Azərbaycan Diasporu: 2015

Tərtib edən: Məhbubə Tağıyeva
1

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi erməni məkrinin ifşasında ən kəsərli silahımızdır
Paşa Əmircanov
Azərbaycan xalqı iyirminci əsrin sonlarında - 1988-ci ildən başlayaraq tarixinin ən amansız sınaqları
ilə üzləşdi. 1918-ci ildə Azərbaycanın tarixi torpağı olan İrəvan ətrafında yaradılan qondarma erməni
dövləti sonradan başqa tarixi torpaqlarımızı da öz ərazisinə qatıb “Böyük Ermənistan” qurmaq iddiasına
düşdü. Bu yolda erməni millətçiləri hər cür qəddarlığa və vəhşiliyə əl atdı, azərbaycanlı - türk əhaliyə qarşı
genişmiqyaslı soyqırımı və etnik təmizləmə siyasəti apardı, türksüz Ermənistan formalaşdırmağa başladı və
keçən əsrin sonralarında buna nail oldu.
1988-ci ildə isə özünün güclü himayədarlarına arxalanan Ermənistan yenidən Azərbaycandan torpaq
qoparmaq iddiasına düşərək Dağlıq Qarabağda separatçı hərəkata başladı. Nəhayət, ermənilərin ərazi iddiaları ilə
başlanan münaqişə genişlənərək müharibəyə çevrildi və Azərbaycan ərazilərinin 20 faizinin işğalı ilə nəticələndi.
Bu, təəssüf ki, Azərbaycanın hələ yenicə müstəqillik qazandığı, özünün silahlı qüvvələrinin olmadığı bir dövrə
təsadüf etdi. Ancaq tarix iyirminci əsrdə Azərbaycana iki dəfə müstəqil dövlət qurmaq imkanı da yaradıb.
Doğrudur, birinci dəfə-1918-ci ildə binası qoyulan müstəqil Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti uzun müddət
yaşaya bilməyib, cəmi 23 aydan sonra Rusiyanın işğalına məruz qalıb. Xalqımızın 1991-ci ildə qazandığı ikinci
müstəqillik şansı isə olduqca müqəddəs bir nemət kimi qorunmaqdadır. Həqiqətdir ki, bu müstəqillik çox
çəkmədən-1993-cü ildə bir tərəfdən erməni təcavüzü, digər tərəfdən isə xarici qüvvələr tərəfindən qızışdırılan
daxili qarşıdurmalar nəticəsində az qala itirilmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Amma xalqımızın dahi oğlu,
ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi ilə ölkə böyük bir fəlakətdən xilas
edildi.Azərbaycan müstəqilliyini qoruyub saxlaya bildi.
Bu, şübhəsiz ki, Heydər Əliyevin milli maraqların konturlarını dəqiq cızan uzaqgörən siyasəti, şəxsi
cəsarəti və müdrikliyi sayəsində mümkün oldu. Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısında ən böyük
xidmətlərindən biri birbaşa Azərbaycanın müstəqilliyini təhdid edən erməni təcavüzünü dayandırması, 1994-cü
ilin mayında atəşkəs haqqında müqavilənin imzalanmasına nail olmasıdır. Məhz bundan sonra Prezident Heydər
Əliyev Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin qurulub möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi tərəqqinin təminatına və
sosial-mədəni problemlərin həllinə başladı.
Uzaqgörən siyasətçi məhz bu illərdə Azərbaycanın taleyüklü problemlərinin, o cümlədən ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində milli birlik və həmrəyliyin böyük rol oynaya biləcəyini
nəzərə alaraq dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş, bir-biri ilə lazımi əlaqələrə malik olmayan soydaşlarımızın
milli dövlətçilik və azərbaycançılıq ideyaları ətrafında cəmləşdirilməsini vacib hesab etdi. Bu məsələni bir də o
cəhət vacib edirdi ki, artıq təxminən bir əsrlik fəaliyyət tarixi olan erməni diasporu bütün dünyada, əsasən də Qərb
ölkələrində tarixi saxtalaşdırmaqla məşğul olaraq sülhsevər Azərbaycan dövləti, eləcə də türk dünyası əleyhinə
qarayaxma siyasəti aparırdı.
