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 � Hər bir xalqın qədimliyini sübut edən 
onun mədəniyyəti, tarixi abidələridir. Naxçıvan 
ərazisində qədim daş dövründən başlayaraq 
məskunlaşan insanlar burada zəngin mədəniyyət 
yaradıblar. Ulu öndər Heydər Əliyev deyirdi: 
“Naxçıvan Azərbaycan xalqının tarixini əks etdirən 
abidələri özündə cəmləşdirən bir diyardır”. 

Qədim diyarın hər addı-
mında ilk insanların yaşadıqları 
mağaralara, yaşayış yerlərinə, 
erkən şəhər mədəniyyəti qalıq-
larına, möhtəşəm qala divar-
larına, qayaüstü təsvirlərə, daş 
qoç heykəllərinə, türbələrə, bir 
sözlə, nadir maddi-mədəniyyət 
nümunələrinə rast gəlmək 
mümkündür. Yaşı, yaran-
ma tarixi min illərlə ölçülən 
Qazma, Əshabi-Kəhf, Daş qala 
və Kilit mağaraları daş dövrü 
mədəniyyəti qalıqlarını bu 
gün də yaşatmaqdadır. Nuhun 
yadigarı olan Gəmiqayadakı qa-
yaüstü rəsmlər eradan əvvəl IV- 
V minilliklərdə xalqımızın bədii 
təfəkkürünü, adət-ənənələrini, 
estetik-fəlsəfi baxışlarını və 
dini-ideoloji təsəvvürlərini əks 
etdirən qiymətli təsvirlər qalere-
yasıdır. Bu abidə sanki dil açıb 
danışır, qədim oğuz ellərindən 
qəhrəmanlıq dastanı, Dədə 
Qorqud dilindən yenilməzlik 
nümunələri söyləyir. 

Dağların ucalığından, 
məğrurluğundan qidalanan Araz 
çayı boyunca irəlilədikcə bu 
yurdda ucaldılan saysız-hesab-
sız möhtəşəm abidələrin şahidi 
olursan. XII əsrdə böyük memar 
Əcəmi Əbubəkir oğlu Naxçıva-
ninin Atabəy Eldənizin xanı-
mı Möminə xatunun şərəfinə 
ucaltdığı türbə Şərq memarlığı 
tarixində qızıl səhifədir. Yüz 
illər boyunca bu qızıl səhifə 
səyyahları, salnaməçiləri, 
Monperə, Fren, Yakobstal kimi 
məşhur memar və şərqşünasları 
heyrətləndirib. Möminə xatun 
həm də qadın, ana adının 
ucalığında dayanan zərif bir 
məhəbbət əfsanəsi, sevgi dasta-
nıdır. Ona görə də  akademik Al-
patov “Ümumdünya incəsənəti 
tarixi” adlı monoqrafiyasında 
Möminə xatun türbəsini moni-
mentallıqla zərifliyin möcüzəsi 
adlandırıb və memarlıq tarixində 
tutduğu mövqeyi yüksək 
qiymətləndirərək yazıb; “Belə 
qeyri-adi memarlıq duyğusu-

na, kompozisiyasının klassik 
kamilliyinə və işlənməsinə görə 
XII əsrdə Avropada belə abidəyə 
təsadüf etmək mümkün deyil. 
Naxçıvan türbəsindən klassik 
Şərq ədəbiyyatının ən yaxşı 
əsərləri, Firdovsinin “Şahnamə” 
epopeyasında, Nizaminin “Leyli 
və Məcnun” poemasında olduğu 
kimi insanpərvərlik nəfəsi 
gəlir”.

Möminə xatun 
türbəsində əks olunan Əcəmi 
sənətkarlığından danışan 
tədqiqatçılar həmişə Nizamini 
xatırlayıb, “Xəmsə” ucalığına 
üz tutublar. Yazıçı-publisist, 
Azərbaycan Respublikanın 
Əməkdar jurnalisti Sadıq Elcanlı 
“Arazboyu abidələr–yaddaşı-
mızın heykəlləri” məqaləsində 
yazır: “Dahi Nizaminin sözlə 
yaratdığını Əcəmi daşlarda 
yaradıb. Nizaminin söz duyğu-
su ilə Əcəminin daş duyğusu 
XII yüzillikdə torpaqlarımızda, 
qəlbimizdə elə pöhrələyib, 
elə yüksəlib ki, dünyanın hər 
tərəfindən görünüb, seçilib”. 

