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İlə böyük ümidlərlə
qədəm qoyuruq

M

üstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət
müstəqilliyini bərpa etməsinin ən çətin
dövründə – ölkəmizin dünya xəritəsindən
silinmə təhlükəsi yarandığı bir şəraitdə belə ağır
təhlükənin qarşısının alınmasının yeganə yolu
el gücünün birləşdirilməsi, mənfur düşmənlərə
qarşı birgə mübarizə aparmaq idi. Bu yolun əsas
istiqaməti dünya azərbaycanlılarının sıx vəhdətinin,
həmrəyliyinin yaradılmasından keçirdi. Belə bir
həmrəyliyi öz nadir təxəyyül süzgəcindən keçirərək,
reallaşdıran beynəlxalq aləmdəki siyasi gərdişlərdə
güc və söz sahibi olan, görkəmli dövlət xadimləri
sırasında ön cərgədə dayanan, müdriklik, bəşərilik,
ədalətlilik, obyektivlik, xeyirxahlıq zirvələrini fəth
edən dahi Heydər Əlirza oğlu Əliyev oldu.

Ulu öndərin Azərbaycanın müstəqilliyinin
bərpa olunmasını gözü götürməyənlərə qarşı
apardığı çoxcəhətli mübarizəsinin prioritet
istiqamətlərindən birinin -- 31 dekabra Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün yaradılmasına gətirib çıxarması hamının ürəyincə
oldu. Ümummilli liderimiz hər sahədə olduğu
kimi, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin
də bacarıqlı memarı olmaq missiyasının
şərəfli yükünü öz çiyinləri üzərinə götürdü
və bunu müdrikliklə həyata keçirdi. Bunun
sayəsində müxtəlif səbəblərdən dünyanın
bütün nöqtələrinə səpələnmiş Azərbaycanın
vətənsevər oğul və qızlarının həmrəylik günü
təsis edildi. Bununla Azərbaycanı özünə
dayaq, doğma Vətən hesab edənlərin xarici
ölkələrdə yaratdıqları diaspor təşkilatçılığının
möhkəm bünövrəsi qoyuldu.
Bir ziyalı kimi əminliklə deyə bilərəm
ki, ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli inkişaf konsepsiyasını böyük
müvəffəqiyyətlə davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində
ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişaf tempi fonunda bütün sahələrdə olduğu kimi, siyasi,
mədəni, incəsənət, elm, təhsil, səhiyyə və
digər sahələrə dövlət qayğısı sayəsində
sürətli inkişafa nail olundu. Beynəlxalq
əlaqələrini durmadan genişləndirən, iş
prosesini təkmilləşdirən, yeni layihələr üzrə
fəaliyyət göstərən elm, təhsil, səhiyyə işçiləri
onlara göstərilən diqqət və qayğıya adekvat

olaraq Azərbaycan övladlarının elmi biliklərə
dərindən yiyələnmələri, hərtərəfli sağlam
böyümələri, vətənsevər övlad kimi yetişmələri
üçün bütün potensiallarının səfərbər olunması yolu ilə əllərindən gələni etməyə çalışırlar.
Dövlətçiliyimizin əbədiliyinə,
müstəqilliyimizin dönməzliyinə xidmət edən
elm, təhsil və səhiyyə işçiləri özlərinin fədakar
əməkləri, yerinə yetirdikləri faydalı işləri,
maarifləndirici peşələri ilə daim Prezidenti
dəstəkləyir, onun daxili və xarici siyasətini
ürəkdən bəyənirlər. İl-ildən uğurlu gəlir. Bu
mənada Azərbaycan xalqı 2020-ci ilə böyük
ümidlərlə qədəm qoydu.
Mən fürsətdən istifadə edərək,
Azərbaycan Prezidenti başda olmaqla xalqımızın, millətimizin hər bir nümayəndəsini
31 Dekabr -- Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü və 2020-ci ilin gəlişi
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, soydaşlarımızın hər birinə cansağlığı, xoşbəxtlik,
sülh, səadət, başımız üzərində aydın səma,
firavan həyat diləyir, mükəmməl yaradıcılıq
və quruculuq işlərində yeni – yeni nailiyyətlər
arzulayıram.
Əhliman ƏMİRASLANOV,
akademik, SSRİ Dövlət mükafatı
laureatı, beşinci çağırış Milli Məclisin
səhiyyə komitəsinin sədri

