesabat dövründə B182 
və B205 saylı quyularda əsas-
lı təmir işləri yekunlaşıb.
Qeyd edək ki, “Bahar” və 
“Qum dəniz” yataqların-
da əməliyyat aparan “Bahar 
Energy Ltd.” şirkəti “Gre-
enfields Petroleum”un tam 

mülkiyyətində olan törəmə-
sidir. Şirkət bu yataqlarda 
80% iştirak payına malikdir, 
qalan 20% isə SOCAR-a məx-
susdur.

Azərbaycanda fəaliyyət gös-
tə rən 30 bankdan 16-sı bu il 
iyulun 1-nə olan vəziyyətə 
görə, Mərkəzi Bankdakı və-
saitlərinin illik müqayisədə 
dinamikası barədə məlumat 
verib ki, bunlardan da 8-də 
müsbət, 8-də isə mənfi dina-
mika müşahidə edilib.
Mərkəzi Bankdakı vəsaitləri 
azalmış banklar "Access Bank", 
"AFB Bank", "Azərbaycan Sə-
naye Bankı", "Atabank", Pakis-
tan Milli Bankının Bakı filialı, 
"Kapital Bank", "Nikoyl Bank" 
və "Zıraat Bank Azərbaycan"-
dır. Ən az azalma "Access 
Bank"da (8,4%), ən çox azalma 
isə "Zıraat Bank Azərbaycan"-
da (78,8%) qeyd alınıb.
Qalan 8 bankın Mərkəzi Bank-
dakı vəsaitləri isə son 1 ildə ar-
tıb. Ən yüksək dinamika "Yapı 
Kredi Bank Azərbaycan"da 
(3,1 dəfə), ən aşağı dinamika 
isə "Premium Bank"da (13,6%) 
qeydə alınıb.
Mərkəzi Bankdakı vəsaitlə-
rinin dinamikasını açıqlama-
yan banklar "Amrah Bank", 
"Azərbaycan Beynəlxalq Ban-

kı", "Azər-Türk Bank", "Bank 
BTB" "Bank of Baku", "Bank 
Respublika", "Bank VTB 
Azərbaycan", "Express Bank", 
İran Milli Bankının Bakı filia-
lı, "NBC Bank", "PAŞA Bank", 
"Rabitəbank", "Turan Bank" 
və "Unibank"dır.
5 bankın Mərkəzi Bankdakı 
vəsaitləri 40 milyon manat-
dan çoxdur. Azərbaycanda 
fəaliyyət gös tə rən 30 bank-
dan 16-sı bu il iyulun 1-nə 
Mərkəzi Bankdakı vəsaitləri-
nin məbləği barədə məlumat 
verib ki, bunlardan da 5-də 

sözügedən göstərici 40 mil-
yon manatdan çox olub.
Həmin banklar "Kapital 
Bank" (262,77 milyon manat), 
"Naxçıvan Bank" (100,529 
milyon manat), "Xalq Bank" 
(74,584 milyon manat), "Yapı 
Kredi Bank Azərbaycan" 
(48,365 milyon manat) və 
"Access Bank"dır (48,055 mil-
yon manat).
Qalan 11 bankdan 6-da sözü-
gedən göstərici 10-40 milyon 
manat arasında, 5 bankda isə 
1-10 milyon manat arasında-
dır.

Vergi Məcəlləsinin tələblərini po-
zan vergi ödəyiciləri dövlət satı-
nalmalarından kənarda qalacaq. 
Prezident İlham Əliyevin "Dövlət 
satınalmaları haqqında" Qanunda 
dəyişiklik edilməsi barədə Qanu-
nun tətbiqi ilə bağlı sərəncamında 
belə deyilir.
Sənədə əsasən, "Dövlət satınal-
maları haqqında" Qanunun 6.2.5-
ci maddəsinə "öhdəliklərinin" 
sözündən sonra ", habelə son bir 
il ərzində (fəaliyyətini dayandır-
dığı müddət nəzərə alınmadan) 
vergi ödəyicisinin Azərbaycan 
Respublikasının Vergi Məcəlləsi 
ilə müəyyən edilmiş vəzifələrinin 
yerinə yetirilməməsi hallarının 
mövcud" sözləri əlavə edilib.

Qeyd edək ki, adıçəkilən Qanu-
nun 6-cı maddəsi malgöndərənin 
ixtisasına görə tələbləri nəzərdə 
tutur. Qanunun 6.2.5-ci maddəsi-
nin tələbinə görə, dövlət satınal-
malarında iştirak etmək istəyən 

şəxslərin seçilməsi üçün onların 
Azərbaycan Respublikasında 
vergilərə və digər icbari ödəniş-
lərə dair yerinə yetirilməsi vaxtı 
keçmiş öhdəliklərinin olmaması 
əsas meyarlardan biridir.

Vergi Məcəlləsinin 71-1.1-
ci maddəsinə görə, fərdi 
sahibkarlara və hüquqi 
şəxslərə malları təqdim edən, 
işləri görən və xidmətləri 
göstərən şəxs onlara elektron 
qaimə-faktura verməlidir. 
Elektron qaimə-fakturaların 
tətbiqi vergi inzibatçılığının 
sadələşdirilməsinə, vergi 

nəzarətinin daha səmərəli 
və əhatəli təşkilinə, 
vergidən yayınma hallarının 
azaldılmasına, vergi 
ödəyiciləri üçün kağız 
sənədləşmə dövriyyəsinin 
məhdudlaşdırılmasına xidmət 
edir. 2019-cu il yanvarın 1-dən 
qüvvəyə minmiş dəyişikliklərə 
əsasən, elektron qaimə-

fakturaların tətbiqi dairəsində 
müəyyən dəqiqləşdirmələr 
aparılıb.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş 
dəyişikliyə əsasən, malların 
elektron qaimə və ya elektron 
vergi hesab-fakturası verilmədən 
satılmasına görə malsatan 
şəxslərə sanksiya tətbiq edilir. 
Yeni maliyyə sanksiyaları 
qüvvəyə mindiyi gündən 1 
təqvim ili ərzində belə hala 
birinci dəfə yol verildikdə 
vergi orqanı tərəfindən vergi 
ödəyicisinə maliyyə sanksiyası 
tətbiq olunmur və yalnız rəsmi 
(yazılı) xəbərdarlıq edilir. 
Vergi ödəyicisi tərəfindən 
təkrarən belə hala yol verildiyi 
aşkarlanarsa, birinci dəfə maliyyə 
sanksiyalarının məbləği təqdim 
edilən malların satış qiymətinin 
10 faizi, ikinci dəfə 20 faizi, üç və 
daha çox dəfə yol verildikdə isə 
40 faizi həcmində olacaq.



329 avqust - 4 sentyabr 2019-cu il

Böyük mənəvi-əxlaqi və siyasi məzmun 
daşıyan amnistiya aktları və ya on 
minlərin sevincinə qatılan sevinc...

Elə bu yerdəcə xatırlatmaq lazımdır ki, 
2005-2017-ci illərdə millət vəkili olarkən 
Mehriban xanım yüzlərlə, minlərlə, on 
minlərlə insanın sevincinə sevinc qatan 
addımlara imza atmışdır. Yəni, Mehri-
ban Əliyevanın Milli Məclisin deputatı 
kimi 12 illik tarixi fəaliyyətində yadda 
qalan məqamlardan biri onun ədalət, 
humanizm və insanpərvərlik ideallarını 
rəhbər tutaraq genişmiqyaslı amnisti-
ya aktının qəbul edilməsi təşəbbüsü ilə 
çıxış etməsi olmuşdur. İlk dəfə 2007-ci 
il 8 mayda Mehriban xanımın hazırla-
dığı “Azərbaycan xalqının ümummilli 
lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr 
olunmuş amnistiya haqqında” qərar la-
yihəsinin müzakirəsində o, öz çıxışında 
qeyd etmişdir ki, “...səhv etmiş, cinayət 
törətmiş insanlara bir daha imkan ver-
məliyik ki, onlar azad həyata qayıtsın-
lar, ailələrinə, yaxınlarına qovuşsunlar, 
cəmiyyətdə öz yerlərini tapa bilsinlər. 
Ağır cinayət törətməyən insanları bağış-
layaraq, biz həm onları normal həyata 
qaytarırıq, həm də müstəqil Azərbayca-
nın humanizm prinsipləri əsasında in-
kişaf etdiyini nümayiş etdiririk”. Azər-
baycan parlamentarizmi tarixində ilk 
dəfə olaraq Milli Məclisin deputatı tərə-
findən irəli sürülmüş və geniş ictimai 
dəstək almış bu amnistiya aktı böyük 
mənəvi-əxlaqi və siyasi məzmun daşı-
mışdır. O, bu nəcib təşəbbüsü ənənəyə 
çevirərək, 2009 və 2013-cü illərdə də 
eyni müraciətlə çıxış etmiş və nəticədə 
2009-cu ildə 9564, 2013-cü ildə isə təqri-
bən 9000 nəfər azadlığa buraxılmışdır...

Xeyirxahlıq, rəhm və 
mərhəmətin ünvanı...

Yeri gəlmişkən, bu gün bütövlükdə dün-
yanın, insanlığın bəlkə ən çox ehtiyac 
duyduğu məqam, məsələ xeyirxahlıq, 
rəhm və mərhəmətdir. Hansı ki, dün-
yanı idarə edənlərdə bəzən və bir çox 
hallarda bunun əksini görümüşük və 
görməkdəyik. Amma çox sevindirici və 
qürurverici haldır ki, istər ölkə preziden-
ti cənab İlham Əliyevdə, istərsə də Meh-
riban xanımda bu keyfiyyətlərin hamısı 
birləşib, vəhdətləşib, çulğalaşıb. Bu yer-
də qeyd edək ki, son yüzillikdə, 20-ci əs-
rdən üzü bu yana, 21-ci əsrin artıq ikinci 
on illiyini başa vurmaq olduğumuz bir 
ərəfədə isə rəhmə, mərhəmətə, şəfqətə 
bəlkə də tarixdə, insanlıq, bəşər həya-
tında olmadığı qədər ehtiyac duyulub 
və duyulmaqdadır. Çünki 20-ci əsr baş-
layar-başlamaz dünya tarixində ən qan-
lı savaşlara, vətəndaş müharibələrinə, 
milli-azadlıq mübarizələrinə, ideologi-
yaların, sivilizasiyaların qarşıdurmala-
rına, aclıqlara, səfalətlərə  şahidlik edib 
və bu gün, 21-ci əsrin özündə də şahid-
lik etməkdədir. Müharibələr, savaşlar, 
qarşıdurmalar insan qanının axıdılma-
sı, minlərin, on minlərin, yüz minlərin, 
milyonların məhvi, əsir, itkin düşməsi, 
mənəvi, maddi, fiziki işgəncələrə məruz 
qalması, aclıq, yoxsulluq, səfalət içində 
yaşaması deməkdir. Bunun üçün çox 
da uzağa getmək lazım deyil. 31 ildən 
bu yana haqsız və ədalətsiz yerə məruz 
qaldığımız, zorla cəlb olunduğumuz 
Qarabağ  münaqişəsi  bunu bütün çıl-
paqlığı ilə ortaya qoyur. Bu illər ərzində 

minlərlə, on minlərlə insanımızı itirmi-
şik, minlərlə, on minlərlə şəhidimiz var, 
minlərlə, onlarla yaralımız, əlilimiz var, 
hələ də haqlarında heç bir məlumat ol-
mayan, öldü-qaldısı bilinməyən əsir 
və girovlarımız var, torpaqlarımızın 
20 faizi işğaldadır, bir milyondan artıq 
qaçqın və məcburi köçkün ordusu hələ 
də haqlarının bərpa olunacağı günün 
həsrəti ilə yaşamaqdadır. Odur ki, bü-
tün bunlar - yaşananlar və yaşadılanlar 
dünyada, insanlıq tarixində, belə demək 
mümkünsə, mərhəmətə, rəhmə, şəfqətə 
olan tələbatı, ehtiyacı ikiqat, üçqat, 
beşqat artırmışdır. Bu gün dünyanın, in-
sanlığın ehtiyacı məhz rəhm, mərhəmət 
və şəfqətdir. Bu ali dəyərləri öz üzərinə 
götürən, öz çiyinlərində daşımağa qərar 
verən insanlar, qurumlar da az deyil. 
Onlardan bu missiyanı şərəflə yerinə 
yetirənləri, bu və ya digər səbəblərdən 
yarıyolda qalanları, axsayanları da var. 
Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbü-
sü və rəhbərliyi ilə yaradılan Heydər 
Əliyev Fondu da məhz bu yüksək, ali 
dəyərləri özündə ehtiva edərək, şərəfli 
bir missiyanın daşıyıcısına çevrilmiş-
dir. Daha konkret ifadə etmiş olsaq, 
müstəqil Azərbaycan dövlətinin mema-
rı və qurucusu, ümummilli lider Hey-
dər Əliyev 2003-cü ilin dekabrında vəfat 
etdikdən sonra onun zəngin irsinin qo-
runub saxlanması, gələcək nəsillərə çat-
dırılması və nurlu əməllərinin davam 
etdirilməsi məqsədilə xüsusi bir ictimai 
qurumun yaradılmasına dair müxtəlif 
təşəbbüslər irəli sürülüb.  Bu baxım-
dan, cəmiyyətin sosial sifarişi nəzərə 
alınaraq, 2004-cü ilin mayında qey-
ri-hökumət təşkilatı olan Heydər Əliyev 
Fondu yaradılıb. Fondun əsas missiyası 
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətinin, 
ideyalarının öyrənilməsi və təbliği ilə 
yanaşı, ölkə daxilində və xaricdə sosi-
al-iqtisadi və humanitar inkişafı dəstək-
ləməkdir. Yarandığı dövrdən indiyədək 
fond öz prinsiplərinə sadiq qalaraq, 
təhsil, səhiyyə, mədəniyyət, idman, elm 
və texnologiya, ekologiya, sosial və di-
gər sahələrdə müxtəlif layihələr həyata 
keçirmişdir. Fond öz proqramları, la-
yihələri, xeyriyyə fəaliyyəti ilə Azər-
baycanda və ölkəmizin hüdudlarından 
kənarda yüksək nailiyyətlər qazanmış-
dır. Fondun təşəbbüsü ilə respublikanın 
müxtəlif şəhər və rayonlarında ümum-
milli lider Heydər Əliyevin həyat və 
fəaliyyətindən, Azərbaycanın müasir 
tarixi və zəngin mədəni irsindən bəhs 
edən, yeni avadanlıq və zəruri ədəbiy-
yatla təchiz edilmiş mərkəzlər yara-
dılmışdır. Bu mərkəzlər təkcə muzey 
funksiyası daşımır, eyni zamanda, yeni-
yetmə və gənclərin müxtəlif bilik və ba-
carıqlara yiyələnmələrinə xidmət edir. 
Mərkəzlərin nəzdində kompyuter kurs-
ları, şahmat, xalçaçılıq, təsviri və tətbiqi 
incəsənət, heykəltəraşlıq və s. dərnəklər 
fəaliyyət göstərir.
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 

