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Naxçıvanda yüksək bal toplamış 

tələbələrlə görüş olub

 � Avqustun 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının ümumtəhsil 
məktəblərini bitirərək ali məktəblərə qəbul imtahanlarında yüksək bal 
toplamış tələbələrlə görüş keçirilib.

Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin mətbuat xidmətindən 
AZƏRTAC-a bildirilib ki, Naxçıvan 
Muxtar Respublikası Ali Məclisinin 
sədri Vasif Talıbov Naxçıvan Muxtar 
Respublikasında ali, ali hərbi və orta 
ixtisas məktəblərinə qəbul imtahan-
larının uğurla başa çatdığını bildirib, 
tələbə adını qazanan bütün məzunları, 
onların valideynlərini və müəllimlərini 
təbrik edərək deyib: “Yaşadığımız dövr 
bizdən daha mükəmməl təhsil alma-
ğı, elmi biliklərə və peşələrə dərindən 
yiyələnməyi tələb edir. Gənclik və təhsil 
məsələlərinə münasibətdə belə bir fikir 
özünü daha aydın şəkildə büruzə verir ki, 
güc - bilikdədir. Ölkələrin gücü isə onla-
rın malik olduqları təhsilli və vətənpərvər 
gəncliklə, milli kadr potensialı ilə ölçülür. 
Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 
ötən əsrin 70-ci illərində əsasını qoyduğu 
təhsil strategiyası da ölkəmizdə milli 
köklərə bağlı, yeni təfəkkürlü və təhsilli 
gənc kadrların yetişdirilməsinə hesab-
lanıb. Bu gün dahi şəxsiyyətin ideyaları 
Naxçıvan Muxtar Respublikasında böyük 
yaradıcı gücə çevrilib. Elm və təhsil 
quruculuğunda müasir dövrün çağırışları 
nəzərə alınır, ölkə Prezidenti cənab İlham 
Əliyevin müəyyənləşdirdiyi “Maddi 
dəyərlərin, iqtisadi potensialın insan 
kapitalına çevrilməsi” prinsipi ardıcıl 
şəkildə icra olunur”. 

Ali Məclisin sədri deyib: “Tədris 
prosesində gənclərimiz ən qabaqcıl 
texnologiyalardan, distant təhsil im-
kanlarından istifadə edirlər. Bütün 
yaşayış məntəqələrində şagirdlərin 
istifadəsinə müasir məktəb binaları, 
tədris avadanlıqları, sürətli internetə 
çıxışı olan 4242 kompüter, 600-ə yaxın 
elektron lövhə, zəngin fonda malik 
kitabxanalar, laboratoriyalar və idman 
zalları verilib. Yaradılan şərait artıq öz 
bəhrəsini göstərməkdədir. Ümumtəhsil 
məktəblərini bitirən gənclər ali, ali hərbi 
və orta ixtisas məktəblərinə qəbulda 
yüksək nəticələr göstərir, ixtisaslı kadr 
kimi yetişərək ölkəmizin inkişafında, 
həyata keçirilən quruculuq tədbirlərində 
yaxından iştirak edirlər. Gənclərin təhsili 
ilə yanaşı, onların işlə təminatı da diqqət 
mərkəzindədir. İstər dövlət idarəçiliyində, 
istərsə də ictimai və təsərrüfat fəaliyyəti 
sahələrində gənclərə böyük etimad 
göstərilir, ölkəmizin inkişafında, müstəqil 
dövlətimizin möhkəmlənməsində və 
müdafiəsində gənc kadrların potensialın-
dan geniş istifadə olunur”. 

