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Türk Şurasının mediaturu

Türk Şurasının ölkəmizin işğal, 
müharibə və müharibə sonrası 
gerçəklərini əyani göstərməyə 
imkan verən mediatur təşkil etməsi 
anlaşılandır. Hər kəs razılaşar 
ki, belə mediaturlar hər ay təşkil 
olunmalıdır. Qoy daha çox jurna-
list həqiqətlərlə yerindəcə tanış 
olsun, daha çox insan Azərbaycanı 
tanısın. Çünki tanıdıqca sevəcəklər, 
inanacaqlar. Azərbaycan bir baş-
qadır. Azərbaycanın Şuşası da 

başqadır. 44 günlük müharibəmiz, 
müharibədəki ləyaqətimiz, 
müharibəsonrası ildırımsürətli quru-
culuq işlərimiz isə bambaşqadır... 

Ümumiyyətlə, hər hansı ölkənin 
konstruktiv mövqeli jurnalistinin 
işğaldan azad edilmiş bölgələrimizə 
gətirilməsi məqsədəuyğundur. Lakin 
məhz Türk Şurası xətti ilə təşkil 
edilən mediaturların öz yeri var. 

Şuşada gördüklərimiz
Yaxşı xatırlayırıq: 10 ay öncə 

Şuşa şəhər komendantlığını öz 
üzərinə götürəcəyini, bununla 
Şuşanı alınmaz qala edəcəyini 
söyləyən bir Seyran Ohanyan vardı. 
Azərbaycan “vulkanı” püskürüncə, 
Azərbaycan Ordusu şahə qalxınca 
Ohanyan bir şəhər komendantlığına 
da yaramadı. Təsəvvür edin: o və 
ya Ohanyanlar dağların başında 
idi. 28 il orada möhkəmlənmişdilər 
və üzərlərinə gedən Azərbaycan 
hərbçilərinin ən yüksək rütbəlisi pol-
kovnik idi. O polkovniklərin başçılıq 
etdiyi bölmələrdəki mənsubların bir 
çoxu Şuşa səmtində ilk dəfə olurdu, 
buna baxmayaraq, onlar çıxılmaz 
dağlara dırmanırdı, mümkün olma-
yanı mümkün edirdi! Şuşada doğul-
muş general-polkovnik Ohanyan və 
onun kimilər rəzil oldu bizim aslan-
parçaları qarşısında. Bu, Ali Baş 
Komandan İlham Əliyevin rəhbərlyi 
ilə müzəffər Azərbaycan Ordusunun 
yaratdığı tarixi gerçəklikdir. 

Ohanyanlar keçilməz maneələr 
quraşdırmışdılar. Bu barədə 
jurnalistlərə Füzulidə, Ağdam-
da, Hərbi Qənimətlər Parkında 

izahat verildi. İşğalçıların Ağ-
dam istiqamətində 7 qat, Füzuli 
istiqamətində 5 qat keçilməz 
sədlər silsiləsi quraşdırdığını 
bilincə, görüncə Azərbaycan Or-
dusunun əks-hücumda da, sülhə 
məcburetmədə də nə qədər 
fövqəladə uğur qazandığı bəlli olur. 
Amma işğalçılar Azərbaycanda 
onların keçilməz sandıqlarını, 30 
ilə quraşdırdıqlarını 44 gün içində 
darmadağın edən bir mükəmməl 
ordu yetişdirildiyinin fərqində 

olmamışdılar. Bizim məğlubiyyətlə 
barışa biləcəyimizi düşünmüşdülər. 
Şuşa, Laçın, Kəlbəcərə yetə 
bilməyəcəyimizi, ən uzağı, Ağdam, 
Cəbrayıl, Füzuli istiqamətində 
irəliləməklə qalacağaımızı 
düşünürdülər bəlkə.

