


 Əziz və dəyərli oxucularımız!
   “Ailə Qadın Uşaq” jurnalı olaraq bu dəfə də Sizlərin görüşünə 

gəlməkdən məmnunluq duyuruq. Həm də ona görə ki, bu dəfəki 
görüşümüz əlamətdar və gözəl günlərə – yaz fəslinə təsadüf edir. Çünki 8 
Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü kimi mötəbər bir bayramda, eləcə də, 
ənənəvi və milli bayramımız olan Novruz ərəfəsində sizlərlə birlikdəyik.
 2018-ci il öz gəlişi ilə bir sıra mühüm yeniliklər gətirdi. Bu il ölkə 
başçısı cənab İlham Əliyev tərəfindən “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
İli” kimi elan olundu və bu istiqamətdə mühüm tədbirlərin həyata 
keçirilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar müəyyən edildi. Jurnalımızda da 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ərəfəsində ailə, qadın və 
uşaq siyasəti istiqamətində görülən işlər və əldə edilən müsbət nəticələr 
barədə məlumatları əldə edə biləcəksiniz. AXC qısa ömründə böyük 
nailiyyətlər qazanmışdı. İlk dəfə qadınlara seçim hüququ tanıyan və qadın-kişi bərabərliyini təmin edən 
cümhuriyyət, milli ordu quruculuğu, milli valyutanın buraxılması, milli bankın yaradılması, 
demokratikləşmə, azad seçkilər, beynəlxalq əlaqələr və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən Azərbaycan 
istiqlalının rəsmən tanınması, Azərbaycanın bütövlüyünün təmin olunması, iqtisadi islahatların 
aparılması və digər sahələrdə böyük işlər görmüşdü. Azərbaycan qadınlarının tarixdə və bu günümüzdə 
ölkəmizin mədəni-siyasi həyatına oynadığı rol daim rəğbət doğurub. Şərqdə məhz Azərbaycanda 
qadınlara ilk dəfə seçkilərdə iştirak etmək hüququ verilmişdir, halbuki Avropa ölkələrinin əksəriyyətində 
bu məsələ hələ öz həllini tapmamışdı.
 Hər il olduğu kimi bu il də 8 Mart – Beynəlxalq Qadınlar Günü ölkəmizdə geniş şəkildə qeyd olunur. 
Ulu Öndər Heydər Əliyevin müdrik siyasəti nəticəsində qadınların ictimai-siyasi həyatda fəallığının  
artırılması, onların idarəetmədə təmsilçiliyi, bütün sahələrdə kişilərlə bərabər hüquqlara malik olması 
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Bu siyasəti daha da gücləndirən 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev ölkə həyatının bütün sahələrində hər zaman 
qadınlara xüsusi yer ayırır, onların hərtərəfli fəaliyyətinə geniş meydan verir, lider qadınların yetişməsi 
üçün geniş imkanlar yaradır. Dövlət tərəfindən qadınlara yaradılan şəraitin nəticəsidir ki, qadınlarımızın 
cəmiyyətdə yeri və nüfuzu günü-gündən daha da artır. Ölkəmizdə gender siyasətinin gücləndirilməsi, 
qadınların cəmiyyətdə rolunun yüksəldilməsi, yoxsulluğun azaldılması, məşğulluğun artırılması, 
qadınların sahibkarlığa cəlb olunması istiqamətində dövlət proqramları qəbul edilir. Görülən tədbirlərin 
nəticəsidir ki, Azərbaycan qadınları mühüm dövlət qurumlarında, parlament və bələdiyyələrdə, eləcə də, 
sahibkarlıq sahəsində uğurla təmsil olunur, ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi, elmi-mədəni proseslərdə fəal 
iştirak edir, ölkə idmanının inkişafına böyük töhfələr verirlər. Hər il 8 mart ərəfəsində Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən ölkə həyatında mühüm xidmətləri ilə seçilən 
bir sıra qadınların Sərəncamla təltif olunmaları qadınların fəaliyyətinə dövlətin verdiyi önəmin bariz 
nümunəsidir. Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın ölkənin 
ictimai-siyasi həyatındakı uğurlu fəaliyyəti, dövlətimiz, dövlətçiliyimiz naminə, xalqın rifahı üçün 
gördüyü işlər, xeyirxah əməllər bu gün Azərbaycan qadınının nə qədər fəal olduğunu təsdiq edir. 
Azərbaycanın birinci xanımının hərtərəfli parlaq fəaliyyəti, xeyirxahlıq missiyası, mədəniyyətimizin 
bütün dünyada təbliği sahəsində gördüyü işlər əsl örnəkdir. 
 Bundan əlavə, ailə, qadın və uşaq məsələləri istiqamətində Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata 
keçirilən tədbirlər haqqında məlumatları da jurnalımız vasitəsilə əldə edə bilərsiniz. Belə ki, 2017-ci ilin 
birinci yarımili ötən ilki sayımızda geniş şəkildə işıqlandırılmışdır. Bu dəfəki nömrəmizdə isə 2017-ci ilin 
ikinci yarımili və 2018-ci ilin əvvəllərində həyata keçirdiyimiz tədbirləri diqqətinizə təqdim edirik. 
Dövlət Komitəsi tərəfindən “Azərbaycan ailəsi” film festivalı, Məişət zorakılığı məlumat bankının 
təqdimatı, əlamətdar günlərlə (Milli Mətbuat Günü, Diabet Günü, Beynəlxalq Qızlar Günü, Ahıllar Günü 
və s.) əlaqədar vacib tədbir və seminarlar təşkil olunmuşdur. Jurnalın müvafiq bölməsində adıçəkilən 
tədbirlər haqqında ətraflı məlumat alacaqsınız. Bundan əlavə, jurnalın səhifələrində bu il yubileyi 
olan tanınmış Azərbaycan qadınları, psixoloq məsləhəti, istedadlı uşaqlar və digər maraqlı mövzular 
ətrafında məlumatları mütaliə edə biləcəksiniz. 
 Hörmətli oxucular!