Qədim köklərə, ulu 
qaynaqlara malik Naxçıvan 
memarlıq məktəbi XII əsrdə 
inkişaf edərək əsl sənət zirvəsinə 
ucalıb. Bu dövrdə yaradılan 
xatirə-memorial səciyyəli 
abidələr monumental biçimi, 
zəngin həndəsi naxışlar sistemi, 

simvolik kompozisiya bütövlü-
yü ilə seçilir. Riyazi dəqiqliyi, 
poetik ahəngdarlığı, mifik-
fantastik obrazlılığı, heyrət 
doğuran naxışlar kompozi-
siyasının tamamlanmasında 
memar fikrinin açılması mühüm 
rol oynayır. Əcəmi qüdrətinin 
bəhrəsi olan Yusif Küseyroğlu, 

Qarabaglar türbələri, Naxçıvan 
cümə məscidi, eləcə də başqa 
abidələr belə yüksək sənətkarlıq 
məziyyətləri ilə seçilir, me-

marlıq tarixində yeni bir yolun 
formalaşmasından, yüksək sənət 
zirvələri fəth edilməsindən 
xəbər verir.  Belə uğurlu sənət 
yolu Naxçıvan ərazisində abidə-
abidə, qala-qala irəliləyir, xalqı-
mızın daş yaddaşına çevrilir, eli-
mizin-obamızın könül mahnısı, 
ürək döyüntüsü kimi əbədiləşir. 
Qədim qala divarları, daş sədlər, 
bürclər, səmanın qəlbini dələn 
minarələr xalqımızın əyilməz 
vüqarı kimi yüksəlir. 

Naxçıvan şəhərində  təkcə 

müdafiə məqsədi ilə deyil, həm 
də bu tarixi ərazidə formalaşmış 
ilkin şəhər mədəniyyətinin ay-
rılmaz elementinə çevrilən Nax-
çıvanqala bu gün əsaslı təmir 
olunub və  qala divarları sanki 
bir əsgər kimi bu yurdun keşi-
yini çəkir. Dil açıb uzaq-uzaq 
tarixdən söz salıb, yurdumuzun 
keçmişindən danışır. 

Əlincəçayın sahilində 
ucalan, 14 il Əmir Teymurun 
qoşunlarına əyilməyən məğrur 
Əlincə qalası,  orta əsrlər abidəsi 
olan Xanəgah türbəsi ilə ürək 
söhbətinə daldıqca qəlbimizdə 
qədim-qədim səslər baş qaldırır, 
Hürufilik təriqətinin banisi 
Fəzlullah Nəiminin əsarətə və 
cəhalətə qarşı üsyan səsi eşidilir. 

XIII yüzilliyin əvvəllərində 

Culfa yaxınlığında ucaldılan 
Gülüstan türbəsi xüsusilə diqqət 
çəkir. Əcəmi ənənələrini davam 
etdirən bu nadir sənət incisi na-
xış kompozisiyasının kamilliyi, 
özünəməxsusluğu ilə heyrət 
doğurur.  

Orta əsrlər Azərbaycan 
tarixinin əvəzsiz yadigarı olan 
Qarabağlar türbəsi memarlığı-
mızda uğurlu yol, yeni nəfəsdir. 
Bu orjinal sənət əsəri kompo-
zisiya dinamikliyi, monumen-
tallığı, işıqlı və zərif naxışları, 
dekorativliyə ciddi meyli ilə 

sənətşünasları həmişə düşün-
dürüb. Nəsimi dövrünün daş 
kitabəsi olan türbə, göz önündə 
vərəqləndikcə ötənlərdən-
keçənlərdən danışır, yaddaşımız-
da sirli xatirələr oyadır. 

Naxçıvana kimin ayağı 
dəyirsə ilk ifadələri bu olur: 
Yurdunuz  memarlıq muzeyidir. 
Türbələr, məscidlər, Əlincə 
qüdrətli qalalar. Xudafərin 
ümidli körpülər, XII – XIV 
əsrləri əhatə edən qədim buzxa-
nalar, karvansaralar...Yaddaşımı-
zın heykəlləri olan bu abidələrlə 
göz-gözə dayananda minatür 
qəlbi, xalça duyğulu naxışlarına, 
rənglərinə baxanda yüz illərin, 
min illərin xatirəsinə dalır-
san.  