Bunları ona görə yazıram ki, türk 
ölkə və toplularından olan qardaşla-
rımıza, bölgə dövlətlərinə, hər kəsə 
Azərbaycanın necə dəhşətli, məkrli, 
həyasız, arxalı düşməni yendiyini 
bildirməyimiz çox önəmlidir. Bilinsin 
ki, 44 günlük müharibənin nəticəsi 
əvvəl-axır Zəngəzur dəhlizinin də 
açılışı tamamlanacaq. O dəhlizin fay-
dası bütün qardaşlarımızın həyatına 
təsir edəcək. Zəngəzur dəhlizinin 
işə düşməsi haqqında düşünmək 
bir il öncəyədək xəyal idi. Böyük 
xəyalı olmayanın böyük gələcəyi 
olmaz deyiblər. Biz yalnız xəyal 
qurmadıq, ordu qurduq, o xəyalın, 
necə deyərlər, cizgisini çəkdik, infra-
strukturunu layihələndirdik. Təsəvvür 
edilməyən necə gerçəklik olar? İndi 
ildırımsürətli təmir-bərpa, quruculuq, 
abadlıq gedən Qarabağda yeni bir 
Azərbaycan möcüzəsi yaşanır. 

Azərbaycan dünyada, bölgədə 
bir çox yeniliklərə imza atıb. 
Azərbaycan ləyaqətlə apardığı 
44 günlük müharibə ilə, Şuşanın 
azad olunması əməliyyatı ilə, qalib 
gəldikdən sonrakı dözümü, davranışı 
ilə də bir örnəkdir! 

Dağıdılmış Füzuli şəhəri 
 indi yenidən yaranır

Biz Zəfər yolu ilə getdik, gəldik. 
Zəfər yolu Füzulidən başlayır. Füzuli 

şəhəri yoxdur, Füzuli şəhər yeri, 
Füzuli yaddaşımız var. O yaddaşdır 
ki, bizə ildırımsürəti ilə hava limanı 
tikməyi nəsib etdi. Dövlətin qətiyyəti, 
şəxsən dövlət başçısının prinsipial-
lığı, uzaqgörənliyi sayəsində hava 
yollarımızın, limanlarımızın xəritəsi 
dəyişdi. Artıq Füzuli Hava Limanına 
uçuş həyata keçirilib, bu gün, sabah 
Zəngilan, Laçın hava limanlarının da 
açılışı olacaq. 

70 ildə SSRİ-nin, 30 il işğal 
müddətində işğalçı Ermənistanın 

Qarabağda, o cümlədən, Füzulidə, 
Laçında, Şuşada, Kəlbəcərdə, Ağ-
damda, Cəbrayılda, Zəngilanda, Qu-
badlıda qurmadığı infrastruktur çox 
qısa zamanda müstəqil Azərbaycan 
dövləti tərəfindən yaradılmaqdadır. 
Ermənistanla məsələ aydındır – 
onlar vandallardır, onlar qurmaq 
üçün yox, dağıtmaq üçün yaranıblar. 
Sonunda öz uğursuz dövlətləri də 
başlarına uçacaq, günlərin bir günü 
Qafqaza gəldikləri (gətirildikləri) 
kimi, Qafqazdan cəhənnəm olub 
gedəcəklər. 

SSRİ kimi qüdrətli bir dövlət 70 
ildə Laçında hava limanı tikmişdimi? 
Yox! SSRİ Kəlbəcərə ehtiyac olan 
körpüləri çəkmiş, tunelləri açmış-
dımı? Yox! SSRİ Zəngilanda “ağıllı 
kənd”lər salmışdımı? Yox! SSRİ 
dövründə Ağdam şəhərində 100 min 
əhali üçün münbit ortam yaradıl-
mışdımı? – Yox! Amma bu gün,  
sabah Ağdam şəhəri Qarabağın da, 
Azərbaycanın da, Qafqazın da ən 
gözəl, ən çağdaş və həm də ağıllı 
şəhəri olacaq! 

Bəlkə SSRİ-nin Füzulidən 
Şuşaya yol çəkmək imkanı yox idi? 
Müstəqil Azərbaycan 7 aya Zəfər 
yolu çəkdi. Yəni, ölkə, şəhər, xalq 
özünün olanda, dövlət milli olanda, 
dövlət başçısı vətəncanlı olanda 
belə olur: yol da çəkilir, körpü də 
tikilir, tunellər də açılır, hava liman-
ları da işə salınır! Bax, biz bu fərqi 
görürük, göstəririk, öyünürük. Yəni 
biz yalnız müharibə aparmağı deyil, 
müharibədən sonrakı quruculuğu –  
azadlıqdan abadlığa keçidi də 
ləyaqətlə, şərəflə yerinə yetirə bilirik. 