və ya 3 mindən çox məktəb...
Azərbaycan vətəndaşları üçün bərabər 
təhsil imkanlarının yaradılmasını, gənc 
nəslin biliklərə yiyələnməsini və ölkə-
mizin dünya təhsil sisteminə inteqra-
siyasını prioritet məsələlərdən hesab 
edən Heydər Əliyev Fondu fəaliyyətə 
başladığı gündən bu istiqamətdə bir 

sıra proqram və layihələr həyata keçirir. 
Bunlar “Uşaq evləri və internat məktəb-
lərinin inkişafı”, “Yeniləşən Azərbayca-
na yeni məktəb”, “Təhsilə dəstək” la-
yihələridir. Vətəndaş cəmiyyəti və özəl 
sektor tərəfindən dəstəklənən layihə və 
proqramlar çərçivəsində onlarla uşaq 
müəssisəsi, 400-dən çox məktəb bina-
sı inşa olunub və ya yenidən qurulub. 
Fondun təşəbbüslərinə dövlət tərəfin-
dən yaxından dəstək verilmiş, ümumi-
likdə, son 15 il ərzində 3 min 200-dən 
çox məktəb tikilmiş, təmir edilmiş və bu 
istiqamətdə işlər bu gün də uğurla da-
vam etdirilməkdədir. Həmçinin, “Uşaq 
evləri və internat məktəblərinin inki-
şafı” proqramı çərçivəsində ölkə üzrə 
39 uşaq müəssisəsi əsaslı şəkildə təmir 
edilib və ya yenidən qurulub.  Fondun 
bu qəbildən olan başqa bir təşəbbüsü 
“Məktəbəqədər təhsil müəssisələrinin 
inkişafı” layihəsidir. Cəmiyyətə 2014-cü 
ildə təqdim edilmiş layihədə Bakı şəhə-
rində uşaq bağçalarına olan tələbatın 
tam ödənilməsi məqsədi ilə kompleks 
tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə 
tutulub və ötən 5 il ərzində bu istiqamət-
də xeyli addımlar atılıb.
Məhsətiyə və Natəvana Vətən sevgisi...
Heydər Əliyev Fondunun mədəniyyət 
sahəsindəki fəaliyyəti əsasən üç is-
tiqaməti əhatə edir: milli-mənəvi dəyər-
lərin və mədəni irsin qorunub saxlan-
ması, ölkə və dünya əhəmiyyətli tarixi 
abidələrin bərpası və yeni mədəniyyət 
obyektlərinin inşası, Azərbaycan mə-
dəniyyətinin dünya ictimaiyyətinə ta-
nıdılması. Qeyd edək ki, mədəniyyət 
bütövlükdə ölkənin və millətin ruhu-
dur. Mədəniyyətin çiçəklənməsi, mədə-
niyyətin gücü millətin gücü deməkdir. 
Öz mədəniyyətinə tam güvənmədən, 
mədəniyyət inkişaf etmədən və çiçək-
lənmədən millətin böyük dirçəlişindən 
söhbət gedə bilməz. 
Mehriban xanımın, o cümlədən onun 
rəhbərlik etdiyi Fondun fəaliyyətində 
də daim bu məqama, bu nüansa çox 
ciddi diqqət yetirilib və o, əsas hədəflər-
dən,  istiqamətlərdən biri kimi seçilib. 
Mehriban xanımın və Fondun çoxşaxəli 
fəaliyyəti mədəniyyətimizin inkişafına, 
insanlara daim qayğı göstərməyə çağı-
rır. İnsanlar Heydər Əliyev Fonduna 
inanır. Əgər inam varsa, ümumiyyət-
lə, xalq inama malikdirsə, dövlət gücə, 
millət isə özünün inkişaf perspektiv-
lərinə malikdir.  Bu baxımdan, bütöv-
lükdə cəmiyyətin mədəni səviyyəsini 
artırmaq Heydər Əliyev Fondunun 
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən bi-
ridir. Biz mədəni səviyyəni artırmaqla, 
milli ruhu, dövrün ruhunu zənginləş-
dirməklə, əzəmətləşdirməklə vətənpər-

vərlik hisslərini daha da gücləndiririk. 
Ümumiyyətlə, bizim insanlarda kollek-
tiv düşüncə, kolletiv yaddaş barədə də 
düşünmək lazımdır. Çünki bizim çox 
zəngin adət-ənənələrimiz, mənəvi-mə-
dəni dəyərlərimiz mövcuddur. Onla-
rı qorumaq üçün ayrı-ayrılıqda yox, 
kollektiv şəkildə düşünməyə ehtiyac 
var. Odur ki, biz kollektiv yaddaşımızı 
daha da gücləndirməliyik. İnsanlarda 
yaxşılıq etmək,  valideynlərə hörmətlə 
yanaşmaq, qayğı göstərmək, vətənə və 
xalqına sadiq olmaq həvəsini oyatmaq 
lazımdır. Heydər Əliyev Fondunun hə-
yata keçirdiyi tədbirlərin əsas məqsəd-
lərindən biri də məhz budur. 

***
Həmçinin, bu sırada YUNESKO-nun 
Bəşəriyyətin Şifahi və Qeyri-Maddi İr-
sinin şah əsərləri siyahısında yer almış 
Azərbaycan muğamının inkişafına və 
tanıdılmasına xidmət edən Beynəlxalq 
Muğam Mərkəzinin açılmasını, o cüm-
lədən  Müasir İncəsənət Muzeyinin, 
Azərbaycan Xalçası və Xalq Tətbiqi 
Sənəti Muzeyinin,  həmçinin 2008-ci 
ildə açıq səma altında Qala Arxeoloji-Et-
noqrafik Muzey Kompleksinin, 2011-
ci ildə yenə Qala qəsəbəsində əsasən 
uşaqlar və gənclər üçün nəzərdə tutul-
muş Etno-Ekoloji Mərkəz və Qala Ən-
tiq Əşyalar Muzeyinin, 2015-ci ildə Zirə 
Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılmasını 
xatırlatmaq olar. Bununla yanaşı, ötən 
ilin sonlarında Bakıda Kitab Mərkəzi-
nin açılmasını qeyd etmək lazımdır ki, 
burada da məqsəd mütaliəyə marağın 
artırılması olub. Həmçinin, ötən ilin 
yayında Bakı Bulvarının  rəmzlərindən 
biri olan “Qu quşları” fəvvarə komplek-
sinin açılışı olmuşdur. Dahi şair Niza-
mi Gəncəvi və görkəmli bəstəkar Qara 
Qarayevin “7 gözəl” poeması və bale-
tindən ruhlanaraq yaradılan 7 qu quşu 
heykəli 1960-cı illərdə olduğu kimi, hər 
biri fərqli ölçüdə və fərqli hərəkəti təs-
vir edərkən hazırlanıb. Eyni zamanda, 
Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə 2012-ci 
ildə İtaliyanın Roma şəhərindəki “Vil-
la Borghese” parkında Nizami Gəncə-
vinin abidəsinin açılışı olub. O Niza-
mi Gəncəviyə ki, nəinki Azərbaycan 
və Şərq ədəbiyyatını, bütövlükdə dün-
ya ədəbiyyatını öz inciləri ilə bəzəmiş, 
5 məşhur poemadan ibarət “Xəmsə”si 
ilə söz dünyasına öz əbədilik möhü-
rünü vurmuşdur. Bununla belə, Meh-
riban xanımın növbəti təşəbbüsü ilə 
2016-cı ildə Belçika Krallığının Vaterlo 
şəhərinin mərkəzi parkında postamen-
tində “Şərqin müasir maarifçi və şairə 
qadını Xurşidbanu Natəvan. Qarabağ 
şahzadəsi. Azərbaycan” sözləri yazılmış 
Azərbaycanın görkəmli şairəsi  Natə-

vanın abidəsi açılıb. Bundan cəmi bir 
il sonra isə Fransanın Evian şəhərində 
böyük şairəmiz Natəvanın heykəli ucal-
dılıb. Eyni zamanda, 2016-cı ildə Mehri-
ban xanımın və Heydər Əliyev Fondu-
nun Fransada həyata keçirdiyi “Nizami 
Gəncəvi və Məhsəti Gəncəvi: 12-ci əsrlə 
21-ci əsri birləşdirən ədəbi körpü” la-
yihəsi çərçivəsində Konyak şəhərində 
dünya şöhrətli rübailər ustası Məhsəti 
Gəncəvinin heykəlinin açılış mərasimi 
olub.
Qeyd edək ki, XI əsrin sonları-XII əs-
rin əvvəllərində yaşamış böyük Azər-
baycan şairəsi, rübailər ustadı Məhsəti 
Gəncəvi Azərbaycan və müsəlman in-
tibahının parlaq nümayəndəsi olmaqla 
öz şeirlərində sənətkar, şair, müğənni 
və mütrib obrazlarını tərənnüm edən 
yeni şəhər poeziyasının təmsilçisi idi. 71 
illik həyatı  boyunca Məhsəti hər şeydə 
birincilik qazanıb. O, ilk məşhur Azər-
baycan  şairəsi, ilk şahmatçı qadın, ilk 
görkəmli qadın musiqiçimiz və çox ehti-
mal ki, ilk qadın bəstəkarımızdır.
9 əsr öncə 
“Yetməzmi, qəribə verdin işgəncə,
Cəfanın hüdudu olmazmı, səncə!?
Demişdin; Gəncədə kamə yetərsən,
İndi bu mən, bu sən, bax, bu da Gən-
cə!..”, - deyən Məhsəti Gəncəvi haçansa 
ağlına, xəyalına da gətirməzdi ki, uzun 
əsrlərdən, yüz illiklərdən sonra, 21-ci 
əsrdə onun heykəli nəinki Azərbay-
canda, hətta ondan qat-qat uzaqlarda, 
Qərb, Avropa mədəniyyətinin beşiyi 
sayılan ölkələrdən birində ucaldılacaq. 
Ancaq Azərbaycan mədəniyyətinə, 
Azərbaycan ədəbiyyatına böyük dəyər 
verən Mehriban xanım və Heydər Əli-
yev Fondu ağıla, xəyala gəlməyənləri 
bu dəfə də gerçəkləşdirməyi bacardı. 
Bu, həm də keçmişə, tarixə, varisliyə 
sadiqlik nümayişi, sədaqət hissi idi. 
Yəni, istər Məhsəti xanımın, istərsə də 
Natəvan xanımın Qərb, Avropa ölkələ-
rində heykəllərinin ucaldılması həm 
Mehriban xanımın,  həm də Heydər 
Əliyev Fondunun Azərbaycan mədə-
niyyətinə, Azərbaycan klassiklərinə 
nə qədər böyük önəm verməsinin, mil-
li-mənəvi dəyərləri nə dərəcədə üstün 
tutmasının daha bir göstəricisi, bariz 
nümunəsidir. 
Həmçinin, hər il təşkil edilən beynəlxalq 
musiqi yarışmaları nəinki Azərbayca-
nın, hətta dünyanın mədəni həyatında 
əlamətdar hadisə kimi qiymətləndirilir. 
Mstislav Rostropoviç adına Beynəlxalq 
Musiqi Festivalı, “Muğam aləmi” Bey-
nəlxalq Muğam Festivalı, Qəbələ Bey-
nəlxalq Musiqi Festivalı, Üzeyir Ha-
cıbəyli Beynəlxalq  Musiqi Festivalı, 
Muğam müsabiqəsi, Beynəlxalq Aşıq 
Festivalı kimi irimiqyaslı tədbirlər ifa-
çılıq sənətinin inkişafına əlverişli şərait 
yaratmaqla bərabər, xalqlar arasında 
mədəni əlaqələrin genişlənməsinə də 
xidmət edir...

Azərbaycan muğamının 
“ikinci nəfəsi”...

