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Gənclər siyasəti
“Azərbaycan gənclərinin sağlamlığı ən prioritet məsələlərdən biridir.”
XXVIII Yay Olimpiya oyunlarında iştirak edəcək
Azərbaycan idmançılarının yolasalma mərasimində nitqindən
(4 avqust 2004-cü il)
***
“Biz əlimizdən gələni edəcəyik ki, gənclərə göstərilən diqqət ildən-ilə artsın. Gənclərin problemləri öz həllini
tezliklə tapsın. Gənclər işlə təmin olunsunlar. Onların məişət problemləri öz həllini tapsın. Bu istiqamətdə işlər
görülür. Qəbul edilmiş qanunlar, qərarlar bu istiqamətdə böyük inkişafı təmin edəcəkdir. Çünki 10 ildən, 20 ildən, 30
ildən sonra indiki gənclər Azərbaycanın bütün istiqamətlərdə görülən işlərində fəal iştirak edəcəklər. Azərbaycanı
idarə edəcəklər. Ölkəmizi inkişaf etdirəcəklər.”
Şamaxı Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında nitqindən
(26 aprel 2005-ci il)
***
“Azərbaycan gəncləri ölkəmizin ictimai-siyasi həyatında çox fəal iştirak edirlər. Bu, çox təqdirəlayiq bir haldır.
Mən hesab edirəm ki, gənclər irəliyə daha da inamla getməlidirlər, müvafiq dövlət, hökumət orqanlarında gənclərə
böyük yer ayrılmalıdır, onlara inam olmalıdır. Çünki bugünkü gənc sabah ölkəmizi idarə edəcəkdir. Bugünkü gənclər
bir neçə ildən sonra Azərbaycanın bütün idarəetmə sistemində əsas rol oynayacaqlar. Ona görə gəncləri inamla qabağa
çəkmək lazımdır, məsul vəzifələrə təyin etmək lazımdır ki, onlar işləsinlər, gözəl təcrübə əldə etsinlər və beləliklə,
gələcək fəaliyyət üçün hazır olsunlar.”
Azərbaycan Gənclərinin IV forumunun yekun toplantısında nitqindən
(14 oktyabr 2005-ci il)
***
“Gənclər gününün təsis edilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə olmuşdur. O, bu məsələlərə daim
böyük diqqət göstərmişdir. Hələ 1970-ci illərdə Azərbaycanda gənc nəslin yetişdirilməsi üçün böyük işlər görmüşdür.
Yəqin bilirsiniz ki, o illər ərzində Azərbaycan gəncləri Sovet İttifaqının aparıcı ali məktəblərinə oxumağa
göndərilmişdir. Həmin insanlar bu gün müstəqil Azərbaycana ləyaqətlə xidmət edirlər.
Gənc nəslin yetişdirilməsi hər bir ölkə üçün ən başlıca məsələdir. Çünki gələcəkdə ölkənin gələcəyi, müqəddəratı
indiki gənclərdən asılı olacaqdır. Nəsillər dəyişir, ölkələr inkişaf edir. Ancaq ənənələr yaşayır, milli dəyərlər yaşayır
və ölkənin hərtərəfli, uğurlu inkişafı üçün, Azərbaycan xalqının rifah halının yüksəldilməsi üçün hər bir vətəndaş, hər
bir insan öz əməyini göstərməlidir.”
Gənclər gününün 10-cu ildönümü ilə əlaqədar ölkənin gənclər
təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşdə giriş nitqindən
(2 fevral 2007-ci il)

1

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

İqtibaslar

***
“Biz gənclərə şərait yaratmaq istəyirik ki, onlar yaxşı təhsil alsınlar. Əgər bugünkü gənc təhsil alandan sonra
hesab edərsə ki, təhsil aldığı yerdə qalıb yaşaması və işləməsi daha yaxşı olar, deməli belə də olmalıdır, onu zorla
geriyə çəkmək, onun həyatını qırmaq və planlarını pozmaq yalnız mənfi nəticələrə gətirib çıxarar.
Biz Azərbaycanda elə şərait yaratmalıyıq ki, gənc özü Vətəninə qayıtmaq istəsin. Vətəndə həyat şəraiti, əmək
haqqı, xidmətlərin, infrastrukturun, rahatlığın səviyyəsi xaricdəki kimi olsa, əlbəttə qayıdacaqlar, çünki bizim
gənclərin hamısı kifayət qədər vətənpərvərdir. Ona görə də hətta kimsə dərhal qayıtmasa belə, hər halda, nə vaxtsa
qayıdacaq, harada yaşamasından asılı olmayaraq, hər halda, öz xalqına, öz ölkəsinə xidmət edəcəkdir.”