Gəncə
Bəllidir ki, Gəncə döyüş 

bölgəsindən çox uzaqda yerləşən, 
heç bir hərbi əməliyyat zərurəti 
olmayan, dinc Azərbaycan şəhəridir. 
Jurnalistlərin məhz Gəncəyə atılmış 
raketlərlə dağıdılmış evləri görməsi, 
raket zərbələrinin günahsız qur-
banları – gecəyarısı yuxudaykən 
öldürülmüş körpələr, qadınlar, qo-
calar haqqında məlumatlandırılması 
Azərbaycanın necə ləyaqətsiz 
düşmən üzərində qələbə qazan-
dığını göstərmək baxımından çox 
önəmlidir. Bəzən başqa – başqa 
informasiya agentliklərinin yanlış 
yönləndirməsinə məruz qalmış 
qardaş ölkə jurnalistlərinin çəkingən 
tövrlərini görürük. Görürük ki, bizim 
jurnalistlər onlardan müsahibə al-
maq istərkən könülsüz olurlar, yaxud 
“siyasi sual olmasın”, – deyirlər 
və s... Ancaq döyüş bölgəsindən 
uzaqdakı bir qədim mədəniyyət 
beşiyinin heç bir hərbi zərurət olma-
dan, sırf təşviş yaratmaq, günahsız 
azərbaycanlıları öldürmək məqsədi 
ilə raket zərbələrinə məruz qoyuldu-
ğunu görüb, susmaq çox çətindir. O 
acı mənzərə artıq siyasi deyil, insani 
münasibət tələb edir... 

Ağdam
Gəncədən sonra Ağdam 

şəhərində olduq. Bu il martın 
əvvəlində etdiyim birinci səfərlə 
müqayisədə, maşallah, şəhər 
planlaması, quruculuq prosesi, 
infra struktur müəyyənləşmələri 
açıq-aydın görünür. Çoxmərtəbəli 
bina tikintisi üçün işlək kran, şəhərin 
baş planına uyğun təməlatmalar, 
yeni ünvanların göstəriciləri, nişanlar  
Ağdamın gələcək ağ günlərinin 
xəbərçisidir. Qara günlərin keçmişdə 
qaldığına, ağ günlərin əbədi olacağı-
na sarsılmaz inamımız var. Bu inamı 
bizə bəxş edən şəhidlərimizin əziz 
ruhu qarşısında baş əyir, torpağını 
öpürəm.

Bayrağımız uca,  
dövlətimiz var olsun!

Ağdamda Prezidentin xüsusi 
nümayəndəsi Emin  Hüseynovun 
jurnalistlərin suallarına  aydın, 
səmimi cavabları xüsusilə 
 yaddaqalan oldu. Ənənəvi 
icra başçısı tipindən çox uzaq, 
 çağdaş, səmimi, əlçatan bir rəhbər 
 (doğrudan da, xüsusi nümayəndə) 
olaraq gördük Emin  Hüseynovu. 
Prezidentin Şuşadakı xüsusi 
nümayəndəsi Aydın Kərimovu 
da, xüsusi nümayəndəlikdə 
çalışan hər iki köhnə dostu da 
çağdaş  çağırışlara açıq, səmimi 
 gördük, şad olduq. İşləri nə qədər 
məsuliyyətli olsa da, bir o qədər də 
şərəflidir!

Hərbi Qənimətlər Parkı
Mədəniyyət paytaxtından Qara-

bağın yeni hava limanına evsahibliyi 
edən Füzuli üzərindən Gəncəyə – 
880 illiyi bu il qeyd olunan Nizaminin 
yurduna, oradan Qarabağımızın 
Ağdamına, oradan da ölkəmizin 
paytaxtı Bakıya səfər etdik. “Bizim 
Bakı – bizim ürək”! 

Qonaqların son işçi günündə 
ziyarətlərimiz Hərbi Qənimətlər 
Parkından başladı. Mükəmməl 
konsepsiyalı Hərbi Qənimətlər 
Parkında diqqətimi xüsusi çəkən 
bəzi məqamları bölüşmək istərdim. 
Parkda işıqlandırma dirəkcikləri 
olaraq işğalçıların top mərmilərinin 
gilizindən, oturacaq olaraq 
düşmən sursat saxlanclarından 
(yeşiklərindən) istifadə edilib. Kiçik 
altlıqlar üçün silindirik qablar yenə 
düşmən hərbi sursatlarından seçilib, 
uyğunlaşdırılıb.

