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Nyu-Yorkdakı toxucu qadınların əmək 
hüquqlarını müdafiə mitinqindən, 1910-cu ildə 
sosial-demokrat Klara Setkinin əmək və sosial 
bərabərlik hərakatına başlamasından çox-çox 
əvvəl Azərbaycan türkünün qadına layiq olduğu 
hörmət və ehtiramı göstərmək ənənəsi formalaş-
mışdır.

Heç də təsadüfi deyildir ki, Şərqdə ilk 
demokratik respublika quran Azərbaycan xalqı 
kişilərlə bərabər qadınlara da seçib - seçilmək 
hüququ verən mütərəqqi dövlətlərdən biri kimi 
bəşər tarixinə öz şərəfli adını yazdırmışdır. Biz 
bu şanlı tariximizlə haqlı olaraq fəxr edirik və 
gözəl ənənələrimizi yaşatmaqdan qürur duymaqda 
haqlıyıq.

Müasir Azərbaycan dövlətinin banisi və 
qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyev qadının 
ailədə və cəmiyyətdə roluna böyük önəm verirdi. 
Məhz ulu öndərin fərman və sərəncamları ilə 
ölkəmizdə qadın və ailə hüquqlarının qorunması, 
inkişafı sahəsində müvafiq təsisatlar yaranmış, 
qanunlar, dövlət proqramları qəbul edilmişdir. 
Hazırda gender münasibətlərinin, yaradılmış 
hüquq və imkan bərabərliyinin səviyyəsinə görə, 
Azərbaycan dünyada öncül yerlərdən birini tutur.

Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 
siyasəti kursunda qadın və ailə siyasəti strateji 

istiqamətlərdən biridir.
Bu gün ölkəmizdə qadınlar təhsil, elm, 

səhiyyə, dövlət idarəçiliyi sahəsində mühüm 
vəzifələr tutur, qanunvericilik və məhkəmə 
hakimiyyətində uğurla təmsil olunurlar.
Azərbaycan qadınının ailədə və cəmiyyətdə yeri-
nin və nüfuzunun yüksəlməsində, şübhəsiz ki, Bi-
rinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
tarixi xidmətləri vardır. Bu gün Mehriban xanım 
Azərbaycanı dünyada ləyaqətlə təmsil edən uğur 
simvolu kimi qəbul olunur. O, sülh, tolerantlıq, 
tərəqqi, xoş məram elçisi kimi öz doğma xalqına, 
bəşəriyyətə yorulmadan xidmət edir və bundan 
şərəf duyur. Mehriban xanımın xalqa xidmət 
nümunəsi gənc qızlarımız və qadınlarımız üçün 
tarixi örnəkdir. 

Azərbaycan qadınları hər cür sevgiyə, 
hörmətə, ehtirama layiqdir! Biz qadınlarımızı 
təkcə təqvim bayramı olan 8 Martda öymürük, 
ömür boyu sevirik. Sadəcə olaraq, bu gün sevgi-
mizi, hörmət və ehtiramımızı ifadə etməkdə daha 
cəsarətliyik.

Fürsətdən istifadə edib bu əziz bayram 
münasibətilə bütün anaları, bacıları, qızlarımızı 
səmimi-qəlbdən təbrik edirəm! 

Musa URUD, 
Milli Məclisin deputatı, şair

 Lakin qadının həyatımızdakı 
bu əzəli, ali statusu zaman-zaman 
pozulub. Bəşəriyyət sivil dəyərlər, 
uca məramlar ətrafında toparlan-
dıqca, ilkin olaraq, qadınların cəmiyyətdəki 
təbii-tarixi rolunun dirçəldilməsini aktuallaşdırıb. 
Təsadüfi deyildi ki, böyük Hüseyn Cavid deyir-
di: “Sürüklənən bəşəriyyət qadınla yüksələcək!” 
Bu humanist missiyanı kütləviləşdirmək üçün 
sosial anlayışların yüksəliş dövrü olan XX əsrin 
əvvəllərində qadınların şərəfinə təqvimdə ayrı-
ca gün təsis olunub. 

