
Azərbaycan gəncliyi 2 Fevral – Gənclər Gününü bayram 
etdi. Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 illiyinə həsr 
olunmuş Gənclər Forumu keçirildi, ölkə Prezidenti 
gənclərlə görüşdü. Gənclər Prezidenti, Prezident 

gəncləri dinlədi. Respublikada bir gənclik günü yaşandı. 25 il öncə 
Respublika Sarayında keçirilən Müstəqil Azərbaycan Gənclərinin 
I Forumunda həyəcanlı çıxışımı, Gənclər Gününün təsis edilməsi 
barədə ölkə Prezidentinə müraciət də daxil olmaqla, müxtəlif 
təkliflər səsləndirməyimi xoş duyğularla xatırlayıram. Tam bir il 
sonra bizi – bir qrup gənclər təşkilatı liderini qəbul edən ümummilli 
lider, gənclər təşkilatlarının bu dəfə yazılı müraciətini qəbul edərək,  
2 fevralı Gənclər Günü elan etdiyini bildirdi, bizləri duyğulandırdı. 
Bu, böyük etimad idi! Ondan sonrakı Gənclər forumlarını, Gənclər 
günlərini yaxşı xatırlayıram. Xatırlayıram ki, hələ I Forumda ordu 
mənsubunun çıxışını özəlliklə fərqləndirən ümummilli lider, bütün 
əməli fəaliyyət sahələri üzrə inkişafa çağırmaqla, şüurlu, peşəkar 
vətəndaşlıq təlimini, vətəncanlılığı ön plana çıxardı. 

Azərbaycanın müzəffər Ali Baş 
 Komandanı İlham Əliyevin gənclər 
qarşısında çıxışı, tövsiyyələri ilə ta-
nış olduqca, siyasi irsin, mənəvi va-
risliyin gənclər siyasəti baxımından 
necə çiçəklədiyini, tərəqqisini görür, 
şad oluruq. Artıq iki ildir qalib ölkənin 
gəncləri olaraq öz əziz bayramını qeyd 
edən Azərbaycan gəncliyi, əbədi qalib 
kimi, bundan sonra da bayramları 
bayram kimi keçirəcək. Çox yaxşı ki, 
qəhrəman şəhidlərimizin övladları, özü 
qəhrəmanlıqlar göstərmiş gənclərimiz 2 
fevral rəsmi tədbirində “Gülüstan”daydı, 
tribunadaydı, öndəydi. Gənclərimizlə 
qürur duyuruq! 44 gündə yaşananlar 
gənclərimizin nəyə qadir olduğu-
nu, demək, həm də onları yetişdirən 
ailələrin, cəmiyyətin, dövlətin, ölkənin 
qızıl ləyaqətini nümayiş etdirmiş oldu. 
Prezident bildirdi ki, Azərbaycanda 29 
yaşına qədər insanlar gənclər sayılır: 
“Əgər belə demək mümkündürsə, bu 
gün ən yaşlı gəncin mən Prezident 
vəzifəsinə birinci dəfə seçiləndə 11 yaşı 
var idi. Yəni, bu, reallıqdır. Mən çalışmı-
şam ki, fəaliyyətim dövründə gənclərin 
tərbiyə olunması ilə bağlı daha çox 
işlər görək. Çox şadam, fəxr edirəm ki, 
Vətən uğrunda, torpaq uğrunda qaba-
ğa gedənlərin əksəriyyəti gənclər idi. 
Bu, hər birimiz üçün qürur mənbəyidir. 
Çünki elə bir gənc nəsil yetişdi ki, 
hətta Qarabağı görməyən, o acı tarixi 
görməyən gənclər Qarabağ uğrunda, 
Vətən uğrunda, milli ləyaqət uğrunda 
ölümə gedirdilər və şəhid oldular, qazi 
oldular və müzəffər ordumuzun şöhrətini 
yüksəklərə qaldırdılar. Əgər bu siyasət 

olmasaydı, əgər gənclər vətənpərvərlik 
ruhunda tərbiyə almasaydılar, bilmək 
olmazdı müharibənin nəticələri necə ola 
bilərdi”.