Mehriban xanımın fəaliyyətində ən 
mühüm yerlərdən birini tutan, məhz 
onun təşəbbüsü və dəstəyi ilə gerçək-
ləşdirilən Muğam müsabiqəsinə xüsusi 
toxumaq lazımdır. Bu yerdə xatırladaq 
ki, Azərbaycan dünya musiqi mədə-
niyyətinə böyük töhfələr verib, Üzeyir 
bəy Hacıbəyli, Müslüm Maqomayev, 
Soltan Hacıbəyov, Niyazi, Qara Qara-
yev, Fikrət Əmirov, Arif Məlikov, Tofiq 
Quliyev, Rauf Hacıyev kimi bəstəkarlar, 
dühalar bəxş edib. Amma Azərbaycan 
musiqi mədəniyyətinin kökündə, təmə-
lində Azərbaycan muğamı dayanır. 
Dahi Üzeyir bəy Hacıbəyli “Azərbaycan 
xalq musiqisinin əsasları” kimi nəhəng 
bir əsər - kitab qoyub ortaya. Bu kitab 
bütün dünyaya, hamıya sübut etdi ki, 
muğam Azərbaycan musiqisidir, onun 
dərin kökləri və əsasları var. Odur ki, 
Mehriban xanımın və Heydər Əliyev 
Fondunun fəaliyyətində Azərbaycan 

Bu ilin may ayının 10-da Heydər Əliyev Fondunun yaradılmasının 15 illik 
yubileyi təntənəli şəkildə qeyd olundu. Fondun təşəbbüskarı və yaradıcısı 
ölkənin birinci xanımı, YUNESKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehri-
ban xanım Əliyevadır. Artıq 15 ildir ki, Mehriban xanım əsasında mərhəmət, 
şəfqət, xeyirxahlıq kimi ali dəyərlər dayanan bu Fonda uğurla rəhbərlik edir. 
Eyni zamanda, qeyd edək ki, Mehriban xanım 2017-ci ilin fevral ayından həm 
də yüksək dövlət vəzifəsi daşıyır, ölkənin ilk Birinci vitse-prezidenti vəzifə-
sini icra edir.  Mehriban xanım istər Heydər Əliyev Fonduna rəhbərlik etdiyi 
ötən 15 il ərzində, istər son iki illik Birinci vitse-prezidentlik dönəmində gör-
düyü işlərlə, həyata keçirdiyi layihələrlə Azərbaycanı həm də dünya miqya-
sında tanıtdırmaqla, layiqincə təmsil etməklə mərhəmət, şəfqət, xeyirxahlıq 
mücəssiməsi obrazı yaradıb, həmçinin əsl, yüksək səviyyəli dövlət xadimi 
kimi özünü təsdiqləyib.
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muğamına sevgi, ehtiram, onun yayıl-
ması və təbliğ edilməsi ən mühüm is-
tiqamətlərdən birinə çevrilib. Konkret 
olaraq,  2005-ci ildən bu yana keçirilən  
və AzTV ilə yayımlanan Muğam mü-
sabiqəsinin dəyəri ölçüyəgəlməzdir. 
Çünki bu müsabiqə Azərbaycan mu-
ğam sənətinin inkişafına növbəti təkan 
verib, ikinci nəfəs rolunu oynayıb. Hər 
kəsə də yaxşı məlumdur ki, Azərbaycan 
tarixən söz, sənət, mədəniyyət məkanı 
olub. Burada sözə, sənətə, ədəbiyyata, 
incəsənətə, aşıq-ozan sənətinə, muğam 
yaradıcılığına böyük dəyər, qiymət 
verilib. Qılıncla qələm, qılıncla saz, qı-
lıncla muğam bir olub. Düşmən üzə-
rinə gedən babalarımız, ulularımız bir 
əllərində qılınc, bir əllərində saz tutub. 
“Dədə Qorqud”dan, “Koroğlu”dan bu 
yana bu estafet hər zaman davam edib, 
etdirilib. “Heyratı”, “Cəngi” sədaları 
altında düşmən üzərinə şahinlər kimi 
şığıyan igidlərimiz qəhrəmanlıq tarxi-
mizin ən gözəl salnamələrini yaradıb. 
Yəni, bir xalq, bir dövlət olaraq, söz, 
aşıq-muğam sənəti iliyimizəcən, qanı-
mızacan hopub. Bu gün işğal altında 
olan Qarabağımız, Şuşamız, Ağdamı-
mız dünyanın mədəniyyət, incəsənət, 
muğam konservatoriyası olub. Azər-
baycanın muğam məktəbi, xüsusilə, 
Qarabağ, Şirvan, Bakı zonası dünyaya 
Zabul Qasım, Keçəçioğlu Məhəmməd, 
Cabbar Qaryağdıoğlu, Seyid Şuşinski, 
Xan Şuşinski, Zülfü Adıgözəlov, Mütəl-
lim Mütəllimov, Hacıbaba Hüseynov, 
Tələt Qasımov, Əlibaba Məmmədov, 
Ağaxan Abdullayev, Alim Qasımov, 
Sara Qədimova, Şövkət Ələkbərova, 
Zeynəb Xanlarova, Arif Babayev kimi 
və daha neçə-neçə nəhənglər, muğam 
ustadları bəxş edib. Odur ki, muğam 
sənətinin qorunması, yaşadılması və 
nəsillərdən-nəsillərə ötürülməsi həyati, 
vacib bir məsələdir. Bu, həm də keçmişə, 
tarixi milli-mənəvi dəyərlərimizə sahib-
lənməyimiz deməkdir. Tarixən, xüsu-
silə də son 30-40 ildə bizim bu dəyər-
lərimizə sahib çıxmaq istəyənlərin sayı 
çoxalıb, sıraları genişlənib. Ələlxüsus, 
mənfur qonşularımız torpaqlarımıza id-
dia etməklə kifayətlənməyib, fürsət və 
məqam düşdükcə milli-mənəvi dəyərlə-
rimizə, tarımıza, kamanımıza, sazımıza, 
milli musiqilərimizə, oyun havalarımı-
za, muğamlarımıza, milli mətbəx nü-
munələrimizə belə sahiblənmək istəyib, 
dil uzadıb. Onların bu yöndəki təxribat-
çılıq, oğurluq əməlləri hələ də davam 
etməkdədir. Ancaq Azərbaycan ictima-
iyyətinin, xüsusilə Heydər Əliyev Fon-
dunun və Mehriban xanımın aparığı iş, 
gərgin zəhmət və fəaliyyət nəticəsində 
ermənilərin və milli-mənəvi dəyərləri-
mizə sahiblənmək istəyən digər mən-
fur qüvvələrin bu yöndəki fəaliyyətinə 
ciddi zərbələr endirilib. İstər muğam, 
istər kaman, istərsə də digər dəyərləri-
miz YUNESKO-nun Qeyri-Maddi İrs 
siyahısına daxil edilmiş, Azərbaycana 
məxsusluğu qeyd edilmişdir. Bu baxım-
dan, yəni varislik ənənələrinin qorun-
ması, davam etdirilməsi, dəyərlərimizə 
sahiblənmək baxımından 2005-ci ildən 
keçirilən Muğam müsabiqəsinin yeri 
və rolu çox böyük və əvəzsizdir. Hər 
il müsabiqədə iştirak edən - gözəl səsə 
malik olan, yüksək ifaçılıq məharəti ilə 
seçilən onlarla iştirakçının cəmi bir neçə 
ildən sonra Azərbaycanın ən  dəyərli 
muğam ifaçılarına çevrilməsi, onların 
Azərbaycanın hüdudlarından kənara 
çıxaraq, beynəlxalq arenada tanınması, 
Azərbaycan muğamlarını, Azərbaycan 
mədəniyyətini dünyaya çatdırması, 
nümayiş etdirməsi bu müsabiqənin nə 
qədər böyük əhəmiyyət daşımasının 
sübutudur. Bu müsabiqənin bir özəlliyi 
də odur ki, o, hər ailəyə sirayət edib, qo-
naq olmuş,  hər kəsin sevə-sevə, zövqlə 
izlədiyi əsl sənət yarışmasına çevrilmiş-
dir.  Açığını qeyd etmək lazımıdır ki, 
bu gün elə bir ailə tapmaq olmaz ki, bu 
müsabiqəni izləməmiş olsun. Yəni, bu 

müsabiqə hamının sevgiylə, sayğıyla, 
zövqlə izlədiyi bir müsabiqədir. Ona 
görə hesab edirəm ki, bu müsabiqə Fon-
dun fəaliyyətində, tarixində özünü qızıl 
hərflərlə həkk etdirib.
Eyni zamanda, Fondun xətti ilə real-
laşdırılan “Qız qalası” Beynəlxalq İn-
cəsənət Festivalı, Qala Festivalı, Nə-
simi - şeir, incəsənət və mənəviyyat 
Festivalı, “Daşın nəğməsi” Beynəlxalq 
Heykəltəraşlıq Simpoziumu kimi və 
sair irimiqyaslı tədbirlər Azərbaycan 
mədəniyyətinin, bütövlükdə Azər-
baycanın inkişafına, təbliğinə xidmət 
edir. Həmçinin, Azərbaycanın “Euro-
vision” mahnı müsabiqəsində iştirakı-

nın təşəbbüskarı məhz Heydər Əliyev 
Fondu və onun prezidenti olub. Məhz 
bu dəstəyin nəticəsində ölkəmiz 2008-
ci ildən etibarən hər il bu müsabiqədə 
müvəffəqiyyətlə təmsil edilməkdədir. 
Sonuncu, İsraildə keçirilən yarış, Azər-
baycan təmsilçisinin uğurlu çıxışı da 
buna əyani sübutdur.  Bu yerdə onu da 
xatırlatmaq gərəkir ki,  2011-ci ildə Al-
maniyada keçirilən “Eurovision” mü-
sabiqəsində təmsilçilərimiz 221 səs top-
layaraq yarışmanın qalibi olub, 2012-ci 
ildə isə Azərbaycan qalib ölkə kimi bu 
müsabiqəyə uğurla ev sahibliyi edib. 
Ölkəmiz bu müsabiqəni gözlənildiyin-
dən çox yüksək səviyyədə təşkil edərək, 
dünyaya özünün əsl reallığını nümayiş 
etdirib. Dünya bir daha Azərbaycanın 
mədəniyyət, tolerantlıq mərkəzi olma-
sının şahidinə çevrilib.
Heydər Əliyev Fondu, o cümlədən Meh-
riban xanım ötən illər ərzində region-
larda da muğamın inkişafına, muğam 
mərkəzlərinin yaradılmasına dəstək ve-
rib. Belə ki, 2008-ci  ildə Fondun təşəb-
büsü ilə Ağcabədi şəhərində Qarabağ 
Muğam Mərkəzi, 2018-ci ildə isə Ağdam 
şəhərində Ağdam Muğam Mərkəzi inşa 
olunub və onların açılış mərasimlərin-
də Fondun prezidenti kimi Mehriban 
xanım, həmçinin  ölkə prezidenti cənab 
İlham Əliyev və Azərbaycanın bir qrup 
tanınmış sənətçisi iştirak edib.
 Səhiyyəyə, əhalinin sağlamlığının tə-
min olunmasına sistemli yanaşma...

Mehriban xanım, istərsə də Heydər 
Əliyev Fondu əhalinin sağlamlığının 
qorunması məsələsində də yaxından 
iştirak edir. Çünki ölkənin inkişafını xa-
rakterizə edən əsas göstəricilərdən biri 
səhiyyə göstəricilərdir, orta yaş müd-
dətidir, demoqrafik inkişafdır. Heydər 
Əliyev Fondunun bu istiqamətdə ke-
çirdiyi layihələrlə tanış olduqda, onla-
rın mahiyyətini dərk etdikdə bir daha 
əminlik yaranır ki, Mehriban xanımın 
və Fondun fəaliyyəti səhiyyənin inki-
şafına da sistemli yanaşmanı ön plana 
çəkir. Çünki səhiyyə, əhalinin sağlam-
lığının təmin olunması ayrı-ayrı lokal 
tədbirlərlə deyil, ona sistemli yanaşma 
ilə ölçülür.  Bu baxımdan, Fondun bu 
istiqamətdə müəyyən etdiyi başlıca və-
zifələrdən biri uşaq evləri və internat-
lardakı azyaşlı və yeniyetmələrə, şəhid, 

qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı 
ailələrdən olan, habelə müxtəlif xəstə-
liklərdən əziyyət çəkən uşaqlara yardım 
etməkdir. Fond beynəlxalq təşkilatlar və 
dünyanın bir sıra aparıcı səhiyyə şirkət-
ləri ilə əməkdaşlıq şəraitində “Diabetli 
uşaqlara ən yüksək qayğı”, “Talassemi-
yasız həyat naminə” və digər layihələr 
həyata keçirmiş, tibb müəssisələrinin 
əsaslı təmiri, yenidən qurulması və in-
şasına nail olmuşdur. Fondun təşəbbü-
sü ilə ölkədə bir sıra xəstəxana, polik-
linika, diaqnostika mərkəzləri və digər 
tibb ocaqları tikilmiş, təmir olunmuş və 
yenidən qurulmuşdur. Qeyd edək ki, 
“Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı” la-

yihəsi çərçivəsində diabet xəstəliyindən 
əziyyət çəkən uşaqlar müntəzəm olaraq 
insulin preparatları və şpris qələmlərlə 
təmin edilirlər. Həmçinin, “Talassemi-
yasız həyat naminə” layihəsi çərçivəsin-
də bu il Talassemiya Mərkəzində xarici 
və yerli mütəxəssislərin iştirakı ilə uzun 
müddət talassemiya xəstəliyindən  əziy-
yət çəkən xəstələrə sümük iliyi və yağ 
toxumalarından əldə edilən kök hücey-
rələrinin transplantasiyası həyata keçi-
rilmişdir. Bununla da, Azərbaycanda ilk 
dəfə xüsusi metodla alınan kök hücey-
rələr klinik praktikada tətbiq edilmiş-
dir. Bunlar hamısı Mehriban xanımın 
və rəhbərlik etdiyi Fondun təmənnasız 
xidmətləridir...
Mədəniyyətin qaynağı və mənbəyi min 
illik tarixə malik olan ənənələrimizdir. 
Sınaqlardan çıxmış mədəniyyətin qo-
runub saxlanılması mövqeyində möh-
kəm dayanaraq, müasir Azərbaycan 
reallıqlarından çıxış edərək, müasir 
dövrün şərtləri ilə uzlaşaraq, moder-
nizasiyaya, dünyaya və gələcəyə ün-
vanlanan milli, zəngin və tarixi mədə-
niyyətimizi inkişaf etdirmək, mənəvi 
və maddi mədəniyyətin əlaqəli inki-
şafına təsir göstərmək  milli dövlət 
quruculuğu ideyalarına, xalqa xidmət 
mövqeyində dayanmaq deməkdir.

Xeyriyyəçiliyin 
yeni məzmunu...

