
Düşmən təxribatlarına 
mərdliklə sinə gərən şəhər

(əvvəli 1-ci səhifədə)
Gəncə Memorial Kompleksinin 

təməlqoyma mərasimində vurğulanıb 
ki, münaqişə bölgəsindən kilometrlərlə 
kənar ərazilərin qadağan olunmuş 
kaset bombalarla hədəfə alınması 
nə beynəlxalq hüquqa, o cümlədən 
Ermənistanın 1993-cü ildə ratifikasi-
ya etdiyi Cenevrə konvensiyalarına 
və onların əlavə protokollarına, nə 
müharibənin əxlaq kodeksinə, nə də 
ümumiyyətlə, heç bir mənəvi müstəviyə 
uyğun deyildi. Bu ifadənin dəqiq 
definisiyası “alçaqcasına hücum”dur. 
Azərbaycan isə müharibənin ilk 
günündən heç bir halda mülki əhaliyə 
atəş açmır, yalnız legitim hərbi hədəfləri 
zərərsizləşdirir, qisası döyüş meydanın-
da alırdı.

Dövlətimizin başçısı səfər 
çərçivəsində AZƏRTAC-a 
müsahibəsində bu vəhşiliklə bağlı 
deyib: “Bu dağılmış evlərin önündə 
olmaq, bax, bu dəhşətli mənzərəni 
seyr etmək hər bir azərbaycanlı üçün 
çox ağırdır. İkinci Qarabağ müharibəsi 
dövründə Gəncə dəfələrlə cinayətkar 
Ermənistan ordusu tərəfindən bombala-
nıb… Bu, təsadüfən açılan atəş deyildi, 
məqsədyönlü şəkildə yaşayış binasını 
vurmaq, Azərbaycan vətəndaşlarını 
öldürmək, Azərbaycan xalqının gözünü 
qorxutmaq, Azərbaycan rəhbərliyini 
torpaqların azad edilməsindən 
çəkindirmək məqsədi daşıyırdı. Əlbəttə, 
bu, hərbi cinayətdir və hərbi cinayət 
kimi dünya tərəfindən tanınmalıdır…”. 

Prezident İlham Əliyevin 
müsahibədə vurğuladığı kimi, ordumuz 
Vətən müharibəsində belə cinayətlərə 
yol verməyib, Azərbaycan savaşı 
ləyaqətlə aparıb, düşməni döyüş 
meydanında cəzalandırıb. Gəncə, 
Mingəçevir, Bərdə, Tərtər, Goranboy, 
Ağdam, Füzuli və Naftalanın bomba-
lanmasının qisasını döyüş meydanında 
alıb, ermənilərdən fərqli olaraq heç vaxt 
hərbi cinayətə əl atmayıb. Bu, bir daha 
xalqımızın böyüklüyünü, siyasətimizin 
düzgünlüyünü göstərib.

Dövlətimizin başçısı müsahibəsində 
erməni vəhşiliyi barədə danışarkən, 
işğalçının digər şəhərlərimizi, eləcə 

də Gəncəni bombalamaqla belə çirkin 
əməllərə əl atmasını Azərbaycan 
Ordusunun əks-həmlə əməliyyatlarını 
dayandırmaq məqsədi güddüyünü bildi-
rib: “Amma Azərbaycan xalqı, hətta bu 
dağıntılar altından çıxan insanlar, qanın 
içində olan insanlar, öz yaxınlarını itir-
miş insanlar da deyirdilər ki, biz ancaq 
qabağa getməliyik. Bizi heç kim və heç 
nə dayandıra bilməzdi. Biz bu günahsız 
insanların, şəhidlərimizin qisasını döyüş 
meydanında aldıq. Ermənistanı diz çök-
dürdük, məğlub etdik. Erməni faşizmini 
məğlub etdik və ədaləti bərpa etdik”.