Prezident gənclərlə yüksək 
səmimiyyətlə, açıq söhbət etdi. Soros-
çuların milli dövlətlərlə barışmazlığın-
dan tutmuş, bütün yanlış siyasətlərə, 
ideoloji sapdırmalara, hərcayılığa 
qarşı Azərbaycan gəncinin öz adına 
layiq duruşuna, cavabına inandığını, 
gənclərimizin hansı intellektual im-
kan və qabiliyyətlərə malik olduğunu 
məhəbbətlə vurğuladı. 30 illik açıq, 
200 illik pərdələnmiş işğala, o işğalın 
zirvəsinə və tör-töküntülərinə sarsıdıcı 
zərbə vurmuş, tarixi Zəfər qazanmış 
ölkənin gəncliyini öz dövlətindən, 
dövlətçiliyindən incik salmaq, işılda-
quşla, sabun köpüyü ilə, saxtakarlıqla 
qandırmaq cəhdləri havayıdır, boşdur. 
Prezidentin daha öncələr dediyi kimi, 
o, ölkə gəncliyinə güvənir, gənclər də 
öz müzəffər Ali Baş Komandanına! 
Dövlət başçısının forumda bildirdiyi 
kimi, yeni həyata başlayan gənclər 
daha tələbkar olurlar: “Açıq deməliyəm, 
gəncləri əyri yola gətirmək, yaxud da 
yoldan çıxarmaq daha asan olur. Ona 
görə də bax, bu qlobalistlərin – mən 
onları şərti olaraq belə adlandırıram – 
sorosçuların məqsədi məhz gənclərdir. 
Ona görə fondlar yaradılır, o fondların 
xətti ilə ianələr verilir, müxtəlif yaxşı, 
gözəl məna daşıyan proqramlar altın-
da məhz bu dağıdıcı missiya həyata 
keçirilir ki, gəncləri öz dövlətinə qarşı, 
ilk növbədə, öz əcdadlarına, öz tarixinə 
qarşı, öz dəyərlərinə qarşı qaldırsınlar 
və sonra onlardan zombi kimi istifadə 
etsinlər. Bizim gənclərimiz bunu bilir 
və mən dəfələrlə müxtəlif forumlarda, 
həm gənclərlə təmaslar əsnasında, 
həm müxtəlif çıxışlarda bu məsələyə 
toxunurdum. Çünki bu, aktual məsələdir 
və bu məsələ aktuallığını heç vaxt 
itirməyəcək”.

Siyasi aləmdə bəzi güc mərkəzlərinin 
gücləndiyini, bəzilərinin isə zəiflədiyini 
vurğulayan dövlət başçımız dedi: 
“Ancaq sözün düzü, mən onların ara-
sında niyyət nöqteyi-nəzərindən böyük 

fərq görmürəm və mənim iş təcrübəm 
bunu deməyə əsas verir. Ona görə milli 
dəyərlər təkcə əcdadlar qarşısında bizim 
mənəvi borcumuz deyil, eyni zaman-
da, ölkəmizi daim müstəqil saxlamaq, 
ölkəmizi daim kənar təsirdən qorumaq 
və nəsillər arasındakı o mənəvi ipləri 
qırmamaq üçün bu, mütləq lazımdır. 
Çünki bizim çox zəngin mədəniyyətimiz, 
tariximiz var, ədəbiyyatımız, ana dilimiz 
var. Ana dilimiz də bax, bu milli dəyərlərin 
tərkib hissəsidir. Biz azad olmadığımız 
dövrdə onu qorumuşuq. Ancaq bu gün 
ana dilimizi yenə də qorumaq lazımdır 
və biz bunu görürük. Həm televiziya 
məkanında, mətbuatda görürük ki, kənar 
sözlər müdaxilə edir– ya təbii olaraq, 
ya qəsdən. Hər bir dil, əlbəttə ki, inkişaf 

etməlidir, amma milli köklər üzərində. 
Bizim dilimiz o qədər zəngindir ki, kənar 
sözlərə ehtiyac yoxdur”. 