Naxçıvan şəhərindən 

təqribən 12 kilometr aralı olan, 
Qurani-Kərimdə adı çəkilən 
Əshabi-Kəhf Ziyarətgah Dini-
Mədəni Abidə Kompleksi xalqın 
qəlbindən, inancından güc 
alıb. Bu yer yüz illər boyunca 
insanlara kömək olub, yolçulara 
sinəsindən yol verib.   

Ümumiyyətlə, Sədərəkdən 
Ordubada doğru irəlilədikcə nə 
qədər abidənin şahidi olursan. 
Bu sənət incilərinin hərəsi bir 
salnamə, çalınan “Cəngi” kimi 
məğrur, muğam kimi düşüncəli 
abidələrdir. Yurdumuzun daş 
yaddaşı, sevgimizin, duyğu-
muzun daş heykəlləridir. Bu 
abidələr min illər boyunca 
torpağımızdan, qəlbimizdən 
boy verib ucalıb. Sevgimizin 
heykəli olub. Taleyimizə yazılan 
nəğmələr kimi oxunub və bu 
gün də oxunmaqdadır.    

Vaqif AĞALAROV,  
Naxçıvan televiziyasının  

baş redaktoru     

Qədim Naxçıvan abidələri

 � ...Osmanlı ordusunun əsgərlərinin zala girməsi ilə sükut yarandı.  
Canlı ifa edilən  Osmanlı marşları sanki minilliklərdən bu yana türkün  
keçdiyi tarixi zəfər yürüşlərini xatırladırdı. Hər bir tarixi yürüşdə türkləri 
qələbəyə, daha güclü olmağa səsləyən hərbi marşlar türk coğrafiyasının 
müxtəlif yerlərindən gəlmiş yüzə yaxın nümayəndənin alqışları ilə müşayiət 
olundu. Budur, bununla da artıq illərdir, ənənə halını almış və bu il 17-ci dəfə 
düzənlənən “ Türk dünyası gənclik günləri və qurultayı”nın açılış mərasimi 
başladı. İstanbulda Türk Xalqları Konseyi və Dünya Türk Gəncləri Birliyinin 
təşkilatçılığı ilə keçirilən mötəbər tədbir türk gəncliyini düşündürən vacib 
məsələlər ətrafında müzakirələr və çıxışlar edildi, gələcəkdə görüləcək işlər 
barəsində fikir mübadiləsi aparıldı.

Qurultayı Türk Xalqları Konseyinin baş-
qanı Mahmud Oral giriş sözü ilə açaraq, bu 
mötəbər tədbirin məqsəd və əhəmiyyətindən 
söz açdı. Ənənəvi olaraq keçirilən və türk 
dünyası gəncliyini birləşdirən qurultayın  
türk dünyası üçün önəmli rol oynadığını 
vurğuladı: “ Məqsəd türk xalqlarının qədim 
adət-ənənəsinin, mədəni irsinin gələcək 
nəsillərə çatdırılmasıdır.”

Dünya Türk Gəncləri Birliyinin sədri 
Əkrəm Abdullayev isə çıxışında qurultayın 
tarixi əhəmiyyətindən danışdı və bildirdi ki, 
budəfəki qurultayın DTGB-nin 25 illiyinə 
təsadüf etməsi ikiqat bayramdır. Bu gün 
əsas vəzifəmiz türk dilini, mədəniyyətini 
qorumaq, yaşatmaq və gələcək nəsillərə 
sağlam şəkildə çatdırmaqdır. Bu gün türk-
dilli ölkələrin bir araya gəlməsi, qarşılıqlı 
və səmərəli əməkdaşlıq etməsi üçün ciddi 
təşkilatlar fəaliyyətə başlayıb.  TürkPA 
(Türk Ölkələri Parlament Assambleyası),  
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurası 
(Türk Keneşi), TÜRKSOY və s. bu kimi 
qurumların yaranması müxtəlif sahələrdə 
əməkdaşlıq imkanları yaradıb: “ İnanıram 
ki, bu qurultayda müzakirə edilən məsələlər, 
səslənən fikir və təkliflər türk dünyasının 
gələcəyi baxımından mühüm əhəmiyyət 
daşıyacaq. Məqsədimiz türk dünyasının 

səsini, gerçəklərini  beynəlxalq qurumlara, 
ictimaiyyətə çatdırmaqdır. ”

