
    Hörmətli xanımlar!
    Sizi Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edir, hamınıza can-
sağlığı, səadət və gələcək işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
    Xalqımız çoxəsrlik tarixinin bütün dövrlərində qadını ülviyyətin təcəssümü
saymış və ona hər zaman dərin ehtiram göstərmişdir. Azərbaycan qadınları
keçmişimizin taleyüklü, həlledici anlarında vəzifələrinin öhdəsindən daim layiqincə
gəlmişlər. Bəşər mədəniyyəti xəzinəsinə töhfəmiz olan milli-mənəvi dəyərlərimizin
bir bütöv halında qorunub saxlanılmasında onların misilsiz xidmətləri vardır.
    Azərbaycan qadınları dünyanın bir sıra qabaqcıl ölkələrinin qadınlarından əvvəl
seçib-seçilmək hüququ qazanmış, incəsənətin və elmin ən müxtəlif istiqamətləri
üzrə müsəlman Şərqində qadınlar arasında ilk addımları atmaqla qabaqcıl düşüncəli,
yenilikçi və mütərəqqi ruhlu olduqlarını sübuta yetirmişlər. Onlar ölkəmizin, xüsusən
təhsil, səhiyyə və mədəniyyət sistemlərinin müasir əsaslar üzərində qurulması üçün
böyük əzmlə çalışmış, ötən müddət ərzində mühüm nailiyyətlər əldə etmişlər.
    Ədəbi-ictimai və mədəni-elmi fikir tariximizdə iz buraxmış maarifpərvər sələflərinin
adlarını uca tutan və nəsillərin varisliyi prinsipinə sadiq qalaraq onların açdıqları
yolda inamla irəliləyən Azərbaycan xanımları bu gün də dolğun sosial-mədəni
fəaliyyətləri ilə cəmiyyətimizin inkişafına xüsusi dinamizm və ahəngdarlıq qatırlar.
    Fədakar analarımız, yüz illər əvvəl olduğu kimi, vətəni ana qədər əziz və
müqəddəs bilən, qəlbləri doğma yurda sevgi ilə dolu, ənənələrimizə sadiq, saf
əqidəli övladlar yetişdirirlər. Haqq işi uğrunda apardığımız Vətən müharibəsində
xalqımıza parlaq qələbə sevinci yaşadan gənclərimizin unudulmaz rəşadəti bunun
aydın təzahürüdür.
    İnanıram ki, zəngin mənəviyyatlı Azərbaycan qadınları qarşıdakı illərdə də qu-
rub-yaratmaq şövqləri ilə cəmiyyət həyatına yüksək dəyərlər bəxş edəcək və
müstəqillik salnaməmizə yeni, işıqlı səhifələr yazacaqlar.
    Hörmətlə,

İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakı şəhəri, 6 mart 2023-cü il 

8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə
Azərbaycan qadınlarına təbrik

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev martın 6-da Avropa İttifaqının Cənubi
Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toivo Klaarı
qəbul edib.
    Dövlətimizin başçısı Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidenti Şarl Mişellə Münxen Təhlükəsizlik
Konfransı çərçivəsində keçirdiyi görüşü məm-
nunluqla xatırladı və ölkəmizin Brüssel sülh
gündəliyinə sadiq olduğunu vurğuladı.
    Toivo Klaar da, öz növbəsində, Münxendə

Prezident İlham Əliyevlə Avropa İttifaqı Şurasının
Prezidentinin səmərəli görüşünü qeyd etdi və
Avropa İttifaqının da Azərbaycanla Ermənistan
arasında münasibətlərin normallaşdırılması pro-
sesinə bundan sonra da öz töhfəsini verəcəyini
dedi.
    Görüşdə Azərbaycanla Ermənistan arasında
sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi barədə
fikir mübadiləsi aparıldı.

AZƏRTAC

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz
üzrə xüsusi nümayəndəsini qəbul edib

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev martın 6-da ABŞ Dövlət

Departamentinin Qafqaz danışıqları üzrə baş müşaviri Lui Bononu qəbul edib.

    Dövlətimizin başçısı Münxen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində Azərbaycan

və Ermənistan rəhbərlərinin görüşünün nəticələrindən məmnunluğunu bildirdi və bu

istiqamətdə göstərdiyi davamlı səylərinə görə ABŞ Dövlət katibi Antoni Blinkenə tə-

şəkkürünü ifadə etdi.

    Qonaq ABŞ Dövlət katibinin salamlarını Prezident İlham Əliyevə çatdıraraq

vurğuladı ki, Antoni Blinken də Münxen görüşünün səmərəli keçdiyi qənaətindədir.

    Dövlətimizin başçısı salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını

Antoni Blinkenə çatdırmağı xahiş etdi.

    Söhbət zamanı Azərbaycan ilə Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması

və sülh müqaviləsi üzrə danışıqlar prosesi ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı.

Prezident İlham Əliyev ABŞ Dövlət Departamentinin
baş müşavirini qəbul edib 

    Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyev martın 6-da Macarıstanın iqtisadi inkişaf
naziri Marton Nadı qəbul edib.
    Dövlətimizin başçısı Macarıstana son səfərini
məmnunluqla xatırlayaraq Macarıstan Prezi-
dentinin və Baş nazirinin bu səfər zamanı gös-
tərdikləri qonaqpərvərlik və sıx əməkdaşlıq
səylərini bir daha yüksək qiymətləndirdi. Pre-
zident İlham Əliyev bu səfərin yaxşı nəticələr
verdiyini vurğulayaraq Marton Nadın ölkəmizə
gəlməsinin ikitərəfli münasibətlərimizin inkişafı
baxımından önəmini qeyd etdi. Dövlətimizin
başçısı Macarıstanın iqtisadi inkişaf nazirinin
səfərinin əldə olunmuş razılıqlara əsasən gələcək
əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyən edilməsi
üçün yaxşı imkan yaratdığını dedi. Əlaqələri-
mizin gündəliyinin genişləndiyini bildirən Azər-

baycan Prezidenti bütün istiqamətlərdə artıq
yaxşı nəticələrin olduğunu vurğuladı.
    Qəbula görə minnətdarlığını ifadə edən Mar-
ton Nad dünən Azərbaycan hərbçilərinin şəhid
olması ilə bağlı dövlətimizin başçısına başsağlığı
verdi.
    Macarıstanın iqtisadi inkişaf naziri ölkəsinin
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü
daim dəstəklədiyini bildirərək sülh və danışıqlara
alternativin olmadığını vurğuladı. Qonaq Pre-
zident İlham Əliyevin Macarıstana səfərinin
yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini və mü-
nasibətlərimizin inkişafı baxımından böyük
önəm daşıdığını dedi.
    Görüşdə ölkələrimiz arasında iqtisadi əmək-
daşlığın perspektivləri ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparıldı.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 
Macarıstanın iqtisadi inkişaf nazirini qəbul edib

Øß ÃÐ
Doğma, canım-varlığım qədər
sevdiyim Azərbaycanım
mənim qibləgahımdır

Təsisçi: Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi və Nazirlər Kabineti

Gündəlik ictimai-siyasi qəzet

qapısı
Qəzet 1921-ci

ildən çıxır

Qiyməti 30 qəpik

Sayı: 43 (24.180)

7 mart 2023-cü il, çərşənbə axşamı 

    Muxtar respublikada əhaliyə key-
fiyyətli rabitə və internet xidmət-

lərinin göstərilməsi istiqamə-
tində ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir.

Həmin tədbirlərin davamı
olaraq Kəngərli rayonunda in-
ternetin sürətinin artırılması

məqsədilə Naxçıvan Şəhər Mərkəzi
Avtomat Telefon Stansiyası ilə Qıv-

raq Mərkəzi Avtomat Telefon Stan-
siyası arasında 2 ədəd 48 portlu
(10 GB) Juniper EX2300 Ethernet
Switch, 2 ədəd 80 km siqnaldaşıma
gücünə malik SFP (Small Form-
Factor Pluggable) ötürücü modul
və 2 ədəd DC-AC converter qoşu-
lub. Naxçıvan Muxtar Respublikası

Rabitə və Yeni Texnologiyalar
 Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən
avtomat telefon stansiyalarında zə-
ruri texniki tədbirlər həyata keçirilib.
Yeni quraşdırılan avadanlıqlar va-
sitəsilə rayon mərkəzində və kənd -
lərdə internetin sürətinin artmasına
zəmin yaranacaqdır.