Yenicə müstəqillik qazanmış, hələ daxili problemlərini belə yoluna qoymağa macal tapmamış Azərbaycan
Respublikası ayrı-ayrı Avropa ölkələrində, ABŞ-da nüfuzdan salınır, ağ qara şəkilində təqdim olunur, erməni
məkri və hiyləsi hər şeyi özünün eybəcər rənginə boyayıb təqdim edirdi. Məhz bu mənfur, böhtançı və saxta
siyasətin nəticəsi idi ki, 1992-ci ildə Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış, elanolunmamış müharibəyə cəlb
edilmiş Azərbaycan ABŞ Konqresinin embarqosuna məruz qalmışdı.
ABŞ parlamenti məhz erməni məkrinə uyaraq qəbul etdiyi “Azadlığa dəstək aktı”na 907-ci düzəliş əlavə
edərək Azərbaycanı müstəqilliyin, azadlığın möhkəmləndirilməsi üçün ABŞ-ın maddi, eyni zamanda, mənəvi
dəstəyindən məhrum etmişdi. Belə bir vaxtda ulu öndər həm Ermənistanın təcavüzünə, həm də erməni
diasporunun təxribatlarına layiqincə cavab vermək üçün Azərbaycanın milli diasporunun yaradılması ideyasını
irəli sürür və səfər etdiyi xarici ölkələrdə mütləq imkan tapıb azərbaycanlılarla görüşür, milli himrəylik, milli
birlik naminə birləşmənin labüdlüyünü söyləyirdi. Əslində milli birliyin yaradılması məsələsi Heydər Əliyevi
daim düşündürürdü.
O, hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində çalışarkən, 1991-ci il dekabrın 16da imzaladığı fərmanla 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Milli Birlik günü elan etmişdi.
Sonradan xalqın tələbi ilə Bakıya gələn və böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
vəzifəsinə seçilən Heydər Əliyev bu ideyanı daha geniş şəkildə həyata keçirməyə başladı. Ona görə də bu gün tam
cəsarətlə demək olar ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, onların vahid təşkilatlar çərçivəsində cəmləşməsi
və təşkilatlanaraq milli diaspora çevrilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev bu
müqəddəs ideyanın gerçəkləşməsi naminə vaxtını və imkanlarını əsirgəməmiş, dünya azərbaycanlılarının
ümummilli ideyalar, Azərbaycan dövlətçiliyi kimi müqəddəs qayə ətrafında sıx birləşməsi üçün əlindən
gələni etmişdi.
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Sonralar ümummilli lider 31 dekabr-Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə xarici
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımıza müraciətlərindən birində deyirdi: “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Gününun dövlət bayramı kimi qeyd edilməsi xalqımızın milli azadlıq mübarizəsinin məntiqi nəticəsi olaraq artıq
xoş ənənəyə çevrilmişdir.
Qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan xalqının dirçəlişini, tərəqqisini və milli birliyini əks etdirən,
onu müstəqil dövlətçilik uğrunda müqəddəs və məsuliyyətli mübarizəyə səfərbər edən həmrəylik günü hər bir
azərbaycanlı üçün inam və ümid anıdır. Hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla soydaşımız
yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, onların milli-mənəvi varlığını yaşadan yeganə bir dövlət
var. Bu, müstəqil, suveren Azərbaycan Respublikasıdır.
Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi ideyasının əsasını da məhz Azərbaycan dövlətçiliyinə,
xalqımızın dilinə, dininə, milli-mənəvi varlığına və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, onların daim qorunmasına,
yaşamasına qayğı təşkil edir”. Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarının qarşısında duran vəzifələri dəqiq və
aydın müəyyənləşdirirdi: onlar ilk növbədə öz milli kimliklərini dərk və hifz etməli, Azərbaycanın dilini,
mədəniyyətini, mütərəqqi adət-ənənələrini, tarixini yaşatmalı, inkişaf etdirməlidirlər. Dünyada yaşayan
soydaşlarımız, eyni zamanda, ana Vətənlə əlaqələrini möhkəmləndirməli, Azərbaycan dövlətinin, cəmiyyətinin
problemləri ilə yaşamalı, onların həlli üçün mənəvi məsuliyyət daşımalı, Azərbaycanın ən böyük problemi olan
Ermənistanın təcavüzü məsələsinin dünyada ədalətli mövqedən, obyektiv təbliği istiqamətində ardıcıl işlər
görməlidirlər. Azərbaycan hökuməti də Vətənimizin get-gedə artan maddi və mənəvi potensialından, siyasi
nüfuzundan bütün dünya azərbaycanlılarının bəhrələnməsinə şərait yaratmalı, onların milli və vətəndaş
hüquqlarının qorunması üçün istifadə etməlidir.