Ermənistan silahlı qüvvələri 
tərəfindən istər işğal dövründə, istərsə 
də İkinci Qarabağ müharibəsində 
Azərbaycanın mülki əhalinin sıx 
məskunlaşdığı yaşayış məntəqələri, 
təhsil, sosial, mədəni və strateji 
əhəmiyyətli obyektlər ağır artilleriya qur-
ğularından, xüsusi raket sistemlərindən 
və qadağan olunan silahlardan istifadə 
edilməklə intensiv şəkildə atəşə tutulub. 
Nəticədə mülki əhali arasında çoxsaylı 
ölüm və yaralanma halları baş verib, 
yaşayış məntəqələrinə, tarixi və mədəni 
abidələrə, inzibati binalara, ictimai 
və digər sosial obyektlərə ciddi ziyan 
dəyib. Ermənistanın hərbi təcavüzü 
nəticəsində ölən və yaralananlar arasın-
da çox sayda uşaq və qadınlar da olub. 

Londonda fəaliyyət göstərən “EU 
Today” media platformasında dərc 
edilən “Ermənistan Cənubi Qaf-
qazda yeni Srebrenitsa soyqırımı 
törətmək niyyətindədir?” adlı yazıda 
müəllif ermənilərin vəhşiliyinin,  faşizm 
əməllərinin Srebrenitsa soyqırımı 
ilə müqayisəsini aparıb, Beynəlxalq 
Cinayət Məhkəməsinin Roma Statu-
tunun 8-ci maddəsinə əsasən, mülki 
əhaliyə və ya döyüşlərdə birbaşa iştirak 
etməyən fərdi mülki şəxslərə qarşı 
qəsdən törədilən hücumların müharibə 
cinayəti sayıldığını vurğulayıb.

Yuxarıda vurğulandığı kimi, Vətən 
müharibəsində Azərbaycan Ordusunun 
sarsıdıcı zərbələri nəticəsində həm can-
lı qüvvə, həm də texnika baxımından 
böyük itkilər verən düşmən əsgərləri 
geri çəkilərək döyüş mövqelərini qo-
yub qaçmaqla savaşda uduzduğunu 

anlayır, buna görə təxribatlara əl atır, 
mülki vətəndaşlarımızı atəşə tutur, 
infrastrukturu dağıdır, beləliklə, qeyri-
insani xislətini, beynəlxalq hüquqa, ali 
bəşəri dəyərlərə zərrə qədər də olsun 
hörmət etmədiyini bir daha təsdiqləyirdi. 
Ermənistan ordusu Bakı ətrafına, 
Gəncə, Mingəçevir başda olmaqla iri 
şəhər mərkəzlərinə, mülki əhalinin sıx 
olduğu yerlərə, yaşayış binalarına raket 
atmaqla faşist xislətini, vandalizmini 
göstərirdi. Digər tərəfdən, əslində, 
Ermənistan bu vəhşi, barbar hücumları 
ilə BMT-ni, beynəlxalq hüququ hədəfə 
alırdı, saymazlıq göstərirdi.

Ermənistanın hərbi-siyasi rəhbərliyi 
30 il ərzində Azərbaycana qarşı 
törətdiyi təxribatlarla, vandal, barbar 
əməllərlə terrorçu dövlət olduğunu 
təsdiqləyib. Vətən müharibəsindən 
əvvəl və savaş dövründə işğalçı ölkənin 
silahlı qüvvələri regionun ən böyük 
strateji layihəsi olan Avropanın enerji 
təhlükəsizliyi sahəsində mühüm yer tu-
tan Bakı–Tblisi–Ceyhan neft kəmərinin 
Yevlax rayonu ərazisindən keçən 
hissəsinə raket zərbələri endirməkdən, 
Mingəçevir Su Elektrik Stansiyasını 
dağıtmağa cəhd göstərməkdən belə 
çəkinməyib. Lakin ordumuzun qətiyyətli 
tədbirləri nəticəsində həmin terror 
hərəkətlərinin qarşısı alınıb. 