Türkdilli  Ölkələrin Əməkdaşlıq Şura-
sının baş katibinin müavini Ceyhun Şah-
verdiyev təmsil etdiyi qurumun fəaliyyəti 
barədə məlumat verdi. Türk xalqları gəncləri 
arasında qarşılıqlı fikir mübadiləsi və 
əməkdaşlıq imkanlarının güclənməsi və daha 
faydalı layihələrin həyata keçirilməsi üçün 
bu cür  tədbirlər olduqca vacibdir.Qurultay-
dakı gənclər öz ölkələrinə qayıdanda burada 
müzakirə etdikləri  ideyalarla fəaliyyətlərini 
gücləndirəcəklər.

Azərbaycan  
nümayəndələri dedilər ki...
Azərbaycan nümayəndə heyətinin də 

təmsil olunduğu  qurultayda  Azərbaycan-- 
Slavyan Gəncləri Assosiasiyasının rəhbəri 
Səbuhi Abbasov, Azərbaycan Gənclər 
Təşkilatları Milli Şurasının ((NAYORA) 
nümayəndəsi Cavid Kərimov, Azərbaycan 
Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə 
Dövlət Dəstəyi Şurasının mətbuat xidmətinin 
rəhbəri, “Demokratik Azərbaycan Naminə”  
Gənclər İctimai Birliyinin sədri Elməddin 
Behbud və  Dünya Gənc Türk Yazarlar Birli-
yinin təmsilçisi, “ Xalq qəzeti”nin əməkdaşı  

Əfsanə Ələsgərli iştirak etdilər.
Açılış mərasimində çıxış edən Səbuhi Ab-

basov bu cür tədbirlərin Azərbaycan gəncləri 
üçün digər ölkələri təmsil edən həmkarlarla 
əməkdaşlıq etmək və daha yaxından tanımaq 
üçün fürsət olduğunu vurğuladı. Bildirdi ki, 
ölkəmizin müstəqillik qazanmasından sonra 
gənclər siyasətində də uğurlu addımlar atılıb. 
Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizinin 
Ermənistanın işğalı altında olduğunu vurğu-
layan natiq bildirdi ki, Qarabağ həqiqətləri 
və orada yaşanan insanlıq faciəsi bütün türk 
insanlarının acısıdır:“ Hesab edirəm, türkdilli 
ölkələrin gəncləri vahid bir internet platforma-
sında birləşməli, anti-türk əməliyyatlarına qarşı 
həmrəy şəkildə, sistemli mübarizə aparmalıdır-
lar. Eyni zamanda, türk xalqlarının tarixlərinə 
aid elmi-populyar  filmlər çəkilməlidir. 
Düşünürəm ki, bu yeniyetmə və gənclərin türk 
tarixinə olan marağını daha da artırmış olar."

Digər nümayəndə  Elməddin Behbud 
qurultaya toplaşan gənclərin böyük po-
tensiala malik olduğunu vurğuladı. Qeyd 
etdi ki, məhz intellektual, vətənsevər, milli 
dəyərlərimizə və tariximizə bağlı gənclərin 
əməkdaşlığı və vahid platformada birləşməsi 
sayəsində türk coğrafiyasının gələcəyi daha 
da parlaq olar. Qloballaşan dünyada türk 
coğrafiyasına qarşı  təhdidlər, Kərkükdə, Su-
riyada, Qarabağda, Əfqanıstanda  və s. baş 
verən qanlı olay və münaqişələr  hamımızı 
kədərləndirir. Ancaq biz problemlərimizi 
həmrəy şəkildə beynəlxalq qurumla-
ra çatdırmalı, bu sahədə fəaliyyətimizi 
gücləndirməliyik. O dedi:  

“ Hələ də iki soydaşımız Dilqəm Əsgərov, 
Şahbaz Quliyev  erməni girovluğundadır. 
Səbəb isə onların işğal altında olan  doğma 
yurdlarına--Qarabağa getmək istəyi, ata-ana-
sının məzarını ziyarət etməsidir. Düşünürəm 
ki, türk dünyası gəncləri olaraq bu cür 
məsələlərdə həmrəylik nümayiş etdirməliyik. 
O zaman daha güclü olarıq.”