Bu vəzifələrin uğurla icrasını təmin etmək üçün ulu öndər ilk növbədə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin (sonradan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi) yaradılması haqqında fərman verdi,
2001-ci ilin noyabrında isə Dünya Azərbaycanlılarının birinci qurultayını keçirdi. Bu tədbir xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması, ümummilli ideyalar ətrafında birləşməsi və təcavüzkar düşmənə qarşı
əlbir mübarizənin təşkili baxımından böyük hadisə idi. Məhz bundan sonra Azərbaycan diasporu dünya
ölkələrində saxtakar erməni təbliğatına ilk sarsıdıcı zərbələr endirməyə başladı.
Ümummilli liderin Azərbaycan diasporu ilə bağlı ideyalarının həyata keçirilməsi sonralar Prezident İlham
Əliyevin də başlıca qayğılarından birinə çevrildi. Prezident ulu öndərin işini davam etdirərək ardıcıl və
qətiyyətli addımlar atdı. Onun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 2006-cı ilin martında Dünya Azərbaycanlılarının
ikinci qurultayı keçirildi. Bu tədbirdə Prezident İlham Əliyev Heydər Əliyevin ideyalarını daha da inkişaf
etdirərək təkcə dünya azərbaycanlılarının birləşdirilməsi ilə kifayətlənməməyi, Azərbaycan və türk diasporlarının
birləşərək amansız və məkrli düşmənə qarşı vahid cəbhədə mübarizə aparmasını tövsiyə etdi. Məhz bu yeniləşən
və zənginləşən diaspor siyasətinin nəticəsi idi ki, ikinci qurultayın dünya ictimaiyyətinə və dövlətlərinə
müraciətində erməni təcavüzü və vəhşiliyinə layiqli qiymət verildi. Sənəddə deyilirdi: “1992-ci ilin fevralında
azərbaycanlıların qədim tarixi məskənlərindən biri olan Xocalı şəhəri erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
mühasirəyə alınmış, qocalar, qadınlar və uşaqlar da daxil olmaqla min nəfərə yaxın insan xüsusi amansızlıq və
işgəncələrlə qətlə yetirilmişdir.
Xocalı soyqırımı daim özünü dünya xalqlarına məzlum göstərməyə çalışan erməni millətçilərinin
riyakarlığını, insanlıq və bəşəriyyət əleyhinə yönəlmiş mahiyyətini bir daha açıb göstərmişdir”. Sonrakı mərhələdə
Prezident İlham Əliyevin təklif etdiyi riyakar və saxta erməni siyasətinə qarşı müdafiə deyil, hücum mövqeyindən
çıxış etmək siyasəti diaspor təşkilatlarımız tərəfindən də uğurla icra edilməyə başlandı. Bununla da 2003-cü ildən
etibarən istər Azərbaycan diplomatiyası, istərsə də diaspor təşkilatlarımız ermənilərin yalançı təbliğatına birbirinin ardınca ağır zərbələr endirməyə başladı.
Bu sahədə dövlətimizin başçısı hələ Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə
heyətinin rəhbəri olarkən ciddi addımlar atmışdı. AŞPA-nın, demək olar ki, hər bir iclasında yeni bir erməni məkr
və hiyləsinin üstü açılır, bu və ya digər erməni saxtakarlığına tutarlı cavab verilir, yaxud müvafiq qətnamə və
qərar qəbul edilirdi. Sonradan erməni hiyləgərliyinin, Avropa xalqlarına yalan və böhtan dolu saxta tarix sırınması
faktlarının ifşası İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan diplomatiyası və diasporunun bir nömrəli vəzifəsinə
çevrildi. Bu uğurlu siyasət dünya ermənilərinin saxta “erməni soyqırımı” ilə bağlı iddialarının ayrı-ayrı ölkələrin,
xüsusən də ABŞ-ın parlamentindən üzüqara şəkildə geri qayıtmasında da mühüm rol oynadı.