Prezident İlham Əliyevdən
ölkəmizin bədxahlarına açıq mesaj
Dövlət başçımızın istənilən nitqi,
müsahibəsi, imzaladığı sənədlər
həm dostlarımız, tərəfdaşlarımız,
həm də bədxahlarımız tərəfindən
maraqla qarşılanır və diqqətlə
öyrənilir. Dostlarımız gənc müstəqil
Azərbaycan dövlətinin nailiyyətlərinə
sevinib, sevincinə şərik olurlarsa,
bədxahlarımız istənilən uğurumuza
kölgə salmaq, şər, böhtan, iftira kampaniyasına start verməyə çalışırlar. Dövlət başçımızın ötən
il dekabrın son günlərində Rusiya Federasiyasının “Rossiya-24” televiziya kanalına verdiyi müsahibə də izləyicilərin
hər iki qütbündə böyük maraq oyatmışdır.

Təbii ki, müsahibədə əsas məsələ Azərbaycan --Rusiya ikitərəfli
münasibətləri və regiondakı digər məsələlər idi. Ancaq yaşlı nəslin
nümayəndəsi olaraq məni daha çox maraqlandıran məqam cənab
Prezidentin müsahibəsində Böyük Vətən müharibəsi deyilən qanlı
illərdə Azərbaycan xalqının nümayiş etdirdiyi qəhrəmanlıq və
fədakarlıq barədə dedikləri idi.
Cənab Prezident xatırlatdı ki, biz Böyük Vətən müharibəsində
həlak olanların xatirəsinə ehtiramla yanaşırıq: “Azərbaycan bizim
ümumi Qələbəmizə böyük töhfə verib. 120-dən çox Sovet İttifaqı
Qəhrəmanı əslən Azərbaycandandır. Bizim müəssisələrdə gecəgündüz hərbi texnika, o cümlədən məşhur “Katyuşa” raketləri istehsal edilirdi. Ona görə ki, həmin illərdə Azərbaycan sənayesi inkişaf
etmişdi. Həmçinin Sovet ordusu üçün neftin 70 faizini, benzinin 80
faizini, sürtkü yağlarının 90 faizini Azərbaycan təmin edirdi, bunlar
olmasa idi, müharibədə qalib gəlmək mümkün olmazdı. Biz bilirik
ki, Hitler ordusunun çox hücumlarının uğursuz olması yalnız yanacağın vaxtında gətirilməməsinin nəticəsi idi”.
Dövlət başçımız ötən ilin oktyabr ayında – Aşqabadda MDB-nin
sammitində danışdığı bir faktı rusiyalı televiziya tamaşaçılarının
da nəzərinə çatdırdı: “Məşhur bir kadrda Hitlerə üzərində alman
dilində “Xəzər dənizi” sözləri yazılmış tort gətirirlər. Orada Xəzər
dənizinin sərhədlərində qara rəngli əridilmiş şokolad tökülüb. Hitler
svastikanı götürüb düz Bakı sözü yazılan yerə qoyur. Onun planları
belə idi. Bakının tutulması Sovet İttifaqı üçün fəlakət olardı. Ona
görə ki, Sovet İttifaqı mühüm bir komponentdən məhrum edilərdi.
Bizim vətəndaşlar üçün isə bu, ona görə fəlakət olardı ki, bütün neft
quyuları minalanmışdı. Əgər faşistlər Bakını tutmağa nail olsaydılar,
hər şey havaya uçar, yüz minlərlə insan həlak olardı. Buna görə də
Böyük Vətən müharibəsi və Vətən uğrunda həlak olanlar haqqında
xatirə – Azərbaycandan müharibədə iştirak etmiş 600 mindən çox
döyüşçünün 300 mini həlak olub -- bizim üçün müqəddəsdir. Biz
bunu xatırlayırıq və ehtiramla yad edirik”.
Fikrimizcə, cənab Prezidentin bu məsələni yüksək səviyyədə qabartması, təkcə faşizm təmsilçilərini qəhrəmanlaşdıran Ermənistana
və onun havadarlarına deyil, eləcə də, dünyanın hər yerindəki
bədxahlara verilən dərs idi.