Mehriban xanımın və Heydər Əliyev 
Fondunun fəaliyyətini izləyərkən, mü-
şahidə edərkən görürük ki, burada mü-
hüm istiqamətlərdən, prioritetlərdən 
biri də xeyriyyəçilikdir. Belə demək 
mümkünsə, tarixi ənənələri olan Azər-
baycan  xeyriyyəçiliyi Mehriban xanı-
mın və onun rəhbəri olduğu Fondun 
fəaliyyəti sayəsində yeni dəyər, məz-
mun və mahiyyət kəsb edib. Heç təsa-
düfi deyil ki, valideyn himayəsindən, 
ailə qayğısından məhrum olan uşaqla-
rın cəmiyyətə inteqrasiyasını asanlaş-
dırmaq, asudə vaxtlarını səmərəli təşkil 
etmək məqsədi ilə fond mütəmadi ola-
raq xeyriyyə aksiyaları keçirir. Bu aksi-
yalar çərçivəsində Fond geniş tərkibli 
yardımlar göstərir. Belə ki, qurum uşaq 
evlərinə və internat məktəblərinə hə-
diyyələr göndərməklə yanaşı, konsert 
və əyləncə proqramları təşkil edir. Fond 
hər il təhsildə xüsusi fərqlənən, uşaq 

evlərində və internat məktəblərində tər-
biyə alan uşaqlar üçün Yeni il və Nov-
ruz şənlikləri keçirir. Azərbaycanda və 
xaricdə fəaliyyət göstərən qurumlara 
bayram hədiyyələri göndərir. Mehriban 
xanım keçirdiyi görüşlərdən, xeyriyyə 
aksiyalarından birində bunları qeyd et-
mişdir:
“Əziz uşaqlar, siz bilməlisiniz ki, Azər-
baycan kimi ölkədə yaşamaq xoşbəxt-
likdir. Azərbaycan sülhsevər, sabit 
ölkədir və biz hər zaman öz müstəqil-
liyimizi, sabitliyimizi və təhlükəsizliyi-
mizi qoruyacağıq. Görülən bütün işlər, 
atılan addımlar sizin gələcək xoşbəxt-
liyiniz naminədir. Bizim əsas amalımız 

gələcəkdə sizi mənəvi və fiziki cəhətdən 
sağlam, güclü, savadlı, Azərbaycanın 
layiqli vətəndaşı kimi görməkdir. Mən 
ölkəmizin hər bir uşağına, hər bir bala-
casına öz hədsiz məhəbbətimi çatdırı-
ram...”.
Hesab edirəm ki, əlavə sözə, izahata ehti-
yac yoxdur. Bu, ölkənin birinci xanımının 
Azərbaycanın gələcəyinə, onun sabahına 
olan münasibətidir. Bu münasibət Azər-
baycanın gələcəyinin həm də təminatı, eti-
barlı əllərdə olması deməkdir.

 Uğurlu beynəlxalq əməkdaşlıq, 
“Xocalıya ədalət” və ya dünyanın 
duymağa, görməyə, qəbul etməyə 

başladığı Azərbaycan-Xocalı 
həqiqətləri...

Mehriban xanımın gərgin və işgüzar 
fəaliyyəti nəticəsində Heydər Əliyev 
Fondu Azərbaycan hüdudlarından kə-
nara çıxaraq, beynəlxalq səviyyəli bir 
quruma çevrilib. Fondun ABŞ, Rumı-
niya, Rusiya və Türkiyədə nümayən-
dəlikləri fəaliyyət göstərir. Qurum 
BMT-nin İnkişaf Proqramı, YUNESKO, 
İSESCO, FAO və digər beynəlxalq təş-
kilatlar ilə sıx əməkdaşlıq edir. Məhz 
bu sıx əməkdaşlığın nəticəsidir ki, artıq 
Azərbaycanın  haqq səsi dünyada eşidi-
lir, onun Ermənistan tərəfindən işğala 
və təcavüzə məruz qalması etiraf edi-
lir. Ümumiyyətlə, fəaliyyəti dövründə 
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi 
ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq icti-
maiyyətə çatdırılmasına xüsusi önəm 
verən Fond 2007-ci ildən başlayaraq 
hər il dünyanın bir sıra böyük şəhər-
lərində Xocalı soyqırımının ildönümü 
ilə bağlı aksiyalar keçirir. Aksiyalarda 
“Xocalı soyqırımı” filmi, ermənilərin 
Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks et-
dirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə xari-
ci ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı 
faciəsi haqqında dərc edilmiş material-
lar, “Qarabağ həqiqətləri” toplusu və 
“Azərbaycana qarşı müharibə: mədəni 
irsin hədəfə alınması” kitabı təqdim 
olunur. 2012-ci ilin fevralında fondun 
təşəbbüsü ilə Bosniya və Herseqovi-
nanın paytaxtı Sarayevoda Srebrenitsa 
və Dağlıq Qarabağın Xocalı şəhərində 
törədilmiş soyqırımı qurbanlarının xa-
tirəsinə abidə ucaldılıb. Fondun, xü-
susilə Fondun birinci vitse-prezidenti 
Leyla xanım Əliyevanın artıq neçə ildən 

bəri apardığı “Xocalıya ədalət!” kampa-
niyası Azərbaycan hüdudlarından çox-
çox kənarlara çıxaraq, Avropa, Asiya, 
hətta uzaq Latın Amerikası ölkələrini 
belə əhatə edib. Hər il, xüsusilə də Xo-
calı soyqırımının ildönümü ərəfəsində  
dünyanın az qala hər bir guşəsində “Xo-
calıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində 
bir sıra önəmli və əhəmiyyətli aksiyalar 
həyata keçirilir. Məhz bu kampaniyanın 
nəticəsidir ki, 1992-ci ildə dünyanın  so-
yuqqanlılıqla izlədiyi, göz yumduğu, 
eşitməzdən, duymazdan gəldiyi Xocalı 
qətliamı, Xocalı dəhşətləri artıq duyul-
maqda, eşidilməkdə, etiraf edilməkdə, 
bunu edənlərə lənətlər yağdırılmaq-
dadır. Həmçinin, dövlətlər və parla-
mentlər səviyyəsində Xocalı qətliamına 
hüquqi-siyasi qiymət verən qətnamələr, 
soyqırımı aktları qəbul olunub və olun-
maqdadır. Bu, onu göstərir ki, həm mə-
lum kampaniya çərçivəsində görülən 
işlər, həm də Azərbaycan dövlətinin sə-
birli, təmkinli, gələcəyə hesablanmış si-
yasəti nəticəsində dünya birliyi bir gün 
bütövlükdə Xocalı qətliamını soyqırımı 
aktı kimi tanıyacaq, bu və digər faciələ-
rimizdə əli olan qanlı cinayətkarlar, hər-
bi canilər - koçaryanlar, sarkisyanlar, 
ohanyanlar, balayanlar, petrosyanlar və 
bir çoxları cavab verməli və layiqli cəza-
larını almalı olacaqlar.
Bununla yanaşı, beynəlxalq əməkdaşlıq 
istiqmətində, yəni Mehriban xanımın 
və Fondun təşəbbüsü ilə reallaşdırılan 
“Təhsilə dəstək” layihəsi çərçivəsində 
Gürcüstan, Misir, Rumıniya, Rusiya, 
Pakistan və Niderlandda bir sıra mək-
təblər yenidən qurulub və əsaslı təmir 
olunub. Pakistanda qızlar üçün yeni 
orta məktəb binasının inşası ən uğurlu 
işlərdən biridir. 2005-ci ildə Pakistanda 
böyük dağıntılara səbəb olmuş zəlzələ-
dən sonra Müzəffərabad şəhərinin Rara 
ərazisindəki qızlar üçün məktəb tam 
yararsız vəziyyətə düşmüşdü. Fond 
tərəfindən qısa müddətdə 650 şagird 
yerlik yeni təhsil ocağı inşa edilib. Fon-
dun ictimai səhiyyə sahəsində yer tu-
tan layihələrinə Pakistanda aztəminatlı 
ailələrdən olan on minlərlə insanın “He-
patit B” virusuna qarşı vaksinasiya edil-
məsi, talassemiya, hemofiliya və qan 
xəstəliklərindən əziyyət çəkən xəstələ-
rin təcili tibbi yardım avtomaşını və 
qan paketləri ilə təmin olunması, eləcə 
də göz əməliyyatlarının həyata keçiril-
məsi də daxildir. Heç təsadüfi deyil ki,  
Mehriban xanım  2015-ci ildə  Pakistan-
da göstərdiyi xidmətlərə görə, eləcə də 
verdiyi böyük töhfələrə görə Pakistanın 
ali dövlət mükafatı - “Hilal-e-Pakistan” 
ordeni ilə təltif olunub. Ötən əsrin əv-
vəllərində Azərbaycan xalqının böyük 
oğlu, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağı-
yev, təxminən bir əsr sonra isə Heydər 
Əliyev Fondu, onun prezidenti Mehri-
ban xanım qardaş Pakistana öz xeyirxah-
lıq, insanpərvərlik əlini uzatmışdır ki, 
bu da bir daha Azərbaycanın daim öz 
ənənələrinə sadiqliyini, varisliyə müna-
sibətini ortaya qoyur. Belə ki, XX əsrin 
əvvəllərində Pakistan ərazisi Britaniya 
müstəmləkəsi olanda yerli əhali arasında 
kütləvi pandemiya yayılmış, insanlar bu 
ağır xəstəlikdən kütləvi şəkildə dünyası-
nı dəyişmişdir. Həmin vaxt azərbaycan-
lı milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev 
şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampula peyvənd 
alıb, indiki Pakistan ərazisinə göndə-
rir. Bununla da pandemiyanın qarşısı 
alınır. Qədirbilən Pakistan xalqı 1947-ci 
ildə müstəqillik əldə etdikdən sonra bu 
faktı tarix dərsliyinə daxil edirlər. Bir əsr 
sonra yenidən qardaş və dost Pakistan-
da bənzər hadisə baş verir və ilk yardım 
əlini uzadan yenə Azərbaycan, Heydər 
Əliyev Fondu və onun rəhbəri olur. 
Həmçinin, 2011-ci ildə Mehriban xanı-
mın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fon-
du, Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi, 
SOCAR və Təhsil Nazirliyi arasında Ba-
kıda fransız liseyinin tikintisi ilə əlaqə-
dar niyyət bəyannaməsi imzalanıb,  
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həmin ilin oktyabrında isə Azərbaycan 
və Fransa prezidentlərinin iştirakı ilə 
liseyin təməlqoyma mərasimi keçiri-
lib. Azərbaycanda müvəqqəti və daimi 
yaşayan fransızdilli vətəndaşların və 
Azərbaycan vətəndaşlarının fransız di-
lində təhsil alması məqsədilə yaradılmış 
məktəb 2014-cü ildə istifadəyə verilib. 
2010-cu ildə isə Mehriban xanım Fran-
saya münasibətdə göstərdiyi xidmətlə-
rinə və nümayiş etdirdiyi sadiqliyinə 
görə Fransa prezidentinin sərəncamı ilə 
“Şərəf Legionu” ordeninin  zabit dərə-
cəsi ilə təltif olunub. Mehriban xanım 
həm də bir neçə nüfuzlu dövlətin ən 
yüksək ordenləri ilə təltif edilib ki, on-
lardan birinə elə bugünlərdə şahidlik 
etdik. Dünyanın iki super dövlətindən 
biri olan Rusiyanın dövlət başçısı cə-
nab Vladimir Putin Mehriban xanımı 
bu ölkənin ən ali ordeni - “Dostluq” 
ordeni ilə təltif etdi. Bu, çox əlamətdar 
və tarixi bir hadisədir. Bu münasibətlə 
Azərbaycanın birinci xanımı, Birinci vit-
se-prezident Mehriban xanım Əliyevanı 
ürəkdən təbrik edir, ona uzun ömür, 
can sağlığı, ictimai, siyasi fəaliyyətin-
də, şəxsi və dövlət həyatında, işlərində 
növbəti uğurlar, müvəffəqiyyətlər, na-
iliyyətlər arzulayırıq. Mehriban xanım 
Azərbaycan naminə öz yorulmaz fəaliy-
yəti ilə bütün ali mükafatları, o cümlə-
dən dünyanın iki super gücündən biri 
olan qonşu və dost Rusiyanın ən yüksək 
dövlət ordenini – “Dostluq” ordenini, 
sözün həqiqi mənasında, tam haqq edir. 
Bu, onun əməyinin, zəhmətinin, fəaliy-
yətinin, xidmətlərinin bəhrəsidir, qiy-
mətidir, nəticəsidir.
Bununla yanaşı, Mehriban Əliyeva 
2008-ci ildə Polşa Respublikasının “Xid-
mətlərə görə” Böyük Komandor Xaçı 
ordeni, 2011-ci ildə Fransanın “Şərəf Le-
gionunun Zabiti” dövlət ordeni, 2015-
ci ildə Pakistan İslam Respublikasının 
“Hilal-e Pakistan” ali ordeni, 2018-ci 
ildə isə İtaliyanın  “Xidmətlərinə görə” 
Böyük Xaç Kavaleri ordeni ilə təltif olu-
nub. Eyni zamanda, onu da qeyd edək 
ki, Mehriban Əliyeva “Hilal-e Pakistan” 
ordeni ilə təltif olunan ilk birinci xa-
nımdır. Bunlar isə heç də təsadüfi deyil. 
Çünki Mehriban xanım ictimai, siya-
si, humanitar fəaliyyətə atılan gündən 
öz insanpərvər, xeyirxah, xoşməramlı  
addımları ilə seçilib, fərqlənib, tanınıb. 
Harada yerləşməsindən və yaşamasın-
dan asılı olmayaraq, dünyada  yardı-
ma, köməyə ehtiyacı olanlara kömək, 
yardım əlini uzadıb, onlara mərhəmət, 
şəfqət hissləri, ədalət duyğusu, ana, bacı 
sevgisi ilə yanaşıb. Həm Heydər Əliyev 
Fondunun xətti, həm millət vəkili, həm 
də 2017-ci ildən Azərbaycanın ilk Birinci 
vitse-prezidenti kimi rəsmi fəaliyyəti ilə 
ölkələr, dövlətlər, xalqlar, sivilizasiyala-
rarası münasibətlərə, əlaqələrə öz misil-
siz töhfələrini verib və bu gün də bu xətt 
ardıcıllıqla davam etdirilməkdədir. Ru-
siya da bizim qonşu, dost ölkələrimiz-
dəndir. Bizi tarixi əlaqələr, keçmişimiz 
biri-birimizə sıx tellərlə bağlayır. Bu 
gün iki dövlət və iki ölkə lideri arasın-
da çox yüksək və bərabərhüquqlu mü-
nasibətlər mövcuddur. Elə bir sahə, elə 
bir məsələ yoxdur ki, orada əməkdaşlıq, 
tərəfdaşlıq olmasın. Bu münasibətlərin 
inkişaf etdirilməsində, bugünkü səviy-
yəyə çatdırılmasında, heç şübhəsiz ki, 
Mehriban xanımın da böyük xidmətlə-
ri, əməyi, zəhməti var. O da iki dövlət 
arasında münasibətlərin yüksələn xətt 
üzrə inkişafı prosesinə öz əməli töhfələ-
rini verib və verməkdədir. Mehriban 
xanımın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondunun xətti ilə uzun illərdir ki, Ru-
siyada, onun şəhərlərində ən müxtəlif 
və yüksək səviyyəli layihələr həyata 
keçirilib və keçirilməkdədir. Bu yöndə 
misalları çox çəkmək olar, amma atalar 
məsəlində deyildiyi kimi, görünən dağa 
bələdçi nə lazım?! Odur ki, Mehriban 
xanım öz yorulmaz fəaliyyəti ilə, o cüm-
lədən Azərbaycan-Rusiya münasibətlə-

