
X alqımız Tomiris, Möminə xatun, Sara xatun, Tuti Bikə, 
Nigar, Həcər kimi dərin zəkaya, möhkəm iradəyə malik 
hökmdar, diplomat, döyüşçü qadınlarımızla və onların 

xələfləri ilə fəxr edir. Azərbaycan qadınının göstərdiyi qeyrət 
nümunəsi tariximizin şanlı səhifələridir.

Ulu öndər Heydər Əliyev qadının 
rolunu və fəaliyyətini çox yüksək 
qiymətləndirir və deyirdi: "Qadın 
bəşərə yaraşıq, zinət, insanlığa 
şərəf, şan-şöhrətdir. Qadın uca-
lıq, ülvilik məbədidir, ismət, qeyrət, 
qüdrət rəmzidir... Ana ilahi qüvvə, ulu 
varlıqdır, alilik, adilik, aqillik zirvəsidir, 
yaradan, yaşadan, ərsəyə gətirən, 
kamala yetirəndi, saf duyğular, zərif 
hisslər, incə mətləblər timsalıdır".

Qadınlar ölkəmizin əhalisinin 
50,1 faizini təşkil edir. Sosial-iqtisadi 
həyatda fəal iştirak edən xanım-
larımızın məşğul əhalinin ümumi 
sayındakı xüsusi çəkisi 48,2 faizdir. 
Əhaliyə səhiyyə və sosial xidmətlərin 
göstərilməsi sahəsində çalışanların 
77,6 faizi qadındır. Azərbaycanda 
hər 100 təhsil alana 47 qadın düşür. 
Bütövlükdə, savadlılıq 100 faizə 
çatdırılıb. Yaşı 15 və yuxarı olan 
qadınlar arasında savadlılıq 99,8 
faizdir. 2000-ci ilə qədər Milli Məclis 
deputatı olan qadınların xüsusi çəkisi 
4,3 faiz təşkil edirdisə, həmin ildə 
keçirilmiş seçkilərdən sonra göstərici 
18,2 faiz təşkil etmişdir. Dövlətimizin 
müstəqillik tarixində ilk dəfə Milli 
Məclisin spikeri qadın seçilib. 2004-cü 
ildə bələdiyyə orqanlarında qadınlar 
4 faiz təşkil edirdisə, 2019-cu ildə 
bələdiyyəyə seçilən qadınların xüsusi 
çəkisi 39 faiz olub. 

Builki Beynəlxalq Qadınlar 
Gününü əsl bayram kimi qeyd 
etməyə Azərbaycan qadının daha 
çox mənəvi haqqı var. Çünki o, 
44 günlük Vətən müharibəsində 
torpaqlarımızı işğaldan qurtaran, 
canını, qanını Vətənə fəda edən igid 
oğulların anası, bacısı, xanımıdır. 
Qadınlar zərif cinsin nümayəndələri 
sayılsalar da, güclü iradələri ilə milli 
azadlıq hərəkatının ön sıralarında 
Vətənimizin ərazi bütövlüyü və sü-
verenliyi uğrunda mübarizə apa-
rıblar. Azərbaycanın müstəqilliyinin 
ilk illərində, Ermənistanın ölkəmizə 
hərbi təcavüzü ilə başlanan Qa-
rabağ müharibəsində qadınla-
rımızın fədakarlığı, şücaəti yeni 
tariximizin şərəfli səhifələridir. 
Milli qəhrəmanlarımız jurnalist 
Salatın Əsgərova, Birinci Qara-
bağ müharibəsinin şəhidi Qaratel 
Hacımahmudova, İkinci Qarabağ 
müharibəsinin qadın hərbçi şəhidi 
Arəstə Baxışova... Azərbaycan qadı-
nının vətənsevərlik, mərdlik, cəsarət 
simvollarıdır.