Telman HACIYEV,
fəlsəfə elmləri doktoru, professor, Əmək veteranı

Bu il daha yüksək
uğurlar qazanacağıq

A

zərbaycan xalqı Yeni ilə qədəm qoydu. Bu
gün hər birimiz ötən ildə qazandıqlarımızı,
ölkəmizin nailiyyətlərini götür-qoy edir,
gələcəkdə görüləsi işlərimiz barədə düşünürük. Mənim
üçün ömrümün bu çağında Azərbaycanımızı regionun
qüdrətli dövləti kimi görmək əsl mənada fəxarətdir.
Fəxr edirəm ki, Azərbaycanın ulu öndərin ideyalarını
cəsarətlə, dönmədən həyata keçirən İlham Əliyev kimi
lideri var. Onun müdrik siyasəti nəticəsində Azərbaycan
ötən 16 ildə çox böyük uğurlar qazanmışdır.

Azərbaycanı yeni
nailiyyətlər gözləyir
Biz azərbaycanlılar
ona görə xoşbəxt
xalqıq ki, sakit, firavan,
rahat həyat yaşayırıq.
Bunun da səbəbkarı
dünyada islahatçı
lider kimi tanınan
dövlət başçımızdır.
Biz 2019-cu ili yeni
islahatlar dövrü kimi
başa vurduq. Bütün
sahələrdə olduğu
kimi, bu islahatlar
mədəniyyətimizdən,
incəsənətimizdən də
yan keçməyib. Mən mədəniyyət sahəsinin adamıyam. Ona görə də
bu sahədəki uğurlarımızla daha yaxından tanışam və yaxşı bilirəm
ki, cənab Prezident mədəniyyətə xüsusi diqqət və qayğı göstərir.
Konkret bir faktı xatırlatmaq istərdim. 2019-cu il martın
1-də cənab Prezident və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyeva bir qrup mədəniyyət xadimi ilə görüşdü. Bu səmimi görüş
hər bir mədəniyyət xadimi üçün unudulmaz xatirə kimi yaddaşlarda qalacaq.
Prezident mədəniyyət və incəsənət xadimlərini səbirlə dinlədi,
onların problemlərini, qayğılarını daha yaxından öyrəndi. Bu
görüşdən sonra mədəniyyətimiz, incəsənətimiz çox şey qazandı.
Əvvəla, cənab Prezident görüşdən sonra yaradıcılıq ittifaqlarına və
birliklərinə, kino çəkilişlərinə əlavə vəsait ayırdı.
Biz, mədəniyyət sahəsinin işçiləri belə görüşlərdən ilhamlanırıq. Biləndə ki, sənin zəhmətin qiymətləndirilir, arxanda dövlətin
dayanır, onda daha həvəslə, məsuliyyətlə işləmək istəyirsən.
Ötən bir ildə cənab Prezidentin mədəniyyətlə bağlı tədbirlərdə
iştirakı da incəsənət xadimlərimizə yeni yaradıcı stimul vermişdir. Mən bu görüşlərdən bir neçəsində iştirak etmişəm və sözün
doğrusu, böyük məmnunluq hissi keçirmişəm. Milli İncəsənət Muzeyinin yeni korpusunun açılışında Prezidentin və birinci xanım
Mehriban Əliyevanın iştirakı bizim mədəni həyatımızda əlamətdar
hadisə oldu.
Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda heykəlinin qoyulması ilə
bağlı hazırlıq işləri davam etməkdədir. Artıq Bakıda xalqımızın
əfsanəvi qəhrəmanı Koroğlunun yeni heykəlinin qoyulması ilə
bağlı təşəbbüs irəli sürülmüşdür.
Rəssamlıq Akademiyasının rektoru kimi onu da deməliyəm
ki, ötən il kadrların yetişdirilməsi ilə bağlı işlər də uğurla davam
etmişdir.
Biz Azərbaycan mədəniyyətini ötən il dünyada kifayət qədər
təbliğ edə bilmişik. Rəssamlarımızın mötəbər sərgi salonlarında
nümayiş etdirilən əsərləri incəsənətimizin mühüm nailiyyətidir.
Qarşıdan daha məsuliyyətli bir dövr gəlir. Daha ciddi işləmək,
hədəflərimizə doğru inamla irəliləmək lazım gələcək.
Mən bu məsuliyyətli vəzifələrin həyata keçirilməsində xalqımıza uğurlar diləyir, Prezidentimizin ətrafında daha sıx birləşməyi
arzu edirəm.
Ömər ELDAROV,
Xalq rəssamı, heykəltəraş, akademik