rinin dərinləşdirilməsi baxımından  Ru-
siyanın bu ali dövlət ordenini tam haqq 
edir.
Azərbaycan-Çin və Azərbaycan-Fransa 

münasibətlərinin inkişafında 
Mehriban Əliyevanın 
xidmətləri və töhfələri

Bu yerdə Mehriban xanımın Azərbay-
can-Fransa, Azərbaycan-Çin münasi-
bətlərinin inkişafındakı xidmətlərini 
də xüsusilə vurğulamaq gərəkir. Çünki 
hər iki dövlət müasir dünyamızın ən 
nəhənglərindən, ən qabaqcıl dövlətlə-
rindəndir. Hər ikisi də BMT-nin veto 
hüququna malik 5 daimi üzvündən 
biridir. Fransa,  həmçinin Ermənis-

tan-Azərbaycan münaqişəsinin danı-
şıqlar yolu ilə həllində vasitəçilik mis-
siyasını həyata keçirən ATƏT-in Minsk 
qrupunun 3 həmsədr dövlətindən bi-
ridir. Hər ikisi də böyük tarixə, qədim 
ənənələrə və Azərbaycanla bağlı müs-
bət tarixi əlaqələrə, bağlılıqlara malik 
dövlətlərdəndir. Bizləri tarixi əlaqələr 
və münasibətlər bir-birinə bağlayır, Qə-
dim İpək Yolundan tutmuş ta bu günü-
müzə qədər. Odur ki, hər iki dövlətlə 
münasibətlərin ən üst səviyyədə olması 
vacibdir və əhəmiyyətlidir, ilk növbədə 
də müstəqillik yollarında inamla ad-
dımlayan bir dövlət kimi bizə - Azər-
baycana lazımdır. Çox sevindirici və 
əlamətdar haldır ki, Mehriban xanımın 
fəaliyyətində bu məqamlar ən önəmli, 
prioritet istiqamətlərdən biri olmuşdur 
və olmaqdadır. Hər iki ölkə arasında 
münasibətlərin bugünkü yüksələn xətt 
üzrə inkişafında Mehriban xanımın da 
misilsiz və müstəsna xidmətləri var. 
Çinlə münasibətlərin inkişafına daim 
önəm verən  Mehriban Əliyeva 2018-ci 
il  avqustun 31-də Xarici Ölkələrlə Dost-
luq üzrə Çin Xalq Assosiasiyasının sədri 
Li Syaolinin başçılıq etdiyi nümayəndə 
heyəti ilə görüşündə də Çinlə Azərbay-
can arasında münasibətlərin dostluq, 
tərəfdaşlıq üzərində qurulduğunu, qar-
şılıqlı hörmətə əsaslandığını, iki ölkənin 
müxtəlif sahələrdə, o cümlədən bey-
nəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurlu 
əməkdaşlıq etdiyini, siyasi əlaqələrin 
ən yüksək səviyyədə olduğunu, gələcək 
əməkdaşlıq üçün də böyük potensialın 
olmasına əminliyini söyləyib. Bu faktla-
rı eynilə Fransa ilə münasibətlərə, onun 
inkişafına verilən dəyərə də aid etmək 
olar. Azərbaycan-Fransa münasibətlə-
rinin inkişafında, bugünkü yüksək sə-
viyyəyə çatdırılmasında da Mehriban 
xanımın xidmətləri və rolu çox böyük 
olub. Heç təsadüfi deyil ki, 2005-ci il 
tarixindən Azərbaycanda Fransız İns-
titutunun, 2011-ci ildən Bakı Fransız 
Liseyinin, 2015-ci ildən isə Azərbay-
can-Fransız Universitetinin fəaliyyətə 
başlamasında Mehriban Əliyevanın bir-
başa rolu və xidmətləri var. Hesab edirik 
ki, 1994-cü ilin payızından - ümummilli 
lider Heydər Əliyevin dövlət rəhbəri 
kimi Fransaya baş tutan yüksək səviyyə-
li ilk səfərindən başlanmış yol ötən illər 

ərzində istər ölkə prezidenti İlham Əli-
yev, istərsə də onun ən yaxın silahdaşı - 
Birinci vitse-prezident Mehriban xanım 
Əliyeva tərəfindən uğurla qət edilib. 
Ötən illər ərzində bəzi xırda məqamla-
rı nəzərə almasaq, Azərbaycan-Fransa 
əlaqələri özünün ən yüksək səviyyəsinə 
çatıb. Yəni, bu gün Azərbaycan-Fran-
sa münasibətləri özünün yüksələn xətt 
üzrə inkişafı dövrünü yaşamaqdadır ki, 
burada da Mehriban xanımın xidmət-
ləri xüsusilə vurğulanmalı, qeyd edil-
məlidir. Bu yerdə elə onu xatırlatmağa 
dəyər ki, bu ilin əvvəllərində Mehriban 
Əliyevanın Fransaya səfəri olmuş, ora-
da çox mühüm və vacib görüşlər, mü-

zakirələr aparılmışdır. Ümumiyyətlə, 
2019-cu ilin mart ayında gerçəkləşdirən 
bu səfər və səfər çərçivəsində baş tutan 
görüşlər, müzakirələr, həqiqətən, tarixi 
hadisədir. Yəni, bu səfər və onun nəti-
cələri iki ölkə arasında münasibətlərin 
dərinləşdirilməsi baxımından mühüm 
əhəmiyyətə malikdir. Xüsusilə də, səfər 
zamanı “Rothschild Global Financial 
Advisory” şirkətinin rəhbəri David dö 
Rotşild ilə görüş çox önəmli görüş və 
hadisə sayıla bilər. Çünki məşhur Rot-
şildlər nəsli Azərbaycan üçün tanış olan 
nəsildir.  Hələ XIX əsrdə Azərbaycan-
da çox məşhur olan Rotşildlər 1883-cü 
ildə “Xəzər-Qara dəniz neft sənayesi və 
ticarət cəmiyyəti”ni təsis ediblər. O za-
man dünyada neft sənayesinin mərkə-
zi məhz Azərbaycan, Bakı idi və bu 
baxımdan Rotşild qardaşları Bakıya bö-
yük investisiya gətiribilər. Heç təsadüfi 
deyil ki, bütün bunlar öz növbəsində o 
zamanlar  Bakıda neft sənayesinin daha 
da canlanmasına səbəb olub.
Eyni zamanda, Mehriban Əliyevanın 
Fransanın İqtisadiyyat və Maliyyə nazi-
ri Brüno Lömer ilə görüşündə bildirilib 
ki, Fransa yeni texnologiyalar sahəsində 
ölkəmizə töhfələr verə bilər. “Total”ın 
Azərbaycanda fəal rol oynadığını bildirən 
fransalı nazir nəqliyyat, kənd təsərrüfatı 
sahələrində də təcrübələrini bölüşə bilə-
cəklərini qeyd etmiş, Mehriban Əliyeva 
isə ölkələrimiz arasında iqtisadi sahə-
də əməkdaşlığa böyük önəm verildiyi-
ni bildirmiş və bunun üçün yaxşı zəmin 
olduğunu vurğulamışdır. Bununla belə, 
ölkələrimiz arasında siyasi dialoqun yük-
sək səviyyədə olduğu, ancaq mövcud iq-
tisadi əməkdaşlığın real potensiala cavab 
vermədiyi, bunun üçün tezliklə konkret 
layihələrin həyata keçirilməsinə başla-
nılmasının vacibliyi vurğulanıb. Yeri gəl-
mişkən, yeridilən xəttin davamı olaraq, 
iyul ayında Bakıda  Azərbaycan-Fransa 
biznes forumu keçirilib. Bu da hesab edi-
rik ki, iqtisadi münasibətlərin inkişafının 
davamlılığı baxımından çox mühüm əhə-
miyyət kəsb edən tədbirlərdən biri idi. Bu 
tədbirin baş tutmasında da Mehriban xa-
nımın xidmətləri əvəzsizdir...

Yeni çağırışlar, yeni hədəflər, 
yeni qələbələr...

 2014-cü il may ayının 10-da Heydər 
Əliyev Fondunun yaradılmasının 10 

illiyi yüksək və təntənəli şəkildə qeyd 
edilib. Həmin tədbirdə Mehriban xanım 
çox yaddaqalan və parlaq çıxış edib. 
Heç təsadüfi deyil ki, həmin yubiley 
gecəsində  Fondun prezidenti Mehri-
ban xanım Əliyeva ötən illərdə görülən 
işlərə, atılan addımlara toxunaraq, eks-
kurs edərək bildirib ki, 2004-cü il mayın 
10-da fəaliyyətinə start verən Heydər 
Əliyev Fondu müasir Azərbaycan döv-
lətçiliyinin əsaslarını qoymuş, müstəqil 
Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mənəvi 
dirçəlişini təmin etmiş şəxsin adını daşı-
yır və fəaliyyətlərinin ilk günündən də 
atdıqları addımlarla, gördükləri işlərlə 
bu yüksək ada layiq olmağa çalışıblar.

“On il ərzində biz xeyli nailiyyətlər 
əldə etmişik. Bizim ən böyük nailiyyə-
timiz və uğurumuz Azərbaycan xalqı-
nın inamını və etimadını qazanmağı-
mızdır. Bu, əvəzsiz bir mükafatdır. Biz 
diqqətimizi ölkəmizdə həllini tapma-
yan problemlərin aradan qaldırılması-
na yönəltdik. Biz Azərbaycanda çoxəs-
rlik köklərə malik olan xeyriyyəçilik 
və mərhəmət ənənələrinə arxalanaraq, 
köməyə ehtiyacı olan hər kəsin yanında 
olmağa çalışdıq. Biz valideyn himayə-
sindən məhrum olan uşaqlara, qocalara, 
qaçqın və məcburi köçkünlərə, müxtə-
lif xəstəliklərdən əzab çəkən insanlara 
qayğı göstərməyi, onlara mənəvi da-
yaq olmağı prioritet məsələ kimi daim 
diqqət mərkəzində saxladıq. Ölkəmiz-
də mövcud olan uşaq evləri və internat 
məktəblərini tamamilə yenidən qurub, 
onlarda ailə mühitinin formalaşdırıl-
ması, fiziki qüsurlu insanların cəmiy-
yətə qovuşmaları üçün normal şəraitin 
yaradılması, uşaq evlərini tərk edən 
gənclər üçün yaşayış binaları, qaçqın və 
məcburi köçkün ailələri üçün yaşayış 
massivlərinin inşa olunması sübut etdi 
ki, belə insanlara qayğı, belə insanlara 
kömək bizim fəaliyyətimizin əsas amil-
lərindən biridir”, -  deyən Mehiban xa-
nım onu da qeyd edib ki, 10 il ərzində 
Fond tərəfindən icra olunan layihələr, 
proqramlar ölkəmizin həyatının bir çox 
sahələrini əhatə edir və əldə olunan nə-
ticələr o qədər genişdir ki, bütün işləri 
əks etdirmək, dilə gətirmək o qədər də 
asan deyil. Daha sonra Mehriban xanım 
“Bu, bizi şad edir ki, çox hallarda Fond 
tərəfindən start verilən layihələr, Fon-
dun təşəbbüsləri sonradan dövlət tərə-
findən dəstəklənir və ölkədə daha geniş 
bir şəkildə icra olunur. 2005-ci ildə Fond 
“Yeniləşən Azərbaycana yeni məktəb” 
layihəsini başladı və bu layihə çərçivə-
sində Fondun dəstəyi ilə ölkəmizdə 412 
yeni məktəb inşa olundu. Sonradan bu 
proqramı dövlət dəstəklədi və ölkəmiz-
də 3 mindən artıq məktəb təmir olundu 
və yaxud yenidən quruldu. Bir neçə il 
bundan əvvəl ölkəmizdə genetik xəstə-
liklərin yayılmasının qarşısını almaq 
üçün Fond tərəfindən “Talassemiyasız 
həyat naminə” proqramına başladıq və 
bu proqram çərçivəsində paytaxtımızda 
regionun ən böyük Talassemiya Mərkə-

zini inşa etdik. Bu gün bu xəstəliklərlə 
mübarizə üçün dövlət tərəfindən xüsusi 
proqram hazırlanır”, - deyərək, həm-
çinin bildirib ki,  Fondun fəaliyyətinin 
digər çox vacib istiqaməti Azərbaycanın 
zəngin tarixi və mədəni irsinin qorunub 
saxlanması, təbliğ edilməsi və dünya ic-
timaiyyətinə tanıdılmasıdır.
Mehriban xanımın sözləri ilə desək, dün-
yanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycan 
günləri və Azərbaycan gecələri keçir-
məklə Azərbaycanın keçmişini, tarixini, 
mədəniyyətini, bu gününü, müstəqil 
Azərbaycanın nailiyyətlərini, ölkəmiz-
də hökm sürən tolerantlıq və dözümlü-
lük ab-havasını bütün dünyaya göstər-
mək, tanıtmaq məqsədi güdülüb. Çünki 
Mehriban xanımın da dediyi kimi,  belə 
görüşlərdə insanlar Azərbaycanı özlə-
ri üçün yenidən kəşf edirlər. Dünyanın 
ən möhtəşəm zallarında qədim Azər-
baycan muğamı səslənir və sərgilərdə 
müasir Azərbaycanın incəsənət xadim-
lərinin əsərləri ilə tarixi artefaktlar birgə 
nümayiş olunur. Ümumiyyətlə, Fond  
hər bir xalqın mədəni irsini ümum-
bəşəri dəyər kimi qəbul edir və bu irsin 
qorunmasına Azərbaycandan kənarda 
da öz töhfəsini verir. Konkret olaraq,  
Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə 
Strasburq Kafedral kilsəsinin vitrajları, 
Versal sarayındakı abidələr, Fransanın 
müxtəlif regionlarında yerləşən kilsələr, 
Berlin qəsri, Roma katakombaları, Va-
tikan kitabxanasında saxlanılan dəyərli 
foliantlar bərpa olunub.
Bununla yanaşı, ətraf mühitin qorun-
ması, Xəzərin ekoloji durumunun yax-
şılaşdırılması sahəsində Fond tərəfin-
dən hazırlanan proqramlar, təşəbbüslər 
artıq ölkəmizdə yeni gənclər hərəkatına 
çevrilib və İDEA kampaniyası çərçivə-
sində Azərbaycanda  milyonlarla ağac 
əkilib. Bu əkilən ağaclar təkcə ölkəmi-
zin, şəhərlərimizin, kənd və qəsəbələ-
rimizin gözəlləşməsi, yaşıllaşdırılması 
demək deyil, həm də ekologiyamızın 
təmizlənməsi, insanların sağlam həyat 
tərzinin təmin edilməsi deməkdir.
Çıxışının sonunda Mehriban xanım “Qar-
şıda bizi yeni çağırışlar, yeni hədəflər, 
yeni qələbələr gözləyir və mən əminəm 
ki, biz bütün çətinliklərin öhdəsindən bir-
gə gələrək yeni nailiyyətlərə imza ataca-
ğıq”, - deyə bildirmiş və həmin dövrdən 
keçən 5 il, 2014-2019-cu illər ərzində gö-
rülən işlər, atılan addımlar deyilənlərin 
sadəcə, söz, vəd olduğunu deyil, könkret 
əməl, fəaliyyət olduğunu bütün açıqlığı, 
aydınlığı ilə ortaya qoymuşdur.