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin
fəxri professoru adı verilməsi mərasimində nitqindən
(21 fevral 2008-ci il)
***
“Bizim indi əsas vəzifələrimizdən biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda yetişən gənc nəsil həm bilikli, savadlı
olsun, həm də peşəkar, vətənpərvər olsun və gələcək illərdə Azərbaycan etibarlı əllərdə olsun. Bütün dövrlərdə. Çünki
bugünkü gənclər bir müddətdən sonra ölkənin gələcək inkişaf istiqamətlərini müəyyən edəcəklər, onların
qərarlarından ölkəmizin taleyi asılı olacaqdır. Elə etməliyik ki, Azərbaycanda yetişən gənc nəsil bütün bu sadaladığım
parametrlərə uyğun olsun.”
Bakı Musiqi Akademiyasının binasının əsaslı təmirdən sonra açılışı mərasimində çıxışından
(18 sentyabr 2008-ci il)
***
“Azərbaycanı irəliyə aparan çox gözəl və milli ruhda böyüyən gənc nəsil yetişir. Müəllimlərin əlbəttə ki, bu işdə
rolu, bəlkə də ən önəmli roldur.”
Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş təntənəli mərasimdə çıxışından
(2 noyabr 2009-cu il)
***
“...gənclərimiz əlbəttə ki, milli dəyərlər əsasında qurulmuş azərbaycançılıq, müstəqillik ideologiyaları ilə
dəstəklənməlidirlər. Milli dəyərlərimiz bizim üçün hər şeydən üstündür. Məhz milli dəyərlərimiz, ənənələrimiz bizi
əsrlər boyu assimilyasiyadan qorumuşdur. Biz müxtəlif imperiyaların, ölkələrin tərkibində yaşamışdıq, müstəqillikdən
məhrum idik. Ancaq buna baxmayaraq, milli identikliyimizi saxlaya, qoruya bilmişik. Məhz ona görə ki, milli
dəyərlərimizə münasibətimiz həmişə çox yüksək səviyyədə olmuşdur. Bu gün də gənc nəslin tərbiyə olunmasında,
formalaşmasında və Azərbaycanın uzunmüddətli, dayanıqlı, müstəqil ölkə kimi yaşamasında milli dəyərlərə
bağlılığımız müstəsna rol oynayır. Mən çox istəyirəm ki, bizim bütün ali məktəblərdə gənclərimiz yüksək peşəkarlıqla
yanaşı, məhz milli dəyərlərimizi unutmasınlar.”
Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının 90 illik yubileyinə
həsr olunmuş təntənəli mərasimdə nitqindən
(23 noyabr 2010-cu il).
***
“Gənclərin yaşayış problemlərinin həlli üçün, şübhəsiz, daha da ciddi addımlar atılmalıdır. Son illərdə
Azərbaycanda ipoteka kreditləşməsi məsələləri həll olunmağa başlanmışdır. Ancaq deyə bilərəm ki, bu təşəbbüs hələ
ibtidai səviyyədədir. Biz elə etməliyik ki, həm güzəştli şərtlər daha da məqbul olsun, həm də ipoteka layihəsinin əhatə
dairəsi genişlənsin. Bu, gənclər üçün yaxşı imkanın yaradılmasına xidmət göstərəcəkdir. Əlbəttə, bu məsələ də öz
həllini tapmalıdır və yenə də deyirəm, konkret təkliflər irəli sürülməlidir.
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Gənclərin peşə hazırlığı ilə bağlı məsələlər çox aktualdır. Xüsusilə ölkəmizin indiki inkişaf dinamikası bunu tələb
edir. Bizim qarşımızda duran ən ciddi məsələlərdən biri peşəkar kadrların hazırlanmasıdır. Çünki bizim artan iqtisadi
potensialımız, yeni yaradılan sənaye müəssisələrimiz peşəkar kadrlar tələb edir. Biz inkişaf etmiş ölkələrin təcrübəsini
yaxşı bilirik və görürük ki, orada peşəkar kadrlar, menecerlər elə hazırlanır ki, onlar istənilən sahədə işləyə bilərlər.
Bizdə də elə olmalıdır.”
Müxtəlif sahələrdə uğurlar qazanmış bir qrup gənci və tələbə gənclər
təşkilatlarının nümayəndələrini qəbul edərkən çıxışından
(21 aprel 2011-ci il)
***
“Bu ilin birinci yarısında iki vacib proqram qəbul edilmişdir. Onlardan biri “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci
illərdə” Proqramıdır. Bu Proqram bu yaxınlarda qəbul edilmişdir və konkret xarakter daşıyır. Əminəm ki, Proqramın
icrası nəticəsində mühüm məsələlər öz həllini tapacaqdır.