Yeri gəlmişkən, Prezident İlham 
Əliyev müsahibədə Gəncədə təməlini 
qoyduğu təqribən dörd hektarda 
yaradılacaq Memorial Kompleksin 
ərazisindəki dağıdılmış bütün binaların 
olduğu kimi saxlanılacağını bildirib: 
“Çünki erməni vəhşiliyi unudulma-
malı, bu yaddaş silinməməlidir. Bu 
erməni vəhşiliyini unutmamalıyıq. 
Müharibə başa çatıb. Bəli, biz deyi-
rik ki, sülh olmalıdır. Ancaq heç vaxt 
erməni vəhşiliyini, erməni faşizmini 
unutmamalıyıq. Xocalı qurbanlarını 
unutmamalıyıq. Gəncə qurbanlarını, 
digər şəhərlərimizin qurbanlarını heç 
vaxt unutmamalıyıq və unutmayacağıq. 
Onların müqəddəs ruhu qarşısında 
baş əyərək bir daha deyirik ki, onların 
qanı yerdə qalmadı. Onların yaxınları 
üçün bəlkə də bu, təsəlli ola bilər. Eyni 
zamanda, deyirik ki, biz müzəffər xal-

qıq, biz qalib dövlətik. Erməni faşizmini 
məğlub etdik. Elə etməliyik ki, erməni 
faşizmi bundan sonra heç vaxt baş 
qaldırmasın”.

Ermənistan silahlı birləşmələrinin 
İkinci Qarabağ savaşında dinc 
əhalimizə qarşı dünya tarixində belə 
misli görünməyən vəhşilik nümayiş 
etdirməsi bu xalqın faşizm xislətindən 
irəli gəlir. Cənab Prezident Gəncə 
şəhərinə səfəri çərçivəsində verdiyi 
müsahibəsində də bu barədə ətraflı 
bəhs edib. Dövlətimizin başçısı 
Ermənistanın keçmiş faşist rəhbərləri, 
uşaq qatilləri olan Sarkisyan və 
Köçəryanın, eləcə də indiki Ermənistan 
hakimiyyətinin hərəkətlərində, 
sözlərində faşizmin bu gün də yaşadıl-
dığını, bunun işğalçı ölkənin paytaxtın-
da – İrəvanda Njdeyə qoyulan abidə ilə 
sübuta yetirildiyini xatırladıb. 

Azərbaycan Prezidenti faşizm 
ideologiyasının daşıyıcısı olan Njdeni, 
ilk dəfə olaraq, siyasi müstəviyə gətirib, 
onun faşist xisləti haqqında beynəlxalq 
aləmi məlumatlandırıb. Dövlətimizin 
başçısı sözügedən müsahibədə bu 
barədə deyib: “İlk dəfə olaraq, bu 
məsələni siyasi müstəviyə gətirən 
mən olmuşam. Mən əvvəlki illərdə də 
dəfələrlə bu erməni faşistləri haqqında 
öz çıxışlarımda məsələ qaldırmışdım. 
Beynəlxalq təşkilatlar qarşısında, 
ölkələr qarşısında məsələ qaldırmışdım 
ki, faşistlərin qəhrəmanlaşdırılmasına 
imkan vermək olmaz. Cəllad Njde 
ilə bağlı mən MDB Zirvə görüşünün 
birində öz çıxışımda məsələni qaldır-
dım. Dedim ki, Njdeyə Ermənistanın 
paytaxtında – İrəvanda qoyulan abidə 
faşizmin təbliğatıdır. Buna son qo-
yulmalıdır. Bu adam faşist olub. Bu 
adam cəllad olub. Bu adam günahsız 
azərbaycanlıları və ondan sonra İkinci 
Dünya müharibəsi zamanı sovet ordu-
sunun əsgərlərini, zabitlərini qətlə ye-
tirib. Bu Njde faşistdir və bunu hər kəs 
bilməlidir. Ancaq Ermənistanda onun 
qəhrəmanlaşdırılması gedir. Əgər bu, 
təkcə əvvəlki faşist hakimiyyətlə bağlı 
olsaydı, dərd yarı idi. Ancaq əfsuslar 
olsun ki, indiki Ermənistan hakimiyyəti 
faşistləri təbliğ edir, onları müdafiə 
edir…”.