Ali Məclisin sədri deyib: “Bu gün 
dünyada o ölkələr inkişaf edərək irəli 
gedirlər ki, orada təhsilə daha çox 
sərmayə qoyulur. Çünki təhsilə qoyulan 
sərmayə xalqların və ölkələrin gələcəyinə 
qoyulan sərmayədir. Vətənpərvər gənclik 
isə o gələcəyin ən etibarlı təminatçısıdır. 
Əgər ümummilli liderimiz Heydər 
Əliyevin ölkəmizə birinci rəhbərliyi 
dövründə yetişən gənclik müstəqil 
Azərbaycanın bugünkü inkişafını təmin 

etmişdirsə, bu gün yetişən gənclik 
də bu inkişafın gələcəkdə davamının 
təminatçıları olacaqdır. Bütün bu qeyd 
olunanları nəzərə alaraq Vətənimizin və 
xalqımızın inkişafı naminə yaxşı təhsil 
almalı, seçdiyiniz ixtisası mükəmməl 
öyrənməli, öz peşənizin sahibinə 
çevrilməlisiniz. Hər bir gənc müstəqil 
Azərbaycanın gələcəyi üçün məsuliyyət 
daşımalı, ana dilini və Vətən tarixini 
dərindən öyrənməli, milli dəyərlərimizə 
sahib çıxmalı, özünü mənsub olduğu xal-
qa layiqli vətəndaş kimi hazırlamalıdır”. 

Ali Məclisin sədri çıxışını ümum-
milli liderimiz Heydər Əliyevin “Yeni 
əsr və üçüncü minillik münasibətilə 
Azərbaycan xalqına Müraciəti”ndəki 
fikirləri ilə tamamlayıb: “Gərək gənc 
nəsil müstəqilliyin nə qədər müqəddəs 
olduğunu bütün varlığı ilə dərk et-
sin… Bunun üçün isə o, ilk növbədə 
yüksək mənəviyyata malik olmalıdır, 
xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri onun 
şəxsiyyətinin mahiyyətini təşkil etməlidir. 
O, Azərbaycançılığın, mənsub olduğu 
Azərbaycan xalqının mədəniyyətinin, 
ədəbiyyatının, incəsənətinin, elminin nə 
olduğunu dərindən bilməlidir... Çünki 
Azərbaycanın müstəqilliyinin dönməz 
və əbədi olmasının əsas mənbəyi 
və təminatçısı məhz Azərbaycan 
gəncliyidir”.

Naxçıvan Muxtar Respublikasının 
təhsil naziri Məmməd Qəribov tədbirdə 
çıxış edərək deyib ki, 2017-ci ilin ötən 
dövründə muxtar respublikada 2716 
şagird yerlik 5 məktəb binası istifadəyə 
verilib. Hazırda 8 məktəb binasının 
tikintisi davam etdirilir. Təhsilin inkişafı 
istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər 
məzunların buraxılış imtahanlarında 
yüksək nəticələr əldə etmələrinə şərait 
yaradıb. İyunun 17-də Naxçıvan Muxtar 
Respublikası ümumtəhsil məktəblərində 
ilk dəfə olaraq yeni formatda buraxılış 
imtahanları keçirilib və imtahanlarda IX 
sinif üzrə 3704, XI sinif üzrə 2957 məzun 
iştirak edib. Keçirilən buraxılış imta-
hanlarının nəticələri göstərir ki, muxtar 
respublikada təhsil sahəsində keyfiyyət 
amili yüksələn xətt üzrə inkişaf edib. IX 
siniflərin buraxılış imtahanlarında ana 
dili fənni üzrə müvəffəqiyyət 98,7 faiz, 
riyaziyyat fənni üzrə müvəffəqiyyət 95,1 
faiz təşkil edib. XI siniflər üzrə keçirilən 
imtahanlarda isə ana dili fənni üzrə 
müvəffəqiyyət 91,1 faiz, riyaziyyat fənni 
üzrə müvəffəqiyyət 89 faiz, xarici dil 
fənni üzrə müvəffəqiyyət 82,1 faiz təşkil 
edib. Bu isə öz növbəsində ali məktəblərə 
sənəd qəbulunun, eyni zamanda, tələbə 
qəbulunun səviyyəsinin artmasına müsbət 
təsir göstərib. 2017-ci ildə ümumtəhsil 
məktəblərini 2758 məzun bitirib. Heydər 
Əliyev adına Hərbi Liseyin məzunları 
ilə birgə bu il ali hərbi məktəblərə və 
digər ali təhsil müəssisələrinə sənəd 
verənlərin sayı 2331 nəfər olub. Bu isə, 
ümumilikdə, məktəbi bitirən məzunların 
78,4 faizi deməkdir. Məzunlardan 151-i 