Üzəri “Qarabağ Azərbaycandır!” 
şüarlı erməni hərbi texnikalarına aid 
çoxsaylı fərqlənmə nömrələri də, 
ermənilərin azərbaycanlıların mülki 
avtomobillərinin nömrələrindən 
düzəltdiyi və şövqlə turistlərə 
göstərdiyi məlum lövhəyə sərrast 
cavabdır. Ziyarətçilər belə fərqli 
 yanaşmalar əsasında da iki xal-
qın, iki dövlətin fərqini, hadisələrə, 
 insana, dəyərlərə, dünyaya 
münasibətini açıq-aydın görə bilir. 
Məncə, budəfəki mediatur iştirak-

çıları məhz bu fərqi xüsusi qeyd 
etdilər... 

Heydər Əliyev Mərkəzi
Çağdaş bəşəri sənət örnəklərinin 

sərgiləndiyi Heydər Əliyev 
Mərkəzində Azərbaycanın qədim ya-
şayış məskənlərinə evsahibliyi edən 
nadir ölkə olduğu əyani vəsaitlərlə 
nümayiş olunur: Azıx mağarası, 
Qobustan qayaüstü abidələri və 
s. buna sübutdur. Azərbaycan bir 
sıra dəyərləri ilə yalnız aid olduğu 
Qafqaza, Türk – İslam dünyasına 
deyil, Avropaya, Qərb ölkələrinə 
örnəkdir: – Dünya ədəbiyyatında 
ilk “Xəmsə”şəkilli bədii  yaradıcılıq 
örnəyini dahi Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvi yaradıb. Dahi şairin 
880 illik yubileyi şərəfinə 2021-ci il 
respublikamızda “Nizami ili” adlan-
dırılıb. Şərqdə ilk diplomat qadın 
Ağqoyunlular dövlətinin hökmdarı 
Uzun Həsənin anası Sara xatun 
olub, ilk demokratik respublika 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətidir. 
Cümhuriyyət Şərqdə qadınlara 
seçki hüququnun verilməsi ilə də 
ölkəmizə bir ilk yaşadıb. Müsəlman 
aləmində ilk dünyəvi qızlar məktəbi 
Azərbaycanda açılıb. Hacı Zey-
nalabdin Tağıyev 1896 – 1901-ci 
illərdə inşaatı başa çatmaqla Şərqdə 
ilk dünyəvi qızlar məktəbi olmuş 
təhsil və tərbiyə ocağının açılmasına 
nail olub. Müsəlman Şərqində opera 
sənətinin əsası 1908-ci ildə Bakıda 

Hacı Zeynalabdin Tağıyevin teat-
rında göstərilən “Leyli və Məcnun” 
operası ilə qoyulub. Şərqdə ilk 
opera yazan qadın bəstəkar Xalq 
artisti Şəfiqə Axundovadır. Güney 
Avropa, Yaxın Şərq və Qafqazda 
ilk qadın pilot azərbaycanlı Leyla 
Məmmədbəyovadır. Dünya tarixində 
sənaye üsulu ilə ilk neft quyusu 
1846-cı ildə Bakı mədənlərində qa-
zılıb. Dünyada ilk dəfə açıq dənizdə 
neft platforması Xəzər Dənizinin 
Azərbaycan sektorunda salınan Neft 
Daşları platformasıdır. Azərbaycan 
adına daha nə qədər ilklər var... 
sayı-hesabı yox. Elə Heydər Əliyev 
Mərkəzinin özü bir ilkdir – dünyanın 
nadir memarlıq incisidir.

Jurnalistlərin başqa bir maraq 
göstərdiyi yer paytaxtımızın böyük 
mədəniyyət müəssisəsi – Bakı 
Kristal Zalı oldu. Qonaqlara  2012-ci 
ildə qısa müddətdə istifadəyə ve-
rilmiş memarlıq nümunəsi olan bu 
zal haqqında bilgi verildi. İstərdim 
ki, mediatur iştirakçılarından arzu 
edənlərin qatıldığı sosial media 
qrupları yaradılsın və o qruplarda 
müzakirələr gələcəkdə də davam 
etsin. Həmçinin belə mediaturlardan 
sonra bir kataloq, hansısa jurna-
lın xüsusi buraxılışı, yaxud kitab 
nəşri, sənədli film hazırlanması 
məqsəduyğun olardı.