Dünyada qadın fəallığını ehtiva 
edən çeşidli məqamlar var. Buraya, 
ilk növbədə, yerli mentalitet, adət-
ənənələr daxildir. Bizim ölkəmizdə 
qadın öncə ailə ocağının qoruyucusu 
kimi assosiasiya olunur. Azərbaycan 
qadınına milli mənliyimizdə dərin 
kök salmış ənənələr məxsusdur: 
nəciblik, xeyirxahlıq, fədakarlıq, 
mətinlik, qayğıkeşlik, insanpərvərlik. 
Hüseyn Cavidin “Ana” pyesinin baş 
qəhrəmanı Səlma xanım onun evinə 
sığınan düşməni belə oğlu Qanpo-
laddan gizlətməsi ilə Azərbaycan 
qadınının işıqlı obrazını təcəssüm 
etdirib. Beləcə, Azərbaycan qadınının 
mərdliyi, böyüklüyü ədəbiyyatımızda 
layiqincə vəsf olunub. Hər bir 
azərbaycanlı qadın adını göylər qədər 
uca tutur, “Ana” məfhumunu Vətənin 
simvolu sayır. 

Sovet dövründə qadınları-
mız cəmiyyətimizin inkişafına öz 
töhfələrini veriblər. İlk qadın pedaqoq 
Mədinə Qiyasbəyli, ilk dramaturq 
Səkinə Axundzadə, ilk qadın-
bəstəkar Ağabacı Rzayeva, Şərqdə 
ilk opera yazan bəstəkar qadın 
Şəfiqə Axundova, ilk xanım opera 
müğənnisi Şövkət Məmmədova, 
balet sahəsində ilk nümayəndəmiz 
Qəmər Almaszadə, ilk peşəkar 
rəssam Maral Rəhmanzadə, ilk qadın 
heykəltəraş Zivər Məmmədova, ilk 
həkim-ginekoloq Ədilə Şaxtaxtinska-
ya şöhrət tarixinə pozulmaz səhifələr 
yazıblar. Oftalmoloq  alim Zərifə 
Əliyeva, şərqşünas alim Aidə İmanqu-
liyeva Azərbaycanın şöhrət tacı olub-
lar. İlk kinoaktrisa, İlk xanım kimyaçı 
akademik İzzət Orucova, biologiya 
sahəsində akademik Validə Tutayuq, 
uşaq pediatr-kardioloqu Adilə Nama-
zova beynəlxalq aləmdə yetərincə 
tanınıblar. Onlar həm Azərbaycan 
elminə, mədəniyyətinə, ictimai-siyasi 
tərəqqiyə layiqli töhfələrini veriblər və 
indi də bu ənənə davam edir. 

Müstəqillik dövründə qadınların 
rolu daha da artıb, həyatı gözəlləşib. 
Ölkəmiz 1995-ci il iyunun 30-da 
 BMT-nin “Qadınlara münasibətdə 
ayrı-seçkiliyin bütün formalarının 
ləğv olunması haqqında” Konvensi-
yasına qoşularaq, öz üzərinə mü-
vafiq öhdəliklər götürüb. Müstəqil 
Azərbaycanın 1995-ci ildə qəbul olun-
muş ilk Konstitusiyası ilə cinsindən 
asılı olmayaraq, hər bir vətəndaşın 
bərabər hüquq və azadlıqları təsdiq 
edilib. Hökumət gender bərabərliyi 
ilə bağlı normativ hüquqi aktlar qəbul 

edib. Ulu öndərin 1998-ci il yanvarın 
14-də imzaladığı “Azərbaycanda 
qadınların rolunun artırılmasına 
dair tədbirlər haqqında” Sərəncamı, 
daha sonra “Azərbaycan Respubli-
kası Qadın Problemləri üzrə Dövlət 
Komitəsinin yaradılması haqqında” 
Fərmanı qadınların ictimai-siyasi 
həyatda iştirakının genişləndirilməsi 
strategiyasının əsaslarını təşkil edir. 