 Ümumiyyətlə, bayramlar həyatımızdakı 
uca dəyərləri hamılıqla, özü də təntənə ilə 
qeyd etmək ehtiyacından yaranıb. Hər bir 
xalqın mənəvi həyatında belə günlər az deyil. 
Dünya xalqlarının birlikdə bayram etdiyi günlər 
isə vur-tut bir neçədir. Onlardan biri də dünya-
nın hər yerində məhz qadınların adına qeyd 
edilən Beynəlxalq Qadınlar Günüdür.

 Tarixən, ailədə və cəmiyyətdə qadına 
böyük hörmət bəsləyən Azərbaycan xalqı da 
dünyada öncüllər sırasında 8 Mart Beynəlxalq 
Qadınlar Gününü böyük sayğı ilə qeyd 
etməyə başlayıb. Artıq bir əsrdən çoxdur ki, 
ölkəmizdə qadınlar günü ehtiramla qeyd olu-
nur. 8 Mart bayramının məram və məzmunu 
zaman keçdikcə, ictimai quruluş dəyişdikcə, 
Vətənimizdə daha dərindən başa düşülüb, 
qiymətləndirilib. Ümummilli dəyərləri həmişə 
ucalıqlara qaldıran, qadınların ictimai həyatda 
rolunu daim yüksəldən ulu öndər Heydər 
Əliyevin 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Gününü 
“bizim bütün bayramlar içərisində ən gözəli” 
adlandırması heç də təsadüfi deyildi.

 Yaxşı deyiblər ki, insanı dünyaya analar 
gətirdiyi kimi, onunla bağlı ən ülvi arzular da 
ana ürəyində yuva qurur. İnsanlıq isə bu gözəl 
diləklərin pərvazlanmasına yaradılan imkan 

və şəraitlə yüksəlir. Analarımızın ötən zaman-
larda ən böyük arzularından biri yurdumuzun 
müstəqillik əldə etməsi idi. Bu tarixi diləyin 
gerçəkləşməsi analarımıza indiki nəsillərin ən 
böyük töhfəsidir. Qadınlar həm də dünyamızı 
dinc, ehtiyacsız, firavan görmək istəyirlər. 
Bu yöndə də müstəqillik illərində ölkəmizdə 
əsrlərə bərabər irəliləyiş olub.

 Bayramlar bizə gerçəkləşən 
istəklərimizdən yaranan xoş duyğular yaşatdı-
ğı kimi, yeni arzularımıza da qanad taxır. Bu, 
ən gözəl bayram günündə mən qadınlarımıza 
olan borcumuzu layiqincə qaytarmağın vacib-
liyini bir daha hamıya xatırlatmaq istəyirəm. 
Yada salmaq istəyirəm ki, qadının incidildiyi, 
aşağılandığı cəmiyyətlər və toplumlar həmişə 
lənətə düçar olub. Xoş diləkli, ağzı dualı, 
qədəmləri rüzi-bərəkətli analarımız ən yüksək 
diqqət və qayğıya layiqdirlər. Şükürlər olsun ki, 
çağdaş cəmiyyətimiz bu zərurəti kifayət qədər 
anlayır və gerçəkləşdirməyə çalışır. 

 Mən analarımıza bu günlərdə 
sevgilərimizin timsalı olaraq bağışladığımız 
bahar müjdəli, min bir ətirli güllər kimi təravətli, 
gözəl günlər arzulayıram. Azərbaycan 
qadınlarını bütün dünyanın sonsuz sayğı 
ilə qeyd etdiyi 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar 
Bayramı münasibətilə təbrik etməkdən böyük 
məmnunluq duyuram. Qoy qadınlarımızın 
hər qayğısını çəkdikləri həyatımız dincliyə, 
səadətə və bolluğa bürünsün!

Çingiz ABDULLAYEV, 
 Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, 

Xalq yazıçısı

Ana, qadın şərəfinin 
tarixən çox uca tutulduğu 
ölkəmizdə qadınların adı ilə 
bağlı bu çağdaş bayram hər 
il həyatımızı cəmiyyətin zərif 
məxluqa olan ehtiramı və 
qədirbilənliyi ilə mənalandırır. 
8 Martın yaratdığı sevinc və 
sayğı duyğuları min illərdən 
bəri milli bayram kimi qeyd 
edilən Novruzqabağı xoş 
əhvalı və təntənəni də 
ikiqat artırır. Bu bayram bizə 
beynəlxalq həyatdan gəlsə 
də, xalqımıza çoxdan doğma 
və əziz olub. Müstəqillik 
illərində isə ümummilli bay-
ramlar sırasında 8 Martın 
yeri, dəyəri bir az da artıb. 

