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Gənc nəslin multikultural ruhda tərbiyəsi Azərbaycanda dövlət tolerantlıq
siyasətinin tərkib hissəsi kimi…
Məhəmmədəli Qəribli
Hər bir ölkənin gələcək inkişaf istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində, onun müstəqil
dövlət kimi möhkəmlənməsində düşünülmüş gənclər siyasəti olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Gənclik Vətənin müdafiəsi, ölkənin inkişafı deməkdir. Bu baxımdan, intellektual potensiala malik
gənclərin yetişdirilməsi böyük önəm daşıyır.
Gənclərin fiziki baxımdan sağlam, mənəviyyatca təmiz, milli vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi,
onların dövlətçilik məfkurəsi ətrafında sıx birləşməsi kimi vacib və aktual vəzifələr bu gün dövlət gənclər
siyasətinin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Son illər Azərbaycanda gənclərlə iş sahəsində həyata keçirilən
tədbirlər ölkə gəncliyinin inkişafında mühüm rol oynayıb. Gənclərin fəaliyyətlərinin stimullaşdırılması və
düzgün istiqamətləndirilməsi məqsədilə yaradılan Prezident yanında Gənclər Fondu onların potensialından
səmərəli istifadə olunmasında əvəzsiz rol oynayır.
Bu tədbirlərin özəyində gənclərimizin düzgün tərbiyələnməsi, maariflənməsi dayanır
Bununla yanaşı, ölkəmizdə multikultural dəyərlərin təbliği, təşviqi və inkişaf etdirilməsi üzrə
böyük işlər görülür. Mərhum prezident Heydər Əliyev hər zaman qeyd edirdi ki, gənclər bizim
gələcəyimizdir. Bizim milli-mənəvi dəyərlərin qorunub gələcək nəslə çatdırılması çox vacibdir. Axı,
gənclər hər zaman müasir innovativ enerji dolu bir toplumdur, onların düzgün tərbiyələnməsi, milli-mənəvi
dəyərlərə sadiqliyi həm onların gələcəyi, həm də cəmiyyətin ümumilikdə inkişafı üçün böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Çox sevindirici haldır ki, bu gün Azərbaycan gəncliyi öz milli-mənəvi dəyərlərinə, vətəninə,
dövlətinə bağlı bir toplum kimi formalaşıb. Bu sahəyə dövlətin böyük qayğısı əsas rol oynayır.
Dəyərlərimizin təbliği sahəsində gənclərimiz bir sıra tədbirlər, layihələr həyata keçirir və ya ona təşəbbüs
göstərirlər. Əlbəttə, gələcək nəslin düzgün formalaşması, dünyada qloballaşma prosesi getdiyi bir zamanda,
hərdən çətinləşir. Çünki müxtəlif maraqlara xidmət edən cərəyanlar hər zaman gənclərdən başlayır. Ancaq
xüsusi vurğulamaq istərdik ki, bu gün Azərbaycan gəncliyi öz milli-mənəvi dəyərlərinə, vətəninə, millətinə
sadiqdir, dövlətçilik naminə Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşiblər. Müxtəlif bölgələrdə Dini
Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə gənclərlə görüşlər keçirilir, müxtəlif müzakirələr aparılır.
Bu tədbirlərin özəyində həm gənclərimizin düzgün tərbiyələnməsi, maariflənməsi dayanır, həm də
Azərbaycanda mövcud olan multikultural dəyərlərin, tolerantlığın təbliğ edilməsi durur. Gənclərə həm dini,
həm mədəni sahələrdə aparılan işlər haqqında geniş məlumatlar verilir.
Yeni Azərbaycan Partiyası Gənclər Birliyi və Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə Qusar rayonunda “Ənənəvi islam dəyərləri və müasirlik” mövzusunda konfrans keçirilib,
region gəncləri ilə müxtəlif mövzular ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
Multikultural dəyərlərin təbliği ilə yanaşı, gəncliyimiz vətənpərvərlik ruhunda da tərbiyə
olunur
Azərbaycanda gənclər cəmiyyətin fəal üzvüdür və onlar ictimai proseslərdə fəal iştirak edir,
tolerantlıq ruhunda böyüyürlər. Təkcə ölkəmizdə deyil, həmçinin bir sıra beynəlxalq tədbirlərdə də
gənclərimiz uğurla təmsil olunaraq tolerantlıq və multikultural dəyərlərin təbliğ edilməsində böyük rola
malikdirlər.