Y

ola saldığımız 2019-cu il xalqımız üçün
uğurlu oldu. Bu il ictimai-siyasi, sosial,
iqtisadi həyatımızda, eləcə də beynəlxalq
aləmdə Azərbaycanın nüfuzunun yüksəldilməsi ili
kimi tariximizdə qalacaqdır. İlin əvvəlində cənab
Prezidentin başladığı sosial islahatlar böyük uğurlarla
davam etdirildi. İslahatlar nəticəsində 4 milyon 500
mindən çox insanın həyat şəraiti yaxşılaşdırıldı. Belə
ki, cənab Prezidentin imzaladığı 30-a yaxın fərman
və sərəncamı əhatə edən iki islahat zərfi nəticəsində
sosial sahədə olduqca böyük yenilənmələr baş verdi. Əməkhaqları, pensiyalar,
müavinətlər artdı, yeni pensiya növləri təsis olundu.
Pensiyanın minimum məbləğinə görə
Azərbaycan MDB məkanında birinci yerə
çıxdı. İl ərzində minimum əməkhaqqı 2 dəfə
artırılaraq 250 manata çatdırıldı və büdcədən
maliyyələşən bütün təşkilatlarda çalışanların
əməkhaqqı qaldırıldı. Eyni zamanda, yeni
iş yerlərinin açılması, məşğulluğun təmin
olunması və digər sosial proqramlar da
uğurla icra olundu. Ünvanlı sosial yardım
proqramının həyata keçirilməsində şəffaflıq
və əhatəlilik dairəsi daha da genişləndi.
Özünüməşğulluq proqramları daha böyük
auditoriyanı, xüsusilə aztəminatlı ailələri,
qaçqın və məcburi köçkünləri, əlilləri əhatə
etdi. Bununla əlaqədar sosial xidmətlərin
daha keyfiyyətli, operativ və şəffaf həyata
keçirilməsi məqsədilə iki DOST xidməti
mərkəzi açıldı. “ASAN xidmət” mərkəzlərinin
şəbəkəsi və əhatə dairəsi genişləndirildi.
İlin ikinci yarısında Azərbaycanda çox
ciddi struktur və kadr islahatlarına start
verildi və cənab Prezidentin təşəbbüsü
ilə aparılan bu islahatlar nəticəsində həm
idarəetmə sahəsində, həm də gənc kadrların,
xüsusilə dünyanın tanınmış univesitetlərində
təhsil almış, təcrübə keçmiş, beynəlxalq
təşkilatlarda çalışmış gənc kadrların rəhbər
vəzifələrə təyin olunması, eyni zamanda,
həm Nazirlər Kabinetində, həm də Prezident
Administrasiyasında strukrur dəyişikliyinin
aparılması çevik, operativ, vətəndaşa yönəlik
xidmət göstərən bir idarəetmə strukturunun
formalaşması Azərbaycanda modern dövlət
quruculuğuna start verildiyinin əlamətləridir.
Dövlət başçısının elan etdiyi kimi, biz 2025ci ildə inkişaf etmiş dövlətlər sırasına çıxmağı
qarşımıza məqsəd qoymuşuq. Ona görə də
hər bir sahədə şəffaflıq, dürüstlük olmalı,
korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı mübarizə
daha ciddi şəkildə aparılmalıdır. Cənab
Prezidentin dediyi kimi, dövlət siyasətinin
mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı, onun
rifahı dayanır. Məhkəmə-hüquq sistemində
yeni konsepsiya qəbul olundu və bu sahədə
də uğurlu islahatlar həyata keçirildi.
Ölkədə hərtərəfli islahatların aparılması
üçün geniş hüquqi bazanın yaradılması,