Bəli, öz başlanğıcını ümummilli 
liderimiz Heydər Əliyevin təşəbbüsü 
və sərəncamı əsasında 1996-cı ildə 
keçirilən, özünün şəxsən iştirak etdiyi, 
tarixi nitq söylədiyi Müstəqil Azərbaycan 
Respublikası Gənclərinin I Forumundan 
alan, 1997-ci ildən rəsmən qeyd olunan 
Gənclər Günü son iki ildə özəl anlam və 
qürur hissi ilə bayram edilməkdədir! Sı-
ralarında gənclərimizin çox böyük sayda 
təmsil olunduğu Silahlı Qüvvələrimiz 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevin 
mükəmməl rəhbərliyi ilə 30 illik işğala 
son verərək, Şuşaya bayraq sancdı!

Azərbaycan gəncliyi öz  gününü 
qürurla bayram edərkən, əziz 
şəhidlərimizin ruhu qarşısında dərin 
sayğı ilə əyilir, yaralı qazilərimizə şəfalar 
diləyir, müharibənin bütün iştirakçılarına 
bir daha məhəbbətimizi bildiririk.

Tarixi Zəfərimizdə gənc nəslin 
düzgün təlim-tərbiyəsinin, yüksək 
vətəndaşlıq, vətənə bağlılıq hisslərinin 
önəmli ölçüdə payı olduğu danılmaz 
faktdır. Ali dövlət rəhbərliyinin həyata 
keçirdiyi uğurlu siyasətin təntənəsi ola-
raq, gənclərimiz müxtəlif əməli fəaliyyət 
sahələrində uğurlar qazanır, etimadı 
doğruldur. Əlbəttə, ölkəmizin qarşısında 
yeni uğurlar, önəmli vəzifələr dayanmaq-
dadır. Ermənistanın, havadarlarının iş-
ğal mədəniyyətsizliyindən Azərbaycanın 
azadlıq mədəniyyətinə– erməni van-
dallığından Azərbaycan quruculuğuna, 
abadlığa keçid mərhələsində oldu-
ğumuz indiki dönəmdə gənclərimizin 
öz çalışqanlıqları, vətəncanlılıqları, 
dövlətcanlılıqları ilə ümumi işimizə yeni 
töhfələr verəcəyinə şübhəmiz yoxdur.

Gənclərimizin hər yeni Gənclər 
gününə yeni uğurlarla yığışacağına, əziz 
günlərində bütün əməli fəaliyyət sahələri 
üzrə qürurla hesabat verəcəyinə, böyük 
gələcəyə qanadlanacağına inanırıq!

Əkbər QOŞALI, 
Beynəlxalq “Alaş”  

Ədəbi Mükafatı laureatı

Vətənə sevgi, Vətənin maraqlarını  
üstün tutmaq hər bir gəncin borcudur

Ötən əsrin sonlarında təməli ulu 
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyu-
lan gənclər siyasəti müstəqilliyimizin 
ilk illərində gənclərin vətənpərvər 
ruhda formalaşmasına zəmin yarat-
dı. 1996-cı il fevralın 2-də keçirilən 
Azərbaycan Gənclərinin Birinci 
Forumunda ümummilli lider gənclər 
qarşısında mühüm tarixi vəzifələr 
müəyyənləşdirdi. 2003-cü ildən son-
rakı dövrdə isə Prezident İlham Əliyev 
tərəfindən gənclər siyasətinin inkişaf 
istiqaməti daha da təkmilləşdirildi. 
Azərbaycan gəncliyi ilə bağlı Dövlət 
proqramları qəbul edildi, 2007-ci il 
“Gənclər ili” elan olundu, 2011-ci ildə 
Gənclər Fondu yaradıldı, 2013-cü 
ildə ölkədə ilk dəfə “Gənclər üçün 
Prezident Mükafatı” təsis olundu, 

Azərbaycan gənclərinin İnkişaf 
Strategiyası təsdiqləndi. Gənclər 
siyasətində milli və dövlətçilik ma-
raqlarının prioritet olması 44 günlük 
Vətən müharibəsində həlledici rol 
oynadı. Müharibədə əsas  missiyanı 
məhz Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi dövründə 
yetişən gənclər yerinə yetirdilər.