Əkbər QOŞALI, 
yazıçı-publisist

Azərbaycan həqiqətləri bütün 
türk dünyasına yayılmalıdır

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) təşkil etdiyi dörd günlük 
mediaturda iştirak etdim. Mediatur Ermənistan vandalizmini, erməni barbarlığını, 
Azərbaycanın dinc quruculuq siyasətini, azadlıqdan abadlığa keçidi Türk 
Şurasının üzvü olan ölklərin jurnalistlərinin bilavasitə görməsinə və göstərməsinə 
(yazmasına) xidmət edirdi. Mən qonaqlara Vaqif Poeziya Günlərində iştirak etdiyim 
üçün tədbirə Şuşada qoşuldum. Mediatur iştirakçılarını, o cümlədən, özbək, 
qazax, qırğız və digər qardaşlarımızı Şuşada salamlamaq xoş oldu. Qonaqların 
Şuşaya gəliş günü Qırğız Respublikasının, ertəsi gün isə Özbəkistanın dövlət 
müstəqilliyinin 30-cu ildönümünə təsadüf edirdi. Əgər inansaq ki, bu aləmdə 
təsadüf yoxdur, o zaman qardaş ölkə gənc ziyalılarını Şuşada təbrik etmək lap 
yerinə düşdü. Digər qardaş ölkə jurnalistlərinin Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını 
Şuşanın girişində qoşa dalğalanan görməsi də özünəməxsus mahiyyət daşıyırdı.

Artıq şərəf tarixinə çevrilmiş 
2020-ci ildə gənclərimizin qanı 
ilə yazılmış qələbə salnaməsinin 
sətirləri əsrlərcə solmayacaq. Məhz 
gənclərimiz öz ata-babalarının 
şöhrət yolunu Vətən müharibəsində 
şərəflə davam etdiriblər. Cənab 
İlham Əliyev Bakının “Azadlıq” 
meydanında keçirilən Zəfər para-
dında bu barədə fikirlərini tükənməz 
iftixar hissi ilə ifadə edib: “Müharibə 
dövründə Ermənistan ordusunda 10 
mindən çox fərari olub. Azərbaycan 
Ordusunda bir dənə də fərari ol-
mayıb. Yaralı əsgər və zabitlərimiz 
hərbi hospitallarda, xəstəxanalarda 
həkimlərdən xahiş edirdilər ki, bizi 
tezliklə sağaldın, biz qayıdaq döyüş 
meydanına, biz öz missiyamızı başa 
vurmalıyıq. Azərbaycan xalqı öz bö-
yüklüyünü göstərdi, yüksək mənəvi 
ruhunu göstərdi”. 

Prezident İlham Əliyev gənc 
kadrların irəli çəkilməsi ilə bağlı da 
ardıcıl olaraq əməli addımlar atır, 
gənclər siyasətini zamanın çağırış-
larına uyğun şəkildə yeni aspektdə 
gerçəkləşdirir. İndi neçə-neçə layiqli 
gənc özünü nazir, icra hakimiyyəti 
başçısı və digər məsuliyyətli 
vəzifələrdə doğruldur. On il əvvəl 
Gənclər və İdman Nazirliyi yanın-
da Gənclər Fondunun yaradılması 
ölkəmizdə gənclər siyasətinin elmi-
nəzəri əsaslara bağlılığının, daha bir 
əyani sübutudur.

Sentyabrın 7-də Azərbaycan 
Respublikasının Prezidenti İlham 
Əliyev Fərid Qayıbovu Gənclər 
və İdman naziri təyin olunması ilə 
əlaqədar videoformatda qəbul edib 
və gənclərimizin şanlı ənənələri 
layiqincə davam etdirdiklərini xüsusi 
vurğulayıb. Dövlətimizin başçısı 
deyib ki, bütün bunlar fərəhlidir, 
amma uğurlarla bərabər, bütövlükdə 
gənclərimizin tərbiyəsi prosesi ciddi 
diqqət mərkəzində olmalıdır. Onlar 
ənənəvi milli dəyərlər əsasında, 
vətənpərvərlik ruhunda böyüməli və 
irəli getməlidirlər. Gənclərimizin mənfi 
xarici təsirdən uzaq olmaları üçün 

aparılan işlər daimi səciyyə daşımalı-
dır. Hər bir oğlan və qız savadı, biliyi 
ilə seçilməli, mütləq mənada, milli 
mədəniyyətimizin daşıyıcısı olmalı-
dır. Elm, təhsil, mədəniyyət, gənclər 
siyasəti və gənclərlə iş, ictimai və 
sosialyönümlü fəaliyyət, innovasiya 
və sahibkarlıq sahələrində fərqlənən 
gənclərimizin sayı daha da artmalıdır.     