çevik qanunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış
edilməsi, lazımi qanunların vaxtında qəbul
olunması üçün Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatlar yeni parlament
seçkilərinin keçirilməsi, bununla da Milli
Məclisi daha çevik, işlək quruma çevirmək
məqsədi ilə təşəbbüslə çıxış etdilər. Artıq
parlament seçkilərinin vaxtı da bəllidir və bu
sahədə ciddi hazırlıq işlərinə başlanılıb.
Bütün bunlara rəğmən, 2019-cu ili
islahatlar və uğurlar ili adlandırmaq olar. Bu
yaxınlarda cənab Prezidentin yerli televiziyalara verdiyi geniş və əhatəli müsahibəsində
də qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan ictimai,
sosial, iqtisadi, siyasi xidmətlər sistemini yenidən qurur, modernləşdirir və daha
müasir dövlətə çevirir. Bununla əlaqədar
olaraq ən vacib şərtlərdən biri sabitliyimizi,
beynəlxalq aləmdə nüfuzumuzu qoruyub
saxlamaq, qeyri-neft sektorunu daha da
inkişaf etdirməkdir. Keçən il qazanılan uğurlar
əsas verir ki, yaxın illərdə əhalinin sosial
rifahı daha da yaxşılaşacaq. Bütövlükdə, yola
saldığımız ili uğurlu hesab edirəm.
Başda cənab Prezidentimiz olmaqla, xalqımızı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik
edir, hamıya cansağlığı arzulayıram.

“Könüllülər ili”ndə gəncliyin potensialından
daha səmərəli istifadə ediləcək

R

espublikamızda dövlət gənclər siyasətinin
müəyyənləşdirilməsi və uğurla həyata keçirilməsi
ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Məhz dahi şəxsiyyətin diqqət və qayğısı sayəsində
ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında gənclərin yaxından
iştirakı üçün hər cür şərait yaradılıb və bu sahədə
mühüm nəticələrə nail olunub.

Müasir Azərbaycanda könüllülük sahəsində ilk addımlar ulu
öndərimizin hakimiyyətə qayıdışından sonra atılıb. Belə ki, 1998ci ildə Gənclər, İdman və Turizm
Nazirliyi, BMT İnkişaf Proqramı
və BMT Könüllüləri Proqramının
birgə layihəsi fəaliyyətə başlayıb.
Həmin proqram əsas götürülərək,
1998-2000-ci illərdən başlayaraq
ölkədə könüllülük prinsipləri geniş təbliğ edilib. 2009-cu ildə isə
Milli Məclis tərəfindən “Könüllü
fəaliyyət haqqında” Qanun qəbul
olunması Azərbaycanda könüllülük
fəaliyyətinin yeni inkişaf mərhələsinə
güclü təkan verib. Ancaq 2013-cü ilə
kimi könüllülük ölkədə kiçik komandalarla fəaliyyət göstərirdi. Həmin il
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Vətəndaşlara Xidmət
və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət
Agentliyinin (ASAN xidmət) yanında
aktiv və konstant könüllü təşkilat olan
ASAN Könüllüləri Təşkilatı (AKT)
yaradıldı. Bu hərəkat minlərlə gəncin
ilkin iş təcrübəsi toplamasına, öz
peşəsinin incəliklərini öyrənməsinə
geniş imkan verdi.
Ümumiyyətlə, son 16 il ərzində
gənclər siyasətinin diqqət mərkəzində
saxlanılması nəticəsində gənclik
cəmiyyətin aparıcı qüvvəsi kimi tanınıb, sabitliyin, təhlükəsizliyin təmin
olunmasında, möhkəmlənməsində
xüsusi rol oynayıb, eyni zamanda,
həyatın ayrı-ayrı sahələri ilə bağlı çağırışlara operativ yanaşmaqla
beynəlxalq inteqrasiya prosesinin fəal