Gənclərlə görüşlərim zamanı onlar tərəfindən qaldırılan məsələlərin demək olar ki, hamısı o proqrama daxil
edilibdir. Yerlərdən gələn təkliflər də təhlil edilibdir. Əminəm ki, proqramda nəzərdə tutulmuş bütün məsələlər 2015ci ilə qədər həllini tapacaq və beləliklə gənclərin həm məşğulluğu, həm təhsillə bağlı olan problemlər, asudə
vaxtlarının təşkili, gənclər üçün xüsusi fondun formalaşması və o fondun xətti ilə müxtəlif proqramların keçirilməsi
təmin olunacaqdır.”
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin birinci yarısının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(12 iyul 2011-ci il)
***
“Gələcəkdə ölkəmizi gənclərimiz idarə edəcəklər. Ölkəmizin necə inkişaf edəcəyi onlardan asılıdır. Qoyduğumuz
yol və seçdiyimiz strateji xətt öz uğurunu təsdiqləyib. Gələcəkdə gənclərdən asılı olacaqdır ki, ölkəmiz necə inkişaf
edəcək və hansı yollarla gedəcəkdir.”
Bakıdakı 6 nömrəli məktəbin yenidənqurmadan sonra
istifadəyə verilməsi mərasimində çıxışından
(15 sentyabr 2011-ci il).
***
“Vacib məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, biz keçən il Azərbaycan Gəncliyi Proqramını qəbul etmişik. Bu,
çox konkret proqramdır. Yəni, bu, sadəcə olaraq formal xarakter daşımır. Proqramın bütün müddəaları konkret
nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Gənclər Fondu yaradılıbdır. İndi orada təşkilatlanma prosesi gedir. Bu proses başa
çatan kimi dövlət tərəfindən Gənclər Fonduna ilkin vəsaiti ayıracağıq ki, bu vəsaitdən səmərəli şəkildə istifadə edilsin,
maksimum sayda gənclərimiz müxtəlif layihələrə cəlb olunsunlar. Bu fond qrantlar verəcək, müxtəlif proqramlar üzrə
vəsait ayıracaqdır. Əlbəttə ki, bu fondun fəaliyyəti haqqında danışmaq bəlkə bir qədər tezdir. Ancaq əlbəttə, biz bilirik
ki, əsas istiqamətlər hansılar olmalıdır. Bu fondun hesabına və əlbəttə ki, dövlət vəsaiti hesabına biz daha da böyük
sayda gəncləri quruculuq işlərinə cəlb etməliyik. Gənclərdə çox böyük potensial, böyük enerji vardır, vətənpərvərlik
hissləri çox yüksəkdir. Hər bir vətəndaş kimi, onlar da istəyirlər ki, ölkə üçün yaxşı işlər görsünlər. Bu fondun və digər
formatların hesabına biz gəncləri quruculuq işlərinə daha da fəal cəlb edəcəyik.”
Nazirlər Kabinetinin 2011-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və
2012-ci ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında giriş nitqindən
(16 yanvar 2012-ci il).
***
“Gənclər, ilk növbədə bilikli olmalıdır. Əminəm ki, siz hamınız bu barədə fikirləri bölüşürsünüz. Bilik, savad,
istedad, yenilik, müasirlik - hesab edirəm ki, gənclər üçün əsas istiqamətlər bunlardır. Ancaq təkcə bilikli olmaq
kifayət deyildir. Gənclər nə qədər bilikli olsalar, bir o qədər də vətənpərvər olmalıdırlar. Çünki vətənpərvərlik
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olmadan heç bir ölkə inkişaf edə bilməz. Vətən sevgisi, Vətənə və xalqa olan bağlılıq - inkişafı bu amillər
stimullaşdırır. Ölkəmizdə gedən quruculuq-abadlıq işlərinin təməlində də məhz bu amil dayanır: Vətən sevgisi.”
Masallıda Gənclər Mərkəzinin açılış mərasimində çıxışından
(13 mart 2012-ci il)
***
“Bu gün Azərbaycan dünya miqyasında layiqli yer tuta bilibdir. Bizimlə hesablaşırlar. Bizim təşəbbüslərimiz
bölgədə həlledici rol oynayır. Nəsillər dəyişir, hər yeni nəsil əvvəlki nəsildən daha da hazırlıqlı, daha da peşəkar
olmalıdır. Belə olarsa, onda ölkəmizin uzunmüddətli inkişafı çox uğurlu ola bilər. Hər bir ölkənin gücünü heç də onun
təbii resursları müəyyən etmir. Baxmayaraq ki, müəyyən mərhələdə bu da vacibdir. İnsanların peşəkarlığı, ilk növbədə
intellektual potensial və vətənpərvərlik əsas anlayışlardır ki, bunlar hər bir ölkənin uğurunu şərtləndirir. Ona görə
peşəkarlıqla yanaşı, əlbəttə, dövlətimizin ideoloji əsaslarının möhkəmləndirilməsi üçün gənclər də öz töhfəsini
verməlidirlər. Mən bunu görürəm, bunu alqışlayıram və çalışıram ki, gəncləri qabağa çəkək. Bu proses artıq sürətlə
gedir.”