    Məlumat üçün bildirək ki, mü-
həndislər tərəfindən Kəngərli ra-
yonunda internet xidmətlərinin
keyfiyyətinin yüksəldilməsi məq-
sədilə telekommunikasiya sahə-
sində istifadə olunan müasir ölçmə
cihazları vasitəsilə monitorinqlər
davam edir.

Naxçıvan Muxtar Respublikası
Rabitə və Yeni Texnologiyalar 

Nazirliyinin mətbuat xidməti

İnternetin keyfiyyətinin yüksəldilməsi məqsədilə
yeni avadanlıqlar quraşdırılmışdır
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    Şəhid analarının iştirakı ilə
Naxçıvan şəhərində yerləşən
“Qızıl ay” restoranında 8 Mart
Beynəlxalq Qadınlar Günü mü-
nasibətilə “Ulu Öndər Heydər
Əliyev və Azərbaycan qadını”
mövzusunda tədbir keçirilib. Əv-
vəlcə ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olmuş
qəhrəman Vətən oğullarının əziz xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib.
    Tədbirdə Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısı Mirsənani Seyidov çıxış edərək başda şəhid
anaları, şəhidlərin həyat yoldaşları və bacıları olmaqla
bütün Azərbaycan xanımlarını Beynəlxalq Qadınlar
Günü münasibətilə təbrik edib, onlara ən xoş arzularını
ifadə edib. İcra başçısı tarixin bütün dövrlərində
Azərbaycan qadınının ağlı, təmkini, vəfası və yüksək
analıq keyfiyyətləri ilə seçildiyini, zərifliyin, nəcibliyin,
gözəlliyin rəmzi olduğunu söyləyib. Azərbaycan qa-
dınının bütün dünyaya nümunə olduğunu, eləcə də
onların vətənpərvərliyin təbliğatçısı kimi rolunu vur-

ğulayan Mirsənani Seyidov bildirib ki,
məğrur, qəhrəman analarımızın yetiş-
dirdiyi igid oğullar 30 il işğal altında
qalan torpaqlarımızı 44 gündə azad et-
məyi bacardılar. İcra başçısı belə qəh-
rəmanları böyüdən analara minnətdar-
lığını bildirib.

    Tədbirdə Naxçıvan Şəhər İcra Hakimiyyətinin
başçısının müavini Təhminə Mustafayeva və Vətən
müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili
şöbəsinin müdiri İsmayıl Gülməmmədovun da çıxışları
olub. Onlar ölkəmizin hərtərəfli inkişafında, eyni
zamanda ərazi bütövlüyünün təmin olunması uğrunda
canından keçmiş Vətən oğullarının yetişməsində
Azərbaycan qadınlarının rolundan bəhs ediblər. 
    Tədbirdə iştirak edən şəhid anaları onlara və
 ailələrinə göstərilən yüksək diqqət və qayğıya görə
ölkə başçısına minnətdarlıqlarını bildiriblər. 
    Sonda şəhid analarına gül dəstəsi və hədiyyələr
təqdim olunub, xatirə şəkli çəkilib. 

- Gülcamal TAHİROVA

8 Mart  –  Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə tədbirlər keçirilib

    “Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun
2023-cü il döyüş hazırlığı planı”na
əsasən tabor, divizion komandirləri
və müavinləri ilə komandir hazırlığı
məşğələsi keçirilib. Məşğələdə əsas
diqqət zabitlərin hərb sənəti və böl-
mələrin idarə edilməsi üzrə bilik,
bacarıq və komandir keyfiyyətlərinin
təkmilləşdirilməsinə və döyüş tap-
şırıqlarının yerinə yetirilməsi zamanı
düzgün qərarların qəbul edilməsinə
yönəldilib.
    Toplantının ilk günündə silahsız
sıra fəndləri və hərəkətlərinin yerinə
yetirilməsi praktiki olaraq nümayiş
olunub.
    Toplantı zamanı Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordunun Təlim-Tədris Mər-
kəzində Taktiki, Mühəndis, Topo -
qrafiya və Kimya hazırlıqlarından
nəzəri dərslər keçilib.
    Komandir heyəti gecə şəraitində
motoatıcı və tank bölmələrində atış
və sürücülük çalışmalarının yerinə
yetirilməsi üzrə göstərici dərslərdə
iştirak edib.
    Toplantının üçüncü günündə ke-
çilən nəzəri dərslərdə “Azərbaycan
Respublikası Cinayət Qanununun və-
zifə və prinsipləri”, “Motoatıcı və
tank bölmələri hücum döyüşünü apa-
ran zaman hava hücumundan müda-
fiənin təşkili”, “Taktiki və əməliy-
yat-taktiki raket kompleksləri və on-
ların döyüş tətbiqinin xüsusiyyətləri”,

“Ştatda olan ultraqısa dalğalı
radiostansiyaların işə hazır-
lanması”, “İlk tibbi yardım
və təxliyə qaydaları” və digər
mövzulardan mühazirələr oxu-
nub, bu mövzular üzrə 44
günlük Vətən müharibəsində
qazanılan təcrübələr komandir
heyətinə çatdırılıb.   

    Komandir hazırlığı məşğələlərinə
cəlb edilmiş zabitlərdən rəhbəredici
sənədlərdən və fiziki hazırlıqdan
məqbullar qəbul edilib.
     Məşğələlərə cəlb edilmiş zabitlərlə
3 günlük məşğələnin təhlili aparılan
zaman döyüş hazırlığının və hərbi
qulluqçuların peşəkarlıq səviyyələrinin
daha da artırılması, silah və döyüş
texnikalarının effektiv tətbiqi məqsədilə
keçirilən təlimlərin real döyüş şəraitinə
uyğunlaşdırılması və texnoloji inno-
vasiyalardan istifadə edilməsi hərbi
qulluqçuların peşəkarlıq səviyyələrinin
artırılmasına müsbət təsir göstərdiyi
xüsusi qeyd olunub. Toplantıya cəlb
edilmiş zabitlərə hərbi biliklərini, eləcə
də fiziki hazırlıqlarını daim artırmaqla
peşəkar və nizam-intizamlı komandir
kimi formalaşaraq tabeliklərindəki
şəxsi heyətə nümunə olmaları istiqa-
mətində tövsiyələr verilib.
    Məşğələlərin yekununda müdafiə
nazirinin müavini, Əlahiddə Ümum-
qoşun Ordu komandanı, general-pol-
kovnik Kərəm Mustafayev çıxış edə-
rək bildirib ki, məşğələlər zamanı za-
bitlərin bölmələri idarəetmə vərdiş-
lərinin təkmilləşdirilməsində, müxtəlif
silah sistemlərindən və silahlanmaya
yeni daxil edilmiş hərbi texnikalardan
istifadə bacarıqlarında, məşğələ və
təlimlərin keçirilməsi üzrə hazırlıq-
larında müsbət nəticələr əldə edilib.

Kənan CƏLİLOV

Komandir hazırlığı məşğələsi təşkil edilib

    Azərbaycanda dövlət qadın si-
yasətinin mahiyyət prinsiplərinin
müəyyən edilməsi Ümummilli Lider
Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
O, Azərbaycana rəhbərliyinin bütün
dövrlərində qadın siyasəti məsələ-
lərinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
1993-cü ildə Ulu Öndər Heydər
Əliyevin xalqın tələbi ilə yenidən
hakimiyyətə qayıdışı Azərbaycan
qadınının inkişafına, müxtəlif sa-
hələrdə özünü gerçəkləşdirməsinə
şərait yaratdı. Görkəmli dövlət xa-
diminin qətiyyətli addımları nəti-
cəsində qadınların ictimai-siyasi
transformasiyası, onların dövlət ida-
rəçiliyində təmsilçiliyi, bütün sa-
hələrdə kişilərlə bərabər hüquqlara
malik olması, dövlət idarəçiliyi kur-
sunun prioritet istiqamətlərindən
birinə çevrilmişdir. 
    İlk növbədə, onu qeyd etməliyik
ki, Ulu Öndərin memarı olduğu
dövlət qadın siyasəti sistemli xa-
rakter daşımaqla, qadınların hərtə-
rəfli inkişafı üçün münbit şəraitin
formalaşmasına yönəlmiş kompleks
tədbirləri ehtiva edir. Bu tədbirlər
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin
cəmiyyətin optimal tərəqqisi, xal-
qımızın və dövlətçiliyimizin pers-
pektiv inkişafı haqqında strateji mü-