İlham Əliyev: Heydər Əliyev 
Fondunun dünya miqyasında 

çox böyük hörməti var…
Heydər Əliyev Fondunun 15 illiyi ilə 
bağlı keçirilən təntənəli yubiley məra-
simində söylənilən  fikirlər isə bir daha 
deyilənlərin reallıq, fakt, həqiqət oldu-
ğunu gözlər önünə sərir. Çünki başqa 
cür də ola bilməzdi. Bunlar hamısı yaşa-
dığımız son illərin həqiqətləri və gerçək-
likləridir. Yubiley gecəsində çıxış edən 
ölkə prezidenti cənab İlham Əliyev öz 
növbəsində bir daha Mehriban xanımın 
və onun rəhbəri olduğu Heydər Əliyev 
Fondunun gördüyü işləri yüksək qiy-
mətləndirərək, qeyd edib ki, Fond ötən 
illər ərzində mədəniyyət, incəsənət, təh-
sil və digər sahələrdə çox böyük işlər 
görüb. O,  çıxışında bildirib ki, ictima-
iyyət bəlkə də məlumatlı deyil ki, nə qə-
dər böyük işlər görülür, nə qədər insana 
kömək göstərilir, nə qədər insanı - uşağı, 
xəstəni Fondun xətti ilə aparılan müali-
cə normal həyata qaytarıb. Bəli, bu gün 
tam qətiyyətlə və əminliklə demək olar 
ki,  Mehriban xanımın uğurla rəhbər-
lik etdiyi Heydər Əliyev Fondu nəinki 
Azərbaycan, həmçinin dünya tarixində 
xeyirxahlıq fəaliyyətinə, mərhəmətlilik 
və şəfqətlilik davranışlarına görə öz adı-
nı qızıl hərflərlə yazıb. 15 il böyük za-
man məsafəsi olmasa da, bu illər ərzin-
də görülən işlər həmin zaman kəsiyini 
dəfələrlə aşıb keçib. 15 illik tarix, 15 illik 
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zəhmət bir əsrə bərabər fəaliyyətlə eyni 
sırada, eyni səviyyədə dayanıb. Nəinki 
Azərbaycan  vətəndaşlarının, dünyanın 
mərhəmətə, qayğıya, dəstəyə ehtiyacı 
olan insanlarının ürəklə üz tuta biləcə-
yi əsl xeyirxahlıq, rəhm və mərhəmətli-
lik ünvanına çevrilib. Yolları açıq, işləri 
daim uğurlu olsun!

 Azərbaycan əsgərinə, 
şəhidlərə və şəhid ailələrinə 

münasibətin ən yüksək zirvəsi...
Mehriban xanımın fəaliyyətində ən mü-
hüm məqamlardan, istiqamətlərdən  bi-
rini, bəlkə də birincisini şəhid ailələri, 
Qarabağ müharibəsi əlilləri, qaçqın və 
məcburi köçkünlərlə bağlı məsələlər təş-
kil etmişdir. Mehriban xanım bütün fəa-
liyyəti boyunca bu kateqoriyadan olan 
insanlara xüsusi diqqəti və həssaslılığı 
ilə seçilmişdir.  Heç təsadüfi  deyil ki, 
Mehriban xanım hər il, demək olar, bir 
neçə dəfə  şəhid ailələri, Qarabağ mü-
haribəsi iştirakçıları, əlilləri, xüsusilə, 
uğurlu Aprel əməliyyatlarında şəhid 
düşmüş qəhrəmanlarımızın, igidlərimi-
zin ailələri ilə, yurd-yuvalarından qo-
vulmuş qaçqın və məcburi köçkünlərlə 
görüşür, onların problemlərini dinləyir 
və yerindəcə həllinə nail olmağa çalışır. 
Elə bu ilin əvvəllərində - yanvar ayın-
da şəhid ailələri ilə keçirilən görüşü və 
həmin görüşün nəticəsi olaraq,  şəhid 
ailələrinə veriləcək birdəfəlik müavinət-
lərlə bağlı məsələdə anlaşılmazlığın ara-
dan qaldırılmasını, həmçinin Qarabağ 
döyüşlərində, Aprel hadisələrində ya-
ralanmış, xəsarət almış, əlil olmuş əsgər 
və zabitlərimizlə bir araya gəlinməsi, 
eyni zamanda, cəmi günlər öncə qaçqın 
və məcburi köçkünlərlə baş tutan  görü-
şü qeyd etmək, xatırlamaq kifayət edər. 
Nəsimi rayonunda Tibb Universitetinin 
4 saylı yataqxanasında və Qaradağ ra-
yonunda salınan “Qobu Park” yaşayış 
kompleksində məskunlaşan məcburi 
köçkünlərlə görüşən Mehriban xanım  
“Mən sizin üçün əlimdən gələn hər 
şeyi edəcəyəm. Mən gəlmişəm sizinlə 
danışım, problemlərinizi öyrənim. Sizə 
söz verirəm, həm cənab prezident, həm 
mən daim sizin yanınızdayıq. Mən bi-
lirəm ki, siz yararsız binalarda çətin və-
ziyyətdə yaşayırsınız. İnanın mənə, tap-
şırığımla yeni yol xəritəsi hazırlanır”, 
- deyə bildirmişdir.

2017-2018-ci illərdə 6126 mənzil, 
2019-cu ildə  6 min mənzil…

 Görüş zamanı bir daha bildirilib ki, Pre-
zident İlham Əliyevin diqqətində olan 
ən vacib məsələ məcburi köçkünlərin 
və qaçqınların yaşayış şəraitinin yax-
şılaşdırılmasıdır və bu günə qədər bu 
istiqamətdə çox böyük işlər görülmüş, 
300 mindən artıq insan evlə təmin olun-
muşdur. Həmçinin, qeyd edilmişdir ki,  
əgər 2017-2018-ci illərdə 6126 mənzil 
təhvil verilibsə, bu il, yəni 2019-cu il ər-
zində 6 min mənzil təhvil veriləcək.
Görüş zamanı Mehriban xanım bir daha 
həm ölkə prezidentinin, həm  özünün  
qaçqın və məcburi köçkünlərə  qarşı bö-
yük hörmət, məhəbbət, istəyinin oldu-
ğunu bildirərərək, bütün problemlərin 
həllinin ağır və uzun bir proses təşki et-
diyini də diqqətə çatdırıb. O, görüş za-
manı “Böyük maliyyə dəstəyi lazımdır. 
Biz də istəyirik problemlər daha tez həll 
olunsun, bu planda olan bütün tədbirlər 
həyata keçirilsin. Amma yenə də qeyd 
edirəm, iradə var, bütün bu problemlər 
ardıcıl olaraq həll ediləcək. Bunu hər 
bir vətəndaşımız, xüsusilə də işğaldan, 
münaqişədən əzab çəkən, öz doğma 
torpaqlarından qaçqın düşən, öz doğ-
ma evlərini itirən, uzun illərdir ki, çətin 
vəziyyətdə yaşayan insanlar çox yaxşı 
başa düşürlər”, - deyərək vurğulayıb 
ki, bu qəbildən olan insanlara kömək et-
mək ən əsas və ən vacib vəzifədir.
Birinci vitse-prezident sonra “Bilin ki, 
fəaliyyətimdə mənim üçün ən vacib, 
ən mühüm güc mənbəyi məhz sizinlə, 
insanlarla ünsiyyətdə olmaqdır. Mən 
sizin sevginizi, dəstəyinizi hiss edəndə 

daha inamlı oluram. Mənim üçün bö-
yük şərəfdir ki, insanlar mənə dəstək 
verir, məni sevir, mənə inanır. Sizi əmin 
etmək istəyirəm ki, mən sizin etimadı-
nızı doğruldacağam”, - deyə fikirlərini 
tamamlayıb. Bu, onun göstəricisidir ki, 
qaçqınlar və məcburi köçkünlər məsələ-
si bir an belə olsun diqqətdən kənarda 
qalmayıb, ikinci, üçüncü dərəcəli və-
zifələr, işlər sırasına daxil edilməyib. 
Mehriban xanım öz fəaliyyəti ilə daim 
bu məsələnin ən üst səviyyədə saxlanıl-
masına nail olub.

 Son 3 ildə 100-dən çox zabit və 
əsgər yüksək texnologiyalı 

protezlərlə təmin olunmuşdur...

Həmçinin, qeyd etmək istərdim ki, Qa-
rabağ müharibəsi iştirakçıları və əlilləri, 
onların problemləri daim Azərbaycan 
dövlətinin, ölkə prezidentinin, o cümlə-
dən  Mehriban xanımın diqqət mərkəzin-
də olub. Heç təsadüfi deyil ki, 2016-cı ilin 
uğurlu Aprel əməliyyatlarının  birinci 
ildönümündə, yəni  Mehriban Əliyeva-
nın Aprel döyüşləri zamanı Azərbaycan 
Ordusunun yaralanmış bir qrup əsgər və 
zabiti ilə görüşündə  çox böyük əhəmiy-
yətə malik olan “2016-cı ilin aprel döyüş-
lərində yaralanmış əsgər və zabitlərin 
yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin 
edilməsi” layihəsinin təqdimatı keçirilib. 
Bu ilin aprelində, yenə də Aprel döyüşlə-
rinin növbəti ildönümündə Heydər Əli-
yev Fondu tərəfindən yüksək texnologi-
yalı protezlərlə təmin olunan hərbçilərlə  
keçirilən və Mehriban xanımın da iştirak 
etdiyi görüşdə bildirilmişdir ki, artıq bu 
layihənin ikinci mərhələsi yekunlaşıb. 
Yəni, ötən illər ərzində bu layihə çərçivə-
sində  100-dən çox zabit və əsgər yüksək 
texnologiyalı protezlərlə təmin olunub. 
Görüş zamanı Birinci vitse-prezident isə 
vətənpərvər övladlarımızın qəhrəmanlı-
ğını, şücaətini yüksək dəyərləndirdiyini, 
hər zaman onlara dəstək olacağını vur-
ğulayaraq deyib ki, onlar  hər bir insan 
üçün çox dəyərli olan sağlamlıqlarını 
Vətən, torpaq yolunda qurban veriblər.
“Siz güllələr, bomba altında Azərbay-
can uğrunda, torpağımız, Vətənimiz 
uğrunda həyatınızı qurban verməyə 
hazır olmusunuz. Mən fəxr edirəm ki, 
Azərbaycanın belə oğulları var, mənim 
belə qardaşlarım var. Mən hər zaman 
deyirəm ki, Azərbaycan çox zəngin ölkə-
dir, sərvətləri, gözəl təbiəti var. Amma 
bizim ən böyük sərvətimiz Azərbaycan 
xalqıdır, Azərbaycan insanıdır. Doğru-
dan da, Azərbaycan xalqı fəxr etməlidir 
ki, sizin kimi oğullar yetirib. Analarımız 
fəxr etməlidirlər ki, sizin kimi igid öv-
ladlar böyüdüblər”, - deyən Mehriban 
xanın  həmçinin vurğulamışdır ki,  belə 
xalqla, belə əsgərlərlə, zabitlərlə, belə 
qardaşlarla biz Qarabağı mütləq qayta-
racağıq. Qarabağın hər bir kəndində, hər 
bir şəhərində Azərbaycan bayrağı dalğa-
lanacaq.
Bəli, Qarabağımızın, torpaqlarımızın iş-
ğaldan azad olunması hər birimizin, 31 
ildən artıqdır bu ağrını, bu acını yaşayan 

hər bir azərbaycanlının, hər Azərbaycan 
vətəndaşının ən böyük və ən ülvi arzusu, 
istəyidir. Bundan böyük arzu, bundan bö-
yük ülvi dilək ola bilməz və olmamalıdır. 
İnanırıq və qəti əminik ki, Azərbaycan 
dövlətinin, Ali Baş Komandan İlham Əli-
yevin rəhbərliyi altında Azərbaycan xalqı 
və Azərbaycan Ordusu bu arzunu, bu dilə-
yi çin etməyi, gerçəkləşdirməyi bacaracaq, 
Azərbaycanın digər guşələrində olduğu 
kimi, Dağlıq Qarabağda da tezliklə üçrəngli 
bayrağımız səmalarda, göylərin ənginliklə-
rində dalğalanacaq.  Allah bu yolda, bu işdə 
Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan xalqına, 
ölkə prezidentinə və birinci xanım Mehri-
ban xanıma yar və yardımçı olsun!