Gənclik və idman daim qoşa 
səslənən ifadələrdir. Gənclik 
olan yerdə idman, idman olan 
yerdə gənclik var. Buna görə də 
dövlətimizin gənclər siyasətində 
idman mühüm yer tutur. Ölkə 
rəhbərinin ardıcıl səyləri 
nəticəsində Azərbaycan dünya-
nın qabaqcıl idman ölkələri ilə bir 
sırada vüqarla addımlayır. 2017-
ci ildə Milli Olimpiya Komitəsinin 
25 illik yubileyinə həsr olunmuş 
təntənəli mərasimdə bu komitənin 
prezidenti olan cənab İlham Əliyev 
Azərbaycanda idmana verilən 
önəmi yüksək qiymətləndirib: “Bü-
tün müvafiq qurumlar, Milli Olimpiya 
Komitəsi, Gənclər və İdman Nazir-
liyi, idman cəmiyyətləri, federasi-
yalar, klublar bir məqsədi güdür ki, 
Azərbaycanda idman daha da in-

kişaf etsin, idmanın kütləviliyi daha 
da geniş vüsət alsın və idmançı-
larımız bizi beynəlxalq yarışlarda 
tez-tez sevindirsinlər. Bax, bu birgə 
fəaliyyət nəticəsində və idmana ca-
vabdehlik daşıyan bütün qurumlar 
arasındakı koordinasiya sayəsində 
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə id-
man sahəsində çox böyük uğurlara 
imza atmışdır”.

Bəli, məhz idmanın yaratdı-
ğı sağlam bədən – sağlam ruh 
vəhdəti sayəsində gənclərimiz bu 
günün qəhrəmanları səviyyəsinə 
yüksəliblər. İdmançı gənclər 
yeganə sosial təbəqədir ki, onların 
qələbələri şərəfinə dövlət himni 
səslənir, milli bayraq qaldırılır. 
Qürurla xatırlayırıq ki, hələ 2009-cu 
ildə Ermənistanın paytaxtı İrəvan 
şəhərində keçirilən Gənclərin Avro-
pa çempionatının qızıl medalçısı, 
cüdoçu Elmar Qasımovun şərəfinə 
himnimizin səsləndirilməsi, bayra-
ğımızın qaldırılması idman sara-
yında olan hər kəsi, o cümlədən, 
erməniləri də necə ayağa qaxmağa 
məcbur etmişdi. Elə bu faktın özü 
də işğalçı Ermənistan üzərində qa-
zanılacaq böyük qələbənin heç də 

uzaqda olmadığına dəlalət edirdi.  
Ondan əvvəl Ramil Səfərovun, 

sonra Mübariz İbrahimovun igidlik 
və ləyaqət nümunələri, 2016-cı ilin 
aprelində şanlı Lələtəpə döyüşləri, 
ötən ilin iyulunda Ermənistan–
Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz 
istiqamətində erməni ordusunun 
təxribatına verilən tutarlı cavab 
da tarixi qələbəmizi yaxınlaşdıran 
şərəfli səhifələrdir. İdmançılarımızın, 
hərbçilərimizin həyatında bənzər 
faktların çox olması tükənməz iftixar 
duyğuları yaradır.

Bizim gənclər üçün fəaliyyət 
üfüqlərini genişləndirən dövlət 
proqramlarımız, gənclər siyasəti 
haqqında işlək fərman və qanunu-
muz var. Gənclər və İdman Nazirliyi 
bu istiqamətdə hərtərəfli tədbirlər 
həyata keçirir. Hər il fevralın 2-si 
Azərbaycan Gəncləri Günü təntənə 
ilə qeyd olunur. Müvafiq nazirliyin  
fəaliyyətində faydalı iş əmsalının 
daha da artırılması məqsədilə 
yürüdülən kadr siyasətinin əsasında 
işıqlı sabahımıza daha böyük 
əminliyin yaranması məramı durur.   