Onu da qeyd edək ki, multikulturalizm biliklərinin gənclərə ötürülməsi, onlarda multikultural
mədəniyyətin formalaşdırılması üçün bu işə kompleks pedaqoji təsirlərlə yanaşılmalıdır. Bu proses
uşaqların yaş səviyyəsinə, anlama imkanlarına uyğun olaraq uşaq bağçasından başlayaraq ümumtəhsil
məktəbində və peşə-ixtisas təhsili ocaqlarında sistemli olaraq davam etdirilməlidir. Eyni zamanda,
multikulturalizm bilgiləri və təcrübi reallığı tərbiyəvi amilləri ilə də mədəni-intellektual insanın
formalaşmasına təsir edər. Ümumiyyətlə desək, çoxmillətli Azərbaycan artıq dünyanın nəzərində nümunəvi
bir dövlətdir. Ölkəmiz dünyanın multikulturalizm, tolerantlıq, dözümlülük, humanitar əməkdaşlıq
mərkəzinə çevrilib və bundan xalqımız da, dövlətimiz də qürur duyur. Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanda multikulturalizmlə bağlı fikirləri bunu deməyə əsas verir: “Multikulturalizm Azərbaycanda
dövlət siyasətidir. Qeyd etməliyəm ki, artıq tarixi keçmişimiz də bunu diqtə edir. Eyni zamanda,
multikulturalizm Azərbaycanda həyat tərzidir. Biz gündəlik həyatımızda bu prinsiplər əsasında fəaliyyət
göstəririk. Bu prinsiplər cəmiyyətin mütləq əksəriyyəti tərəfindən dəstəklənir, müdafiə edilir”.
Gənclər arasında tolerantlıq, humanizm və sülhsevərlik prinsiplərinin təbliğ edilməsi
istiqamətində Azərbaycanda bir sıra beynəlxalq tədbirlər keçirilib

Bu gün milli vətənpərvərlik ruhunda yetişən Azərbaycan gəncləri vahid amal ətrafında sıx
birləşərək Vətənimizin inkişafında yaxından iştirak edir, ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi mötəbər tədbirlərin,
yarışların təşkilinə mühüm töhfə verirlər. Artıq ölkəmizdə sıralarında minlərlə gənci birləşdirən güclü
könüllülər ordusu formalaşıb. Gənc könüllülərimiz dünya idmanının və Azərbaycanın tarixində parlaq
səhifə olan “Bakı-2015” ilk Avropa Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkilində əvəzsiz rol oynadılar. Bu gün
müxtəlif könüllü təşkilat və qurumların sıralarında birləşən gənclərimiz Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü
siyasətin, paytaxt Bakı ilə yanaşı, bölgələrdə də uğurla həyata keçirilməsi işində fəal iştirak edir. Dövlət
başçısı birinci Avropa Oyunları ilə əlaqədar keçirilən mükafatlandırılma mərasimində könüllülərin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək deyib: “...Doğrudan da bizim gələcəyimiz etibarlı əllərdədir.
Könüllülər bu Oyunlardan sonra, əminəm ki, cəmiyyətdə öz layiqli yerlərini tutacaqlar. Onlar bizim
gələcəyimizdir. Azərbaycanın gələcək inkişafı gənclərin əlində olmalıdır. Gənclər bilikli, savadlı, peşəkar
və vətənpərvər olmalıdırlar. Necə ki, bizim könüllülərimiz peşəkar, bilikli və vətənpərvərdirlər”. Bu il də
Azərbaycan gənclərinin həyatında əhəmiyyətli və yaddaqalan dövr olacaq. “Gəncə - 2016-cı il Avropa
Gənclər paytaxtı” ilə əlaqədar ölkəmizə gələn avropalı qonaqlara qədim tarixi, zəngin mədəniyyəti,
sarsılmaz tolerantlıq ənənələri ilə dünyada nümunə olan Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini təqdim
etmək baxımından gənclərimizin üzərinə böyük məsuliyyət düşdü. Bu məsuliyyəti dərindən dərk edən
Azərbaycan gəncləri onların Avropaya inteqrasiyasına, beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində mühüm
rol oynayan bu mötəbər tədbiri çox uğurla başa vurdular. Gənclər arasında tolerantlıq, humanizm və
sülhsevərlik prinsiplərinin təbliğ edilməsi istiqamətində Azərbaycanda bir sıra beynəlxalq tədbirlər
keçirilib. Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən “Gənclər arasında tolerantlıq, humanizm və sülhsevərlik
prinsiplərinin təbliğ edilməsi" mövzusunda beynəlxalq konfransa ölkəmiz ev sahibliyi edib. Konfransın
keçirilməsində əsas məqsəd gənclər arasında etnik və dini ekstrimizmin profilaktikası, ksenofobiya və
dözümsüzlüyün yayılmasının yolverilməzliyi, həmçinin, MDB üzv dövlətlərinin gəncləri arasında
əlaqələrin genişləndirilməsi, millətlərarası tolerantlığın yüksəldilməsi və mədəniyyətlərarası dialoqun
inkişaf etdirilməsindən ibarət olub.