2000-ci il martın 6-da imzala-
nan “Azərbaycan Respublikasında 
dövlət qadın siyasətinin həyata 
keçirilməsi haqqında” Fərman qender 
bərabərliyi və qadınların imkanları-
nın genişləndirilməsinə xidmət edib. 
Bu hüquqi sənədlə kişilərlə yanaşı, 
qadınların da respublikanın bütün 
dövlət strukturlarında təmsil olunma-
sı, həmçinin qanunvericiliyin qender 
ekspertizasının keçirilməsi nəzərdə 
tutulub.  2000-ci ildə Azərbaycan Res-
publikasının Qadın Problemləri üzrə 
Milli Fəaliyyət Planının (2000-2005-ci 
illər) təsdiqi gender bərabərliyinə dair 
normativ hüquqi aktların məntiqi da-
vamı idi. 2006-cı ildə “Gender (kişi və 
qadınların) bərabərliyinin təminatları 
haqqında” Qanun qəbul edilib. 
Həmin ildə  Prezident İlham Əliyevin 
sərəncamı ilə Qadın Problemləri üzrə 
Dövlət Komitəsi Ailə, Qadın və Uşaq 
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsi kimi 
yenidən formalaşdırılıb.

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev 
Fondunun prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın UNESCO və  ICESCO-nun 
xoşməramlı səfiri olması iftixar 
doğurur. Bu gün Azərbaycan qadını 
məhz Mehriban xanımın timsalın-
da bütün dünyada öz layiqli yerini 
tapıb. Ölkənin birinci xanımı həm 
gözəl ana, həm tanınmış ictimai-si-
yasi xadim, həm də yüksək ləyaqətli 
bir Azərbaycan qadınıdır. O, dünya 
ictimaiyyətinə göstərir ki, Azərbaycan 
qadını xeyriyyəçi, mərhəmətli, 
ictimai-siyasi fəaliyyətdə olan bir 
insandır. Birinci xanımın ölkəmizdən 
kənarda apardığı xeyriyyəçilik işləri 
Azərbaycan qadınının humanizm, 
mərhəmət kimi dəyərlərə malik 
olduğunu, dövlət strukturlarında, 
siyasi arenada və digər sahələrdə 
Azərbaycan qadınının istedadlı 
mütəxəssis kimi fəallıq göstərdiyini 

nümayiş etdirir. Mehriban xanım 
valideyn mehrindən uzaq olub, 
uşaq evlərinə verilənlərin qayğısına 
qalır, onları himayəyə götürür, həyat 
şəraitlərini yaxşılaşdırmaq üçün 
yerləşdikləri mərkəzləri, evləri təmir 
və bərpa etdirərək onlar üçün hər cür 
şəraitin yaradılmasına çalışır, həyata 
keçirdiyi layihələr əsasında uşaqların 
maarifləndirilməsi və sağlam ruhda 
tərbiyə olunmasını diqqətdə saxlayır. 

Texnoloji tərəqqinin, elmi kəşflərin 
hakim olduğu çağdaş cəmiyyətdə 
qadınlarımız yeni statusa malikdirlər. 
XXI əsrin Azərbaycan qadını daha 
güclüdür, cəmiyyət həyatının bütün 
sahələrində uğurla çalışır, müstəqil 
düşüncəsini ifadə edə bilir, həyatını 
planlaşdırır. Xanımlarımız sosial var-
lıq olaraq, siyasi müstəvidə fəallıqları 
ilə seçilir, ölkə hüdudlarından kənarda 
da tanınır, beynəlxalq qurumlarda 
dövlətimizi ləyaqətlə təmsil edirlər.

ICESCO tərəfindən elan olunan 
“Qadınlar ili” çərçivəsində “Qadınlar 
və qızlar elmdə” Beynəlxalq Günü 
münasibətilə fevralın 11-də video-
konfrans formatında keçirilən tədbirdə 
Azərbaycan Respublikanın Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyeva qeyd edib ki, elm, texnologiya 
və innovasiya dünyada cəmiyyətlərin 
sosial-iqtisadi inkişafının aparıcı 
qüvvəsidir. Mehriban xanım ICESCO-
nun xoşməramlı səfiri olaraq bu 
sahələrə daha çox sərmayə yatır-
mağa, habelə zəruri siyasət və birgə 
fəaliyyət planları işləyib hazırlamağa 
dair çağırış edib. 