lahizə və mühakimələrindən irəli
gəlirdi. 
     Görkəmli siyasi xadimin 1993-cü
ildə xalqın tələbi ilə dövlət rəhbər-
liyinə qayıdışı sosial vəziyyətindən
və cinsiyyətindən asılı olmayaraq,
bütün Azərbaycan vətəndaşları, o
cümlədən qadınlar tərəfindən böyük
ruh yüksəkliyi ilə qarşılanmışdı.
“Azərbaycan qadını” jurnalının o
günlərin yaşantılarının, duyğularının
canlı şahidliyini saxlayan sayların-
dan birində Ulu Öndərin prezident
seçilməsi münasibətilə “Xalqın
ümidgahı” sərlövhəli yazı dərc olun-
muşdu. Qadınlarımızın xalqımızın
böyük oğluna tükənməz güvən və
sevgisi məqalədə özünün belə bədii
əksini tapmışdı: “İlan mələşən çöl-
lərə səpələnmiş qaçqınlar, balasını
itirmiş şəhid anaları əllərini göyə
qaldırıb, dua edirlər ki, Allah bu
kişini bizə çox görməsin! Bu ağır
günümüz üçün onu Tanrı bizə qo-
ruyub saxlamışdır. O, Danko kimi
bizi zülmətdən işığa aparacaqdır...
Biz yaxşı bilirik ki, bundan sonra
da respublikamızın adlı-sanlı işgüzar
qadınları mədəni quruculuq işlərinə
irəli çəkiləcəkdir”. 
    1990-cı illərin ortalarına doğru
ölkədə ictimai-siyasi sabitliyin bər-

qərar olması qadınlara münasibətdə
daha fəal siyasət yürütmək baxı-
mından geniş imkanlar açdı. Dahi
rəhbərin həyata keçirdiyi qadın si-
yasəti bir neçə mühüm istiqaməti
ehtiva edirdi. İlk növbədə, o, qa-
dınların hüquqi statusunun təkmil-
ləşdirilməsini, gender bərabərliyinin
hüquqi aspektlərinin əməli surətdə

təmin olunmasını nəzərdə tuturdu.
İkincisi, bu siyasət qadınların sosial
durumunun yaxşılaşdırılmasını, on-
ların keyfiyyətli təhsillə təmin olun-
masını, cəmiyyətdə ictimai möv-
qelərinin möhkəmləndirilməsini,
sosial hüquqlarının hərtərəfli şəkildə
həyata keçirilməsini əsas vəzifə
kimi qarşıya qoyurdu. Üçüncüsü,
qadınların iqtisadi fəaliyyətlərinin
təşviqi üçün kompleks addımlar
atılırdı; qadın sahibkarlığının sti-
mullaşdırılması, qadınların xalq tə-
sərrüfatının müxtəlif sahələrində
özlərini təsdiq etmələri üçün şəraitin
yaradılması bu qəbildən idi. Dör-
düncüsü, həyata keçirilən tədbirlər
qadınların siyasi həyatda daha fəal
iştirakını, vətəndaş cəmiyyəti qu-
rumlarının işinə canlı şəkildə qa-
tılmasını dəstəkləməli idi. Beşincisi,
aparılan siyasət qadınların mədəni
yüksəlişini nəzərdə tuturdu. 
    Azərbaycanda gender siyasətinin
hüquqi-normativ bazasının möh-
kəmləndirilməsində mühüm hadi-
sələrdən biri 2000-ci il martın 6-da
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
tərəfindən “Azərbaycan Respubli-
kasında dövlət qadın siyasətinin
həyata keçirilməsi” haqqında Fər-
manın imzalanması olmuşdur. 
    Xalqımızın böyük oğlu istər
1917-ci ilədək, istər xalq cümhu-
riyyəti dönəmində, istərsə də üçüncü
respublikanın mövcud olduğu illərdə
qadınların ictimai-siyasi fəallığı mə-
sələlərinə, habelə qadın emansipa-
siyası probleminə daxilən vəhdət
təşkil edən proses kimi nəzərdən
keçirir. Bu baxımdan Ulu Öndərin

ideya-siyasi dünyagörüşünün mo-
dernist təməl müddəalarını ehtiva
edən bu fərman onun 1974-cü il
mayın 14-də “Azərbaycan qadını”
jurnalının 50 illiyinə həsr olunmuş
təntənəli yığıncaqda söylədiyi nit-
qində, habelə hər il 8 mart ərəfəsində
Azərbaycan qadınlarına ünvanlanan
təbriklərində yer almış əsas tezislərlə

səsləşir. Sözügedən dünyagörüşünün
gender aspekti aşağıdakı mülahizədə
özünün tutumlu ifadəsini tapırdı:
“Azərbaycan qadınları XX əsrdə
qısa müddət ərzində yüzilliklərə
bərabər inkişaf yolu keçmişdir. On-
ların cəmiyyətdə, ictimai həyatda,
ailədəki mövqeyində köklü də -
yişikliklər baş vermişdir”. 
    2000-ci ilin sentyabrında BMT
Minilliyin sammitini keçirdi. Sam-
mitin işində 147 dövlət və hökumət
başçısı, ümumilikdə isə dünyanın
189 ölkəsinin nümayəndəsi iştirak
etmişdi. Yeri gəlmişkən Ümummilli
Lider Heydər Əliyev sammitin sen -
tyabrın 7-də olmuş iclasında dərin
konseptual məzmunlu çıxışında elə
bir dünyanın qurulmasına çağırırdı
ki, “orada bütün dövlətlərin məna-
feləri nəzərə alınacaq və həqiqətən
bərabərhüquqlu tərəfdaşlıq sahmana
salınacaqdır”. Sammitdə “Minilliyin
bəyannaməsi” qəbul edildi ki, orada
yoxsulluqla, xəstəliklərlə, savad-
sızlıqla, ətraf mühitin vəziyyətinin
pisləşməsi və qadınlara qarşı ayrı-
seçkiliklə mübarizəyə yönəlmiş bə-
şəriyyətin qarşısında duran əsas in-
kişaf məqsədləri göstərilirdi. Bə-
yannamədə xülasə edilmiş səkkiz
inkişaf məqsədindən üçüncüsü qa-
dınların hüquq və imkanlarının ge-
nişləndirilməsini nəzərdə tutur və
2015-ci ilədək qadın və kişilər ara-
sında təhsil və digər fərqlərin aradan
qaldırılması və dövlət orqanlarında
qadınların təmsilçiliyinin artırılması
vəzifələrini müəyyənləşdirir. 
    1990-cı illərin sonu – 2000-ci
illərin əvvəli istər hüquqi-normativ

bazanın modernləşməsi, istərsə də
qadın siyasətinin institutlaşması ba-
xımından son dərəcə əlamətdar döv-
rü təmsil edir. 
    Qadın problemləri üzrə Dövlət
Komitəsinin yaradılması (1998),
“Azərbaycan Respublikasında dövlət
qadın siyasətinin həyata keçirilməsi”
haqqında Fərmanın imzalanması

(2000), Azərbaycan Respublikasında
qadın məsələləri üzrə 2000-2005-ci
illər üçün Milli Fəaliyyət Planının
hazırlanması və həyata keçirilməsi,
müasir demokratik hüquq standart-
larına cavab verən məcəllələrin qəbul
edilməsi və bu məcəllələrdə qadın
hüquqlarının hərtərəfli təminatının
verilməsi məhz faktiki bərabərliyin
bərqərar olması istiqamətində mü-
hüm addımlar sayıla bilər. 
    Ulu Öndər Heydər Əliyevin gen-
der siyasəti onun layiqli varisi,
Azərbaycan Respublikası Prezidenti
İlham Əliyev cənabları tərəfindən
davam və inkişaf etdirilir. 
    2006-cı il oktyabrın 10-da “Gen-
der (kişi və qadınların) bərabərliyinin
təminatları haqqında”, 2010-cu il
iyunun 22-də “Məişət zorakılığının
qarşısının alınması haqqında” qa-
nunların və digər qanunvericilik
aktlarının qəbulu, “2008-2015-ci
illərdə Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğun azaldılması və davamlı
inkişaf Dövlət Proqramının”, Azər-
baycan Respublikasında insan hü-
quqlarının müdafiəsi üzrə Milli Fəa-
liyyət Planının və insan hüquq və
azadlıqlarının müdafiəsinin səmə-
rəliliyini artırmaq sahəsində Milli
Fəaliyyət Proqramının həyata ke-
çirilməsi, öz sələfi ilə müqayisədə
daha geniş səlahiyyətlərə malik
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri
üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması
və fəaliyyəti məhz yuxarıda sözü-
gedən prinsipin reallaşmasının bariz
ifadəsidir. 