Panel iclaslarındakı 
çıxışlardan 

Professor Kutluk Kaan Sümer türk 
dövlətlərinin iqtisadi potensial və imkanları 
ilə bağlı məruzə etdi. Gələcəkdə müxtəlif 
sahələrdə türk dövlətləri arasında əməkdaşlıq 
imkanlarının  bütövlükdə türk dünyasının 
tərəqqisinə müsbət təsir göstərəcəyini qeyd 
etdi.

Türk Ocaqları Ankara şöbəsinin 
təmsilçisi  Ersin Güzel türk xalqları arasın-
da ünsiyyət dili kimi Türkiyə türkcəsinin 
olduğunu vurğulasa da, həmçinin rus dilinin 
də istifadə edildiyini qeyd etdi. Bildirdi ki,  
önəmli olan hansı dildə ünsiyyət yaratmağı-
mızdan asılı olmayaraq, milli amal və ortaq 
dəyərlər ətrafında birləşməyimizdir.

Qazaxıstanlı nümayəndə, Nurgali 

Jusıpbay türk xalqlarının tarixin müxtəlif 
dönəmlərində əlifba dəyişikliyinə toxundu, 
artıq Qazaxıstanda latın əlifbasına keçidlə 
bağlı işlərə başlandığını söylədi: “ Bu, bizim 
üçün digər türk ölkələri ilə ədəbi, mədəni 
əlaqələri gücləndirmək baxımından da  bö-
yük addımdır.  Bu, o deməkdir ki, gələcəkdə 
bizdə də qəzet və jurnallar, kitablar latın 
əlifbasında çap olunacaq .”

Türk dünyası və media: 
 nələri etməliyik?

Panel iclaslarının biri,  yazıçı-pub-
lisist, Kərkük Kültür Dərnəyinin rəhbəri 
Şəmsəddin Küzəçinin rəhbərliyi altında 
türk dünyası gənc jurnalistlərinin iştirakı ilə 
sosial media, internet mediası başda olmaq-
la, türk dünyası mediasının vəziyyətinin, 
mediada ortaq türk dəyərlərinin,  tarixinin, 
önəmli hadisələrini  daha geniş və obyektiv 
işıqlandırılmasına həsr edildi. Bildirdi ki, bu-
nun üçün  gənc türk jurnalistlərinin üzərinə 
böyük vəzifələr düşür. Odur ki,  qloballaşan 
dünyada vahid informasiya platformasını 
formalaşdırmaq üçün sosial medianın imkan-
larından yararlanmaq vacibdir. 

   DGTYB təmsilçisi, “Xalq qəzeti”nin 
əməkdaşı Əfsanə Ələsgərli qloballaşan dün-
yada  ən böyük silahın informasiya olduğunu 
vurğuladı. Qeyd etdi ki, müasir dünyada türk 
xalqlarının səsini dünyaya eşitdirmək, dünya 
mediasında türk coğrafiyasına aid obyektiv 
xəbərlər görmək   istəyiriksə, müasir jurna-
listika və informasiya texnologiyalarının im-
kanlarından yararlanmalı, təşkilatlanmalıyıq. 
Bu gün informasiya məkanında sosial 
medianın gücü danılmazdır. Odur ki, sosial 
medianın verdiyi imkanlardan mədəni 
irsimizi, cəmiyyətdə baş verən önəmli hadisə 
və uğurlarımızı işıqlandırmaqla yanaşı,  hər 
bir toplumumuz üçün önəmli olan məsələləri 
, türk dünyasını narahat edən mövzuları 
ictimailəşdirməyi bacarmalıyıq.

Araşdırmaçı-publisist Aygün Həsənoğlu 
bildirdi ki, türk dünyasının bundan sonra da 
var olması üçün gənclər daha fəal olmalı və 
həmrəylik nümayiş etdirməlidir. O, Qara-
bağ həqiqətlərindən danışaraq, informasiya 
müharibəsində fəal olmağın vacibliyini 
vurğuladı.