xüsusi təyinatlı ali məktəblərə qəbul üçün 
sənəd verib. Bu il muxtar respublikanın 
ümumtəhsil məktəblərindən ümumi 
orta təhsil bazasından 1150 məzun orta 
ixtisas məktəblərinə qəbul üçün sənəd 
verib. 2017-ci il qəbul imtahanlarında 
məzunları yüksək nəticələr göstərən 
məktəblərin sayı 108-ə çatıb, 125 məzun 
xarici dil ixtisasında oxumağa üstünlük 
verib.

Qeyd olunub ki, ali təhsil 
müəssisələrinə qəbul prosesində yüksək 
nəticələrə nail olanlar içərisində qızların 
sayı artmaqdadır. 2017-ci ildə 500-
700 arası bal toplayanların içərisində 
qızların sayı 174 nəfər və ya 60,2 faiz 
olub. Ümumilikdə tələbə adını qazanan 
məzunların isə 784-ü və ya 52,2 faizi qız-
lar olub. Naxçıvan şəhəri üzrə 60, Şərur 
rayonu üzrə 36, Babək rayonu üzrə 38, 
Ordubad rayonu üzrə 41, Culfa rayonu 
üzrə 32, Şahbuz rayonu üzrə 19, Kəngərli 
rayonu üzrə 18, Sədərək rayonu üzrə 4, 
Heydər Əliyev adına tam orta məktəb 
üzrə 11, Naxçıvan Qızlar Liseyi üzrə 13, 
Şərur şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü 
Lisey üzrə 9 və Naxçıvan Qarnizonunun 
tam orta məktəbi üzrə 8 məzun 500-700 
arası bal toplayıb. Muxtar respublikamı-
zın ali təhsil müəssisələrində yaradılan 
yüksək təhsil şəraitinin nəticəsidir ki, 
abituriyentlər ixtisas seçimi zamanı 
muxtar respublikada fəaliyyət göstərən 
ali təhsil müəssisələrində təhsil almağa 
daha çox üstünlük verirlər. 2017-ci ildə 
abituriyentlərin 1201-i, yaxud 80 faizi 
ixtisas seçimi zamanı Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında yerləşən ali təhsil 
müəssisələrini seçiblər. 

Təhsil naziri deyib ki, 2016-2017-ci 
tədris ilində məktəbi yüksək nəticələrlə 
başa vuran 15 məzun qızıl, 6 məzun 
gümüş medala, 113 məzun isə fərqlənmə 
attestatına layiq görülüb. Qəbul imtahan-
larında həmin məzunlar onlara göstərilən 
etimadı doğruldaraq 500-700 arası bal 
toplayıblar. Muxtar respublikamızda 
fəaliyyət göstərən orta ixtisas təhsili 
müəssisələrində tədrisin keyfiyyətinin 
yüksəldilməsi istiqamətində həyata 
keçirilən tədbirlər bu sahəyə marağı 
artırıb. Bu il orta ixtisas məktəblərinə 
sənədvermədə artım olub və orta ixtisas 
məktəblərinə ümumi orta təhsil baza-
sından sənəd verən məzunlardan 320-si 
tələbə adını qazanıb. 2016-2017-ci tədris 
ilində peşə təhsili istiqamətində xeyli 
irəliləyiş olub. Yaradılmış 1 və 3 aylıq 
qruplardan tədris ili ərzində 3339 müda-
vim məzun olaraq müvafiq təhsil sənədi 
alıb və istehsalatın müxtəlif sahələrində 
fəaliyyətə başlayıblar. Muxtar respub-
likada aparılan uğurlu ordu quruculuğu 
gənclərin hərbi təhsil sahəsinə marağını 
artırıb. Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyə 
qəbul üçün 670 şagird sənəd verib, 
onlardan 124-ü kursant adını qazanıb. 
Şərur Şəhər Fizika-Riyaziyyat Təmayüllü 
Liseyə qəbul üçün 379, Qızlar Liseyinə 
isə 159 şagird sənəd verib, imtahanın 
nəticələrinə əsasən liseylərin hər birinə 
61 şagird qəbul olunub.