Ümummilli lider Heydər 
Əliyevin müəyyən etdiyi 
ənənənin davamı olaraq, hər 
il 8 Martda Prezident İlham 
Əliyev dövlətimizin və xalqı-
mızın adından Azərbaycan 
qadınlarını səmimi təbrik 
edir, onlara ən xoş arzularını 
çatdırır. Bu ali münasibət 
qadınlar gününün daha bir 
ümumxalq bayramı kimi 
ölkəmizdə yüksək səviyyədə 
qeyd edilməsinə yüksək sti-
mul yaradır. Belə bir diqqətin 
nəticəsidir ki, qadınlarımızın 
cəmiyyətdə mövqeyi və nüfu-
zu ildən-ilə yüksəlir. 

Xalqın qadınlarla bağ-
lı duyğu-düşüncələrini, 
kişilərin onlara məxsusi 
sevgisini dərindən və yüksək 
bədiyyatla ifadə edən şair 

və yazıçılarımız isə bu 
mövzuda bütöv bir kitabxa-
na yaradıblar. Böyük söz 
ustası Səməd Vurğunun 
“Adın şərəflidir sənin ey 
qadın, Dahilər anası çağrılır 
adın” misraları milli qadın-
lığın uca tərifi kimi səslənir. 
Ən tərifli sözlərimizin, uca 
diləklərimizin ünvanı bundan 
sonra da analarımız, bacıları-
mız, qız balalarımız olacaq.

Təsadüfi deyil ki, 
ailələrdə, kollektivlərdə ba-
harın ilk çiçəklərini, dünyanın 
ən ətirli və yaraşıqlı güllərini 
8 Martda analarımıza, 
qız-gəlinlərimizə, ulu Dədə 
Qorquddan üzü bəri “başım 

baxtı, evim taxtı”– deyib 
öydüyümüz xanımlarımıza 
təqdim edirik. Həm evdə, 
həm də bayırda həyatın ikiqat 
yükü altında olan qadınlarımı-
zın yükünü azaltmaq, şərəfini 
yüksəltmək üçün dövlətimiz 
mümkün olan hər şeyi edir, 
hər birimiz onların qayğısını 
azaltmaq, məmnunluğunu 
artırmaq üçün hər bir 
fədakarlığa hazırıq. 

Hər 8 Mart bayramı 
qadınların cəmiyyətdə 
rolunun və onlara sevgi-
sayğının yüksəldilməsi ilə 
bağlı ölkəmizdə də görülən 
işlərin hesabatına, həllini 
gözləyən məsələlərin isə 

önə çəkilməsi tələbinə 
çevrilir. Bu gün Azərbaycan 
qadını evdə və işdə, ölkədə 
və beynəlxalq aləmdə 
dərin zəkası, yüksək his-
siyyatı, hərtərəfli bacarığı, 
çağdaş dünyanın çağırış-
larına mükəmməl cavab-
ları ilə mötəbər mövqeyə 
yüksəlmişdir. Həyatın elə bir 
sahəsi yoxdur ki, qadınları-
mız orada yüksək səviyyəli 
iştirakları ilə təmsil olunma-
sınlar. Dövlətimizin ikinci ali 
şəxsi səviyyəsinə yüksəlmiş 
Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
ölkəmizdə və dünya miq-
yasında gerçəkləşdirdiyi 

humanist missiya, çoxşaxəli 
fəaliyyət Azərbaycan qadını-
nın beynəlxalq aləmə təqdim 
etdiyi nadir örnək kimi qəbul 
olunur.

Hamımız üçün çox 
əziz olan bahar təravətli 
bu ümumdünya bayramı 
günündə Azərbaycan qadın-
larına möhkəm çansağlığı, 
gözəllik, ailə səadəti, bütün 
arzu-istəklərinə qovuşmaq 
imkanı arzu edirəm. Qoy 
ana-bacılarımızın nəsibi 
xoşbəxtlik, firavanlıq, bir-
birindən xoş sabahlar olsun!