Qurultayda Əkrəm Abdullayev səsvermə 
yolu ilə yenidən təşkilata rəhbər seçildi.

İki gün davam edən və fəal fikir 
mübadiləsi ilə yadda qalan qurultayın 
ədəbi-musiqili hissəsi tanınmış sənətçi Kaya 
Kuzucunun ifası ilə daha da rəngarəng oldu.
Onun oxuduğu “Ayrılıq”, “Krım”, Kərkük  
və digər türkülər alqışlarla qarşılandı.

Azərbaycan, Türkiyə, qazax, tatar və 
digər xalqlara məxsus mahnı və rəqslərin 
səsləndirilməsi qurultayın son gününü daha 
da rövnəqləndirdi. Balkandan Saxaya, Tür-
küstandan Anadoluya böyük bir coğrafiyanı 
əhatə edən türk gənclərinin yallı gedərək, 
rəqs etmələri bütövlükdə həmrəylik və dost-
luğu simvolizə etdi. 

Əfsanə BAYRAMQIZI,  
“Xalq qəzeti”

Türk dünyasının  gəncləri  
İstanbulda bir araya gəldilər

Uşaqların müdafiəsi dövlət 
siyasətinin prioritetlərindəndir

Xətai rayonunda keçirilən bayram  
təntənəsində bu fikir xüsusi vurğulandı

 � 1 İyun Uşaqları 
Beynəlxalq Müdafiə Günü 
Xətai rayonunda ənənəvi 
tədbirlər sıyahısında 
məxsusi yeri olan 
bayramlardan olduğu 
üçün bu il də rayon icra 
hakimiyyəti onu böyük 
təntənə ilə qeyd etdi. 

Uşaqların sevimli bay-
ramına elə Xətai Rayon İcra 
Hakimiyyətinin qarşısındakı 
yaraşıqlı parkda təşkil edilən 
tədbirlə start verildi. Rayon 
məktəblərinin aşağı siniflərini 
təmsil edən yüzdən çox şagirdin 
toplaşdığı parkda fidan balalar 
müəllimlərinin tapşırıqlarına 
uyğun fləşmob aksiyasını uğurla 
icra etmək üçün bütün baca-

rıqlarını ortaya qoymuşdular. 
İlk cəhdlərində ritmik musiqi 
sədaları altında Azərbaycan 
dövlətinin üçrəngli bayrağını 
yaradan uşaqlar, sonra meydan-
da “1 İyun” və “Sülh” sözlərini 
yazdılar. 

Fləşmob aksiyası başa 
çatdıqdan sonra Xətai Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Razim Məmmədov və YAP 
Xətai rayon təşkilatının sədri, 
Milli Məclisin deputatı Hüseyn-
bala Mirələmov uşaqları bayram 
münasibətilə təbrik etmək üçün 
onlara yaxınlaşdılar. Razim 
Məmmədov təbrik çıxışında 
bildirdi ki, ümummilli lideri-
miz Heydər Əliyevin uşaqlara 
sevgisi və məhəbbəti son dərəcə 
böyük olub. Məhz bu bayram 
günlərindən birində uşaqlar 
qarşısında çıxış edərkən ulu 
öndər demişdir: “Biz müstəqil 
Azərbaycanda çox problemləri 
həll edirik. Bunların içərisində 
ən vacib problemlərdən biri 
uşaqlara münasibət, uşaqlara 
qayğı, uşaqların təhsilinin, 
tərbiyəsinin təmin olunması və 
uşaqların qorunması, müdafiə 
edilməsidir”. Azərbaycanın 
dahi oğlunun bu sözləri onun 
hakimiyyəti illərindən başla-
yaraq ölkəmizdə dövlət uşaq 
siyasətinin əsasına çevrilmişdir. 

Natiq daha sonra qeyd etdi 
ki, bu gün də Prezident İlham 

Əliyevin Azərbaycan hökuməti 
qarşısında qoyduğu ən aktual 
vəzifələrdən biri uşaqların 
problemlərinin həlli, uşaq hü-
quqlarının qorunması, uşaqların 

yüksək qayğı ilə əhatə olunma-
sı, onların əlverişli mənəvi və 
sosial mühitdə böyüməsi üçün 
zəruri şəraitin yaradılması, 
hərtərəfli şəxsiyyət və layiqli 
vətəndaş kimi formalaşmasıdır. 

