Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayının keçirilməsi haqqında
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI

Müstəqillik dövründə Azərbaycan Respublikası milli dövlət quruculuğu sahəsində
mühüm nailiyyətlər əldə etmiş, özünün hüquqi-siyasi, sosial-iqtisadi dayaqlarını
möhkəmləndirmiş, iqtisadi potensialına, demokratik inkişaf səviyyəsinə, beynəlxalq
aləmdə tutduğu mövqeyə görə regionun lider dövlətinə çevrilmişdir.
Qazanılmış nailiyyətlər ölkə daxilində milli birliyin təmin olunmasına, dünya
azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə səbəb olmuşdur.
Ölkəmizin irəliyə doğru atdığı hər bir addım, qazandığı nailiyyət dünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandırmış, onların müstəqil
dövlətimizə inamını, milli hisslərini və gələcəyə ümidlərini artırmış, Azərbaycan
Respublikasının milli maraqları ətrafında sıx birləşmələri üçün zəmin yaratmışdır.
Dünya azərbaycanlılarının müstəqil dövlətimiz və vahid məqsəd ətrafında
birləşdirilməsi ideyasının müəllifi ümummilli liderimiz Heydər Əliyev olmuşdur. O,
xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini daim diqqət
mərkəzində saxlamış, müxtəlif xarici ölkələrə etdiyi çoxsaylı səfərlərdə Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş, onların problem və qayğıları ilə
yaxından maraqlanmışdır. Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da
Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı xaricdəki soydaşlarımızın
azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşərək təşkilatlanması baxımından tarixi
əhəmiyyət kəsb etmiş, diaspor hərəkatının inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını
qoymuşdur.
Qurultaydan bir neçə ay sonra, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2002-ci il 5
iyul tarixli Fərmanı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi yaradılmış, 2002-ci il dekabr ayının 27-də isə “Xaricdə yaşayan
azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu
qəbul edilmişdir. Dünyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmaları ilə məşğul olan
dövlət orqanının yaradılması və müvafiq qanunun qəbulu dünya azərbaycanlılarının
milli birliyi və təşkilatlanması prosesini daha da sürətləndirmiş, soydaşlarımızın öz
tarixi Vətəni ilə əlaqələrinin genişləndirilməsini təmin etmiş, ölkəmizin tarixi və müasir
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına stimul vermişdir.
Azərbaycan Respublikası xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələri
dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri elan etmişdir. Diaspor quruculuğu
konkret bir dövrlə məhdudlaşmayan, strateji əhəmiyyətə malik, daimi fəallıq və zəhmət
tələb edən uzunmüddətli prosesdir. Elə buna görə də bu sahədə qazanılmış nailiyyətləri
və qarşıda duran vəzifələri vaxtaşırı müzakirə etməyə ehtiyac yaranır.
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların problem və qayğılarını, onların birliyi
və təşkilatlanması sahəsindəki mövcud vəziyyəti təhlil etmək, Azərbaycan Respublikası
ilə əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması, diaspor quruculuğu işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində
qarşıda duran vəzifələri müzakirə etmək məqsədilə qərara alıram:

1. 2006-cı il mart ayının 16-da Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının II
Qurultayı keçirilsin.
2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İcra Aparatı Xarici Ölkələrdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birlikdə qurultayın keçirilməsi məqsədilə
iş planı hazırlayıb təsdiq etsin və onun yerinə yetirilməsini təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn
məsələləri həll etsin.
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