Sevinc ABBASOVA 
tarix elmləri doktoru 

Ulu Öndər Heydər ƏLİYеV: Dövlət quruculuğumuzun
bütün mərhələlərində xüsusi xidmətləri olan Azərbaycan qa-
dınları ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitliyin və əmin-amanlığın
qorunması, milli dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndiril-
məsi, mənəviyyatımızın inkişaf etdirilməsi üçün bu gün də var
qüvvələrini sərf edirlər.

Ümummilli Lider Azərbaycançılıq təlimində 
gender siyasətinin müəllifidir

2023-cü il “Heydər Əliyev İli”dir

*                *               *
    AMEA Naxçıvan Bölməsində
keçirilən tədbiri giriş sözü ilə
açan bölmənin sədri, akademik
İsmayıl Hacıyev Azərbaycan qa-
dınının cəmiyyətimizdəki rolundan,
AMEA-da qadınların elmin inki-
şafına bəxş etdiyi töhfələrdən da-
nışıb. Ümummilli Lider Heydər
Əliyevin Azərbaycan qadını haq-
qında dəyərli fikirlərinə diqqət çəkən
bölmə rəhbəri bu gün zərif cinsin
nümayəndələrinin ölkədə gedən ic-
timai, siyasi və mədəni proseslərdə,
həyatın bütün sahələrində uğurla
təmsil olunduqlarını bildirib. İsmayıl
Hacıyev çıxışının sonunda bölmənin
qadın kollektivini təbrik edib, onlara
xoş arzularını çatdırıb.
    Naxçıvan Bölməsinin İncəsənət,
Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun
Folklorşünaslıq şöbəsinin müdiri,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,

dosent Aytən Cəfərova tədbirdə
“Mübariz ruhlu Azərbaycan qa-
dınları” mövzusunda məruzə edib.
     Məruzəçi “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanındakı bəzi qadın obrazlarının,
Möminə xatın, Sara xatın, Nigar,
Həcər, Xurşidbanu Natəvan, Həmidə
Cavanşir kimi qeyrətli xanımlarımızı
xatırladaraq Azərbaycan qadınının
obrazlı portretini yaradıb.
    Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın timsalında bu
gün Azərbaycan qadınının cəmiy-
yətdəki mövqeyindən bəhs olunan
məruzədə zəngin mənəvi keyfiy-
yətlərə sahib qadınların cəmiyyətin,
eləcə də həyatın müxtəlif sahələrinin
inkişafındakı rolundan, daşıdıqları
mühüm vəzifələrdən danışılıb.
    Tədqiqatçı Qarabağ müharibə-
ləri zamanı şəhid olmuş qadınla-
rımızın mərdliyindən, şəhid ana-

larının, şəhid xanımlarının məta-
nətindən danışıb, Ulu Öndər
 Heydər Əliyevin Azərbaycan qadını
haqqında söylədiyi fikirlərdən si-
tatlar gətirib. O, qadın obrazının
bədii ədəbiyyatda, poetik nümu-
nələrdə təsvirinə diqqət çəkib.
     Sonda çıxış edən Əlyazmalar
Fondunun baş direktoru, filologiya
elmləri doktoru Fərman Xəlilov qa-
dın adını şərəflə daşıyan bütün xa-
nımları əlamətdar gün münasibətilə
təbrik edib, ürək sözlərini bildirib.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin 
mətbuat xidməti
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    Hər qarışından əcdadlarımızın
yaşayıb-yaratmaq həvəsi duyulan,
tariximizin, milliliyimizin istinad
nöqtələrini, dağı, daşı, qayası kim-
liyimizdən, mənliyimizdən söhbət
açan yurd yerlərimizi – Füzulini-
Cəbrayılı, Zəngilanı seyr etdikcə
mənfur düşmənimizin 30 il ərzində
həyata keçirdiyi tarixi saxtalaşdır-
maq ənənəsi, vandalizm hərəkətləri
gözlərimizi hədəqədən çıxarır, qəl-
bimizi vəhşətə gətirir: tanınmaz
hala salınan tarixi Mincivan oteli,
mundarlanan məscidlər, dağıdılan,
daşları, dam örtükləri talan edilən
yaşayış binaları, fərdi evlər, təsər-
rüfatlar, qəbiristanlıqlar... Xalqımızın
keçmişini, mədəni, mənəvi, maddi
irsini məhv etmək xülyası ilə çırpı-
nan düşmən təfəkkürünün cılızlığını
göstərən bu mənzərələr az sonra
öz yerini qürur dolu, fəxarət gətirən
görüntülərə verir. Növbəti dəfə öz
soydaşlarını qoynuna alan, müasir-

ləşən, “Ağıllı kənd”ə çevrilən Ağalı
kəndi, Zəngilan Beynəlxalq Hava
Limanı, “Azərbaycan-Türkiyə Bey-
nəlxalq Meşə Təlim Mərkəzi”,
“Ağıllı Tingçilik” və “Dostluq Me-
şəsi” Kompleksi, əkin dövriyyəsinə
qatılan hektarlarla torpaqlar, ərazidə
işləyən texnikalar ölkə başçısının
gerçəkləşən “...Bütün kəndləri ye-
nidən quracağıq. Orada yaşayacaq
insanlar tikinti işlərinə cəlb edilə-
cəklər. Onlar öz evlərini bərpa et-
mək üçün məvacib alacaqlar. Ora-
ya həyat qayıdacaq, oraya uşaqların
gülüşü qayıdacaq. İnsanlar rahat
nəfəs alacaq, hiss edəcəklər ki, lə-
yaqətlərini özlərinə qaytarıblar...”
mesajını verir, siyasi iradəsinin, qə-
tiyyətinin dönməzliyini göstərir,
xalqın öz torpağına sahib çıxmaq
nümunəsini bəyan edir dünyaya...
     Cəbrayılda ayaq saxlayıb qurulan

yeni avtomobil yolunda görülən tikinti
işləri ilə maraqlanırıq. Azərbaycan
Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin
ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsinin rəisi
Anar Nəcəfli suallarımıza aydınlıq
gətirərək bildirir ki, hazırda inşası
sürətlə gedən Horadiz-Cəbrayıl-
Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun
(Zəngəzur dəhlizi) ilk 77,5 kilometrlik
hissəsi 6, qalan 46,1 kilometrlik his-
səsi isə 4 hərəkət zolaqlıdır. Hərəkət
zolaqlarına uyğun yol yatağının eni
müvafiq olaraq 29,5 və 21,5 metr
təşkil edir. Layihə üzrə işlərin ümumi
yerinə yetirilməsi 73 faizdir: 265
dairəvi borudan 202-si artıq tikilib,
32-də işlər davam edir; 41 düzbucaqlı
borudan 26-sı tikilib, 4-də işlər davam
edir; 55 alt keçidin 44-ü tikilib, 2-də
işlər davam edir; 27 körpünün 12-si

tikilib, 12-də isə hazırda tikinti-qu-
raşdırma işləri davam etdirilir.
    Öyrənirik ki, hazırda yolboyu
layihəyə uyğun ümumi uzunluğu
6 kilometr təşkil edən və şərti olaraq
T1, T2 və T3 adlandırılan 3 avto-
mobil tunelinin inşası aparılır. Or-
talama uzunluğu 1020 metr təşkil
edən T1 tuneli və ortalama uzunluğu
1822 metr olan T2 tuneli üzrə artıq
qazma, həmçinin beton püskürtmə
və kəmər beton işləri tam yekunla-
şıb. Ortalama uzunluğu 3170 metr
olan T3 tunelinin sol istiqaməti üzrə
qazma, eləcə də beton püskürtmə
və kəmər beton işləri yekunlaşıb,
sağ istiqaməti üzrə isə qeyd olunan
işlər yekunlaşmaq üzrədir. Layihə
üzrə 123,6 kilometrlik yolun 70,2
kilometrlik hissəsində torpaq yatağı
inşa olunub. Hazırda yatağın tikintisi
yekunlaşmış hissə boyu yol əsası

inşa edilir, asfaltlanma işləri görülür.
Belə ki, ortalama 48 kilometrlik
hissədə hamarlayıcı lay, 38 kilo-
metrlik hissədə əsasın alt layı, 36
kilometrlik hissədə isə əsasın üst
layı inşa edilib. Yolun 35 kilometrlik
ərazisində isə müəyyən hissələr
üzrə asfalt-beton örtüyünün alt və