iştirakçısına çevrilib.
Onu da xatırladaq ki, dövlətimizin
başçısının 26 yanvar 2015-ci il
tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən
“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan
gənclərinin İnkişaf Strategiyası”,
həmçinin “Azərbaycan gəncliyi 20172021-ci illərdə” Dövlət Proqramı
dövlət gənclər siyasətinin daha da
inkişafına mühüm təsir göstərib.
Ötən dövr ərzində adıçəkilən strategiya və proqram gənclər siyasətinin
səmərəli həyata keçirilməsində,
cəmiyyətin bütün sahələrində
gənclərin fəal iştirakına şərait yaradılmasında əhəmiyyətli rol oynayıb.
Bu, eyni zamanda, təhsil sisteminin
gücləndirilməsinə, ölkədə elm potensialının artırılmasına əsaslı şərait
yaradıb.
Prioritet istiqamət olaraq
müəyyənləşdirilən gənclər siyasəti,
öz növbəsində, ölkədə könüllülük
hərəkatının geniş vüsət almasına da
şərait yaradıb, könüllülüyü gənclərin

yeni inkişaf modeli kimi təqdim edib.
Prezident İlham Əliyevin 2019-cu
il dekabrın 30-da “Azərbaycan Respublikasında 2020-ci ilin “Könüllülər
ili” elan edilməsi haqqında”
sərəncam imzalaması ilə ölkəmizdə
gənclər siyasətinin keyfiyyətcə yeni
mərhələyə daxil olması da bunun
bariz ifadəsi, sözügedən sahəyə
göstərilən diqqət və qayğının məntiqi

nəticəsidir.
Yeri gəlmişkən, həmin sərəncama
əsasən, gənclərin fərdi inkişafına təkan vermək, onlarda sosial
məsuliyyət hissini artırmaq, gəncliyin
potensialından xalqın rifahı və
ölkəmizin dayanıqlı inkişafı üçün
səmərəli istifadə etmək məqsədilə
2020-ci il Azərbaycanda “Könüllülər
ili” elan olunub.
Nazirlər Kabinetinə bununla bağlı
tədbirlər planını bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə təqdim etmək tapşırılıb.
Sərəncamda qeyd olunur ki,
könüllülük insanları vahid niyyət
ətrafında birləşdirən, vətəndaş,
cəmiyyət və dövlətin birgə
fəaliyyətinin ən uğurlu formatıdır.
Könüllülük, həm də vətənpərvərlik
məktəbi, öz xalqına, dövlətinə, millimənəvi dəyərlərə bağlılıq və xidmət
örnəyidir.
Bu fəaliyyətin təşviqi məqsədilə
dövlətimiz tərəfindən zəruri ad-