Cəmiyyətimizdə say üstünlüyünə 
malik olan qadınların yüksək təhsilə 
yiyələnməsi çox zəruridir. Çünki 
təhsilli qadın ağıllı millət, yetkin nəsil 
deməkdir. Bu gün qızlarımızın dünya 
ölkələrində təhsil almaq imkanları 
daha da genişlənib. Prezidentin 28 
fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edil-
miş “Gənclərin xarici ölkələrin nüfuzlu 
ali təhsil müəssisələrində təhsil alma-
larına dair 2022–2026-cı illər üçün 
Dövlət Proqramı”ndan, heç şübhəsiz 
ki, onlar da geniş bəhrələnəcək və 
xaricdə təhsil alıb geri dönərkən 
qabiliyyətlərinə uyğun məsul vəzifələr 
tutacaqlar. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”nin bölgə müxbiri

Qloballaşma dalğasının ənənəvi dəyərlər sistemini sürəkli 
dəyişikliklərə məruz qoyduğu bir vaxtda xanımlarımız milliliklə 
müasirliyin vəhdətini daxili aləmlərinin ayrılmaz tərkib hissəsinə 
çevirərək nəsillərin varisliyi prinsipini qoruyur və ədəbi-ictimai, 
elmi-mədəni fikir salnaməmizdə iz qoymuş maarifpərvər 
sələflərinin yolunu şərəflə davam etdirirlər.

İlham ƏLİYEV  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Azərbaycan qadınları 
cəmiyyətin ön sırasındadırlar

Bayramın mübarək, Azərbaycan qadını!
Xanımların bayramı münasibətilə qələmə aldığımız bu sətirləri bilavasitə 

Azərbaycan qadınına müraciətlə başlasaq da, əslində bütün dünya 
xanımlarını nəzərdə tutduq. Çünki bu bayram dünyanın bütün qütblərində, 
ölkələrində, xanımların yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi ən böyük və ən kiçik 
yaşayış məntəqələrində də qeyd edilir. Azərbaycan qadınlarına gəlincə isə 
deməliyik ki, xalqımıza üzağlığı gətirən 44 günlük müharibədəki möhtəşəm 
qələbəni bizə məhz Azərbaycan qadınının dünyaya gətirib, tərbiyə edib 
vətənpərvər kimi yetişdirdiyi mərd oğullarımız bəxş ediblər. 

Mən ixtisasca həkiməm. Yəni insanların 
sağlamlığının keşiyində durmalıyam və duru-
ram. Ancaq insanların sağlamlığının keşiyində 
duran ən böyük qüvvə analardır. Onlar öv-
ladlarını sağlam böyütməklə xalqımıza və 
dövlətimizə misli görünməyən xidmət göstərirlər. 
Anaları təbrik edirəm!

Mənim fəaliyyətimin əsas istiqamətlərindən 
biri müəllimlikdir. Ancaq səmimiyyətlə və 
qətiyyətlə etiraf edirəm ki, xalqımızın ən böyük 
müəllimi məhz qadınlardır. Şükür edirəm ki, 
ölkənin təhsil sistemində çalışanların yarıdan 
çoxu xanım müəllimlərdir. Qadın müəllimlərimizi 
təbrik edirəm!

Təvazökarlıqdan kənar olsa da, deyim ki, 
mən daim ölkənin ictimai-siyasi həyatındakı 
proseslərin içərisində olmuşam. Ona görə yaxşı 
bilirəm ki, bu gün Azərbaycan qadını ölkənin ic-
timai-siyasi həyatında, sözün həqiqi mənasında, 
aparıcı qüvvələrdən birinə çevrilmişdir. Bu gün 
Azərbaycan qadını ölkənin Birinci vitse-prezi-
dentidir, nazirdir, deputatdır, səfirdir, siyasətçidir, 
dövlət qulluqçusudur. Ölkəmizin ictimai-siyasi 
həyatına xüsusi töhfələr verən xanımlarımızı 
təbrik edirəm!

Tale elə gətirib ki, mən hələ gənclik 
illərimdən etibarən elm mühitində fəaliyyət 
göstərmişəm. Ona görə də yaxşı bilirəm ki, 
bu gün Azərbaycan elminə xidmət edənlərin 
böyük əksəriyyəti xanım alimlərimizdir. Elm 
sahəsindəki xanım həmkarlarımı təbrik edirəm!

Mən möhtərəm dövlət başçımızın şəhid 
anaları ilə görüşlərində nümayiş etdirdiyi 
hörməti, ehtiramı, səmimiyyəti görəndə, onlara 
göstərilən diqqətin miqyasının şahidi olanda 
özümü xoşbəxt hiss etmişəm. Bu qadın bayramı 
günündə şəhid anaları qarşısında baş əymək 
istəyim də elə xoşbəxtlikdir. 