Bəli, Azərbaycan Prezidenti istər 
respublikamızda, istərsə də xarici 
ölkələrdə reallaşan mötəbər beynəlxalq 
tədbirlərdə faşist Njdenin cinayətlərini 
tarixi faktlara və təkzibolunmaz 
arqumentlərə əsaslanaraq, diqqətə 
çatdırıb. 

Burada bir məqamı da qeyd etmək 
istərdik. Postsovet məkanında, o 
cümlədən, Rusiyada faşist cəlladı Qa-
regin Njdeyə ciddi antipatiya yarandığı 
bir dönəmdə Ermənistan sanki bütün 
bəşəriyyətə meydan oxuyaraq, bu qul-
durun, eləcə də faşizm elementlərinin 
tətbiqini diqqət mərkəzində saxlayan 
terrorçu Daşnaksütyun partiyasının 
gənclik qolundan tutmuş Paşinyanın 
sıx əməkdaşlıq etdiyi “Sasna Tsrer”ə 
qədər bütün hərbi-siyasi təşkilatların 
təşviqatını dayandırmır, faşizm 
ənənələrinin yaşadılmasına və şovinizm 
düşüncə tərzinin qorunub saxlanılma-
sına əvvəlki kimi, dövlət siyasətində 
prioritet istiqamət kimi yanaşır. 

Bütün bunlar isə Ermənistanın 
terrorçu dövlət olduğunu təsdiqləməklə 
bərabər, işğalçı ölkənin neofaşizmə 
rəğbətini açıq-aşkar göstərir. Şübhəsiz 
ki, Njde kimi caninin heykəlini and 
yerinə çevirən, faşist svastikalarını 
sürətlə yayan bir ölkə ilə konstruktiv 
əməkdaşlıq qurmaq, sülh danışıqları 
aparmaq o qədər də asan məsələ deyil. 

 Vaqif BAYRAMOV, “Xalq qəzeti”

Gəncədə Memorial Kompleksin təməlinin 
qoyulması təqdirəlayiq hadisədir 

Memorial Kompleksin yaradılması məsələsi 
xüsusilə diqqətimizi çəkdi. Bu, olduqca va-
cib məsələdir və bilirik ki, dövlət başçısı belə 
məsələlərə həmişə həssaslıqla yanaşır. Odur 
ki, Prezident kompleksin yaradılacağı ərazi 
ilə tanış oldu. Ona məlumat verildi ki, Vətən 
müharibəsi dövründə Gəncə şəhəri oktyabrın 
4-ü, 5-i, 8-i, 11-i və 17-də Ermənistan silahlı 
qüvvələri tərəfindən müxtəlif təyinatlı “Toçka-U”, 
“Smerç”, “SCUD” və digər raket qurğularından 
endirilən zərbələrə məruz qalıb. Nəticədə 6-sı 
uşaq olmaqla, 26 mülki şəxs həlak olub, 31-i 
uşaq olmaqla, 142 dinc sakin müxtəlif dərəcəli 
bədən xəsarətləri alıb.

Prezident İlham Əliyev Ermənistan silahlı 
qüvvələrinin Gəncə şəhərinə raket hücumları 
nəticəsində həlak olan dinc sakinlərin xatirə 
guşəsinin önünə gül dəstəsi qoydu və bu 
faciələrin unudulmamalı, Azərbaycan xalqı 
tərəfindən daim yad edilməli olduğunu bildirdi.