dımlar atılıb, normativ hüquqi baza
təkmilləşdirilib, dövlət dəstəyi
mexanizmləri formalaşdırılıb. Könüllülük ölkəmizin hər bir bölgəsinə,
ictimai həyatın müxtəlif sahələrinə
yayılaraq, cəmiyyətimizin bütün
təbəqələrini əhatə edib, gənclərimizin
həyat tərzinə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin xeyirduası ilə təşəkkül tapan “ASAN”
könüllülük hərəkatı digər könüllülük fəaliyyətlərinin də yaranmasına
müsbət təsir göstərib. “Bir” TələbəKönüllü proqramı, “Aqrar İnkişaf
Könüllüləri”, prokurorluq orqanlarında “ictimai köməkçilər” kimi çoxlu
sayda könüllü hərəkatları dövlətimiz,
cəmiyyətimiz üçün mühüm önəm
daşıyan təcrübəli, bacarıqlı, müasir
düşüncəli Azərbaycan gəncini yetişdirib, kadr ehtiyatını inkişaf etdirib.
Könüllülük dövründə gənclər respublikamızda aparılan islahatların və
inkişafın fəal iştirakçısına çevriliblər,
“Eurovision” mahnı müsabiqəsi, I Avropa Oyunları, “Formula 1” yarışları,
IV İslam Həmrəyliyi Oyunları kimi
irimiqyaslı beynəlxalq tədbirlərin
həyata keçirilməsində əvəzsiz rol
oynayıblar. Prezident İlham Əliyev
2019-cu il fevralın 1-də Azərbaycan
Gəncləri Gününə həsr olunan respublika toplantısında ölkədə könüllülük
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək,
dövlət qurumlarına və özəl təşkilatlara
gəncləri könüllü kimi işə cəlb etməyi
və onlara təcrübə qazanmağa fürsət
yaratmağı bildirib.
Bu ilin ölkəmizdə “Könüllülər ili”
elan edilməsi insanların sülhsevərlik,
xeyirxahlıq kimi ümumbəşəri dəyərlər
ətrafında birləşməsinə, Azərbaycanın
parlaq gələcəyinin təminatçısı olan
gənclərin dövlətə, Vətənə bağlı,
məsuliyyətli bir vətəndaş kimi formalaşmasına, uğurla həyata keçirilən
gənclər siyasətinə müsbət təsir
göstərəcək.
Ötən il 5 dekabr - Beynəlxalq Könüllü Günü ərəfəsində Azərbaycanda
ilk dəfə keçirilən və bütün könüllüləri

Musa QULİYEV,
V çağırış Milli Məclisin deputatı

əhatə edən Könüllülük Həftəsi
ölkəmizdə könüllülüyün yeni
mərhələyə qədəm qoyduğunu və
böyük potensiala malik olduğunu
nümayiş etdirib.
Azərbaycanda gənclərə göstərilən
bu etimadın, diqqət və qayğının
nəticəsidir ki, hazırda Azərbaycanda
yüksək intellektual səviyyəyə,
vətənpərvərlik hissinə, milli
düşüncəyə malik gənclər formalaşır.
Azərbaycan gəncləri gündən-günə
ölkənin ictimai-siyasi həyatında
daha böyük rol oynayırlar. Bu gün
ölkədəki yüzlərlə qeyri-hökumət və
gənclər təşkilatının səmərəli fəaliyyəti
dövlətin yaratdığı şərait sayəsində
mümkün olub. Məhz dövlətin
gənclərə xüsusi dəstək göstərməsi
hər bir gəncdə özünə, öz gücünə,
istedadına, potensialına inam hissini
artırıb. Bu baxımdan az müddət bundan əvvəl uğurla keçirilən bələdiyyə
seçkilərində gənclərin fəallıq nümayiş
etdirmələri də təsadüfi deyildi. Çünki
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə son vaxtlar aparılan köklü islahatlar gəncləri bələdiyyə seçkilərində
daha fəal iştiraka ruhlandırmışdı.
Ümumiyyətlə, gənclərin seçkilərdə
daha fəal iştirakı və öz innovativ
potensiallarından geniş istifadə edə
bilmələri üçün ölkəmizdə hərtərəfli
şərait yaradılıb.
Bu gün Azərbaycan Prezidenti
gənclərin potensialından ölkənin
mənafeyi naminə tam və düzgün istifadə olunmasını, onların
məşğulluğunun təmin edilməsini,
dövlət idarəçilik sistemində iştirakı
istiqamətində kompleks tədbirlər
həyata keçirilməsini əsas hədəflər
kimi qarşıya qoyub.
Son illər ərzində gənclərin ölkənin
mədəni, ictimai-siyasi, iqtisadi
həyatında fəallığının artması mövcud konsepsiyanın uğurla icrasının
göstəricisidir. Bunu gənclərin artıq müşahidəçi qismindən birbaşa
siyasi-ictimai proseslərin iştirakçısına
çevrilməsi faktı da sübut edir. Bütün
bunlar isə deməyə əsas verir ki,
Azərbaycanda uğurla həyata keçirilən
dövlət gənclər siyasəti gələcək nəslin
intellektual səviyyəsinin artmasına
olduqca müsbət təsir göstərir.

“Xalq qəzeti”