Biz öz liderimizin möhtəşəm rəhbərliyi, xalqı-
mızın misli görünməmiş qətiyyəti və ordumuzun 

dünya hərb tarixinə düşən rəşadəti nəticəsində 
ərazi bütövlüyümüzü bərpa etmiş və 30 il 
davam edən münaqişəyə son qoymuşuq. 
Ancaq dünyanın bir çox yerlərində müharibə 
və münaqişələr davam edir. Çox təəssüf ki, 
həmin münaqişələrdən biri də bizim dostumuz-
la müttəfiqimiz arasındadır. Ona görə də bu 
Beynəlxalq Qadınlar Günündə münaqişədə olan 
bütün ölkələrin xanımlarına, xüsusən, analara 
səbir, dözüm, təmkin diləyir, həmin ölkələrin də 
tezliklə sülhə, sabitliyə qovuşmasını arzulayı-
ram.

Bayramın mübarək, Azərbaycan qadını!
Bayramınız mübarək, dünya xanımları!
İnanıram ki, sizin birlikdə nümayiş etdirdiyi-

niz həmrəylik anaların göz yaşını təbəssümlə, 
körpə hıçqırtılarını isə könül açan gülüşlə əvəz 
edəcək. Bu, mütərəqqi düşüncəli bütün kişilərin 
arzusudur. Bayramınız mübarək!

Əhliman ƏMİRASLANOV,  
akademik, Əməkdar elm xadimi

Azərbaycan qadınları ictimai 
həyatda xüsusi fəallıq göstərirlər

Azərbaycan qadını həmişə öz iradəsi 
və mərdliyi, sədaqəti, ailəyə, milli mənəvi 
dəyərlərimizə bağlılığı ilə cəmiyyətimizin 
həyatında, dövlətçiliyin güclənməsində, 
xalqımızın milli-mənəvi dəyərlər sisteminin 
formalaşmasında mühüm rol oynayıb. Tarixin 
bütün dövrlərində qadınlarımız həm sədaqətli, 
ləyaqətli həyat yoldaşı, həm görkəmli ictimai 
xadim, həm də təmsil olunduqları sahələrdə 
özlərini peşəkar mütəxəssis kimi təsdiq edib, 
kişilərlə çiyin-çiyinə mübarizə aparıblar. 

Hazırda ölkəmizin elə bir sahəsi yoxdur ki, 
orada qadınlar təmsil olunmasınlar. Bu isə əsası 
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qo-
yulan və möhtərəm  Prezidentimiz cənab İlham 
Əliyevin uğurla davam etdirdiyi güclü dövlət 
qadın siyasətinin məntiqi nəticəsidir.

Bu gün Azərbaycan hökuməti qadınların 
iqtisadi sferada öz potensiallarını artırması üçün 
müxtəlif həvəsləndirici və təşviqedici tədbirlər 
görür. Qadınların biznes sahələri yaratma-
sı üçün dövlət tərəfindən güzəştli kreditlərin 
verilməsi, müxtəlif vakansiyalara qadınların cəlb 
olunması kimi tədbirlər bunlardan sadəcə bir 
neçəsidir.

Bir sözlə, Cənubi Qafqaz regionunun lider 
dövləti olan Azərbaycan Respublikası insan hü-
quq və azadlıqlarının mühüm tərkib hissəsi olan 
qadın hüquqlarının qorunması, düzgün gender 
siyasətinin həyata keçirilməsi baxımından da 
örnək təşkil edir. 

Hazırda mədəniyyət sahəsində çox istedadlı 
qadınlarımız çalışırlar. Onlar arasında görkəmli 
rəssamlar, bəstəkarlar, yazıçı və şairlər 
var. Bu sənət adamları mədəni həyatımızın 
zənginləşməsində yaxından iştirak edirlər.

 Fürsətdən istifadə edərək Vətən 
müharibəsində şəhid olmuş oğullarımızın ana-
ları qarşısında baş əyirəm. Onlar sınmadılar, 
əyilmədilər. Dedilər: “Təki Vətən yaşasın!”.