Dövlət başçısı qeyd etdi ki, münaqişə 
bölgəsindən kilometrlərlə uzaqda yerləşən 
ərazilərin qadağan olunmuş kaset bombaları 
ilə hədəfə alınması nə beynəlxalq hüquqa, nə 
Ermənistanın 1993-cü ildə ratifikasiya etdiyi 
Cenevrə konvensiyalarına və onların əlavə 
protokollarına, nə müharibənin əxlaq kodeksinə, 
nə də ümumiyyətlə heç bir mənəvi müstəviyə 
uyğun deyil. Bu, “alçaqcasına hücum”dur. 
Azərbaycan isə müharibənin ilk günündən heç 
bir halda mülki əhaliyə atəş açmayıb, yalnız 
legitim hərbi hədəfləri zərərsizləşdirib, qisasını 
döyüş meydanında alıb.

Ermənistanın raket hücumları nəticəsində 
həlak olmuş dinc sakinlərin xatirəsi isə bu 
ərazini ziyarətə gələn hər kəs tərəfindən ehti-
ramla anılır. 

Azərbaycan Prezidentinin Gəncəyə səfəri 
həm də Ermənistanda baş qaldırmaq istəyən 
revanşistlərə növbəti xəbərdarlıq mesajları 
ilə yadda qaldı. Prezident bir daha kapitul-
yant ölkədəki radikal qüvvələrə, özəlliklə 
erməni faşistlərinə sərt xəbərdarlıqlarını 

çatdırdı: “Erməni havadarları, Ermənistanın 
arxasında dayanan dairələr də bunu bilməli, 
dərk etməlidirlər və bizim tarixi missiyamızı 
qiymətləndirməlidirlər, biz hansı bəlanı məhv 
etdik. Biz təkcə öz torpağımızı azad etmədik, 
biz regionu, Cənubi Qafqazı bu vəhşi xislətli 
qüvvələrdən təmizlədik. Yenə də deyirəm, indi 
onlar artıq boynubükük şəkildə yaşayırlar. An-
caq heç kim qarantiya verə bilməz ki, yenə də 
baş qaldırmayacaqlar. Biz heç vaxt imkan verə 
bilmərik ki, bizim bölgədə erməni faşizmi baş 
qaldırsın, Ermənistan yenə də Azərbaycan üçün 
potensial təhdidə çevrilsin. Əgər bunu görsək, 
onu yerindəcə məhv edəcəyik. Bunu hər kəs 
bilməlidir”.

Prezident İlham Əliyev erməni faşizmindən 
vasitə kimi istifadə edərək bölgəni qarışdırmaq, 
regionu oda qalamaq istəyən xarici dairələrə 
də səsləndi: “Biz erməni faşizmini məğlub 
etdik, ancaq o məhv edilməyib. Biz bundan 
sonra da çalışacağıq ki, erməni faşizminin 
bütün təzahürlərini yer üzündən silək və buna 
gücümüz çatır. Ancaq gərək digər ölkələr də, 
beynəlxalq ictimaiyyət də bu məsələdə həmrəy 
olsun”. 

Əziz ƏLƏKBƏRLİ,  
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin regionlara səfərləri 
həmişə məhsuldar olub, yeni-yeni obyektlərin açılışı, eləcə də təməllərinin 
qoyulması ilə yadda qalıb. Dövlət başçısının Gəncəyə bugünlərdə baş tu-

tan səfəri də istisna təşkil etmədi. Prezident ümummilli lider Heydər Əliyevin 
Gəncə şəhərinin mərkəzindəki abidəsini ziyarət etdi, önünə gül dəstəsi qoydu. 
O, Gəncə Dövlət Dram Teatrının yeni binasının açılışında iştirak etdi, Gəncə İd-
man Sarayında tikinti işlərinin gedişi ilə tanış oldu. Ölkə rəhbəri “Azərbaycan 
Dəmir Yolları” QSC-nin Gəncədəki lokomotiv deposunun istismara verilməsi 
mərasimində iştirak etdi, 2 saylı Gəncə regional “ASAN xidmət” Mərkəzinin açı-
lışını etdi, Gəncə Memorial Kompleksinin təməlini qoydu. 