Valideyn Elmar Camalov çıxış 
edərək deyib ki, bu gün Naxçıvan Mux-
tar Respublikasında davamlı inkişaf 

və sabitliklə yanaşı, həm də sağlam 
mənəvi mühit formalaşıb. Övladlarımız 
milli ruhda tərbiyə olunur, hərtərəfli 
təhsil alır, yüksək diqqət və qayğı 
əhatəsində əsl vətəndaş kimi yetişirlər. 
Hər bir valideyn fəxr edir ki, övladı ən 
müasir şəraiti olan məktəblərdə təhsil 
alır. Övladlarımız milli dəyərlərimizə, 
adət-ənənələrimizə, tariximizə hörmətlə 
yanaşan, yüksək intellektual səviyyəyə 
malik vətənpərvər gənclər kimi 
yetişirlər. Bütün bunlar müasir Naxçı-
vanda təhsilin inkişafını göstərməklə 
yanaşı, həm də etibarlı gələcəyimizdən 
soraq verir. Naxçıvan Muxtar Res-
publikası Ali Məclisi sədrinin yüksək 
bal toplayan tələbələrlə görüşməsi 
onları daha yaxşı oxumağa ruhlan-
dırır, biz valideynlərin isə ölkəmizin 
gələcəyinə cavabdehlik hissini daha 
da artırır. Mənim övladım da yaradılan 
təhsil şəraitindən bəhrələnərək qəbul 
imtahanlarında fəal iştirak edib, 670 
bal toplayaraq Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti yanında Dövlət 
İdarəçilik Akademiyasının iqtisadiyyat 
ixtisasına qəbul olunub. Bir valideyn 
üçün bundan böyük sevinc ola bilməz. 
Qürurlanırıq ki, təhsilin böyük hami-
sinin rəhbərliyi dövründə yaşayır və 
fəaliyyət göstəririk. Bu gün bu zalda 
toplanan sağlam gənclik - bizim övlad-
larımız işıqlı ideyalarınızın davamçıları 
olacaqlar. 

Qəbul imtahanlarında 685 bal 
toplamış tələbə Novruz Nəcəfli deyib ki, 
bu gün muxtar respublikada gənclərin 
yaxşı təhsil alması, vətənpərvər 
böyüməsi üçün hər cür şərait yara-
dılıb. Təhsil quruculuğu sahəsində 
görülən işlərin nəticəsidir ki, Naxçı-
vanda gənclər savadlı, geniş dünya-
görüşlü, fiziki cəhətdən sağlam və əsl 
vətənpərvərlər kimi formalaşırlar. Təhsil 
müəssisələrinin maddi-texniki bazasının 
möhkəmləndirilməsi, məktəblərimizin 
müasir informasiya texnologiyala-
rı, dərslik və bədii ədəbiyyatlarla 
zənginləşdirilməsi gənclərin daha 
yaxşı təhsil almasına imkan verir. Təhsil 
aldığım Culfa rayonunun Yaycı kənd 
2 nömrəli tam orta məktəbində də ən 
müasir tədris şəraiti vardır. Bu il də tam 
orta təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa 
vuran bir qrup məzun qızıl və gümüş 
medallarla təltif olunub. Mən də qızıl 
medala layiq görülmüşəm. Bu etimadı 
doğruldaraq qəbul imtahanlarında 685 
bal toplamış və Azərbaycan Tibb Uni-
versitetinin müalicə işi ixtisasına qəbul 
olmuşam. Ali məktəblərə qəbul olunan 
bütün tələbələr adından minnətdarlıq 
edən Novruz Nəcəfli deyib ki, biz 
Vətən qarşısında, rəhbər qarşısında öz 
borcumuzu hiss edir və əmin edirik 
ki, harada oxumağımızdan asılı olma-
yaraq göstərilən etimadı doğruldacaq, 
Azərbaycan gəncliyinin adına layiq 
olacağıq.