Azərbaycan və türk diasporunun erməni uydurmalarına qarşı birgə mübarizəsi bu məsələdə də öz gücünü
göstərmiş oldu. Birləşmiş diaspor təşkilatlarımızın ABŞ-da“erməni soyqırımı”nın müzakirəyə çıxarılmasına
qarşı keçirdiyi birgə etiraz tədbirləri, şübhəsiz ki, təsirsiz ötüşmədi..Bütün bu deyilənlərdən belə bir nəticəyə
gəlmək olar ki, gücümüz birliyimizdədir. Birliyimiz, həmrəyliyimiz isə ən kəsərli silahımızdır. Azərbaycan
torpaqları üzərində özlərinə oyuncaq dövlət yaradıb tarixi ərazilərimizə qarşı yeni iddialar irəli sürənlərə
cavabı da bu silahla verəcəyik.
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Prezident İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarına müraciətində qeyd edib: “Hazırda qarşımızda
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü bərpa etməkdən vacib vəzifə yoxdur. Bu, bizim ümummilli işimizdir. Məhz bu
amil bizi dövlətimizin müdafiə qabiliyyətinin artırılmasına, silahlı qüvvələrin gücləndirilməsinə xüsusi diqqət
yetirməyə sövq edir. Biz yenidən qan tökülməsinin, dağıntıların və humanitar faciələrin qaşısının alınması üçün
hələ də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə çalışırıq.
Lakin Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı prinsipial mövqeyi dəyişməz qalır: Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsidir və münaqişə ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini tapmalıdır... . Bizim gücümüz
tək iqtisadi və hərbi qüdrətimizlə deyil, həm də sıx birliyimizlə ölçülür. Ona görə də harada yaşamağımızdan
asılı olmayaraq milli birlik və həmrəylik ideyaları, bizi birləşdirən əsas dəyərlər kimi, hər birimizin
düşüncəsinə hakim kəsilməlidir...”
Bu gün Azərbaycan diasporu məhz bu ideyaları rəhbər tutaraq fəaliyyət göstərir və Azərbaycan dövlətinin
bu istiqamətdəki siyasətinin həyata keçirilməsinə öz müsbət töhfələrini verir.
“Xalq qəzeti”.-2015.-1 yanvar.-N 1.-S.4.
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi
Qurban Süleymanov
1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa edən respublikamızda ciddi problemlər yaşanırdı. Siyasi-iqtisadi
böhran, daxili çəkişmələr, xüsusən də Ermənistanla müharibə şəraiti Azərbaycanın bir dövlət olaraq
mövcudluğunu sual altına almışdı. Xarici havadarların köməyi nəticəsində müharibədə, eləcə də informasiya
mübarizəsində üstünlük əldə edən Ermənistanın çirkin planlarının qarşısını almaq, vəziyyəti xeyrimizə dəyişmək
və haqq səsimizi dünyaya çatdırmaq üçün isə qüdrətli dövlət və güclü lobbinin yaradılması vacib idi.
1993-cü ildə yenidən hakimiyyətə qayıdan Heydər Əliyev bütün məsələləri müdriklik və təmkinlə sahmana
salmağa başladı. Qətiyyətli iradəsi sayəsində ölkədə tədricən ictimai-siyasi sabitlik bərqərar oldu, dövlətin millimənəvi dəyərlərə söykənən demokratik əsaslarla idarə olunmasını təmin edən ən mütərəqqi qanunvericilik
bazasının formalaşdırılması istiqamətində ciddi addımlar atıldı. Xarici səfərlərdə olarkən Ümummilli liderimiz
mütəmadi olaraq vaxt tapıb həmin ölkədə yaşayan həmvətənlərimizlə görüşür, onları dinləyir, məsləhətlər
verir, həmişə Azərbaycanla, eləcə də digər ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla six əlaqədə olmağı tövsiyə
edirdi. Beləliklə, diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən
birinə çevrilirdi. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın vətənlə əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsi, icmalar, cəmiyyət və birliklərarası fəaliyyətin genişləndirilməsi, müntəzəmliyin təmin
olunması vacib və təxirəsalınmaz məsələlər kimi diskusiya predmeti idi. Bu sahədəki mövcud reallıqla barışmaq
olmazdı. Vəziyyəti olduğu yerdən daha çevik vasitələrlə hərəkətə gətirmək və daha keyfiyyətli məcraya
yönəltmək lazım idi.