“MULTIKULTURALIZM 
azərbaycanlıların qanındadır”

Azərbaycanı dərindən tanıyan və onun 
ağrılı günlərində belə xalqımızın haqq səsini 
dünyaya çatdıran M.Qusman bu verilişində 
də Azərbaycan həqiqətlərindən, onun son illər 
qazandığı uğurlardan, Prezident İlham Əliyevin 
liderlik bacarığından, Qarabağda baş verən 
hadisələrdən ətraflı danışdı. Bir daha vurğulandı 
ki, Azərbaycanda multikultrualizm həyat tərzinə 
çevrilmişdir.

Doğrudan da, ölkəmizdə bu gün həyata 
keçirilən multikulturalizm siyasəti dövlətin 
tolerantlıq prinsiplərinə sadiq qalmasının bariz 
nümunəsidir. Azərbaycan müxtəlif sivilizasi-
yaların və mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan 
olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik 
mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və 
konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-
amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində 
yaşadığı diyar kimi tanınmışdır. Azərbaycanın 
ərazisində üç mühüm dindən zərdüştiliyə (barış 
və sülh dini), Şimal bölgələrində xristianlığa 
(Qafqaz Albaniyasında) və VII əsrdən bəri İsla-
ma ibadət olunur. Multikulturalizm və tolerantlıq 
tarixən azərbaycanlıların həyat tərzi olub. Bu 
gün isə milli kimliyindən, dilindən, dinindən 
asılı olmayaraq, Azərbaycan dövlətinin hər bir 
vətəndaşının gündəlik həyat tərzinə çevrilib.

Ölkəmizin zəngin multikultural keçmişi təkcə 
xalqımızın bugünkü tolerant yaşam tərzi ilə 
deyil, həm də yaratmış olduğu ədəbi-bədii, elmi-
fəlsəfi, siyasi-hüquqi qaynaqlarda, sənədlərdə 
yaşayır. 

 Ölkəmizdə multikulturalizm, tolerantlıq və 
dini dözümlülüyün dövlət siyasəti səviyyəsində 
inkişaf etdirilməsinin əsaslarını qədim dövlətçilik 
tariximiz və bu ənənələrin inkişafı təşkil edir. 
Tarixi ənənələrə nəzər salsaq görərik ki, istər 
Səfəvilər dövləti, istər XIX-XX əsrlər maarifçilik 
dalğası, istərsə də Xalq Cümhuriyyəti dövründə 
Azərbaycan ərazisində yaşayan digər etnik 
xalqlar və dini qrupların nümayəndələrinin 
təmsilçiliyini özündə cəmləşdirən bu siyasi 
davranış XX əsrin sonlarında ümummilli lider 
Heydər Əliyev tərəfindən dövlətçilik ideo-
logiyası formasına çevrilmış, tolerantlıq və 
multikulturalizm ənənələri bərpa edilmişdir. 
Azərbaycan multikulturalizminin siyasi əsasları 
Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya-
sının bəndlərində, qanunvericilik aktlarında, 
fərman və sərəncamlarda öz əksini tapmış-
dır. Azərbaycanın zəngin mədəni-mənəvi 

irsə və tolerantlıq ənənələrinə malik olma-
sı bu gün beynəlxalq aləmdə etiraf edilən 
həqiqətlərdəndir. 