Qürurla vurğulamaq istəyirəm 
ki, 44 günlük Vətən müharibəsində 
qazandığımız möhtəşəm zəfərdən 
sonra gördük ki, bizim necə qorxmaz, 
cəsur, Vətən yolunda son damla qa-
nını, canını əsirgəməyən gəncliyimiz 
var. Cənab Prezidentin fevralın 2-də 
Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 
illiyinə həsr olunmuş Gənclər Foru-
munda səsləndirdiyi fikirlər də bunu 

sübut edir: “Mən çalışmışam ki, 
fəaliyyətim dövründə gənclərin 
tərbiyə olunması ilə bağlı daha 
çox işlər görək. Çox şadam, fəxr 
edirəm ki, Vətən uğrunda, torpaq 
uğrunda qabağa gedənlərin 
əksəriyyəti gənclər idi. Bu, hər 
birimiz üçün qürur mənbəyidir”. 
Dövlət başçımız xüsusi olaraq, 
elə bir gənc nəslin yetişdiyini 
diqqətə çatdırdı ki, hətta Qaraba-
ğı görməyən, o acı tarixi bilməyən 
gənclər Qarabağ uğrunda, 
Vətən uğrunda, milli ləyaqət 
uğrunda ölümə getdilər və şəhid 

oldular, qazi oldular və müzəffər 
ordumuzun şöhrətini yüksəklərə 
qaldırdılar.  Prezident bildirdi ki, əgər 
bu siyasət olmasaydı, əgər gənclər 
vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alma-
saydı, müharibənin nəticələrinin necə 
olacağını bilməzdik.

Hazırda dünyanın müxtəlif 
ölkələrində çalışan, təhsil alan 
gənclərimizi gördükcə, onların xoş 
sədalarını eşitdikcə, əməlləri ilə fəxr 
etdikcə görürük ki, bizim nə qədər 
savadlı, bilikli, gələcəyə açılan 
gəncliyimiz var. Təbii ki, belə mi-
sallardan çox çəkmək olar.  Çünki 
dövlətimizin yürütdüyü siyasət 
nəticəsində, ulu öndərin siyasi kur-
sunu ləyaqətlə davam etdirən cənab 
Prezident İlham Əliyevin və Birinci 
vitse-prezident Mehriban xanım 

Əliyevanın gənclərə olan dəstək və 
qayğısından dolayı görürük ki, bizim 
necə mükəmməl, parlaq gələcəyimiz, 
möhtəşəm gəncliyimiz yetişir.

Mən arzu edirəm ki, Azərbaycan 
gəncliyinin adı hər zaman elmin 
müxtəlif sahələrində – tibbdə, yüksək 
texnologiyalar sahəsində ilklər siyahı-
sında olsun. Hər zaman gənclərimiz 
ixtiraları, kəşfləri ilə seçilsin, tanınsın, 
adları mötəbər tribunalardan ehtiram-
la çəkilsin, xoş sədaları gəlsin. Biz 
gənclərimizi bundan sonra da mütləq 
vətənpərvərlik əsasında tərbiyə 
etməliyik. Vətənə bağlılıq, Vətənə 
sevgi, Vətən maraqlarını, dövlət ma-
raqlarını hər şeydən üstün tutmaq hər 
bir gəncin borcudur.