8 Mart Beynəlxaq Qadınlar Günü 
münasibətilə bütün xanımlarımızı təbrik edir, 
onlara cansağlığı, xoşbəxt həyat, ailə səadəti 
arzulayıram!

Ömər ELDAROV,  
akademik

Dünyanın bir çox ölkələrində olduğu kimi, Azərbaycanda da 8 Mart Beynəlxalq 
Qadınlar Günü sevilən bayramlardandır. Bizim qadınlar hər cür təbrikə, ən 
böyük sevgiyə layiqdirlər. Qadınlar cəmiyyətin çox dəyərli, əvəzedilməz 
nümayəndələridirlər. Qadınlar tarix boyu xalqımızın taleyində əhəmiyyətli rol 
oynayıblar.

Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi Ukraynadakı 
vəziyyətlə bağlı soydaşlarımıza müraciət edib

Azərbaycanın Polşadakı səfiri Nərgiz 
Qurbanova Ukraynada yaranmış vəziyyətlə bağlı 
soydaşlarımıza müraciət edib.

Müraciətdə Polşa 
ərazisinə keçmiş Azərbaycan 
vətəndaşları üçün səfirlik 
tərəfindən mümkün dəstək 
göstərildiyi qeyd edilib. 
N.Qurbanova diqqətə çat-
dırıb ki, ilkin məlumata 
əsasən, Ukraynadan Polşa 
ərazisinə təqribən 1000 nəfər 
vətəndaşımız keçib. 300 
nəfər vətəndaşımız səfirlik 
tərəfindən mehmanxanalara 
yerləşdirilib və bu məqsədlə 
iri tutumlu avtobuslar kirayə 
götürüb: “Qeyd etmək istərdik 
ki, bir çox vətəndaşımızın 
səyahət sənədlərində problem 
vardır. Həmin vətəndaşlara 
qayıdış şəhadətnamələrinin 
əldə edilməsi üçün konsulluq 
xidməti göstərilmişdir”.

Eyni zamanda, bildirilib ki, 
obyektiv səbəblərdən hazırda 

mehmanxanalarda yerlərin 
sayında ciddi məhdudiyyətlər 
mövcuddur. Bu səbəbdən Pol-
şanın icra qurumları tərəfindən 
təşkil edilmiş müvəqqəti sığı-
nacaq yerlərində yerləşdirilmiş 
vətəndaşlarımızdan xahiş 
olunur ki, təxliyə olunanadək 
həmin yerlərdə qalsınlar və 
yerləşmə ünvanı, pasport-
larının fotoşəkli və əlaqə 
məlumatlarını səfirliyin 
0048576900183 telefon 
nömrəsinə bağlı olan vat-
sap tətbiqinə göndərsinlər: 
“Hazırda Azərbaycana təxliyə 
reysinin təşkili üzərində 
çalışırıq. Təxliyə səfirlikdə 
tərtib edilmiş siyahıya müva-
fiq olaraq həyata keçiriləcək. 
Növbəlilik əsasında, ilk 
olaraq qadınlara, uşaqlı 
valideynlərə, yaşlılara və 

tələbələrə üstünlük veriləcək. 
Təxliyə barədə məlumat 
vətəndaşlarımızın telefon 
nömrələrinə göndəriləcək. Mü-
vafiq məlumat gəldikdən sonra 
vətəndaşlarımızdan səfirliyin 
təlimatına uyğun şəkildə 
hərəkət etmələri xahiş edilir”.

Yekunda imkanı olan 
vətəndaşlarımızdan xahiş 
olunub ki, Polşadan Türkiyə 
və Gürcüstan üzərindən 
Azərbaycana hərəkət edən 
təyyarə reyslərindən istifadə 
etsinlər. Polşada Türk Hava 
Yolları və LOT şirkətləri 
gündəlik əsasda Varşava-
dan İstanbula, LOT şirkəti, 
həmçinin Tbilisiyə, “Wizzair” 
şirkəti isə həftədə 3 dəfə 
Kutaisiyə uçuşlar həyata 
keçirir.

Elgün NİFTƏLİ, 
AZƏRTAC-ın xüsusi 

müxbiri

Varşava
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