Qəlbimizə sevgi, ehtiram, 
xoş diləklər gətirən bu gündə 
ümumi dərdimiz olan, ötən 
üç onillikdə ana-bacılarımıza 
hamıdan artıq bəla gətirmiş 
Qarabağ münaqişəsinin qan-
qadasız aradan qaldırılmasını 
arzu etməkdən qiymətli nə 
ola bilər? Odur ki, növbəti 8 
Mart bayramına qədər yur-
dumuzda ədalətli, dayanıqlı 
Sülhün bərqərar olması xalqı-
mızın ən böyük arzusudur. 

Cavanşir FEYZIYEV, 
Milli Məclisin deputatı, 

fəlsəfə doktoru

Dünyanın bütün sivil, mədəni xalq-
ları qadınlara böyük dəyər verirlər. 
Azərbaycan xalqı da hər zaman ana-
lara, qız və gəlinlərə, bütün xanımlara 
böyük hörmət və ehtiram göstərib, 
onların şərəfini uca tutmağı bacarıb. 

Qeyd etmək lazımdır ki, 
Azərbaycanda qadınlara qayğı və 
hörmət xalqımızın min illər boyu 
formalaşan milli-mənəvi, əxlaqi 
dəyərlərindən qaynaqlanır. Bu gözəl 

ənənə bu gün davam edir. 
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini 

bərpa edəndən sonra ulu öndər 
Heydər Əliyev milli dövlətçilik 
tariximizdə qadın siyasətinin əsasını 
qoymuşdur. 1998-ci ildə ümummilli 
liderin təşəbbüsü ilə Azərbaycan 
qadınlarının I qurultayı keçirilmiş-
dir. Dahi siyasətçi qurultayda tarixi 
nitq söyləyərək fəxrlə demişdir ki, 
Azərbaycan qadınları ölkəmizin 
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak 
edərək, ölkəmizin hərtətəfli inkişafına, 
tərəqqisinə böyük töhfə verəcəklər.

Birinci qurultaydan iki il  sonra, 
2000-ci il martın 6-da ulu öndər 
“Azərbaycan Respublikasında dövlət 
qadın siyasətinin həyata keçirilməsi 
haqqında” fərman imzalamışdır. 
Sənədin ilk bəndində göstərilirdi ki, 
Azərbaycan Respublikasının bütün 
dövlət qurumlarında fəaliyyət növü 
nəzərə alınmaqla, qadınların rəhbərlik 
səviyyəsində kişilərlə bərabər təmsil 
olunması təmin edilməlidir.

Təqdirəlayiq haldır ki, son illər 
ölkəmizdə qadınlara diqqət və qayğı 
daha da artmışdır. Prezident İlham 
Əliyev 2006-cı ildə Azərbaycanda 
dövlət qadın siyasətinin daha 
mütəşəkkil və ardıcıl şəkildə apa-
rılması üçün Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi 
yaradılması məqsədilə sərəncam im-
zalamışdır. Elə həmin il Azərbaycan 
Respublikasının Milli Məclisi “Gen-
der bərabərliyi haqqında” Qanun 
qəbul etmişdir. 2014-cü ildə isə ölkə 
Prezidentinin sərəncamı ilə “Ana və 
uşaqların sağlamlığının yaxşılaşdırıl-
masına dair (2014–2020-ci illər üçün) 
Dövlət Proqramı təsdiq edilmişdir. 

Bu günlərdə Azərbaycan Preziden-
ti 8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü 

münasibətilə Azərbaycan qadınlarına 
təbrik məktubu ünvanlayıb. Orada 
deyilir: “Respublikamızda təşəbbüskar 
qadınlarımızın öz yaradıcı potensial-
larını gerçəkləşdirmələri üçün əlverişli 
zəmin mövcuddur. Dövlətçiliyimizin 
əsaslarının möhkəmləndirilməsinə 
yönəlmiş fəaliyyətləri ilə onlar 
yeniləşən ölkəmizin ahəngdar 
yüksəlişinin təmin edilməsində 
əhəmiyyətli rol  oynayırlar”. 

Ölkəmizdə öz fəaliyyəti ilə seçilən 
qadınların sayı çoxdur. Azərbaycan 
qadınları istənilən sahədə uğur 
qazanmaqla yanaşı, gözəl ailə sahibi 
olmağı və Vətənə layiqli vətəndaşlar 
yetişdirməyi bacarırlar. 