Sonra ali məktəblərə qəbul imta-
hanlarında 500-700 arası bal toplaya-
raq tələbə adını qazanmış məzunlara 
“Azərbaycan XXI əsrin və üçüncü mi-
nilliyin ayrıcında” kitabı və pul mükafatı 
təqdim olunub.

 � Beynəlxalq Avrasiya Mətbuat Fondu (BAMF) 
yeni layihəyə start verir. “Mərkəzi Asiya” adlanan bu 
layihədə müvafiq regionun coğrafiyası, bu bölgə ilə 
bağlı maraqlı təşəbbüslər, tanınmış şəxslərlə tanışlıq, 
Azərbaycanın bu regionun ölkələri ilə birgə layihələri 
barədə yaddaqalan videomüsahibələr, sənədli filmlərin 
təqdim olunması nəzərdə tutulur. Bu layihənin ilk 
qonağı isə tanınmış azərbaycanlı modelyer-dizayner, 
ətriyyatçı, Əməkdar İncəsənət Xadimi Fəxriyyə 
Xələfova olub. O, BAMF-ın təsis etdiyi “Eurasia 
Diary” analitik informasiya portalına müsahibəsində 
Mərkəzi Asiya ölkəsi Özbəkistanın milli parçalarından 
hazırlanan kolleksiyası və bu kolleksiyanın yaxın 
vaxtlarda Özbəkistanda təqdim olunacağı barədə 
məlumat verib. Tanınmış özbək jurnalist Şöhrət 
Salamov “Eurasia Diary” analitik informasiya 
portalı adından Fəxriyyə Xələfovadan müsahibə 
alıb. AZƏRTAC həmin müsahibənin yazılı və video 
versiyasını təqdim edir. 

 – Fəxriyyə xanım, 
görürəm ki, özbək kolleksi-
yasının yaradılması üzərində 
böyük səylə çalışırsınız. Bu 
barədə öz təəssüratlarınızı 
bizimlə bölüşə bilərsinizmi? 
Sizin haqqınızda çox oxu-
muşam, bütün dünya Sizi 
tanıyır. Bilmək istərdim 
ki, azərbaycanlı Fəxriyyə 
Xələfova özbək mədəniyyətini, 
özbək ipəyini, özbək parçala-
rını, özbək rənglərini və özbək 
ruhu dünyasını necə qəbul 
edir?

– Bu cür xoş sözlərə görə 
təşəkkür edirəm. Mən özbək 
parçaları, özbək naxışları 
ilə həmişə maraqlanmışam. 
Özbək ipəyi məni hər zaman 
maraqlandırıb. Evimdə və 
ofisdə bir neçə nümunə var. 
Özbəkistandan kim gəlirdisə, 
deyirdim, özü ilə parça 
gətirsin. Buna görə də bir 
az parça toplaya bilmişəm. 
Amma artıq bu yay qarşıma 
məqsəd qoymuşam ki, özbək 
ipəklərindən ibarət kolleksiya 
toplayım. Bu ideyanı həyata 
keçirmək üçün mənə parça 
lazım idi. Şadam ki, dostlarım 
istəyimi yerinə yetirib, mənim 
zövqümə uyğun parçalar 
gətiriblər və mən bu kolleksiya 
üzərində işləməyə başlamışam. 
Deyə bilərəm ki, bu iş məni 
başqa bir dünyaya aparıb. Mən 
özüm üçün tamamilə yeni bir 
aləm, yeni rəng, yeni çalar-
lar kəşf etmişəm. Hər zaman 
özbək parçalarına baxanda 
təəccüblənirdim ki, bu rəngləri 
necə sintez etmək olar? Bunun 
üçün, əlbəttə ki, böyük ustalıq, 
istedad və şübhəsiz, əsrlərboyu 
formalaşmış millilik tələb 
olunur. Onun Özbəkistanda 
ilkin formasında qorunub 
saxlanılması çox yaxşı haldır. 
Bu, əslində çox böyük ilham 
mənbəyi və iş üçün çox yaxşı 
materialdır.