Tərtər, Bərdə, Yevlax və Zərdab rayonlarına səfəri çərçivəsində
Tərtərdə Gənclər Mərkəzinin açılış mərasimində çıxışından
(7 oktyabr 2012-ci il)
***
“Əsası ulu öndər tərəfindən qoyulmuş dövlət gənclər siyasəti bu gün uğurla davam etdirilir. Azərbaycanın ilbəil
artan iqtisadi qüdrəti gənclərin fiziki, intellektual və mənəvi inkişafının təmin olunması, sosial problemlərinin həlli,
innovativ ideya və təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, bilik və bacarıqlarının üzə çıxarılması istiqamətində daha təsirli
tədbirlər görməyə, irimiqyaslı proqram və layihələr reallaşdırmağa imkan verir.”
Azərbaycan gənclərinin VII forumunun iştirakçılarına müraciətindən
(2 iyun 2014-cü il)
***
“Demokratik cəmiyyətin və bazar iqtisadiyyatının bərqərar olduğu şəraitdə yüksək savada və geniş
dünyagörüşünə malik olan, müasir texnologiyalardan istifadə etməyi bacaran peşəkar mütəxəssis və menecerlərə
tələbat artır. Buna görə də gənclərimiz mükəmməl təhsil almaq və biliklərə dərindən yiyələnmək üçün daha inadla
çalışmalıdırlar.”
Azərbaycan gənclərinin VII forumunun iştirakçılarına müraciətindən
(2 iyun 2014-cü il)
***
“Gənclər mərkəzlərinin yaradılması da gənclər siyasətinin tərkib hissəsidir. Bizim gənclərimiz həm fiziki
cəhətdən sağlam, eyni zamanda, bilikli, savadlı olmalıdırlar.”
Beyləqanda yeni istifadəyə verilmiş Gənclər Mərkəzində rayon
gənclərinin və ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdə çıxışından
(29 avqust 2014-cü il)
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***
“Yalnız təhsilli, müxtəlif sahələrdə biliklərə malik insanlar həm ölkənin, həm özlərinin inkişafına kömək edə
bilərlər. Əgər dünyada inkişaf etmiş ölkələrin keçdiyi yola və əldə etdiyi nailiyyətlərə nəzər yetirsək, görərik ki,
uğurlu inkişafın əsas vasitələri enerji sərvətləri, mineral ehtiyatlar, neft və qaz yox, məhz təhsil, elm və texnoloji
yeniliklərdir. Yalnız təhsil, bilik və texnologiya bütün bəşəriyyətin aparıcı qüvvəsidir. Bütövlükdə bəşəriyyət
innovasiyalardan, müasir texnologiyalardan faydalanır. Buna görə də təhsil Azərbaycanda prioritetlərdən biridir.”
Gənclər siyasəti üzrə birinci qlobal forumun rəsmi açılış mərasimində nitqindən
(29 oktyabr 2014-cü il)
***
“Ümumiyyətlə, idarəetmə sistemlərimizdə biz gəncləşmə siyasətini aparmalıyıq. Azərbaycan müasirləşir, inkişaf
edir, nəsillər dəyişir və belə gənclər hazırlanmalıdır ki, gələcəkdə onlar ölkəmizi inamla idarə etsinlər.”
IV İslam Həmrəylik Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin birinci iclasında çıxışından
(23 sentyabr 2015-ci il)
***
“Mən gənclərin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Həm beynəlxalq müstəvidə, həm ölkə daxilində mən
görürəm ki, bu gün böyüyən gənclər xalqa, dövlətə bağlıdırlar. Bu, çox önəmlidir. Gənclər gərək milli ruhda tərbiyə
alsınlar. Biz milli dəyərlərimizi hər şeydən üstün tutmalıyıq.”
Ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşdə nitqindən
(29 yanvar 2016)
***
“Bu gün Azərbaycan gənci vətənpərvərdir, Vətənə bağlıdır, peşəkardır, biliklidir və bizim gücümüz bundan
ibarətdir.”
Cocuq Mərcanlıya səfəri çərçivəsində yeni inşa olunan məktəblə tanışıq
zamanı hərbi məktəblərin kursantlarının bir qrupu ilə görüşündən
(13 iyun 2017)
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