üst layı döşənib. Qeyd olunan işlər
üzrə digər hissələrdə tikinti işləri
davam edir. “İnşaat norma və qay-
daları”nın tələblərinə əsasən Azər-
baycan Avtomobil Yolları Dövlət
Agentliyi rəhbərliyinin nəzarəti al-
tında həyata keçirilən tikinti işlərinin
əsas hissəsinin 2025-ci ilədək başa
çatdırılması planlaşdırılır.
    Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-
Ağbənd avtomobil yolu Hacıqabul-
Horadiz-Ağbənd-Zəngəzur dəhlizi
magistral avtomobil yolunun bir his-
səsi olmaqla, Azərbaycanın digər
rayonlarını Naxçıvan Muxtar Res-
publikası ilə birləşdirmək baxımından
çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Yo-
lun Cəbrayıldan keçən hissəsində
görülən işlərlə tanışlıq zamanı qey-
ri-ixtiyarı Ali Baş Komandanımızın
xalqımızın dilindən düşməyən “Bəs
Cəbrayıla yol çəkirdin, Paşinyan,

nə oldu? Hanı bu yol?” ironiyalı
sözlərini xatırlayaraq düşünürəm ki,
doğrudan da, acı həqiqət şirin ya-
landan yaxşıdır fikri əbəs yerə ya-
ranmayıb. Mütləq gərək ki, verdiyin
vədlə, dediyin sözlə əməlin üst-üstə
düşsün, irəli sürdüyün fikir, mülahizə
ilə gerçəklik, reallıq uzlaşsın. Ələl-
xüsus da sən xalqının, millətinin
mövqeyini nümayiş etdirən, onun
adından qərar verən rəhbərsənsə...
Bəli, 44 günlük Vətən müharibəsində,

eləcə də sonrakı danışıqlar prose-
sindəki bir ölkə liderinə yaraşmayan
yersiz davranışları, gerçəkləşmək
ehtimalı sıfır səviyyəsində olan böyük
sözlərlə düşüncə baxımından heç də
sələflərindən geri qalmadığını, özü-
nün siyasət meydanındakı yerini –
kiçikliyini göstərdi Paşinyan. Reallıq
odur ki, qeyri-konstruktiv mövqe-
yindən əl çəkməyəcəyi, xüsusilə də
qalib ölkənin Prezidentinin Mün-
xendə həm Zəngəzurda, həm də La-
çında nəzarət-buraxılış məntəqələ-
rinin yerləşdirilməsi ilə bağlı səs-
ləndirdiyi humanist təklifə razılıq
verməyəcəyi, sülh şərtlərinə əməl
etməyəcəyi təqdirdə erməni toplu-
munun rəhbərinin özü deyil, gözü
hələ çox yol çəkəcək. Harayına, im-
dadına yetişə bilməyən “dostlarının”,
sıfırın altına düşən imicinin yolunu...
Yaxın tarixdə baş verən siyasi hadi-
sələr göstərdi ki, vaxtından əvvəl
lovğalanıb özünü gülünc hədəfinə
çevirən erməni baş nazirindən fərqli
olaraq ulu öndərin layiqli varisi,
praqmatik düşüncəyə malik Azər-
baycan Prezidenti cənab İlham Əliyev
öz təmkinini qoruyaraq xalqın sözünü
deyən, fikrini yeridən, diktə etdirən
əsl lider kimi nüfuzunu ortaya qoy-
mağı, az vədlə çox iş görməyi ba-
cardı. Elə 2023-cü il yanvarın 17-də
Davosda Çinin CGTN (China Global
Television Network) televiziya ka-
nalına müsahibəsində də dediyi kimi:
“Siyasi həyatımda heç vaxt olmayıb
ki, mən söz verim və arxasında da-
yanmayım. Verdiyim bütün sözlər
yerinə yetirilib. Digər tərəfdən, mən
çox söz vermirəm, çünki nəticəni
nümayiş etdirməyi üstün tuturam...”

Müasir standartlara uyğun qurulan,
Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının
növbəti nümunəsinə çevrilən Hora-
diz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd av-
tomobil yolunda aparılan işlərlə
əyani tanışlığımızdan belə nəticəyə
gəlirik ki, Azərbaycan Ordusunun
gücü, cənab Prezidentimizin siyasi
qətiyyəti erməni rəhbərinin şirin ya-
lanının, boş vədlərinin üstündən bir-
dəfəlik xətt çəkməklə onu geri dönüşü
olmayan acı həqiqətlə üz-üzə qoyub

və dövlət başçısının dediyi kimi:
“Zəngəzur dəhlizinin açılması müt-
ləq olmalıdır, Ermənistan bunu is-
təsə də, istəməsə də. Biz ortaya
güclü iradə qoymuşuq, bütün işlər
plan üzrə gedir. Bizim tələbimiz
əsaslıdır və ədalətlidir. Azərbaycanın
əsas hissəsi ilə onun ayrılmaz hissəsi
olan Naxçıvan Muxtar Respublikası
ilə bizim bağlantımız olmalıdır və
olacaqdır”.
    Ölkə Prezidentinin Naxçıvan
Muxtar Respublikası ilə ölkəmizin
digər ərazisinin quru yol əlaqəsini
təmin edəcək, böyük güclərin xüsusi
maraq mərkəzində olan, Çin və Orta
Asiya ölkələrini Azərbaycan-Türkiyə
vasitəsilə Avropanın tranzit-nəqliyyat
xəttinə bağlayacaq, beynəlxalq yük-
sərnişin daşımalarında əvəzsiz rol
oynayacaq Zəngəzur dəhlizi barədə
səsləndirdiyi bu qətiyyətli fikirləri
ilə yeni salınan tunellərdən keçərək
Zəngilanla Ordubadı birləşdirəcək
yolun ən yaxın məsafəsinə, 34 kilo-
metrlik hissəsinə yaxınlaşırıq. Məğrur
Azərbaycan əsgərinin düşmənlə tə-
masda keşik çəkdiyi qarşıdakı dağlara
baxa-baxa köksümdən bir səs ucalır:
Tezliklə avtomobilə əyləşib Ordu-
baddan uzanan bax bu yoldan keçib
görüşünə gələcəyik doğma ata-baba
yurdumuz, Zəngilanımız, Cəbrayı-
lımız, Şuşamız, Qarabağımız. Hə-
ləliksə qəlbimizdə qaynayan böyük
arzu, inamla bu nöqtədən “hələlik”
deyirik sizə, əziz Zəngəzurumuz,
Qarabağımız, Naxçıvanımız yolunuz,
yolumuz açıq olsun!

- Nail ƏSGƏROV
Naxçıvan-Füzuli-Cəbrayıl- 

Zəngilan-Naxçıvan

    Başlanğıcını Füzulinin Əhmədbəyli kəndindən götürən, uzunluğu 123,6 kilometr olan Horadiz-Cəbrayıl-
Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunun (Zəngəzur dəhlizi) tikintisi ilə yerində tanış olmaq, müsahibə, reportaj
hazırlamaq üçün ölkənin bir sıra media orqanlarının nümayəndələri ilə birgə səfərimiz unudulmaz anlarla
yadda qalır, miskinlik libasını üzərindən yavaş-yavaş çıxararaq füsunkar don geyinən şəhər-kəndlərimizdə
qarşılaşdığımız mənzərələr vətənpərvər hisslərlə kökləyir, munis düşüncələrə qərq edir məni: Ölkəmizin müs-
təqilliyini bərpa etdiyi ilk illər, I Qarabağ müharibəsi şahidlərinin söhbətləri, Azərbaycan Milli Ordusunun
1994-cü ildə keçirdiyi Horadiz əməliyyatı barədə tarixi faktlar, o dövrə aid mənbələrdən oxuduqlarım,
öyrəndiklərim, 44 günlük Vətən müharibəsi zamanı igid oğulların yazdığı qəhrəmanlıq salnamələri, siyasi
iradəsi, qətiyyəti ilə xalqımızın 30 illik müqəddəs arzusunu, istəyini reallaşdıran, ədaləti bərqərar edən qalib
ölkə rəhbəri cənab İlham Əliyevin xalqa müraciətləri, 2021-ci il oktyabrın 26-da Azərbaycan və Türkiyə pre-
zidentləri tərəfindən avtomobil yolunun təməlqoyma mərasimi, azad olunan torpaqlarımızda görülən
quruculuq, abadlıq işləri, bərpa olunan abidələr, adət-ənənələr canlanır yaddaşımda...

Əziz Zəngəzurumuz, Qarabağımız, Naxçıvanımız, yolunuz, yolumuz açıq olsun!