– Özbəkistan barədə 
təəssüratlarınız necədir? 
Özbək xalqı haqqında danışı-
landa, yazılanda və ya televizi-
yada göstəriləndə bu ölkə haq-
qında hansı təəssüratlarınız 
yaranır?

 – Mən böyük 
məmnuniyyətlə bu gözəl ölkə 
barədə təəssüratlarım, onla-
rın necə formalaşdığı barədə 
danışacağam. Əlbəttə ki, ən 
parlaq təəssüratlar uşaqlıq 
dövrü və gənclik illəri ilə 
bağlıdır. Təəssüf ki, özüm hələ 
ki Özbəkistanda olmamışam. 
Lakin evimizdə çoxlu şəkillər 
var və mən sizə bu şəkillərin 
tarixçəsini danışacağam. Uzun 
illər əvvəl anam və bacım tətili 
Özbəkistanda keçiriblər. Bu, 
onların böyük arzusu idi. Mən 
orta məktəbdə oxuyurdum, 
bacım isə ali məktəbdə təhsil 
alırdı. Anam ali məktəbdə dərs 
dediyi üçün məktəb və univer-
sitet tətilləri üst-üstə düşmür-
dü. Ona görə də anam tətildə 
Özbəkistana bacımla getdi. On-
ların səfərə necə hazırlaşdıqla-
rını, həmin vaxt yaşanan emosi-

yaları və gedə bilmədiyim üçün 
necə pis olduğumu xatırlayı-
ram. Bir daha demək istəyirəm 
ki, Özbəkistana getmək 
anamın böyük arzusu idi. Onlar 
gəzməli-görməli yerlərdə olmuş 
və fotolar çəkdirmişdilər. Anam 
foto sənətinin böyük həvəskarı 
idi. O, özü şəkil çəkirdi, foto-
aparat həmişə yanında olurdu. 
Bütün o gözəlliklərin fonunda 
öz şəkillərini çəkdirmiş, təbii 
ki, bədii şəkillər də çəkmişdi. 
Onlar Səmərqənddə olmuş-
dular. Həmin şəkillərə mən 
uzun müddət tamaşa edirdim, 
yəqin onlar mənim emosiya-
larıma təsir edirdi. Buna görə 

də mən həmişə Özbəkistana 
getmək istəmişəm. Belə alındı 
ki, anam bacımla orada oldu, 
mən isə yox. Hələ ki, arzum 
həyata keçməyib. Lakin 
artıq anlayıram, hiss edirəm 
ki, tezliklə Özbəkistana 
gedəcəyəm. Özbəkistana təkcə 
turist kimi deyil, yaradıcı insan 
kimi getmək və öz sənətimlə 
bölüşməyə şad olaram. 
Əlbəttə ki, moda sənəti ilə. 
O dünyəvidir və dili yoxdur. 
Podiumda biz sənətimizi sözsüz 
nümayiş etdiririk, modellər 
gözəl musiqi sədaları altında 
sakit gəzirlər, lakin 15-20-30 
dəqiqəlik qısa zaman kəsiyində 
biz teatr rejissorları kimi 
susmaqla çox şey deyə bilirik. 
Modelyerlər məhz belə işləyir. 
Bu səbəbdən də düşünürəm 
ki, tezliklə öz dilsiz sənətimi 
modanın dili ilə Özbəkistanda 
göstərəcəyəm. Mənim üçün 
ən vacibi Özbəkistanda öz 
sənətimin dili ilə uşaqlıq 
illərimdən qalan ən gözəl 
xatirələri əks etdirməkdir.

– Bildiyimiz kimi, 
Azərbaycan və Özbəkistan qar-
daş və dost ölkələrdir. Lakin 
modelyer kimi özbək ipəyini 
bütün dünyaya təqdim etmək 
hər kəsə nəsib olmur. Xahiş 
edirik, bu barədə də danışa-
sınız.