Bu istiqamətdə nəzərdə tutulan işlər ailələrlə sıx əməkdaşlıq şəraitində aparılmalıdır
Belə bir məşhur ifadə var ki, “keçmişini unutsan gələcək səni topa tutar”. Xalqımızın uzun əsrlərdən
bəri yaradıb formalaşdırdığı və nəsillərə ərməğan etdiyi milli-mənəvi dəyərlər - ailə namusu və etikası,
soykökünə və torpağa bağlılıq, “Vətən sevgisi imandandır” ideyasına sadiqlik, böyük-kiçiyə hörmət və
ehtiram, sözübütövlük, mərdlik, ədalətlilik və sair bu kimi keyfiyyətlər, sözün əsl mənasında, mənəvi
sərvətdir. Həmin sərvəti qorumaq, mühafizə etmək və hər kəsin həyat idealına çevirmək vətəndaşlıq
borcudur və bu iş məhz uşağın erkən yaş dövründən, məktəbə qədəm basdığı andan başlanmalıdır. Bu
məsələnin reallaşdırılması üçün istənilən qədər həyati hadisələr, şəxsi nümunələr var. Bu keyfiyyətlərin
təbliğində bədii əsərlər, ədəbi qəhrəmanlar, eləcə də görkəmli şəxsiyyətlərin ibrətamiz ömür yolu müstəsna
rola malikdir. Nəzərə alsaq ki, bu gün ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrində, müxtəlif sayt və
kanallarda mentalitetimizə yad elementlərin yer alması uşaqlarda çaşqınlıq və onları düzgün yoldan
sapdırma ehtimalı yarada bilər, o zaman məsələnin nə qədər ciddi mahiyyət daşıması göz önündədir. Təbii
ki, bu istiqamətdə nəzərdə tutulan işlər ailələrlə sıx əməkdaşlıq şəraitində aparılmalıdır. Dünya şöhrətli
yazıçı Çingiz Aytmatovun məşhur “Əsrə bərabər gün” romanında gözəl bir fikir var: “İnsanın başqaları
üçün görə biləcəyi ən yaxşı iş öz ailəsində ləyaqətli övladlar tərbiyə etməkdir”. Heç şübhəsiz, bu fikri geniş
mənada məktəbin fəaliyyətinə də şamil etmək mümkündür.
Azərbaycan dövləti gənc nəslin milli dəyərlərə bağlılığı ilə yanaşı, tolerant və multikultral dəyərlərə
sadiqlik nümayiş etdirilməsi üçün mühüm addımlar atır, bununla bağlı xüsusi sərəncamlar verib. Dövlət
başçısının Sərəncamı ilə gəncləri aparıcı qüvvəyə çevirmək və onların sosial-iqtisadi problemlərinin həllini
təmin etmək məqsədilə 2005-2009-cu illəri əhatə edən “Azərbaycan gəncliyi” Dövlət Proqramı təsdiq
edilərək həyata keçirildi. Eləcə də, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 2007-ci ilin “Gənclər
ili” elan edilməsi, “2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı”nın təsdiq edilməsi, “Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət Proqramı” haqqında
Sərəncamın imzalanması Azərbaycanda gəncliyə diqqət və qayğının davamlı bir siyasət olduğunu bir daha
təsdiqlədi.
Bununla yanaşı, ölkə Prezidenti tərəfindən Gənclər Fondunun yaradılması, “Gənclər üçün
Prezident Mükafatı”nın təsis edilməsi də əhəmiyyətli addımlardandır. Xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki,
“2015-2025-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin İnkişaf Strategiyası” da gənclər üçün böyük perspektivlər
açır. Təbii ki, bütün bunlarda məqsəd gənclərin hərtərəfli inkişafını, cəmiyyətin həyatında fəal iştirakını
təmin etməkdir. Hesab edirəm ki, gənclər öz fəaliyyəti ilə dövlətin göstərdiyi etimadı doğrultmalıdır.