Horadiz-Cəbrayıl-Zəngilan-Ağbənd avtomobil yolunda (Zəngəzur dəhlizi) aparılan tikinti işlərindən reportaj 

    Bu gün yeniyetmələr, gənclər Azərbaycan
dilini bilməklə yanaşı, xarici dilləri də öyrə-
nirlər. Bunun üçün isə müxtəlif üsullar vardır.
Bu üsullar arasında ən məşhur olan təhsil
platformalarından biri “Duolinqo” proqramıdır.
Proqramın icrası, tətbiqi haqqında ətraflı mə-
lumatı “Duolinqo tətbiqi ilə ingilis dilini əy-
lənərək öyrənək” layihəsinin müəllifi, Naxçıvan
şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbin ingilis dili
müəllimi Fəridə Əliyevadan öyrəndik: –
İngilis dilinin tədrisində fənn kurikulumlarına
istinad edərək məzmun standartlarının, stra-
tegiyaların tətbiqi, yeni metodlardan istifadə
onun mənimsənilməsində uğurlu vasitələrdir.
Buna baxmayaraq, hələ də bu dilin şagirdlər
tərəfindən mənimsənilməsində çətinliklər qal-
maqdadır. Bunun səbəbi isə şagirdlərin böyük
bir qisminin bu dili yalnız məktəbdə müəl-
limlərindən öyrənməsidir. Əgər müəllim də
ingilis dilinin öyrədilməsi zamanı əyləncəli
üsullardan istifadə etmirsə, onu öyrənmək,
ümumiyyətlə, şagirdlər üçün maraqsız olur.
Xarici dili öyrənmək üçün isə mütləq hər
gün mütəmadi olaraq həm dillə bağlı təkrarlar
etməli, filmlərə baxmalı və ya məqalə, kitablar

oxunmalıdır. Bunun üçün şagirdlərdə maraq
yaradacaq vasitələrin olması mütləqdir. Hər
hansı dilin tədrisi prosesində öyrənilən dilin
dərk edilməsi baxımından kommunikativ
oyunlardan geniş istifadə olunur.  
    Müsahibim deyir ki, o, Naxçıvan Gənc
Müəllimlər Assosiasiyasının üzvüdür. Keçən
il qrant müsabiqə üçün təlimlər keçirildi və
gənc müəllim kimi fəal iştirakçılardan olduğu
üçün diplomla təltif edilib: – “Duolinqo tətbiqi
ilə ingilis dilini əylənərək öyrənək” layihəsi
ötən ilin mart ayında təqdim edilib və avqust
ayında Azərbaycan Respublikası Elm və
Təhsil Nazirliyinin Təhsildə inkişaf və inno-
vasiyalar üzrə VI Qrant müsabiqəsinin qalibi
seçilib. Layihənin məqsədi bütün yaş qrupla-
rından olan şagirdlərə “Duolinqo” tətbiqi va-
sitəsilə ingilis dilini əylənərək öyrətməkdir.
Bu, uşaqlar üçün, həqiqətən, vacib olan bir
amildir. Layihədə başlıca vəzifə Naxçıvan
şəhər 7 nömrəli tam orta məktəbdə təhsil
alan müxtəlif yaş qruplarından olan 100 şagird
arasında “Duolinqo” tətbiqini yükləyərək
ingilis dilini öyrətmək, Naxçıvan şəhərinin
ümumtəhsil məktəblərində ingilis dili fənnini

tədris edən 50 müəllim arasında
bu tətbiqi tanıdıb, tədris etdikləri
məktəbdə şagirdlərinə əylənərək
ingilis dilini öyrətmək dururdu.
Və müəllimlərə təlimlər keçi-
lirdi, bununla yanaşı, tətbiqə
marağı olan IV-IX sinif şagird-
ləri layihəyə cəlb olunaraq si-
yahıya alındılar. Layihə 3 ok -
tyabr 2022-ci ildə başladı, 28
fevral 2023-cü ildə başa çatdı.
Təlim keçən həm müəllim, həm
də şagirdlər arasından sağlam rəqabət aparanlar
mükafatlandırılaraq sertifikat əldə etdilər, şa-
girdlərimiz mükafatlandırıldı. 
    Fəridə Əliyevanın sözlərinə görə, ilk sıra-
larda yer alan ilk 3 şagirdi buna nail oldu.
VIII sinif şagirdi Rahilə Xəlilova isə sağlam
rəqabətdə qalib olaraq 1-ci yerə layiq görüldü,
pul, hədiyyə, sertifikatla mükafatlandırıldı.
Şagirdlərimiz “Duolinqo” tətbiqindən öyrən-
dikləri sözləri gündəlik dərsimizdə də danışaraq
istifadə edirdilər. Layihənin daha da geniş
yayılmasında Rahilə Xəlilovanın rolu danıl-
mazdır. O, məktəbin əlaçı şagirdlərindən
biridir. 
    Rahilə Xəlilova ilə də həmsöhbət olduq.
Onunla görüşərək qazandığı  uğur münasibəti
ilə təbrik etdik. O dedi: – Məktəbdə təhsil al-

dığım səkkiz il ərzində xeyli bilik
yarışmalarında, müsabiqələrdə iş-
tirak edərək uğurlara nail olmuşam.
Ekologiya ilə bağlı bilik yarışında
III, ana dili haqqında şeir müsa-
biqəsində I, tapmacalarla bağlı
yarışda II yeri tutmuşam. “Duo-
linqo tətbiqi ilə ingilis dilini əy-
lənərək öyrənək” layihəsində də
100-dən çox şagird iştirak edirdi.
Lakin onlardan ən fəalları sertifi-
kat, hədiyyə və pul mükafatına

layiq görüldü. Mən isə bu yarışmada I yerin
qalibi oldum. Layihədə iştirakımla yeni qay-
dalar öyrəndim. Ən əsası isə bunu öyrəndim
ki, bir insan qarşısına məqsəd qoyub əzmlə
çalışarsa, mütləq şəkildə uğur əldə edər. Bu
uğuru qazanmağımda mənə dəstək olan ingilis
dili müəllimlərimdən Fəridə müəllimə, həm-
çinin üzərimdə əməyi keçən və bu layihədə
aktiv iştirak edən Kəmalə müəllimə minnətdar -
lığımı bildirirəm. 
    Bu günün istedadlı, bilikli, savadlı mək-
təbliləri bizim gələcəyimizdir. Onların uğuru,
elə bizim də uğurumuzdur. Rahiləyə, eləcə də
layihənin iştirakçısı olan digər şagirdlərə
yeni nailiyyətlər arzulayırıq. 

- Güntac ŞAHMƏMMƏDLİ

    Muxtar respublikada təhsilə göstərilən dövlət qayğısı, bu sahədə aparılan uğurlu islahatlar
gələcəyimiz olan məktəblilərin istedadlı və bilikli yetişmələrinə geniş imkanlar yaradır.
İstedadı və yaradıcı təfəkkürü ilə seçilən şagirdləri aşkar etmək, onların fənlərə olan
marağını artırmaq, bilik və bacarıqlarını möhkəmlətmək üçün müxtəlif tədbirlər, layihələr
həyata keçirilir ki, bu da məktəblilər arasında sağlam bilik rəqabəti yaradır və yüksək nai-
liyyətlərin əldə olunması ilə nəticələnir.  

Məktəblinin uğuru
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    Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və
Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi və rayon icra
hakimiyyətlərinin birgə təşkilatçılığı ilə dünən 20
nəfər görmə qabiliyyətindən məhrum qadının evində
8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü münasibətilə
görüş keçirilmişdir. 
    Görüşdə təşkilatçılar bildirmişlər ki, Ümummilli
Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıtması ilə
sağlamlıq imkanları məhdud şəxslərin sosial müdafiəsi,
onların həyatına, sağlamlığına göstərilən dövlət dəstəyi
sosial siyasətdə öncül məsələyə çevrilmişdir. Bu gün
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev bu kateqoriyaya
aid insanların ehtiyaclarına və problemlərinə, onların
cəmiyyətə tam qovuşması üçün maksimum əlverişli
şəraitin yaradılmasına diqqət yetirir. Ölkəmizdə olduğu
kimi, muxtar respublikamızda da onların maddi tə-
minatının gücləndirilməsi dövlət siyasətinin əsas is-
tiqamətlərindəndir. Məhdud fiziki imkanlı şəxslərə,
o cümlədən görmə qabiliyyəti məhdud şəxslərə gös-
tərilən müxtəlif növ sosial xidmətin səviyyəsi yük-
səldilir, sağlamlıq imkanları məhdud olan şəxslərə
müvafiq təqaüd və sosial müavinətlər ödənilir, onların
cəmiyyətə inteqrasiyası, habelə asudə vaxtlarının sə-

mərəli təşkili istiqamətində davamlı tədbirlər həyata
keçirilir. Müvafiq kateqoriyadan olan qadınlar onlara
göstərilən diqqət və qayğıya görə dövlətimizə min-
nətdarlıqlarını bildirmişlər.
    Qeyd edək ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası
Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi
və Sədərək Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşki-
latçılığı ilə həmin gün Sədərək rayonunun Dəmirçi
kəndində yaşayan çoxuşaqlı Cabbarovlar ailəsinə də
baş çəkilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin 

mətbuat xidməti

8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ərəfəsində
sosial qayğıya ehtiyacı olan qadınlarla görüş keçirilib