 – Karyeramın başlanğı-
cında sənətimi Azərbaycanda, 
xüsusilə Bakıda nümayiş 
etdirməyə çalışırdım. Bütün 
təqdimatlarım Bakıda keçib. 
Ancaq mən həmişə qarşıma 
böyük məqsəd və hədəflər 
qoymuşam. İstəmişəm elə bir 
səviyyəyə çatam ki, öz kollek-
siyamı Parisdə nümayiş etdirə 
bilim. Əlbəttə ki, Paris moda-
nın mərkəzidir və bu, hamıya 
bəllidir. Parisdə ilk nümayişim 
1997-ci ildə “Ethnical Fashion” 
festivalı, yəni etnik tendensiya-

ların nümayişi çərçivəsində baş 
tutub.

 Əlbəttə ki, bütün etnik 
tendensiyalar müasir moda 
ilə sintez olunmalıdır. Parisdə 
moda nümayiş etdirmək la-
zımdır və bu, aksiomdur. Mən 
özbək parçaları və ipəkləri 
üzərində işləməyə başlamışam. 
Hesab edirəm ki, bu kolleksiya-
nı mütləq beynəlxalq podium-
larda göstərəcəyəm. İstəyirəm, 
bu gözəlliyi dünya ilə bölüşəm. 
Bunu mütləq edəcəyəm, bu, 
mənim hədəflərimdən biridir. 
Lakin bundan əvvəl Bakıda və 
Özbəkistanda mütləq təqdimat 
edəcəyəm. Düşünürəm ki, 
hər bir orijinal, milli sənətdən 
istifadə olunmalıdır. Onu 

dünya ictimaiyyətinə göstərmək 
lazımdır.

– Dizayner Fəxriyyə 
Xələfovadan savayı, ətriyyatçı 
Fəxriyyə Xələfova da var. Siz 
bir çox qadın və kişi ətirlərinin 
yaradıcısısınız. Xahiş edirəm 
deyəsiniz, bu, necə baş verir?

 – 2010-cu ildə mən “FX 
Beauty company” ətriyyat 
şirkətinin əsasını qoymuşam. 
Şirkəti yaratdıqdan sonra qadın 
və kişi ətirlərini istehsal etməyə 
başladım. Hazırda 5 qadın və 
bir kişi ətrini təqdim etmişəm. 
Şübhəsiz, beşillik təcrübə və 
ətriyyatçı, eləcə də bu sahədə 
biznes-ledi kimi mən öz 
ətirlərim və prinsipcə ətriyyat 
biznesi barədə təsəvvürə 
malikəm. Buna görə də bu 
istiqaməti inkişaf etdirməyə, 
yeni ətirlər yaratmağa və öz 
biznesimi formalaşdırmağa ça-
lışıram. Həmçinin öz ətirlərimi 
digər ölkələrdə nümayiş 
etdirmək üçün səy göstərirəm. 
Hər şeydən əvvəl, mən dost və 
doğma, özümüzə yaxın bildiyi-
miz ölkələrə güvənirəm. Buna 
görə də Özbəkistan, ətirlərimi 

orada necə təqdim edəcəyim 
barədə ciddi düşünürəm. Mən 
özümü həm dizayner, həm də 
ətriyyatçı kimi təqdim etmək 
istəyirəm. Onun üçün də bu 
haqda çox ciddi düşünmüşəm. 
Mənə elə gəlir ki, ətriyyat 
sahəsində Özbəkistanda 
növbəti addımım mənə maddi 
və mənəvi məmnunluq bəxş 
edəcək. Çünki mən öz sənətimi 
gözəl özbək rəfiqələrimlə və 
özbək qadınlarla bölüşəcəyəm. 
Ümid edirəm ki, onlar mənim 
ətirlərimi bəyənəcəklər. Ən 
böyük arzum budur ki, bütün 
xalqlar sülh içində yaşasın, 
həmişə sülh və əmin-amanlıq 
olsun. Bu, çox önəmlidir. 
Dövlət inkişaf edəndə ora-
da mədəniyyət və incəsənət 
də inkişaf edir. İrəliləyiş 
müşahidə edilir. İstedadlı və 
ağıllı insanlar öz imkanlarını 
göstərə bilirlər. Ona görə də 
bütün dünyaya xoşbəxtlik, 
əmin-amanlıq və tərəqqi arzu-
layıram. Müstəqillik əldə edən 
bütün dövlətlər müəyyən tarixi 
mərhələ keçiblər, böyük uğurlar 
əldə ediblər. Bu, mübahisə 
olunmaz və mühüm faktdır. 
Belə bir müasir müstəqil 
inkişaf mərhələsini keçmək 
və müəyyən nailiyyətlər əldə 
etmək xoş bir haldır. Mən 
Özbəkistan vətəndaşlarına 
böyük uğurlar, inkişaf və 
xoşbəxtlik arzulayıram. Xa-
nımlara isə qadın xoşbəxtliyi 
diləyirəm, çünki bu, çox 
vacibdir. Qadınlar bəşəriyyətin 
gözəllik yaradan, həyat bəxş 
edən gözəl yarısıdır. Buna görə 
də özbəkistanlı rəfiqələrimə 
xoşbəxtlik, sağlamlıq, gözəllik 
arzulayıram. Əminəm ki, 
Özbəkistanda kifayət qədər 
gözəllik var. İstəyirəm ki, o 
gözəllik daha da parlasın. Ye-
kunda hamıya belə bir gözəllik 
arzulayardım.