Bu sətirləri dövlət başçımızın 
Azərbaycan Gəncləri Gününün 25 
illiyinə həsr olunmuş Gənclər Foru-
munda səsləndirdiyi fikirlərlə tamamla-
maq istəyirəm: “İndiki gənclər üçün im-
kanlar təbii ki, daha genişdir və gənclər 
bu imkanlardan istifadə etməlidirlər. 
Biz azad ölkədə yaşayırıq, sabitlik 
olan ölkədə yaşayırıq, özünə güvənən 
ölkədə yaşayırıq. Biz haqlı olaraq fəxr 
edirik ki, Azərbaycan vətəndaşlarıyıq 
və gənclər həm öz gələcək həyatını 
düzgün müəyyən etmək üçün və eyni 
zamanda, dövlətə maksimum xeyir 
vermək üçün fəal olmalıdırlar. Mən 
bu sözləri deməklə, eyni zamanda, 
Azərbaycan gənclərinə həm ürək 
sözlərimi deyirəm, həm də təşəkkür 
sözümü deyirəm. Çünki bir çox hal-
larda, xüsusilə Vətən müharibəsində 
gənclərin rolu həlledici olmuşdur və 
biz haqlı olaraq gənclərimizlə fəxr edə 
bilərik”.

Arzu BAĞIROVA,  
“Regional Hüquqi və İqtisadi 

Maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri

Xüsusilə diqqəti işğaldan azad olunmuş 
ərazilərdə rəssamlarımızın bərpa işlərində 
iştirakının vacibliyinə yönəltdi. Bildirdi ki, 
Qarabağın və Zəngəzurun mədəni həyatının 
dirçəldilməsi istiqamətində də önəmli 
addımlar atılmalıdır. Biz artıq buna başla-
mışıq. Məsələn, “Xarıbülbül” festivalı, Vaqif 
Poeziya Günləri bunun gözəl nümunəsidir. 
Yəni, bunlar artıq ənənəsi bərpa olunmuş 
tədbirlərdir. Əlbəttə, rəssamlarımız da 
Şuşanın bərpasında yaxından iştirak edirlər. 
Burada Rəsm Qalereyası var və artıq orada 
rəssamların sərgisi keçirilib.

Prezidentimiz bir məsələ haqqında 
da məlumat verdi: “Bir təklif də var idi və 
 hesab edirəm ki, bu, sizin də sözünüzlə 
 uzlaşır – azad edilmiş torpaqlarda rəssamlıq 
müsabiqələrini keçirmək. Məsələn, mən 
hətta operativ qərargaha təklif etmişdim ki, 
bu il yaz-yay aylarında dünyanın müxtəlif 
yerlərindən gənc rəssamları dəvət edək, 
onları təyyarə ilə Füzuliyə gətirək. Füzulinin 

dağıntıları, bunlar bizim təsviri 
sənət  də əks olunmalıdır. Çünki bu 
dağıntılar bir azdan sonra olma-
yacaq”. Təkliflərdən biri də bu idi ki, 
xarici ölkələrdən geniş bir qrup gənc 
rəssam gəlib orada öz gördüklərini 
özü istədiyi kimi təsvir etsin. 

Sonra dövlət başçımız 
tətbiqi sənətin inkişafı ilə bağlı 
layihələrdən də danışdı. Bildirdi 
ki, bu sahədə bir neçə layihə var. 
ABAD xətti ilə bir layihə icra edilir. 

Ondan sonra İçərişəhərdə bir layihə icra 
edilir. Ancaq hesab edirəm ki, bu, azdır. 
Bu, daha geniş vüsət almalıdır . Ona görə 
biz bu bölgələri, bu yerləri yenidən özümüz 
üçün kəşf etməliyik... Mədəniyyət, incəsənət 
sahəsində təşəbbüslərin ortaya qoyulması 
bizə kömək göstərəcək. 

Dövlətimiz rəssam kadrların yetişdirilmə-
si nə böyük qayğı göstərir. Azərbaycan 
Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında hər il 
yüzlərlə rəssam hazırlanır. Onlar ölkəmizin 
mədəni həyatına qoşularaq, Azərbaycanı-
mı zın zəfərlərini dünyada təbliğ edirlər. Biz, 
gənc rəssamlar milli mənəvi dəyərlərimizin 
inki şa fında dövlətimizin siyasətinin həyata 
keçirilməsində yaxından iştirak etməyə 
borcluyuq .