    Üçüncü ilaxır çərşənbə
Yel çərşənbəsidir.  Yel çər-
şənbəsində yelin ayılması,
yelin əsməyə başlaması
bəzi təsərrüfat işlərinin də
sahmana salınmasına yar-
dım edir. Əvvəllərdən Xır-
man mərasiminin icrasında
da yelin, küləyin funksiyası
aparıcı mövqe daşıyırdı.
Xalq arasında “Küləkli hava gərəkli
olar” atalar sözü də bu məqamı təs-
diqləyir. Və ya “Xırmanın yelsiz
qalmasın”  kimi alqış nümunəsi də
da yelin təsərrüfat əhəmiyyətini bir
daha sübuta yetirir.
    Yel çərşənbəsinə bəzən xalq ara-
sında “toz çərşənbə” də deyirlər.
Təbiət qüvvələrinə etiqadla yanaşan
etnos təbiətə hörmətini, ondan im-
dad, kömək istəyini müxtəlif ayin-
lərlə ifadə etmişdir. Təbiətdən kömək
uman, aman diləyən xalq əzizləmə
xarakterli adlarla da bu məqsədini
açıq-aydın büruzə verir. Yelin tə-
sərrüfata gərəkli olduğunu düşünən
xalq onu “əzizləyərək” “külək oya-
dan çərşənbə”, “küləkli çərşənbə”,
“yelli-güllü çərşənbə”, “yelli çər-
şənbə” də adlandırmışdır.
    Yel dünyanın yaranmasında üçün-
cü fundamental stixiya, yəni ünsür
sayılır. Yel nəfəsalma mexanizmi
kimi təzahür edərək həyat prinsipi
ilə birbaşa bağlanır. Qədim mifolo-
giyalardakı təsəvvürlərə görə, Yel
Allahı Şu səmanı və torpağı doğurur.
Bu obraz həyat simvolu,  səma qa-
pılarını açan və örtən obraz kimi
təsəvvür edilir. 
     Azərbaycan türklərində “Yel baba”
obrazı kimi tanınan  varlıq  qədim
türk dünyaduyumuna görə, dünyada
nə külək varsa, hamısının ixtiyarını
öz əlinə alır. Xalq  arasında belə bir
mifoloji inam dolaşmaqdadır ki, yel
yeldir, onu da əsdirən var. Azərbaycan
xalqının folklor örnəklərinə əsasən
söyləmək olar ki, Yel çərşənbəsi za-
manı müxtəlif ayin və mərasimlərin
icrası mütləqdir. Xalq düşüncəsində
yelin müqəddəs anlam kəsb etməsi
xalqımızın şifahi təfəkküründə uzun
müddət başlıca mövqe daşımışdır.
Bu baxımdan Azərbaycanın bəzi re-
gionlarından toplanmış mərasim ör-
nəkləri haqqında məlumatlar  yelin
bir zamanlar xalqımızın düşüncəsində
kult məqamında olduğunu sübut edir.
Naxçıvan ərazisindən toplanmış folk-
lor örnəklərinə əsasən söyləmək
mümkündür ki, xalqın folklor yad-
daşında Yel kultu – Yel əyəsi ilə
bağlı maraqlı mifik mətnlər, inanc-
sınama nümunələri mövcuddur.  Belə
ki, xalqın folklor yaddaşında Yel çər-
şənbəsi zamanı yel əyəsinin ayıldığına
inanc dolaşmaqdadır. Biz əyə kultuna,
sözünə Naxçıvan ərazisində daha
çox rast gəlirik. Xalq belə deyir ki:
Yel çərşənbəsində yel ayılır, küləy
əsir, havanın ağırrığı sınır.
    Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi,
Yel çərşənbəsində, ümumiyyətlə,
Azərbaycanda, o cümlədən Naxçıvan
Muxtar Respublikasının şəhər və
kəndlərində bir-birindən maraqlı
ayin və mərasimlər icra edilməkdədir

ki,  bunların çoxunda Yel Tanrısına
sitayiş əks olunur. Evlərdəki paltar-
palazın təmiz havaya çıxarılıb tozunu
təmizləmək, Xırman mərasiminin
aktual olduğu vaxtlarda taxılın biçilib
xırmana yığılması ilə icra olunan
“Yel baba” mərasimi Yel tanrıçılığına
inamı təsdiqləyir. Yel çərşənbəsi za-
manı qəbirüstü ziyarətlər də təşkil
olunur. Belə ki, dünyadan köçən
insanların xatırlanması münasibətilə
ehsanlar bişirilib paylanır,  qəbirləri
ziyarət edilir. Həmin ildə yas düşən
evin sakinləri yasdan çıxarılır. Or-
dubad rayonunda  buna “paxır bay-
ramı” deyilir. Belə ki, bu çərşənbə-
yədək qırxı çıxmayan mərhumun
evinə yaxınlar, qohumlar toplaşır.
Onun ailə üzvləri ilə birgə evdə
bayrama hazırlıq görürlər. Bayrama
münasib şirniyyatlar bişirilir, evin
sakinlərinə təzə geyimlər geyinmək,
qara libasları Novruz əhvali-ruhiyyəli
libaslarla əvəzləmək tövsiyə olunur.
Beləliklə, həmin ailə də ərazidəki
digər ailələr kimi sosial birlikdən,
el-obanın bayram əhvali-ruhiyyə-
sindən kənarda qalmır.
    Xalqımızın şifahi yaddaşında ya-
şayan, yel kultuna tapınmanı  ifadə
edən atalar sözləri diqqətçəkəndir:
    Yel qayadan nə aparar?!;
    Yelnən gələn selnən gedər;
    Alçaxda yatma – sel aparar,
    Ucada yatma – yel aparar;
    Kələklə gələn, küləklə gedər.
    Kiçik janr nümunələrindən olan
tapmacalar da yelin əfsanəvi obrazını
yaratmaq baxımından xarakterikdir:
    Hər yan ələk-vələkdir,
    İsti tamam kələkdir.
    Dəyirmana can verər,
    Xırmana da gərəkdir.
    Yel baba obrazı muxtar respub-
lika ərazilərindən toplanmış inanc
nümunəsində öz maraqlı əksini tap-
maqdadır. Xalq belə deyər: “Yel
çərşənbəsi gecəsi söyüd ağacının
altına keçib niyyət elə və Yel babanı
çağır. Əgər Yel baba sənin səsini
eşidib əssə və söyüdün yarpaqları
ağaca toxunsa, diləyin gerçəkləşər”. 
Yel çərşənbəsində ayılan yelin, kü-
ləyin təsiri ilə təbiətə güc-qüvvət,
yeni nəfəs gəlir. Qışda “ölən” təbiəti
Boz ayda oyadan 4 ünsür – su, od,
yel, torpaq yeni təbiətin carçısı kimi
xalq yaddaşında güc-qüvvət rəmzi
olaraq yaşamaqdadır.
    Uca Tanrı ömrünüzə nur qatsın,
sağlam həyat, sağlam ruh diləyiniz
gerçək olsun! Yelli-güllü çərşənbənin
yeni nəfəsli, yeni ruhlu qədəmləri
uğurlu olsun!

Aytən CƏFƏROVA
AMEA Naxçıvan Bölməsinin
İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat
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    Boz ay dönəmində, yəni Novruz bayramına yaxın 4 çərşənbə zamanı
4 ünsür oyanır. Bu, qədim türk mifik görüşləri ilə bağlıdır. Hər bir
ilaxır çərşənbəni simvollaşdıran, dünyanın yaranmasında aparıcı mövqe
daşıyan bu ünsürlər Novruzla bağlı fəlsəfi düşüncənin əsaslarındandır.
Su, od,yel, torpaq ünsürlərinin köməyi ilə qışda yatan, ölən təbiət
dirilib canlanır. Hər çərşənbədə bir ünsürün ayılması qədim türk mifo-
logiyasından qaynaqlanır. 