Ot kökü üstə bitər!
Bəzən öz-özümə sual edirəm ki, Azər-
baycan xanımında, Mehriban xanımda 
bu qədər mənəvi güc, işləmək, yarat-
maq həvəsi, yorulmazlıq haradandır. 
Təbii ki, bir çox amillər var. Müstəqil 
Azərbaycan dövləti, gündən-günə, il-
dən-ilə artan iqtisadi imkanlarımız və 
digər amillər burada mühüm rol oy-
nayır. Amma mən belə düşünürəm ki, 
bu qədər geniş, dolğun, məhsuldar, 
səmərəli fəaliyyətin təməlində ailə, kök 
dayanır. Bunlar ailədən, kökdən qay-
naqlanır, irəli gəlir. Atalar məsəlimiz 
var ki, ot kökü üstə bitər. Bəli, Mehriban 
xanım elə bir ailədə, elə bir ziyalı mühi-
tində böyüyüb, həmçinin elə bir ailənin 
ocağındadır ki, başqa cür də ola bilməz-
di. Mehriban xanım Azərbaycan ədə-
biyyatının nəhənglərindən, söz ustadla-
rından, böyük yazıçılarından – sovetlər 
dövründə, eləcə də müstəqillik illərində 
hər kəsin böyük maraqla oxuduğu, tər-
biyələndiyi, mənəvi dəyərlərə sahib ol-
duğu – “Dirilən adam” və “Bir gəncin 
manifesti” əsərinin və digər gözəl ya-
radıcılıq nümunələrinin müəllifi, indi-
ki Bakı Dövlət Universitetində (keçmiş 
Azərbaycan Dövlət Universitetində) 
jurnalistika fakültəsinin yaradıcıların-
dan olan Əməkdar elm xadimi, filologi-
ya elmləri doktoru Mir Cəlal Paşayevin 
ailəsində, ocağında dünyaya gəlib. Meh-
riban xanımın atası Arif Paşayev Azər-
baycanın böyük ziyalılarından, elm xa-
dimlərindəndir. 1996-cı ildən indiyədək  
Milli Aviasiya Akademiyasına rektorluq 
edən  Arif müəllimin rəhbərliyi ilə aka-
demiyada tədris prosesi, elmi-metodiki 
işlər yüksək səviyyədə təşkil edilmək-
dədir. Akademiyanın elmi fəaliyyəti 
buradakı dozimetrlərin, pilotsuz uçan 
aparatların, minaların axtarılması və 
zərərsizləşdirilməsi üzrə radioidarəo-
lunan robotların, radiotexniki təminat 
obyektlərinin texniki vəziyyətinə av-
tomatlaşdırılmış nəzərət sistemlərinin 
yaradılmasına və s. yönəldilib. Milli 
Aviasiya Akademiyasında Azərbaycan-
da analoqu olmayan, dünya standartları 
səviyyəsində şəhərciyin salınması işin-
də gərgin, müntəzəm şəkildə apardığı 
islahatlar, təhsilin səviyyəsinin yüksəl-
dilməsinə şəxsi nəzarəti, Akademiyada 
sağlam elmi-pedaqoji mühitin yaradıl-

ması, yüksəkixtisaslı mütəxəssislərin 
ali məktəbə dəvət edilməsi alimin yük-
sək elmi potensiala və təşkilatçılıq qa-
biliyyətinə malik olmasına sübutdur. 
Arif Paşayev yüksək elmi-praktiki po-
tensiala malik olmaqla yanaşı, yüksək 
vətəndaşlıq, vətənpərvərlik hissləri ilə 
yaşayıb yaradan, respublika əhəmiy-
yətli işlərdə, xüsusən Azərbaycanda 
aviasiya təhsilinin müasir səviyyədə in-
kişafına yorulmadan gərgin əmək sərf 
edən, gənc nəslin təlim-tərbiyə işlərini, 
onların yüksək vətənpərvərlik ruhun-
da tərbiyə olunmalarını xüsusi diqqət-
də saxlayan qayğıkeş rəhbər, səmimi 
insan və ətrafında olan hər bir işgüzar, 

yaradıcı əməkdaşın yaxın məsləhətçisi 
və köməkçisidir. Mehriban xanımın ana-
sı – böyük şərqşünasımız, böyük ziyalı-
mız, rəhmətlik Aida xanım İmanquliye-
vanı hələ gənclik illərindən tanıyırdım. 
Həmin vaxtlar hər ikimiz  Milli Elmlər 
Akademiyasının Rəyasət Heyətinin in-
diki yerləşdiyi binada, Akademiyanın 
ayrı-ayrı institutlarında çalışırdıq və tez-
tez rastlaşar, söhbətləşərdik. Çox ziyalı, 
sadə, mədəni, əsl Azərbaycan xanımı idi. 
Heyif ki, dünyasını çox erkən dəyişdi, 
Azərbaycan ziyalılığı, Azərbaycan şərq-
şünaslığı bundan çox şeylər itirmiş oldu. 
Allah o dünyasını versin! Mehriban xanı-
mın ana babası Nəsir İmanquliyev Azər-
baycan jurnalistikasının nəhənglərindən 
idi. Uzun illər “Bakı” qəzetinə rəhbərlik 
etmişdi. Həmçinin, Mir Cəlal müəllimlə 
birgə BDU-da jurnalistika fakültəsinin 
yaradıcılarından biri olmuşdu. Bu gün 
də Azərbaycanın tanınmış jurnalistləri 
arasında həm Mir Cəlal müəllimin, həm 
də Nəsir müəllimin tələbələri, yetişdir-
mələri var. Mehriban xanımın əmisi Ha-
fiz Paşayev Azərbaycanımızın ən layiqli 
övladlarından, böyük diplomatlarından, 
beynəlxalq münasibətlər sahəsində ən 
layiqli mütəxəssislərindən, gözəl  ziyalı-
larımızdandır. Hafiz müəllim  Azərbay-
canın müstəqilliyinin ən ağır və ən çətin 
illərində dünyanın 3 super gücündən bi-
rində - ABŞ-da Azərbaycanın fövqəladə 
və səlahiyyətli səfiri vəzifəsini çox peşə-
karcasına və çox ləyaqətlə yerinə yetir-
mişdi. Bu gün Azərbaycan-ABŞ münasi-
bətlərinin yüksək səviyyədə inkişafında 
Hafiz müəllimin də böyük xidmətləri və 
əməyi var. Hafiz müəllim artıq bir neçə 
ildir ki, nəinki Azərbaycanda, ümumiy-
yətlə, bu regionda, dünyada çox nüfuzlu 
ali təhsil ocaqlarından birinə - Azərbay-
can Diplomatik Akademiyasına (ADA 
Universiteti)  uğurla rəhbərlik edir. Heç 
təsadüfi deyil ki, hər il ali məktəblərə ən 
yüksək ballarla - 600-700 ballarla  daxil 
olan tələbələr arasında ADA-nın tələ-
bələri daha çox üstünlük təşkil edirlər. 
Azərbaycanı gənc diplomatik kadrlarla 
təmin edən ADA,  sözün əsl mənasın-
da, elm-təhsil məbədgahıdır və onun bu 
yüksək səviyyəyə çatmasında ən böyük 
xidmətlər məhz Hafiz müəllimə məxsus-
dur. Mehriban xanımın bacısı, akademik 
Nərgiz xanın Paşayeva Azərbaycanın 

tanınmış filoloqu, ədəbiyyatşünas-alimi-
dir. O, həm də Azərbaycanın ən tanınmış 
nizamişünaslarından biridir. Akademik 
Nərgiz xanım dünyanın ən nüfuzlu və 
böyük tarixə malik universitetlərindən 
olan Lomonosov adına Moskva Dövlət 
Universitetinin (MDU) Bakı filialının ya-
radıcılarından, təşəbbüskarlarındandır 
və artıq bir neçə ildir ki, həmin filiala çox 
uğurla rəhbərlik edir. Bütövlükdə adla-
rı çəkilən bu təhsil ocaqları Azərbaycan 
gənclərinin ən çox və sevə-sevə seçim et-
dikləri universitetlərdəndir. Yuxarıda da 
qeyd etdiyimiz kimi, ən yüksək, 600-700 
arasında bal toplayan gənclərin mütləq 
əksəriyyəti məhz bu universitetlərin tələ-
bələridir. Deməli, bu, bir daha onu göstə-
rir və sübut edir ki, bu ali təhsil ocaqla-
rında bilik, savad, elm, tədris səviyyəsi 
ən yüksək səviyyədədir və ən əsası bu 
ali məktəblərə rəhbərlik edən nüfuzlu, 
tanınmış simalar öz uğurlu fəaliyyətləri 
ilə bu etimadı qazanıb və gələcəyimizin 
təminatçısı gənclərimizin, ali təhsil da-
lınca gedən cavanlarımızın etimadını, 
güvənini doğruldublar. Belə olmasay-
dı, bu təhsil ocaqlarına bu qədər həvəs 
göstərilməz, seçim edilməzdi. Bu baxım-
dan hesab edirik ki, yeni yaranmalarına, 
yaşlarının az olmasına baxmayaraq, qısa 
müddət ərzində böyük nailiyyətlər əldə 
edən bu ali təhsil ocaqları çox yaxın illər-
də daha böyük zəfərlərə, qələbələrə imza 
atacaqlar, dünyanın ali məktəblərlə bağlı 
reytinq cədvəllərində ən yüksək pillələr-
də, ilk yüzlükdə qərar tuta, yerləşə bilə-
cəklər. Bunun üçün hər cür potensial və 
imkan var. Bu universitetlərin Azərbay-
can təhsilinə, Azərbaycan elminə, layiqli 
və peşəkar kadr potensialının formalaş-
dırılmasına, təmin edilməsinə töhfələri 
hələ qabaqdadır. Töhfələr var, olub və 
olacaq.
Mehriban xanım artıq 36 ildir ki, dün-
yamiqyaslı siyasətçi və dövlət xadimi, 
böyük şəxsiyyət Heydər Əliyevin oca-
ğındadır, Əliyevlər ailəsinin bir üzvü-
dür. Övladları Leyla, Arzu və Heydər 
Əliyevlər də Azərbaycan gəncliyinə öz 
savadları, öz tərbiyələri, öz intellekt-
ləri ilə nümunə olan gənclərimizdən-
dir. Leyla xanımın, Arzu xanımın da 
ölkənin ictimai, siyasi, sosial, mədəni 
həyatındakı rolu, fəaliyyəti hər kəsə 
bəllidir. Onların həyata keçirdikləri la-
yihələr həm Azərbaycan daxilində, hər 
ölkə hüdudlarından çox-çox kənarlarda 
rəğbət qazanmaqda, təqdir edilməkdə, 
alqışlanmaqdadır. Yəni, bunları ətraflı 
şəkildə dilə gətirməkdə, xatırlatmaqda 
məqsədim odur ki, Mehriban xanım 
məhz belə bir mühitdə, mənim də çox 
yaxından tanıdığım bir ziyalı dünyasın-
da yetişib, formalaşıb. Odur ki, Mehriban 
xanım hər zaman öz yüksək ziyalılığı, 
intellektuallığı, insanpərvərliyi, xeyirxah-
lığı, dövlətçilik dəyərlərinə sıx bağlılığı 
ilə seçilib, fərqlənib, tanınıb. Bu gün hər 
birimiz, dövlətinə, vətəninə bağlı hər bir 
kəs Mehriban xanım kimi ictimai və döv-
lət xadiminin olması ilə fəxr edir, öyünür. 
Mehriban xanım elə bir insan, elə yüksək 
dəyərlər daşıyıcısı olan bir şəxsiyyətdir 
ki, Azərbaycanda nə baş versə,  hamıdan 
öncə silahdaşı, ən yaxın və ən sədaqət-
li dostu olan ölkə prezidenti cənab İlham 
Əliyevlə birlikdə ordadır, hər kəsin hara-
yına, imdadına birinci çatmağa çalışır, hər 
kəsə yükək diqqət və qayğı göstərməyi 
özünün ən başlıca missiyası, vəzifəsi hesab 
edir. Onun, bir daha qeyd etmək istərdik 
ki,  həm nisbətən imkansız, qayğıya, xüsusi 
diqqətə ehtiyacı olan insanlarla, uşaqlarla, 
həm qaçqın və məcburi köçkünlərlə, həm 
şəhid ailələri və Qarabağ müharibəsi əlillə-
ri, veteranları, həm  mədəniyyət, incəsənət 
xadimləri, həm də sahibkarlar, iş adamla-
rı ilə görüşləri, müzakirələri deyilənlərin 
əyani təsdiqi və bariz nümunəsidir.

Ziyad SƏMƏDZADƏ,
Akademik, Milli Məclisin İqtisadi 

siyasət, sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri

(Respublika qəzeti, 27.08.2019)



729 avqust - 4 sentyabr 2019-cu il

Министерство налогов Азер-
байджана определилось с 

поставщиком токенов.
Согласно материалам, мини-

стерство с этой целью заклю-
чило контракт с компанией 
«Aircon Bel Service».
Стоимость контракта - 300,9 
тыс. манатов ($177 тыс. по 
текущему курсу).
Токен - это единица учета, 
не являющаяся криптовалю-
той, предназначенная для 
представления цифрового 
баланса в некотором активе, 
иными словами выполняю-
щая функцию «заменителя 
ценных бумаг» в цифровом 
мире. Токены представляют 
собой запись в регистре, рас-
пределенную в блокчейн-це-
почке.

Азербайджан в I-ом полуго-
дии 2019 года экспортировал 
33 тыс. 970,82 тонны азотных 
удобрений, сообщили агент-
ству «Интерфакс-Азербайд-
жан» в правительстве.
«В январе–июне 2019 года 
объем экспорта из Азербайд-
жана карбамида составил 33 
тыс. 970,82 тонны на сумму 
$5 млн 435,33 тыс. При этом 
весь экспорт пришелся на 
II-ой квартал текущего года», 
- сообщили в правительстве.
В отчетный период основной 
объем экспорта карбамида 
пришелся на Турцию – 16 
тыс. 786,2 тонны на $2 млн 
685,79 тыс. и Россию – 8 тыс. 
752,5 тонн на $1 млн 400,4 
тыс. Остальная часть продук-
ции поставлялась в Украину, 
Болгарию и Румынию.
Карбамидный завод SOCAR 

Carbamide Plant был введен в 
эксплуатацию 16 января 2019 
года, в июне предприятие 
начало экспорт карбамида.
Предприятие включает три 
производственных участ-
ка: производство аммиака; 
производство карбамида; 

производство карбамидных 
гранул. Мощность завода со-
ставляет 1,2 тыс. тонн аммиа-
ка и 2 тыс. тонн карбамида в 
сутки. При этом, ежегодные 
доходы завода от экспорта 
карбамида прогнозируются 
на уровне $160 млн.