Azərbaycan qadınları hər zaman 
Prezident İlham Əliyevin və Birinci 
vitse–prezident Mehriban Əliyevanın 
diqqət və qayğısı ilə əhatə olunublar. 
Azərbaycanda da hər zaman qadı-

nın ailədə, işdə, həm də cəmiyyətdə 
layiqli yer tutması dövlətimiz üçün 
prioritetdir. Azərbaycan dövləti son 
illər qadınların layiqli işlə təmin olun-
maları, onların və övladlarının sağlıq 
durumunun daim yaxşılaşdırılması, 
aztəminatlı ailələrin güzəranının 
yüksəldilməsi üçün düşünülmüş və 
ardıcıl işlər həyata keçirir. Ana və 
uşaqlara verilən müavinətlər ilbəil 
artırılır, körpələr və uşaqlı analar üçün 
nəzərdə tutulan imtiyazların həcmi 

mütəmadi olaraq artırılır.
Qadının cəmiyyətdə ən böyük 

missiyası sağlam, ağıllı, tərbiyəli 
övladlar tərbiyə edərək böyütməkdir. 
Taleyin qisməti ilə ata-analarını 
itirən uşaqlar da var. Bakının Yeni 
Günəşli qəsəbəsindəki 2 saylı uşaq 
evində məhz valideyn himayəsindən 
məhrum olmuş uşaqlar tərbiyə olurlar. 
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər 
Əliyev Fondunun prezidenti Mehri-

ban Əliyeva bu qəbildən olan digər 
müəssisələr kimi, həmin ünvanı da 
tez-tez ziyarət edir, hər bir uşağın qay-
ğı və problemi ilə yaxından maraqlanır. 
Uzun illər həmin müəssisədə tərbiyəçi 
işləyən Zümrüd Yusifova deyir ki, 
Mehriban xanımın adı bu uşaqların 
dilindən bir an belə düşmür, onların 
çoxu ölkəmizin birinci xanımını özünə 
ana bilir.

Bu gün ölkəmizdə elmi, intel-
lekti, kübarlığı ilə seçilən ziyalı 

xanımlarımız çoxdur. Onlardan 
biri– Azərbaycan Turizm və Menec-
ment Universitetinin professoru, 
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru 
Minaxanım Əsədli ölkəmizdə qadınla-
ra göstərilən diqqət və qayğıdan çox 
razılıq edir: “O cəmiyyət ki, qadına 
layiq olduğu dəyəri verir, onun ölkənin 
ictimai-siyasi həyatındakı fəaliyyəti 
üçün şərait yaradır belə toplumlar 
daha sürətlə inkişaf və tərəqqi edir. 

Müstəqil Azərbaycanın son illər əldə 
etdiyi parlaq uğurlarda qadınlarımızın 
rolu böyükdür”. 

Bu gün 8 Mart Beynəlxalq 
 Qadınlar Günüdür. Bu bayram sevgi, 
zəriflik, gözəllik rəmzi olan qadınla-
rın bayramıdır. Qoy hər bir ana bu 
gün bir daha balasından “Sən ən 
yaxşı anasan!” sözlərini eşitsin. Qoy 
hər bir Azərbaycan gənci saf, ülvi 
məhəbbətlə sevdiyi qıza onun layiq 
olduğu böyük sevgini bəxş etsin! Qoy 
mərd, igid oğullarımız doğma torpaq-
larımızdan düşməni qovub, narahat 
şəhid ruhlarını və onların fədakar 
analarını sevindirsinlər! Axı bütün 
qadınlar bu böyük sevgiyə, qayğıya 
layiqdirlər.

Azərbaycan qadını gözəl, ismətli 
olduğu kimi, ağıllı, işgüzar və kre-
ativdir. O, Azərbaycanın tərəqqi və 
intibahında fəal iştirak etməyi özünün 
vətəndaşlıq borcu sayır və bundan 
haqlı olaraq böyük qürur duyur.

M.ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti”

RİH başçısı Alimpaşa 
Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan 
qadını tarixin bütün dövrlərində 
yüksək mənəvi-əxlaqi xüsusiyyətləri 
özündə birləşdirib. Qədim köklərə 
söykənən milli ailə dəyərlərinin 
daşıyıcısı olan Azərbaycan qadını 
həm də cəmiyyətin gələcəyi üçün 
sağlam nəsil yetişdirən bir ana ola-
raq həmişə dərin hörmət və ehtirama 
layiq olub.

