
 

Forum iştirakçılarının 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə 

 

T Ə Ş Ə K K Ü R   M Ə K T U B U 

 

Əziz Prezidentimiz! 

Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika Forumunun iştirakçıları adından Sizi 

salamlayırıq. Hər zaman olduğu kimi, bu dəfə də bizi unutmadınız. Forum iştirakçılarına və 

bütün uşaqlara ünvanlanmış təbrik məktubunuz hər birimizi çox sevindirdi. Fikirləriniz, bizə 

olan xoş arzularınız hamımıza böyük ruh yüksəkliyi bəxş etdi. 

Ölkəmizdə uşaqlara qayğı ildən-ilə artır. Bizim sağlam böyüməyimiz və hərtərəfli 

inkişafımız bu gün dövlət siyasətinin prioritet istiqamətləri olaraq müəyyən edilib. Artıq 

firavan bir mühitdə yaşayırıq. Uğurlu siyasətiniz nəticəsində torpaqlarımızın işğalçı 

Ermənistan qoşunlarından təmizlənməsi sahəsində əldə edilən qələbə bizə xüsusi sevinc 

və qürur hissi bəxş edir. Davamlı sülhə, təhlükəsiz gələcəyə olan inamımızı və dövlətimizə 

güvən hissimizi daha da artırır. Xalqımıza bu duyğuları yaşatdığınıza görə Azərbaycan 

uşaqları adından Sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk.  

Cənab Prezident! 

Məhz Sizin rəhbərliyinizlə dövlətimizin uşaqlar üçün yaratdığı geniş imkanların 

nəticəsidir ki, bu gün biz növbəti dəfə Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika 

Forumunda bir araya gəldik, öz fikirlərimizi bu mühüm platformada səsləndirmək, müəyyən 

təkliflərlə çıxış etmək imkanı qazandıq. Məmnuniyyətlə qeyd etmək istərdik ki, ilk dəfə 

“Uşaq İli”nin yekunlarına həsr olunmaqla, Azərbaycanın bütün regionlarını təmsil edən 

uşaqların iştirakı ilə keçirilən Forumlar uşaqlara dövlət qayğısının gücləndirilməsi, uşaq 

məsələlərinə vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının və media orqanlarının diqqətinin artırılması 

baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. 

Həmçinin bu vacib tədbirdə iştirak etməklə biz yeni dostluqlar qazanır, əldə etdiyimiz 

nailiyyətləri digər həmyaşıdlarımızla bölüşür və ən əsası dövlətin bizim üçün yaratdığı 

imkanlardan daha səmərəli faydalanmaq fürsəti əldə edirik. Əminik ki, V Forumda da 

müzakirə edilən mövzulara dair gəldiyimiz qənaətlər, irəli sürdüyümüz təkliflər həmişə 

olduğu kimi müvafiq dövlət orqanları tərəfindən müsbət qarşılanacaq və həyata 

keçiriləcəkdir. 

 

 



Əziz Prezidentimiz! 

Bir daha bizə göstərdiyiniz diqqət və qayğıya görə dərin təşəkkürümüzü bildirir və 

Azərbaycan uşaqları adından Sizi əmin edirik ki, öz biliyimiz, milli ruhda tərbiyəmiz və 

mənəviyyatımızla dövlətimizə layiq vətəndaşlar kimi  yetişəcək, doğma Azərbaycanımızın 

daha da inkişafı və möhkəmlənməsi işinə töhfələr verəcək, Qalib xalq olmaq qürurunu 

ləyaqətlə gələcəyə daşıyacağıq!  

Biz Sizi çox sevirik! 

 

Ən xoş və səmimi arzularla, 

Azərbaycan Uşaqlarının V Ümumrespublika Forumunun nümayəndələri 

 

18 noyabr 2021-ci il 

Bakı şəhəri 