    Sizi qarşıdan gələn Novruz bayramı və gözəl xanımlarımızı 8 Mart – Beynəxalq Qadınlar Günü 
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, ailə səadəti, qadın xoşbəxtliyi arzu edirik.  

                                                                                                  
                                                                                                       Hörmətlə, Hicran Hüseynova

           BAŞ REDAKTORDAN



 Ölkəmiz dünya miqyasında sürətlə inkişaf edən ölkələr sırasında öncül yerlərdən birini tutur. Sosial, iqtisadi, 
siyasi, mədəni, bir sözlə, bütün sahələrdə əldə edilən yüksək göstəricilər və nəticələr isə ölkəmizin qüdrətini daha da 
artırır. 
 Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ideyalarını böyük əzmlə və sədaqətlə həyata keçirən Yeni Azərbaycan 
Partiyasının yaradılmasının 25 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yubiley mərasiminin keçirilməsi, Milli-mənəvi 
dəyərlərimizin tərkib hissəsi olan islam dəyərlərini özündə əks etdirən və “İslam Həmrəyliyi İli”nə həsr olunmuş  
“2017-İslam Həmrəyliyi İli Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq konfransın 
keçirilməsi, Azərbaycanda iki milyard ton neft hasil olunması münasibətilə keçirilən təntənəli mərasimin təşkili, 
xüsusi strateji və tarixi əhəmiyyətə malik olan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı, qazanılmış uğurların əyani 
göstəricisidir. 



Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi iqtisadi və sosial siyasət hər bir bölgədə nəticəsini verir. 
Regionlarımızda uğurla icra edilən mühüm layihələr ölkəmizdə aparılan məqsədyönlü siyasətin bariz göstəricisidir. 



Ölkəmizdə yüksək əzmkarlıqla həyata keçirilən inkişaf strategiyası bütün sahələrdə uğurlu 
nəticələrini göstərir. Azərbaycan dünya miqyasında iqtisadi artım sürətinə görə ön sıralarda gedərək 
islahatçı ölkə kimi tanınır. Eyni zamanda, iqtisadiyyatın ayrılmaz tərkib hissəsi olan kənd 
təsərrüfatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində mühüm islahatlar reallaşdırılır,  regionlarda 
infrastruktur sahələrinin yaradılır.



Hazırda dünyanın ən mütərəqqi ölkələrinin təhsil prinsiplərindən yaradıcılıqla istifadə olunmaqla 
respublikamızda təhsil sistemi müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq bacarıqla təkmilləşdirilir. Azərbaycan 
dövlətinin, eyni zamanda, Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın uşaqların sosial 
müdafiəsinin gücləndirilməsi, təhsilin inkişafı, uşaq iştirakçılığının artırılması, onların sağlam və xoşbəxt 
böyümələri naminə gördüyü işlər övladlarımızın hərtərəfli inkişafına mühüm töhfələr verir. Reallaşdırılan 
məqsədyönlü islahatlar ölkəmizi müasir inkişaf səviyyəsinə çatdırmaqla yanaşı, həm də gələcək üçün də etibarlı 
zəmin yaradır. 



Dövlətimiz bütün sahələrdə olduğu kimi mədəniyyət sahəsinin inkişafına da xüsusi diqqət yetirir. 
Azərbaycanın zəngin tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması və təbliği üçün ölkəmizdə sistemli fəaliyyət həyata 
keçirilir. Bu gün Bakı şəhəri ilə yanaşı respublikamızın hər bir bölgəsində də tarixi-mədəni abilərimiz bərpa 
olunmaqla, qorunmaqla yanaşı müasir standartlara cavab verən mədəniyyət mərkəzləri, muzeylər, teatr binaları da 
tikilib istifadəyə verilir. 






























































































