Ənənəvi təsəvvürdə Yel çərşənbəsi
Yelli-güllü çərşənbəmiz özü ilə yeni zəfərlərin nəsimini gətirsin

Xalq təqvimi

    Tarixin bütün dövrlərində olduğu
kimi, ictimai fəallığı, Vətənə sə-
daqəti, ailəyə bağlılığı, fədakarlığı
və qəhrəmanlığı ilə seçilən Azər-
baycan qadını bu gün də öz missi-
yasını şərəflə davam etdirir. Yaşadığı
yerdən, işlədiyi vəzifədən asılı ol-
mayaraq, bu gün hər bir azərbay-
canlı qadın fədakar, vətənpərvər
övladlar yetişdirib Vətən torpağına
sipər edir. Odu sinəsinə basıb məğ-
rurluqla söndürür. Yollara dikilən
gözlərinə çökən əbədi həsrəti qü-
rurla əvəz edib şəhid olan həyat
yoldaşının cənazəsini çiynində əbə-
diyyətə yola salaraq, Vətən müha-
ribəsində şəhidlik zirvəsinə ucalan
övladının dəfnində “sənə halal ol-
sun, igidim, torpağımızı azad etdin,
qaçmadın düşmənin qarşısından si-
nəndən vuruldun, kürəyindən vu-
rulsaydın, haqqımı sənə halal et-
məzdim”, – deyib dünyaya nümunə
göstərir Azərbaycan qadını! Qəh-
rəmanın anası adını qazanan, Qələbə
qədər böyük olan qəhrəman qa-
dınlarımız, analarımızdır budəfəki
müsahiblərimiz. 
    Bir zirvə var dünyada “Şəhidlik
zirvəsi” deyirlər adına. Bu zirvə
elə bir yerdədir ki, oradan Vətən
görünür. O Vətən ki torpağı şəhid
qanı ilə yoğrulur. Elə şəhid anası
da torpağı sevir, ona deyir sözünü,
göz yaşını da torpağa axıdır. Axı
oğlu da o torpaq bölünməsin deyə
keçmişdi öz şirin canından! Artıq
üç ildir ki, Mədinə xala da sirrini,
sözünü torpağa deyir, onunla ovu-
dur qəlbindəki Vüsal alovunu. Toyu
üçün hazırladığı xonçaları məzarına
gətirir, hər bayramda səməni gö-
yərdir, Vətən vüsalına qovuşan
Vüsalına. Tez-tez Şərur şəhərindəki
Şəhidlər xiyabanında rastlaşıram
Vətən müharibəsi şəhidi Vüsal Və-
liyevin anası Mədinə xala ilə. Vü-
salın məzarını güllərlə bəzəyir,

başdaşındakı rəsmini əzizləyib ox-
şayır, həsrətlə öpür daş şəklini.
Hər dəfə Vüsalın 19 illik qüsursuz
zabit xidmətindən, Vətən mühari-
bəsinin son gününə kimi döyüş-
düyündən, Şuşaya gedib çatdığın-
dan bu müqəddəs şəhəri azad edən-
lərdən biri olduğundan, göstərdiyi
igidliyə görə dövlət başçısı tərə-
findən medallarla və “Azərbaycan
Bayrağı” ordeni ilə təltif olunma-
sından, qəhrəmanlığından danış-
dıqca qürur göz yaşları süzülür
yanağına. Deyir ki, hər qarış torpaq
uğruna oğullar sinələrini sipər etdi
düşmən gülləsinə. Onlar təkcə öz
analarının yox, hamımızın ürəyinin
qoru oldular. Təsəllimiz var indi:
oğullarımız düşmənə aman ver-
məyib torpaqlarımızı azad etdilər,
qələbə şəhidləri adını qazandılar.
Qoy rəzil düşmən onu da bilsin
ki, mənfur niyyətlərini hər zaman
boğmağa hazır olacaq qüdrətli
oğullar böyüdəcəyik. Yeni-yeni
qəhrəman Qabillər, Aqillər, Məm-
mədlər, Raqiblər, Vüsallar, Eltonlar
doğulacaq, boya-başa çatacaq. On-
ların da damarlarından qan əvəzinə
Vətən sevgisi axacaq, onlar da ata-
ları, əmi və dayıları kimi qəhrəman
olacaqlar. 
    Şəhid Raqib Hüseynovun anası
Rəna xala ilə bir neçə ildir ki, eyni
binada yerləşən iki ayrı idarədə ça-
lışırıq. O, mehribanlığı, səmimiyyəti
ilə hamımızın hörmətini qazanıb.
Birimiz ona xala, digərimiz bacı
deyə xitab edirdik, ta ki igid oğlu
ona müqəddəs bir ad – “Şəhid anası”
adını qazandırana kimi. 2020-ci ilin
sentyabrın son günü günorta saatları
idi, hamı kimi onun da ürəyi cəbhədə
döyünürdü. Çünki gözünün ağı-qa-
rası, madar balası cəbhədə idi. Odun,
alovun içərisində. Altı gün idi Vətən
müharibəsi başlamışdı. Həmin gün
telefonuna gələn zəngi sevinə-sevinə

açsa da, Rəna xalanın eşitdiyi söz
fəryad etməsinə səbəb oldu. Raqib
şəhadət şərbətini içmiş, xalqımızın
sülh göyərçininə dönmüşdü. Raqibin
müqəddəs nəşi yurduna gətiriləndə
Rəna ana uğrunda canından keçdiyi
üçrəngli, ay-ulduzlu qələbə bayrağını
bağrına basıb “oğlumun toy-düyün
günü Vətən uğrunda canından keç-
diyi gün, bəy paltarı Vətən bayra-
ğıdır”, – dedi, öz mətanəti ilə bir
dağ çəkdi döyüşdə məğlub olan
düşmənə. Ağlamadı, qürurla dayandı
igid balasının məzarı başında. Düş-
mən sevinməsin, bir ölüb min diri-
ləcəyik, – dedi. 

    Həmin gündən üç il keçsə də,
Rəna xala günün çoxunu oğlunun
şəkilləri, medalları, təltifləri və
bir də ondan qalan əziz yadigar –
Vətən bayrağı ilə bəzədiyi ota-
ğında keçirir. O bununla ovudur
yanan ana ürəyini. İkiotaqlı mən-
zilinin bir otağını oğlu üçün xatirə
otağına çevirən bu məğrur ana ilə
hər dəfə görüşəndə, onun gözün-
dəki kədər dolu qürurla göz-gözə
gələndə ana ürəyinin böyüklüyünə
heyran qalıram. Və deyirəm ki,
nə qədər ki sizin kimi Azərbaycan
qadınları var, Raqib kimi oğullar
da heç vaxt ölməyəcək. Bu dövlət,
bu xalq yaşadıqca onlar da yaşa-
yacaq. Gül olub bitəcəklər Vətən
torpağında, Günəş olub hər gün
doğulacaqlar yurdumuzun başı
 üstündə. Aydınlığa çıxaracaqlar
Vətənimizi. 
    Bu iki Azərbaycan xanımının
timsalında deyirəm: nə qədər bö-
yüksən, nə qədər ucasan, şəhid ana-
sı! Bu gün sizin – qəhrəman oğullar
dünyaya gətirən anaların sayəsində
Azərbaycan qadını tarixin heç bir
dövründə olmadığı qədər güclü,
qürurludur. Çünki o, illərdir, çəkdiyi
zəhmətin bəhrəsini gördü. Çünki
onun oğulları, qardaşları, həyat yol-
daşları onilliklər öncə xəyanət uc-
batından itirilən torpaqları geri qay-
tardılar. Doğma Qarabağımızı ye-
nidən Ana Vətənimizə qaytarmaqla
illər öncə alnımıza yazılan ləkəni
sildilər. O igidlər ki Vətəni öz anası,
yarı bildilər, onun bütövlüyü uğ-
runda canından keçdilər!
    Xalqımız bu Böyük Qələbəni, bu
yurda dönüşü Ali Baş Komandanı-
mız, cənab İlham Əliyevə, Vətən
torpağının hər qarışını canından
əziz bilən igid ərənlərimizə, bir də
onları bizlərə bəxş edən analara
borcludur. 

- Ramiyyə ƏKBƏROVA 
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vəsiqəsi itdiyindən etibarsız sayılır.
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Muradov İlyas Çərkəz oğluna verilən “Şəhid ailəsi üzvü-
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Vüqarınla, məğrurluğunla hər zaman yenilməzsən,
Azərbaycan anası!