Hüseyn İBRAHİMOV,  
Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq  

Akademiyasının magistrı

Gənclər Forumunda yeni bir tarix yazıldı

Bu fikirləri ölkə Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham 
Əliyev  Azərbaycan Gəncləri 
Gününün 25 illiyinə həsr 
olunmuş Gənclər Forumun-
dakı çıxışında bildirdi. 

Bəli, müzəffər Ali 
Baş Komandan istər 
gənclərlə görüşündəki 
çıxışında, istərsə gənclərlə 
açıq, sərbəst, səmimi 
müzakirələrdə çox önəmli, 
və dəyərli fikirlər səsləndirdi, 
yenə bir sıra mühüm me-
sajlar verdi, xəbərdarlıqlar, 
çağırışlar etdi.

“İyirmi beş il bundan əvvəl 
ulu öndər Heydər Əliyevin 
sərəncamı ilə Azərbaycanda 
Gənclər Günü təsis edildi 
və o gündən bu günə qədər 
fevralın 2-də biz bu günü 
qeyd edirik. Ondan bir il 
əvvəl isə Heydər Əliyevin 
təşkilatçılığı və təşəbbüsü 
ilə Azərbaycanda Birinci 
Gənclər Forumu keçirilmişdir. 
O vaxtdan bu günə qədər 
gənclər siyasəti daim dövlətin 
prioritetləri sırasında idi. O 
gündən bu günə qədər bir 
nəsil dəyişdi və bu gün bu 
salonda oturan gənclər o vaxt 
ya hələ dünyaya gəlməmişdi, 
ya da balaca uşaqlar idi”– 
deyən ölkə Prezidenti bəyan 
etdi ki, ötən dövrdə bir nəsil 
dəyişdi və Azərbaycan 
dəyişdi.

Bəli, həmin vaxtdan 
Azərbaycan, sözün əsl 
mənasında, dəyişdi, dina-
mik, sürətli, sıçrayışlı inki-
şaf yolu keçdi. Ölkəmizin 
siması bütövlükdə, büsbütün 
dəyişdi, gözəlləşdi. İmzasını 
imzalar içində qoydurdu, 
dünyanın söz və nüfuz 
sahiblərindən, əsas aktor-
larından birinə çevrilməyi 
bacardı. Müharibəni – Birinci 
Qarabağ savaşını görməyən 
bir nəsil qısa zaman ərzində 
əsl milli-hərbi vətənpərvərlik 
ruhunda böyüdü, yetişdi.

Bu nəsil 2016-cı il Aprel 
döyüşlərində öz sözünü 
demişdi. Bu nəsil 2020-ci ilin 
iyul ayında və tarixi 44 günlük 
İkinci Vətən müharibəsində 
öz sözünü dedi və son 
nöqtəni qoydu. 30 illik qanlı 
Qarabağ savaşına cəmi 44 
gün ərzində son qoyulma-
sında canları, qanları ilə 

imza atdılar, qəhrəmanlıq 
dastanı yazdılar. Baş müəllifi 
müzəffər Ali Baş Komandan 
olan 44 günlük dastanın əsas 
qəhrəmanları oldular.

Budur Azərbaycan 
dövlətinin gücü, qüdrəti! Bu-
dur ölkə  Prezidentinin müdrik, 
düşünülmüş və uzaqgörən 
siyasəti –Azərbaycan 
dövlətinin söykəndiyi, ar-
xalandığı, güvəndiyi, etibar 
etdiyi qüvvə– gənclik, gənclər 
siyasəti! Budur–tarixi Qələbə 
və Zəfərimiz!