Mövcud milli-mədəni müxtəliflik və 
 etnik-dini dözümlülük mühiti onu çoxmillətli, 
çoxkonfessiyalı diyar kimi dünya miqyasında 
mədəniyyətlərarası dialoqun bənzərsiz məkanı 
etmişdir. Azərbaycanda bu gün həmin mədəni, 
linqvistik, etnik rəngarəngliyin qorunmasına 
yönəldilən və uğurla həyata keçirilən dövlət 
siyasəti multikulturalizm sahəsində əsrlərdən 
bəri toplanmış böyük tarixi təcrübənin xüsusi 
qayğı ilə əhatə olunmasını, zənginləşdirilməsini, 
cəmiyyətdə bu istiqamətdə qazanılmış unikal 
nailiyyətlərin beynəlxalq aləmdə təbliğinin 
gücləndirilməsini zəruri edir. 

Azərbaycan Respublikası  Prezidentinin 
11 yanvar 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə 
2016-cı il “Multikulturalizm ili” elan edilmiş-
dir. Ölkəmizdə mədəniyyətlərarası dialoqun 
formalaşmasını şərtləndirən əsas amillərdən 
biri də Azərbaycanın coğrafi baxımdan 
qərarlaşdığı məkanın Şərqlə Qərbin qovuşağın-
da yerləşməsidir. Azərbaycan bu gün iki fərqli 
sivilizasiya arasında körpü rolunu oynamaqla, 
Şərq və Qərb yarımkürələrində öz nüfuzunu 
gücləndirməkdədir. Bu ideya dövlətin xarici 
siyasət kursunda da kifayət qədər özünü əks 
etdirir. Bu gün Azərbaycan BMT, ATƏT, Avropa 
Şurası, İslam Konfransı Təşkilatı kimi mötəbər 
təşkilatların tamhüquqlu üzvüdür. Azərbaycan 
Avropa İttifaqının həyata keçirdiyi “Şərq 
tərəfdaşlığı” layihəsi çərçivəsində Avropaya 
inteqrasiya prosesini uğurla davam etdirir.

Multikulturalizmin müxtəlif modelləri – ABŞ, 
İsveç, Avstraliya, Kanada modelləri olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycanın dünyaya təqdim 
etdiyi model mütərəqqi dövlətlər tərəfindən 
rəğbətlə qarşılanır və nümunə kimi tətbiq 
edilməkdədir. Bu model tarixi köklərə bağlı 
olduğu üçün daha dayanıqlıdır. ABŞ-ın Yuta 
və Oreqon ştatlarının senat və nümayəndələr 
palataları tərəfindən Azərbaycanın tolerantlıq 
modelini təqdir edən geniş bəyannamənin qəbul 
olunması buna bariz nümunədir.

Rafiq NOVRUZOV,  
 Bakı Slavyan Universitetinin 

prorektoru, professor

“Azərbaycanda ən qədim dövrlərdən ən müxtəlif dini və 
etnik qrupların nümayəndələri, ən müxtəlif xalqlar sülh 
və mehriban qonşuluq şəraitində yaşayırlar. Mən bunu 
başqalarından eşitdiyimə görə demirəm. Tam inamla 
deyə bilərəm ki, multikulturalizm azərbaycanlıların 
qanındadır”. Bunu“Rossiya 24” telekanalında 
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30 
illiyinə və Prezident İlham Əliyevin 60 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “Hakimiyyət formulu” verilişində Mixail 
Qusman dedi.

Sabahımıza qayğı ilbəil vüsət alır

Bildiyimiz kimi, ulu öndərin 
fərmanı ilə 1994-cü ildə Gənclər 
və İdman Nazirliyi yaradılmışdır. 
Bundan üç il sonra, fevralın 2-də 
Azərbaycanda “Gənclər Günü”nün 
elan oluması bu sahədə atılan 
növbəti addım olub. Daha sonra 
Heydər Əliyevin imzaladığı ”Dövlət 
gənclər siyasəti haqqında” fərman 
Azərbaycanda gənclərin hərtərəfli 
inkişafı üçün daha əlverişli şərait 
yaradıb. Cənab İlham Əliyev 
gənclərin fəaliyyəti üçün münbit şərait 
yaradıb, onların rifahını təmin edən 
bir sıra dövlət proqramlarını təsdiq 
edib. 