Fəxriyyə Xələfova: Mən bu gözəlliyi 
dünya ilə paylaşmaq istəyirəm
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Xidmətinin Horadiz, Şəmkir, Zaqatala sərhəd 
dəstələrində və Yevlax şəhərində yerləşən hərbi 
hissəsində gənc əsgərlərin andiçmə mərasimi 
keçirilmişdir.

Azərbaycan Sərhəd 
Mühafizəsinin 98-ci ildönümünə 
təsadüf edən andiçmə 
mərasimində çıxış edənlər 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
dövlət sərhədlərimizin qo-
runması, Azərbaycan sərhəd 
mühafizəsinin formalaşması 
və inkişafı istiqamətindəki 
xidmətlərindən, böyük dövlət 
xadiminin müəyyənləşdirdiyi 
milli sərhəd strategiyasının 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab İlham 
Əliyev tərəfindən uğurla həyata 

keçirilməsi sayəsində ölkəmizin 
sərhəd mühafizəsinin ən müasir 
tələblər səviyyəsinə qaldırılma-
sından danışmış, Vətənə, dövlətə 
sədaqət andı içərək müqəddəs 
sərhədlərimizi şərəflə qorumaq 
məsuliyyətini öz üzərlərinə 
götürən gənc əsgərlərin hərbi 
anda daim sadiq qalacaqlarına 
və xidmətdə yüksək nəticələrə 
nail olacaqlarına əminlik ifadə 
etmişlər.

Sərhədçilər bu il də peşə 
bayramlarını xidmətdə qa-
zandıqları müsbət nailiyyətlər 
və yüksək əhval-ruhiyə ilə 

qarşılayırlar. Bir neçə gün öncə 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti Silahlı Qüvvələrin 
Ali Baş Komandanı cənab 

İlham Əliyevin sərəncamı ilə 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin bir 
qrup hərbi qulluqçuları və mülki 
işçiləri müxtəlif medallarla və 

fəxri adlarla təltif edilmişlər. Bu 
ali dövlət təltiflərini sərhədçilər 
böyük ruh yüksəkliyi ilə qar-
şılamış, yüksək etimad ilə fəxr 
etdiklərini bildirmişlər.

Gənc əsgərlər təntənəli 
şəkildə hərbi anda gətirildikdən 
sonra tədbir iştirakçılarına 
Dövlət Sərhəd Xidmətinin 
rəisi general-polkovnik Elçin 
Quliyevin təbrik telefonoqramı 
çatdırılmışdır.

Valideynlər yaradılmış 
şəraitə görə ölkə rəhbərliyinə 
minnətdarlıqlarını bildirmiş, öz 
övladlarına Vətən sərhədlərinin 
keşiyində ayıq-sayıq dayanmaq-
larını tövsiyə etmişlər.

Tədbir gənc əsgərlərin 
tribuna önündən təntənəli marşla 
keçidi ilə başa çatmışdır.