Qeyd etdiyimiz kimi, 
gənclərlə görüşündə bir 
sıra mühüm çağırışlar edən 
ölkə Prezidenti bir daha 
gənclərimizi milli-mənəvi 
dəyərlərimizin daşıyıcısı 
olmağa, onları qoruyub-sax-
lamağa, yaşatmağa çağırdı, 
səslədi. “Milli dəyərlər təkcə 
əcdadlar qarşısında bizim 
mənəvi borcumuz deyil, eyni 
zamanda, ölkəmizi daim 
müstəqil saxlamaq, ölkəmizi 
daim kənar təsirdən qoru-
maq və nəsillər arasındakı 
o mənəvi ipləri qırmamaq 
üçün bu, mütləq lazım-
dır”– deyə, bəyan edən Ali 
Baş  Komandanımız vur-
ğuladı ki, bizim çox zəngin 
mədəniyyətimiz, tariximiz var, 
ədəbiyyatımız, ana dilimiz 
var.

Ana dilimiz də məhz 
bu milli dəyərlərin tərkib 
hissəsidir. Biz azad olmadığı-
mız dövrdə onu qorumuşuq. 
Ancaq bu gün ana dilimizi 
yenə də qorumaq lazımdır və 
biz bunu görürük. Həm tele-
viziya məkanında, mətbuatda 
görürük ki, kənar sözlər 
müdaxilə edir – ya təbii 
olaraq, ya qəsdən. Hər bir dil, 
əlbəttə ki, inkişaf etməlidir, 
amma milli köklər üzərində. 

Bütün bu amillər, o 

cümlədən bizim bayram-
larımız, adət-ənənələrimiz 
hər birimiz üçün əsas dəyər 
olmalıdır. Belə olsa və belə 
olarsa, Azərbaycan həmişə 
müstəqil olacaq və həmişə 
uğur qazanacaq.

Görüş zamanı ən mü-
hüm çağırışlardan biri də 
gənclərimizin içki və tütün 
kimi zərərli vərdişlərdən 
çəkinmələri ilə bağlı oldu. 
Ölkə Prezidenti bununla 
əlaqədar xüsusi olaraq 
bildirdi ki, bölgələrdə ya-
şayan gəncləri idmana 
cəlb etmək üçün daha fəal 
olmalıyıq. Çünki idman həm 
ölkənin şöhrətini ucaldır, 
eyni zamanda, bu, daha çox 
kütləvi məna daşıyır. İdmanın 
kütləviliyi daha çox vacibdir. 
İdmanın kütləviliyi sağlam 
nəslin yetişməsi deməkdir. 
Bunun üçün açıq idman 
meydançalarının yaradılması 
da çox böyük əhəmiyyətə 
malikdir. 

Dövlət başçısı “Xüsusilə 
son vaxtlar biz görürük ki, 
indi idman avadanlıqları is-
tehsal edən firmalar çox belə 
müasir avadanlıqlar təqdim 
edirlər. Hətta Bakıda, Bakı-
nın bütün yeni parklarında 
mənim göstərişimlə açıq id-
man meydançaları yaradılıb. 
Yaxşı olar ki, kənd yerlərində 
də bunlar yaradılsın, həm 

hazırlıq, eyni zamanda, 
sağlamlıq üçün. Çünki hər 
bir gənc, əlbəttə ki, idman 
bölmələrinə gedə bilməz. 
Ancaq fiziki sağlamlığını 
gücləndirmək üçün, bədən 
tərbiyəsi ilə məşğul olmaq 
üçün, bu, çox vacibdir. Bu, 
istər-istəməz pis vərdişlərdən 
də çəkindirəcək”– deyərək, 
bəyan etdi ki, əgər insan 
idmanla ciddi məşğul olursa, 
o, siqaret çəkməyəcək. 
Çünki siqaret çəkən idmançı 

idmanda uğur qazana bilməz. 
Yəni, onun nəfəsinə, ağciyər 
imkanlarına təsir göstərir. 
Alkoqollu içkilər də, həmçinin. 