Министерство налогов Азер-
байджана направило налого-
плательщикам уведомления 
о слиянии некоторых видов 
отчетности и правила запол-
нения новых форм деклара-
ций, сообщает в среду Trend 
со ссылкой на сообщение 
министерства налогов Азер-
байджана
Целью изменений являет-
ся упрощение процедуры 

подготовки отчетности, 
сокращения количества за-
полняемых форм, экономии 
времени и усилий налого-
плательщиков. Министер-
ство налогов, таким образом, 
обеспечивает оптимизацию 
отчетности по обязатель-
ному государственному 
социальному страхованию, 
страхованию от безработицы 
и обязательному медицин-

скому страхованию работ-
ников по найму, говорится в 
сообщении.
Так, формы “Налоговая 
декларация, об уплате нало-
гов, удержанных у источника 
выплаты в связи с работой 
по найму ”, “Квартальный 
отчет по обязательному госу-
дарственному социальному 
страхованию”, “Кварталь-
ный отчет по страхованию 
безработицы” и “Отчет по 
обязательному медицинско-
му страхованию”, объеди-
нены в новую “Форму (от-
чет) декларации о налогах, 
удержанных у источника 
выплаты в связи с работой 
по найму, обязательном 
государственном социальном 
страховании, страховании от 
безработицы и обязательном 
медицинском страховании".

Контрафактные золотые 
слитки под видом изделий 
известных золотоперера-
батывающих компаний на 
сумму не менее $50 млн 
появились на мировом рын-
ке за последние три года. Об 
этом сообщили руководите-
ли банков, перерабатываю-
щих предприятий и других 
компаний, передает Trend со 
ссылкой на ТАСС.
По их словам, выявленные 
слитки золота высокого ка-
чества отмечены фиктивны-
ми штампами крупнейших 
швейцарских компаний по 
переработке этого метал-
ла. К настоящему времени 
найдено около 1 тыс. кило-
граммовых слитков контра-
фактного золота на сумму 
не менее $50 млн. Это отно-

сительно небольшое число, 
учитывая, что заводы произ-
водят 2 - 2,5 млн таких изде-
лий в год. Однако, отмечает 
агентство, качество контра-
фактной продукции очень 
высоко, в связи с чем еще не 
одна тысяча подделок, кото-
рые не смогли распознать, 
может быть в обращении.

"Недавние поддельные 
слитки сделаны очень про-
фессионально", - заявил 
глава швейцарского завода 
Valcambi Майкл Мезарик. По 
его мнению, "намного боль-
ше единиц контрафактного 
продукта все еще находятся в 
обращении".

Для развития всех сфер 
экономики в Азербайджане 
важно применение иннова-
ций и новейших технологий. 
Об этом заявил на открытии 
международных соревно-
ваний Hackathon министр 
транспорта, связи и высоких 
технологий Рамин Гулуза-
де, сообщает в среду Trend с 
мероприятия.
По словам министра, прави-

тельство проводит экономи-
ческую политику, нацелен-
ную на реализацию модели 
инновационного развития, 
а также совершенствуется 
законодательная база.
«В Азербайджане уделяется 
особое внимание улучшению 
навыков организации и веде-
ния бизнеса малых, средних 
предпринимателей и старта-
пов», - сказал Гулузаде.

Также министр отметил 
важность привлечения мо-
лодежи к инновационному 
развитию.

Мировые цены на сахар при-
близились к минимальным 
уровням за последние десять 
лет на фоне переизбытка пред-
ложения на рынке Индии, 
укрепления доллара и замед-
ления роста мировой эконо-
мики.
Котировки фьючерсов на са-
хар-сырец на нью-йоркской 
бирже ICE Futures U. S. снизи-
лись с начала августа на 6,4 про-
цента до 0,11 доллара за фунт 
(0,454 кг), это самый сильный 
месячный спад в этом году.
Мировые цены падают из-за 
увеличения производства са-

хара в Индии, которая в сезо-
не 2018/2019 отвоевала у Бра-
зилии статус крупнейшего 
производителя сахара в мире. 
Производство сахара в Индии 
достигло 33,1 млн тонн за ука-
занное время.
«Мы видим серьезный избы-
ток сахара», - отметил глава 
отдела исследований трей-
дерской компании ED&F Man 
Holdings Кона Хак. По его сло-
вам, Таиланд и Индия получи-
ли огромный урожай сахара, и 
Бразилия делает все возмож-
ное, чтобы сбалансировать ры-
нок.

Между тем, как сообщает 
Вести. Экономика, прави-
тельство Индии может в бли-
жайшие недели возобновить 
программу субсидирования 
экспорта. Программа помогла 
росту экспорта на 52 процен-
та, вызвав критику со стороны 
конкурирующих стран-произ-
водителей. 
Всемирная торговая органи-
зация расследует жалобы Ав-
стралии, Бразилии и Гватема-
лы относительно индийских 
субсидий, которые, по мне-
нию этих стран, являются не-
законными.
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qəzetinin kompüter mərkəzində yığılmış 

və səhifələnmiş, “Azərmedia” MMC 
mətbəəsində çap edilmişdir. lisenziya: 
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29 avqust - 4 sentyabr 2019-cu il

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə Dövlət Tarix Arxivnin direktoru 

Aslan Qasımlıya qardaşı
QuRBANƏlİ QASıMlıNıN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-

prezidentinin köməkçisi Emin Hüseynova anası
SÜDABƏ HÜSEYNOVANıN

vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədri, 
akademik Ziyad Səmədzadə akademik Abel Məhərrəmova əzizi 

AZƏR SADıQOVuN
vəfatından kədərləndiyini bildirir və dərin hüznlə başsağlığı verir.

AllAH RƏHMƏT ElƏSİN

Azərbaycan təbii qazını Avropaya 
daşıyacaq “Trans-Adriatik” (TAP) 
boru kəmərinin Apuliyada (İtaliya) 
yerləşən 1,5 kilometrlik mikrotune-
linin inşası yekunlaşıb.
Bu barədə “II Sole 24” nəşri yazıb.
Qeyd edilib ki, artıq İtaliyada 3 kilo-
metr boru torpaqdadır. Yay ayı bit-
dikdən sonra İtaliyada boru kəmə-

rinin inşası işləri davam etdiriləcək.
Xatırladaq ki, layihə üzrə kapital 
xərcləri 4,5 milyard avrodur. Boru 
kəməri Avropanın üç ölkəsinin 
ərazisindən – Yunanıstan, Alba-
niya və İtaliyadan keçir. TAP-ın 
ilkin ötürücülük qabiliyyəti ildə 
10 milyard kubmetr olacaq və 
bu həcmin gələcəkdə 20 milyard 

kubmetrədək artırılması nəzərdə 
tutulur.
Xəzər dənizinin Azərbaycan 
sektorundakı “Şahdəniz-2” ya-
tağından hasil olunacaq qazı 
Türkiyəyə və bu ölkədən də Av-
ropaya daşıyacaq 3 min 500 kilo-
metr uzunluğundakı Cənub Qaz 
Dəhlizinin tərkib hissəsi olan 
TAP Cənubi Qafqaz Boru Kəmə-
ri və TANAP-ın davamı olub, 
“Şahdəniz-2”dən hasil oluna-
caq qazı Yunanıstan və Albaniya 
vasitəsilə, Adriatik dənizindən 
keçməklə İtaliyanın cənubuna, 
oradan da Qərbi Avropaya çatdı-
racaq. Boru kəmərinin uzunluğu 
878 kilometr, diametri isə 48 dü-
ymdür. TAP boru kəmərinin ən 
aşağı hissəsi dəniz səviyyəsindən 
təxminən 820 metr dərinlikdə, ən 
yüksək hissəsi Albaniya dağların-
da 1800 metr hündürlükdən ke-
çir. 
TAP-la Avropaya ilk qazın veril-
məsi 2020-ci ilə planlaşdırılır.

Azərbaycan polipro-
pilen və polietileni 
əsasən Türkiyə, Ru-
siya, Ukrayna, Bela-
rus, Polşa və Litvaya 
ixrac olunur.
Bunu Azərbaycan 
Dövlət Neft Şirkətin-
dən (SOCAR) bildi-
riblər.
Məlumatda qeyd 
olunub ki, "SOCAR 
Polymer" zavodun-

dan istehsal olunan 
məhsulun böyük 
hissəsi ixrac olunur.
O da bildirilib ki, 
bu ilin yanvar-iyun 
aylarında 52 tona 
yaxın polipropilen 
və polietilen ixrac 
olunub.
Qeyd edək ki, "SO-
CAR Polymer" 
2013-cü ildə yara-
dılıb.

Rəşt-Astara (İran)-Astara (Azər-
baycan) dəmir yolunun Gilan vi-
layətindən keçən hissəsində rels-
lərin düzülməsi davam edir.
Bu sözləri İranın dövlət dəmir 
yolu şirkətinin baş direktoru Səid 

Rəsuli deyib. Gilan vilayətində 
səfərdə olan S.Rəsuli yolun tikin-
tisi ilə taniş olub. O bildirib ki, 
sanksiyalara baxmayaraq yolun 
inşası davam edir. Artıq 40 kilo-
metr məsafədə relslər düzülüb. 

S.Rəsuli nəzərə çatdırıb ki, yolun 
tikintisində Azərbaycan tərəfi də 
iştirak edir. 
Rəsmi Baki “Şimal-Cənub” Bey-
nəlxalq Nəqliyyat Dəhlizinin əsas 
tərkib hissəsi olan Rəşt-Astara 
(İran)-Astara (Azərbaycan) dəmir 
yolunun inşasına 500 milyon dol-
lar vəsait ayırıb. Bundan başqa 
Azərbaycan İranın Astara şəhə-
rində dəmir yolu vağzalının və 
yük terminalının tikintisində də 
iştirak edir.
Xatırladaq ki, “Şimal-Cənub” 
Beynəlxalq Nəqliyyat Dəhlizi ilə 
Asiyadan Avropaya və əks is-
tiqamətə yüklər Qəzvin-Rəşt-As-
tara (İran)-Astara (Azərbaycan) 
dəmir yolu vasitəsilə daşınacaq. 
Ötən ilin mart ayında yolun Qəz-
vin-Rəşt hissəsi İran Prezidenti-
nin iştirakı ilə istismara verilib. 
Rəşt-Astara hissəsində isə inşaat 
işləri davam edir.

Avropa İttifaqı (Aİ) dünyadakı rəqiblərdən 
geri qaldığı bəzi strateji sahələrə sərmayə 
qoymaq məqsədi ilə 100 milyard avro 
həcmində fond təsis etmək niyyətindədir.
Aİ-nin müvafiq sənədlərində Avropanın 
Gələcəyi Fondu (European Future Fund) 
adı verilən yeni fond “Google”, “Apple”, 
“Alibaba” kimi nəhəng təsisatlarla rəqabət 
apara biləcək şirkətlərə, sənaye qruplarına 
sərmayə qoymaq üçün üzv ölkələr 
tərəfindən maliyyələşdiriləcək.
Belə bir fondun yaradılmasının Avropa 
işgüzar mühitini həm də subsidiyalarla 
bağlı olan haqsız rəqabətdən qoruyacaq 
“fəal sənaye siyasəti alətləri”ni yaratmaqla 
bağlı Fransa və Almaniya tərəfindən 

səsləndirilmiş çağırışlara uyğun olacağı 
da qeyd olunur.
Bu layihənin müəllifləri Avropa İttifaqı 

sərhədlərindən kənardakı şirkətlərin “Aİ 
innovasiya fəaliyyətlərinə, müəyyən sənaye 
sektorlarındakı vəziyyətinə sarsıdıcı zərbə 
endirə biləcək misilsiz maliyyə ehtiyatlarına 
malik” olduqlarını qeyd edirlər. Burada 
daha çox “Google”, “Apple”, “Facebook” 
kimi texnologiya nəhəngləri, həmçinin 
dünya rəqəmsəl sənayesinə hökmranlıq 
edən “Baidu”, “Tencent”, on-line ticarətində 
rəqib tanımayan “Amazon” və “Alibaba” 
kimi şirkətlər nəzərdə tutulur. “Avropada 
belə şirkətlər yoxdur. Bu da iqtisadi artım, iş 
yerləri, başlıca strateji sahələrdə Avropanın 
nüfuzuna təhlükə yaradır”, – Aİ-nin 
sənədlərində vurğulanır.

Çin Dövlət Şurası ölkə ərazi-
sində altı yeni sınaq sərbəst 
ticarət zonaların yaradılması 
ilə bağlı layihə təsdiqləyib.
Çin Mərkəzi Televiziyası xə-
bər verir ki, həmin xüsusi 
zonalar ölkənin cənubun-
dakı Quanqsi Juanq muxtar 
bölgəsində, cənub-qərbdəki 
Yunnan əyalətində, şərq-
dəki Şandonq və Cianqsu 
əyalətlərində, şimal-şərqdə-

ki Heilonqcianq əyalətində, 
şimaldakı Hebei əyalətində 
yaradılır.
“Yeni dövrdə Çin Xalq Res-
publikasının açıqlığını artı-
ran strateji tədbirlərdən biri” 
kimi təqdim edilən layihənin 
ölkənin ayrı-ayrı regionları 
ilə dünya arasındakı iqtisa-
di-ticari əməkdaşlıq əlaqələ-
rinə dövlət məhdudiyyət-
lərini aradan qaldırmaqla 

keyfiyyət artımına və milli 
potensialın üzə çıxarması-
na başlamaq barədə dövlət 
başçısı Si Cinpinq tərəfindən 
irəli sürülmüş fikirlər nəzərə 
alınmaqla icra olunacağı 
göstərilir.
Qeyd edək ki, iyunun 28-də 
Osakadakı G-20 sammiti za-
manı Çin dövlət başçısı yaxın 
zamanlarda idxalatın artımı-
na maneə yaradan bir sıra 
süni əngəlləri aradan qal-
dıracaqlarını, beynəlxalq ti-
carət əlaqələrinə xələl gətirən 
sistem qüsurlarını dəf etmək 
üçün yaxın vaxtlarda altı sər-
bəst ticarət zonası təsis edilə-
cəyini, bununla yanaşı iqtisa-
di qloballaşma proseslərinin 
geniş sirayət etdiyi Şanqhai 
bələdiyyəsinin və cənubdakı 
kurort bölgəsi olan Hainan 
əyalətinin də inkişaf strategi-
yasına xüsusi diqqət yetirə-
cəklərini açıqlamışdı.