Bunu zamanında dəyərləndirən Ümummilli liderimiz 23 may 2001-ci il tarixində “Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında” sərəncam imzaladı. Təxminən beş ay yarım sonranoyabr ayının 9-u və 10- da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirildi. Tariximizə böyük bir
prosesin başlanğıcı kimi daxil olmuş ilk qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən
406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak etdi. Heydər Əliyevin 2002-ci il iyulun 5-də imzaladığı «Xaricdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında»kı fərmanı ilə lobbiçiliyin mütəşəkkilləşmə
dövrü başlandı. Komitənin yaradılmasında əsas məqsəd xaricdə yaşayan həmvətənlərlə əlaqələrin
genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi idi. Bu siyasi xətti İlham Əliyev də əsas götürdü. Lobbiçiliyin həyata
keçirilməsi üçün ilk növbədə xarici dövlətlərdə güclü diasporun formalaşdırılması, eləcə də qurumun
fəaliyyətinin daha da təkmilləşdirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alan prezident İlham Əliyev 2008-ci il noyabrın
19-da “Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” fərman imzaladı. Bununla da tam hüquqi
baza yaradıldı. İndi diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib elementinə çevrilməkdədir. Qlobal- [səh.
7-8] laşan dünyamızın reallıqları diaspor quruculuğu sahəsində qarşıya yeni vəzifələr qoymaqdadır. Xalqlar
arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor təşkilatlarının beynəlxalq siyasət- də artan rolu bu sahədə
daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirir.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da məhz bu zərurətdən irəli gəlmişdir. Komitə 4 ərazi
şöbəsi vasitəsilə dünyadakı diasporla six əlaqə qurub. Nəticədə 46 ölkədə 417 cəmiyyət, assosiasiya, alyans və s.
özündə birləşdirən aktiv lobbiçilik fəaliyyəti formalaşdırılıb. Bu cəmiyyətlərin böyük əksəriyyəti aşağıdakı 11
ölkədə fəaliyyət göstərir. Hazırda Rusiyada 85, Gürcistanda 48, Almaniyada 34, İsveçdə 31, ABŞ-da 25,
Türkiyədə 23, Qazaxıstanda 21, Kanadada 16, Özbəkistanda 13, Niderlandda 11 və İsveçrədə 10 təşkilat
mövcuddur. İstər lobbiçilik, istərsə də onun hərəkətverici qüvvəsi olan diasporun əsasmı üzvlərin, yəni bütün
dünyada yaşayan azərbaycanlıların milli birliyi təşkil edir. Azərbaycan hökuməti buna daim böyük önəm verir.
Hələ 1991-ci il dekabrın 16-da Heydər Əliyev Naxçivan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olarkən,
məsələnin əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etdi
və bundan sonra hər il 31 dekabr həmrəylik günü kimi bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən böyük coşqu ilə
qeyd olunmağa başlandı. Xatirəmə mərhum ədəbiyyatşünas alimimiz Əzizə Cəfərzadənin televiziya kanallarının
birində söylədiyi və şəxsən izlədiyim ibrətamiz bir hadisə düşdü. Məsələnin məğzi ondan ibarətdir ki,
Amerikada yaşayan bir keşiş yaşadığı ərazidən min kilometrlərlə uzaq bir Afrika ölkəsində torpaqda
qazılmış və kitabların oğurlanmamaq baxımından təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə zəhərli ilanların
atıldığı yeraltı bir kitabxanada mənsub olduğu xalqın tarixinə aid dəyərli bir əlyazmanın olması haqda məlumat
alır. Könüllü olaraq öz vəsaiti hesabına oraya yollanır. Min bir əzab-əziyyət çəkməsinə baxmayaraq inadından
dönmür, nəhayət həmin kitabı əldə edir və özü ilə gətirərək Amerikadakı kitab muzeyinə hədiyyə edir. Əzizə
xanım sonda belə bir sual səsləndirdi ki, görəsən Bakıda yaşayan hansısa bir din xadimimiz, yaxud vətəndaşımız
paytaxta ən yaxın məsafədə olan rayonlarımızın birinə bu məqsədlə gedərdimi? Əslində bir xalq olaraq milli
həmrəylik hissimiz daim yüksək olub. Bunu 90-cı illərdə baş verən Milli Azadlıq Hərəkatı zamanı bütün
dünyaya sübut etmişik.