Vurğulandığı kimi, gənclər 
bundan uzaq olmalıdır, buna 
ehtiyac yoxdur. Xüsusilə, nar-
kotik vasitələr insanı uçuru-
ma aparır, özünü də, ailəsini 
də, yaxınlarını da bədbəxt 
edir, bir dərd olur. Ona görə 
bu zəhər ümumiyyətlə, 
təmizlənməlidir. 

Yaxşı əhval-ruhiyyədə 
olmaq üçün idman çox yaxşı 
vasitədir. Ona görə də idma-
nın kütləviliyini təmin etmək 
üçün hesab edirik ki, proqram 
tərtib edilməlidir və yarışlar 
təşkil oluna bilər. O yarışlar 
ki, bütün ölkəni əhatə edir. 

Hesab edirik ki, Gənclər 
və İdman Nazirliyi Təhsil Na-
zirliyi ilə birlikdə bu məsələ ilə 
məşğul olacaq, qısa zaman 
ərzində Ali Baş Komandanın 
son çağırışına əməli addımla-
rı ilə cavab verəcəklər.

Dövlət başçımız Gənclər 
Forumunda daha bir tarix 
yazdı. Yazılan tarixlərimiz bol, 
uğurlu və zəfərli olsun!

Jalə ƏLİYEVA, 
Milli Məclisin Ailə, qadın və 

uşaq məsələləri komitəsi 
sədrinin müavini, filologiya 
elmləri doktoru, professor

Azərbaycan gəncliyi  
bundan sonra əbədi qalibdir!

Gənclər bizim  sabahımız,  xoş 
gələcəyimizdir. Ölkəmizdə Gənclər 
Gününün təsis edil məsindən 25 il ke-

çir. Bu münasibətlə paytaxtda və bölgələrdə 
müxtəlif tədbirlər keçirilir, gənclərlə görüşlər 
təşkil edilir. Mən Masallı rayon Heydər Əliyev 
Mərkəzində “2 Fevral – Azərbaycan Gəncləri 
Günü”nün təsis edilməsinin 25 illiyi münasibətilə 
keçirilən tədbirdə “Regional Hüquqi və İqtisadi 
Maarifləndirmə İctimai Birliyi”nin sədri olaraq 
iştirak və çıxış etdim. Rayonun ictimai-siyasi 
həyatında fəal iştirakına görə bir çox gəncə icti-
mai birliyimizin adından hədiyyələr təqdim etdim. 

Biz azad ölkədə yaşayırıq, sabitlik olan ölkədə 
yaşayırıq, özünə güvənən ölkədə yaşayırıq. Biz 
haqlı olaraq fəxr edirik ki, Azərbaycan vətən daş
larıyıq və gənclər həm öz gələcək həyatını düzgün 
müəyyən etmək üçün və eyni zamanda, dövlətə 
maksimum xeyir vermək üçün fəal olma lı dırlar. 
Mən bu sözləri deməklə, eyni zaman da, Azərbaycan 
gənclərinə həm ürək söz lə rimi deyirəm, həm də 
təşəkkür sözümü deyirəm. Çünki bir çox hallarda, 
xüsusilə Vətən müharibəsində gənclərin rolu 
həlledici olmuşdur və biz haqlı olaraq gənclərimizlə 
fəxr edə bilərik.

Bakıda Azərbaycan Gəncləri 
Gününün 25 illiyinə həsr 
olunmuş forum keçirildi. Mən 

də gənc rəssam kimi bu forumda 
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 
gənclərlə görüşünü və onların müxtəlif 
məzmunlu suallarını cavablandırdığı anları 
televiziya vasitəsilə diqqətlə izlədim. Görüşdə 
gənc rəssam Elçin Hüseyn də Prezidentimizə 
bu sənətlə bağlı sual ünvanladı. Dövlət 
başçımız ölkəmizdə rəssamlığın inkişafının 
gələcək inkişaf konturlarını diqqətə çatdırdı. 

Gənc rəssamlara  
böyük dövlət qayğısı var

6 fevral 2022-ci il, bazar4

USER 2
Машинописный текст
S.4.