Prezident İlham Əliyev yeni 
gənclər və idman nazirinə bununla 
bağlı dəyərli tövsiyə və tapşırıqlarını 
verdi. İdman ölkəsi kimi tanınan 
Azərbaycanın mötəbər beynəlxalq 
yarışlarda – olimpiadalarda, dünya 
və Avropa çempionatlarında parlaq 
qələbələr qazanması ənənəsini 
layiqincə davam etdirmək zərurətini 
önə çəkdi: “Beynəlxalq yarışlarda 
idmançılarımız yüksək nəticələr 
göstərirlər. Düzdür, Azərbaycan 
ictimaiyyəti bizim idman sahəsindəki 
qələbələrə öyrəşib və əgər biz 

hansısa nəticəni əldə edə bilmiriksə, 
əlbəttə ki, məyus olur. Ancaq hamı-
mız bilməliyik ki, idman sahəsində 
rəqabət kifayət qədər güclüdür və 
bütövlükdə son illər ərzində idman 
sahəsində göstərilən nəticələr, 
əlbəttə, qürurvericidir. İdmançıla-
rımız dünya, Avropa oyunlarında, 
digər beynəlxalq yarışlarda bizi 
sevindirirlər. Son Yay Olimpiya 
Oyunlarında Rio Olimpiya Oyunları 
ilə müqayisədə az medal qazansaq 
da, yenə də hesab edirəm ki, idman-
çılarımız yaxşı nəticə göstəriblər. 
Medalların sayına görə Azərbaycan 
33-cü yeri, Avropa ölkələri arasında 
20-ci, müsəlman ölkələri arasında 
isə 4-cü yeri tutub... Paralimpiyaçı-
larımız bizi çox sevindirib və böyük 
məharət, peşəkarlıq, fədakarlıq 
göstərərək çoxlu medallar, o 
cümlədən, bir çox qızıl medallar 
qazanıblar. Əlbəttə ki, bu da çox 
önəmli hadisədir və biz haqlı olaraq 
paralimpiyaçılarımızla fəxr edirik”.

Dövlət başçısı, eyni zamanda, 
idman sahəsində buraxılan bəzi 
nöqsanlara da diqqəti cəlb edib və 
bunların ciddi araşdırılmalı, təhlil 
edilməli olduğunu bildirib. Xüsusilə 
Olimpiya Oyunlarına hazırlıq 
dövründə bəzi federasiyalarda işlər 
qənaətbəxş olmayıb. Narahatlıq 
doğuran bir məqam da odur ki, son 
olimpiya oyunlarında medal qazan-
mış idmançılarımız əsasən təcrübəli 
və demək olar ki, veteran atletlər 
oldular. Bu sırada gənclərin sayı az 
idi. Bu, çox ciddi təhlil edilməli, fəxri 
kürsüyə ucalan qaliblər arasında 
məxsusi bir gəncləşmə prosesinə 
nail olunmalıdır.   

Diqqət yetirilməli olan daha bir 
məqam: son illərdə bütün regionla-
rımızda müasir idman obyektlərinin 
tikintisi geniş vüsət alıb, təkcə 
rayonlarda 50-yə yaxın idman-olim-
piya kompleksimiz fəaliyyət göstərir. 
Dünyanın az ölkəsində belə əlverişli 
şərait var. Amma bölgələrimizdə 
həmin komplekslərin imkanlarından 
o qədər də səmərəli istifadə olunmur. 
Mövcud idman zalları bəzən boş 
qalır və bunu COVID-19 pandemi-
yası ilə əlaqələndirirlər. Lakin bu 
da təkzibedilməz faktdır ki, hazırda 
ölkəmizdə bütün idman salonlarınını 
fəaliyyətinə icazə verilib və məşq 
proseslərinin intensivliyinin artırılması 
üçün konkret addımlar atılmalıdır. 
İdman infrastrukturu, məşq və topla-
nışlar üçün komplekslər o məqsədlə 
yaradılıb ki, həm idmanın kütləviliyi 
artsın, həm də ölkənin yığma ko-
mandaları üçün peşəkar idmançılar 
hazırlansın. Bu baxımdan, Tokio 
Olimpiya Oyunlarında gənc idman-
çıların medallar qazana bilməmələri 
ciddi siqnaldır. Qələbələr öz yerində, 
eyni zamanda, çatışmazlıqlar da var 
və onlar aradan qaldırılmalıdır. Bu 
sahədə şəffaflıq tam təmin edilməli 
və bütün xoşagəlməz hallara qarşı 
ciddi mübarizə aparılmalıdır.