Bu istiqamətdə  mühüm 
tədbirlər həyata keçirildiyini 
qeyd edən icra başçısı bil-
dirdi ki, bütün bu məsələlərə 
Azərbaycanın Birinci vitse-pre-
zidenti, Heydər Əliyev Fondu-
nun prezidenti, UNESCO-nun 
və İSESCO-nun xoşməramlı 
səfiri Mehriban Əliyeva da 
böyük diqqətlə yanaşır. Son on 
beş ildə Heydər Əliyev Fondu 
tərəfindən uşaqların hərtərəfli 
inkişafı, keyfiyyətli təhsil, 
yüksək standartlara cavab 
verən tibbi xidmətlərlə təmin 
olunması istiqamətində önəmli 
layihələr həyata keçirilir.

Uşaqlari sevimli bayramları 
münasibətilə təbrik edən Milli 
Məclisin deputatı Hüseynbala 
Mirələmov isə qeyd etdi ki, 
ümummilli lider Heydər Əliyev 
uşaqlara təkcə sevgi və qayğı 
ilə yanaşmır, həm də onların 
sağlam gələcəyinə möhtəşəm 
töhfələr verirdi. Uşaqları 
Azərbaycanın gələcəyi hesab 
edən ulu öndər deyirdi: “Əziz 
uşaqlar, siz XXI əsrdə müstəqil 
Azərbaycanın qurucuları, 
yaradıcıları və Azərbaycanı 
yüksəklərə qaldıranlar olacaqsı-

nız. Biz sizə Azərbaycanı tapşı-
rırıq. Mən əminəm ki, bugünkü 
uşaqlar, bugünkü Azərbaycan 
gəncləri Azərbaycanın xoşbəxt 
gələcəyini təmin etməyə 
qadirdirlər”.  Əziz balar, ulu 

öndərin bu etimadını doğ-
rultmaq üçün həm mənən, 
həm də fiziki cəhətdən 
sağlam böyüməli, yaxşı 
oxumalı, Vətənimizə layiqli 
övlad olmalısınız. Buna, 
Prezidentimiz İlham Əliyev 
başda olmaqla, Azərbaycan 
dövləti hər cür şərait yaradıb. 
İnanıram ki, siz etimadı 
şərəflə doğruldacaqsınız. 

Uşaqları Müdafiə Günü-
nün növbəti bayram şənliyi 
rayonun Heydər Parkında da-
vam etdi. Yüzlərlə məktəbli 
əllərində gül dəstələri 

ilə ümummilli lider Heydər 
Əliyevin parkda ucaldılmış 
abidəsini ziyarət edib, xatirəsini 
ehtiramla yad etdi. Xətai 
Rayon İcra Hakimiyyətinin və 
YAP Xətai rayon təşkilatının 
təşəbbüsü ilə keçən tədbirdə 
icra hakimiyyəti başçısının 
müavini Jalə Abdıyeva uşaqları 
təbrik etdi və onlara həyatda və 
təhsildə uğurlar arzuladı. Xalqın 
gələcəyi olan uşaqlarla bağlı 
dövlət siyasətinin davamlı ola-
raq həyata keçirildiyini diqqətə 
çatdıran natiq bildirdi ki,  bu 
məqsədlə Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyev tərəfindən mühüm 
sənədlər imzalanır və  dövlət 
proqramları həyata keçirilir. 

Sonda müxtəlif dadlı 
təamların düzüldüyü bayram 
süfrəsinə dəvət alan uşaqlar 
üçün konsert proqramı təşkil 
edildi. Şənliyə  dəvət olunmuş 
incəsənət ustalarının,  klounla-
rın maraqlı çıxışları, rəngarəng 
rəqslər və əyləncəli oyunlar 
uşaqlara əsl bayram əhval-
ruhiyyəsi yaşatdı. 

Tədbir icra hakimiyyətinin 
sifarişi ilə Uşaqların Beynəlxalq 
Müdafiə Günü münasibətilə 
hazırlanmış bayram tortunun 
kəsilməsilə başa çatdı.

İlqar RÜSTƏMOV,  
“Xalq qəzeti”