İcra hakimiyyətinin başçısı 
bildirib ki, müasir Azərbaycanın 
qurucusu, ümummilli lider Heydər Əliyev ölkəyə 
rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə qadınlarımıza 
yüksək qiymət vermişdir. Bu ənənələrə sadiq 
qalan Prezident İlham Əliyev qadınların ictimai-
siyasi fəaliyyətinin artırılmasına xüsusi önəm 
verir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan qadını artıq 
cəmiyyətimizdə öz layiqli yerini tutub. Onların 
arasında ən yüksək vəzifələrdə çalışanlar da var. 
Fəxrlə deyə bilərik ki, Azərbaycanın Birinci vitse-
prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, 
UNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri 

Mehriban xanım Əliyevanın haqq-
ədalət, humanizm, xeyriyyəçilik 

və bəşəri prinsiplərə söykənən, sərhəd tanımayan 
çoxşaxəli fəaliyyəti nəinki Azərbaycan, eləcə də 
dünya qadınları üçün əsl örnəkdir.

Tədbirin sonunda Şəmkir rayonunun ictimai-
siyasi və mədəni həyatında fəallığı ilə seçilən 
qadınlara icra hakimiyyəti başçısının fəxri 
fərmanları və hədiyyələr təqdim olunmuşdur.

Hamlet QASIMOV, 
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Dünyanın ən gözəl sözləri ana haqqında deyilən 
sözlərdir...
Dünyanın ən gözəl şeirləri qadınlara yazılan şeirlərdir.

Amma qadın təkcə gözəllik və ilham mənbəyi  deyil, 
həm də ədalət, birlik, bərabərlik, tərəqqi rəmzidir.

Dünyada qadına məhəbbətin və hörmətin ən böyük 
örnəyi türklərə məxsusdur. Bizim ulu nənələrimiz 
ulu babalarımızla birlikdə at  minmiş, qılınc çalmış, 
ev qurmuş, uşaq böyütmüş, yurd  salmış, Vətən 
yaratmışlar.

8 Martdan çox-çox əvvəl...

Qadınlarımız ən uca 
sevgi-sayğılara layiqdirlər

8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü artıq 
illərdən bəri eyni gündə dünyanın hər 
yerində, hər bir ailədə böyük sevgi və 

təntənə ilə qeyd edilən, bəlkə də, yeganə bay-
ramdır. Bu, hər şeydən əvvəl, qadınların öz 
çevrəsində qədir-qiymətinin etiraf olunması, 
həm də onların kişilərlə bərabər hüquqlarının 
hər bir dövlətdə və bütövlükdə, beynəlxalq 
aləmdə təsbit olunması ilə bağlıdır.

Azərbaycan qadınları tariximizin hər bir dövründə 
cəmiyyətin mənəvi dayağı olmuşlar. Xalqımızın əsrlər 
boyu təşəkkül tapmış zəngin milli-mədəni sərvətlərinin 
hifz edilməsində və ali bəşəri keyfiyyətlərin nəsildən-nəslə 
ötürülməsində onların misilsiz xidmətləri vardır.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Cəmiyyətin mənəvi dayağı 
missiyasını daşıyanlar

Bəşəriyyət  qadınlara 
ehtiramla  yüksəlir

 Qadın hamımıza anadır, bacıdır, xaladır, bi-
bidir. Analıq qadının həyatda ən uca məqamıdır. 
Buna görə də Ana adı dünyada insan üçün hər 
şeydən qiymətli olan Vətənlə qoşa tutulur, hər 
ikisi müqəddəs sayılır. Analar ulu baba-nənəmiz 
Adəmdən-Həvvadan üzü bəri həyatın ağır yü-
künü çəkiblər, buna görə də seviliblər, hamıdan 
üstün tutulublar. 

Milli ailə dəyərlərimizin 
daşıyıcıları 8 Mart Beynəlxalq 

Qadınlar Günü 
müwnasibətilə 
Şəmkir Rayon İcra 
Hakimiyyətinin 
təşkilatçılığı ilə şənlik 
keçirilib. Tədbirdə rayon 
icra hakimiyyəti başçısı 
aparatının əməkdaşları, 
rayonun ictimai-siyasi 
və mədəni həyatında 
fəallığı ilə seçilən qa-
dınlar, eləcə də azsaylı 
xalqların nümayəndələri 
iştirak ediblər.
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