İdmançılar arasında tərbiyə, 
intizam və sayıqlıq məsələləri də 
vacibdir. Çünki bəzi hallarda xarici 
dairələr gəncləri hədəf seçir, onları 
aldadıb yoldan çıxarmağa çalışırlar. 
Bunun qarşısı qətiyyətlə alınmalı, 
xüsusilə də gənc idmançılara güclü 
vətənpərvərlik hissləri aşılanmalıdır. 
Prezident İlham Əliyevin bununla 

bağlı verdiyi konkret tövsiyələr son 
dərəcə diqqətəlayiqdir: “Əlbəttə ki, 
ikinci Qarabağ müharibəsindəki par-
laq tarixi qələbəmiz gənclərin tərbiyə 
işində əsas rol oynamalıdır. 44 gün-
lük Vətən müharibəsinin hər günü 
bizim üçün əzizdir, doğmadır. Vətən 
uğrunda öz canlarından keçmiş 
şəhidlərimizin əziz xatirəsi bizim üçün 
doğmadır, bizim üçün müqəddəsdir 
və gənclər bu nümunələr əsasında 
tərbiyə almalıdırlar. Bizim gənclər 
artıq müzəffər xalqın nümayəndələri 
kimi böyüyəcəklər. Bunun çox böyük 
mənəvi və psixoloji mənası var. Uzun 
illər Azərbaycan işğala məruz qalmış 
ölkə, biz azərbaycanlılar isə düşmən 
tərəfindən öz doğma torpağından 
didərgin salınmış xalq kimi yaşamı-
şıq, əzab-əziyyət içində yaşamışıq, 
fiziki və mənəvi əzablar içində yaşa-
mışıq. Biz buna son qoyduq. Bundan 
sonra müzəffər xalq kimi, qalib ölkə 
kimi, qürurlu insanlar kimi əbədi 
yaşayacağıq. Bu şanlı tarixi yaşat-
maq üçün, qorumaq üçün və gəncləri 
bunun əsasında tərbiyə etmək üçün 
sizin nazirliyinizin üzərinə böyük 
vəzifələr düşür”.

Prezidentin nazir vəzifəsinə təyin 
etdiyi Fərid Qayıbov gənclər və 
idman sahəsində yeni adam deyil. 
Ölkəmizin idman ictimaiyyəti onu 
daha yaxşı tanıyır. Uzun illərdir ki, 
məhz idman sahəsində məsuliyyətli 
vəzifələr daşıyır, eyni zamanda, 
Avropa Gimnastikasının prezidentidir, 
yəni beynəlxalq arenada da nüfuzu 
var. Elə bu vacib amillər nəzərə alı-
naraq, ona nazir postu etibar edilib.    

İnanmaq istərdik ki, Gənclər və 
İdman Nazirliyinin yeni rəhbərliyi 
fəaliyyətini, ilk növbədə, Prezidentin 
tapşırıq və tövsiyələri əsasında qu-
racaq, ən ali səviyyədə ifadə olunan 
prioritet istiqamətləri gündəlik işində 
rəhbər tutacaq. İdman sahəsində, 
gənclər siyasəti sahəsində daha 
yaxşı nəticələrin şahidi olacağıq.  

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”    

Gənclər və idman siyasəti Azərbaycanın 
parlaq gələcəyinə xidmət edir

Hər bir ölkənin sabahı gənclərə ərməğan olduğu kimi, 
gənclər də sabahın sahibləri olaraq ölkənin gələcəyini 
müəyyən edirlər. Onlar estafeti layiqincə daşıyır, milli-mənəvi 
dəyərləri yaşadır, tərəqqiyə töhfələr verirlərsə, təmsil etdikləri 
millətə, xalqa zaval yoxdur. İkinci Qarabağ müharibəsində 
müzəffər Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 
doğma torpaqlarımızın 30 illik erməni işğalına son qoyaraq, 
əzəli və əbədi ərazilərinə yiyələnən müasir Azərbaycan gəncliyi 
buna gözəl nümunədir.    