Bir təhsil işçisi kimi, “2007– 2015-ci 
illərdə Azərbaycan gənclərinin 
xarici ölkələrdə təhsil üzrə Dövlət 
Proqramı”nın qəbulunu minnətdarlıqla 
xatırlayıram. Eyni zamanda, 

2019–2023-cü illər üzrə Azərbaycan 
Respublikasında ali təhsil sisteminin 
beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması 
üzrə dövlət proqramlarının sayəsində 
minlərlə gəncimiz dünyanın ən 
nüfuzlu ali məktəblərində təhsil alıb. 
2011- ci ildə Azərbaycan Respub-
likası Prezidenti yanında Gənclər 
Fondunun yaradılması gəncliyin 
inkişafında mühüm rol oynayıb. Bu 
günə qədər fond tərəfindən 4545 
layihə maliyyələşdirilib. “Gənclər üçün 
Prezident Mükafatı” təsis edilib və hər 
il müxtəlif sahələrdə fəallığı ilə seçilən 
10 nəfər gəncə ildə birdəfəlik 10 min 
manat verilir. 

Onu da xüsusi vurğulayım 
ki, məhz cənab İlham Əliyevin 
prezidentliyi dövründə yetişən 
gənclərin qəhrəmanlığı sayəsində 
əzəli Qarabağ torpaqları erməni 

işğalından azad edilib. Vətən 
müharibəsində canından keçənlər, 
şəhidlik zirvəsinə ucalanlar 
əsasən gənclərimiz olublar. Bu, 
Azərbaycanda qəhrəmanlıq 
ənənələrinin layiqincə davam 
etməsinin təzahürüdür.

Bir çox təhsil ocaqları kimi, 
bizim kollecdə də sabahın bilikli 
mütəxəssisləri hazırlanır. Bir neçə 
il əvvəl möhtərəm Prezidentimizin 
Masallıya səfəri zamanı ictimaiyyət 

nümayəndələri tərəfindən kollecimizlə 
bağlı təkliflər səsləndirilib. Bölgənin 
böyük turizm potensialı olduğu 
xatırladılıb və burada müvafiq 
orta ixtisas təhsili müəssisəsinin 
yaradılması xahiş edilib. Çox 
keçmədən dövlət başçısının ali 
diqqəti sayəsində təklif reallaşıb və 
kollecimiz təsis edilib. İndi burada 
yüzlərlə tələbə turizm, meşə–park 
təsərrüfatı üzrə və digər ixtisaslara 
yiyələnir. Kollecimizin sayəsində 
rayonumuzda özünəməxsus tələbə 
mühiti yaradılıb. 

Dövlətimizin başçısı deyib ki, 
gənc nəsil mənfi təsirlərdən uzaq 
olmalıdır və bundan ötrü də hərtərəfli 
tərbiyə işləri aparılmalıdır. Gənclər 
savadlı, bilikli, eyni zamanda, 
milli mədəniyyətimizə sıx bağlı 
olmalıdırlar. Bu, bizim üzərimizə 
böyük vəzifə qoyur. Çalışırıq ki, bu 
yöndə daha ciddi iş aparaq və bu 
gün bayramları olan tələbələrimizi, 
gənclərimizi müstəqil həyata tam 
hazırlaya bilək. 

 Vidadi NƏZƏROV,  
Masalli Dövlət Regional 

Kollecinin direktoru

Gənclərə hərtərəfli dövlət dəstəyi ümummilli lider Heydər 
Əliyevin bünövrəsini qoyduğu siyasətin uğurlu davamıdır. 
Gəncliyi “Azərbaycanın gələcəyi” adlandıran unudulmaz 

dahi şəxsiyyət demokratik dövlət quruculuğunda onların rolunu 
daim yüksək qiymətləndirib. Bu gün gənclərə qayğı ənənəsini 
Prezident İlham Əliyev layiqincə davam etdirir.
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