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20 yanvarda müstəqilliyimiz uğrunda özlərini əliyalın şəkildə tankın altına atan igid oğullarımız da qanları
ilə bu həmrəyliyə güc qatdılar. Döyüş bölgələrində şücaət göstərən, vətən uğrunda canından keçən
əsgərlərimizin də hər biri birlik, həmrəylik təcəssümüdür. Milli qəhrəmanlarımız isə bu amalın ən yüksək
zirvəsidir. Əzizə xanım bu misalı təxminən 15 il əvvəl söyləmişdi və о dövrdə onun narahat olmasına müəyyən
mənada əsas var idi. Çünki о zaman dövlət hələ formalaşma mərhələsində idi, Xaricdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi mövcud deyildi və güclü lobbiçilik, diaspor quruculuğundan da çox
uzaqda idik. Bu gün isə vəziyyət tam əksinədir. Dövlətimiz bu məsələlərə ən yüksək səviyyədə dəstək verir,
koordinasiyalı fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan lobbisi dünyanın ən güclü lobbilərindən birinə çevrilməkdədir.
Diaspor quruculuğu dövlət siyasətinin ana xəttini təşkil edir. Vaxtilə xəyal kimi görünən məsələlər bu gün
tamamilə bizim xeyrimizə dəyişir. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi və tövsiyəsi ilə müdafiə mövqeyindən
hücum taktikasına keçən lobbimizin yüksək fəallığı nəticəsində artıq haqq səsimiz dünyada eşidilir. İftira və
yalan üzərində qurulan erməni lobbiçilik mifi isə iflasa uğrayır, günü-gündən zəifləyir. Hazırda bizə qarşı 870dən artıq erməni diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Buna baxma- [səh. 8-9] yaraq dünyadakı nüfuzumuz
getdikcə artır. Bu Azərbaycan hökuməti və lobbisinin birgə fəaliyyətinin gücünün göstəricisidir. Artıq erməni
lobbisi dünyanın harasında anti-Azərbaycan tədbiri keçirməyə cəhd edirsə, qarşısında mütləq mütəşəkkil və
güclü Azərbaycan lobbisini görür. Dövlətimiz bu istiqamətdə perspektivə hesablanmış addımlar da atır. Hər il
potensial diaspor ola biləcək yüzlərlə gənc dövlət hesabına dünyanın ən yüksək səviyyəli ali məktəblərində
təhsil almağa göndərilir.
Hazırda dünyada yaşayan azərbaycanlılar güclü və əlaqəli Lobbiçilik fəaliyyəti göstərirlər. Bu
barədə fıkirlərini öyrənmək üçün Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyevə müraciət
etdik. O, bildirdi ki, diaspor fəaliyyətinin əsas mahiyyəti xaricdə yaşayan azərbaycanlıları vahid platformada
birləsdirməkdir. 1990-cı ildə nümayiş etdirdiyimiz birlik, həmrəylik həmvətənlərimizin harada və necə
yaşamasından asılı olmayaraq xalqı vahid bir qüvvə kimi birləşdirdi. Biz də burada vaxtaşırı və mütəşəkkil
şəkildə müxtəlif genişmiqyaslı tədbirlər - görüşlər, konfranslar, aksiyalar keçiririk. Qarabağ məsələsi, eləcə də
Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar həqiqəti alman xalqına olduğu kimi çatdırmağa çalışır və buna nail oluruq.
Müstəqillikdən sonra Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin apardığı siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan
diasporu formalaşma dövrünü arxada qoymuş, artıq nəticələr dövrünə keçmişdir. Xarici ölkələrdə koordinasiya
mərkəzlərinin yaradılması, təşkilatların sayının sürətlə artması, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
istər xaricdə, istərsə də ölkə daxilində mütəmadi olaraq cəmiyyət və təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə tədbirlərin,
qurultayların keçirilməsi işimizi daha da asanlaşdırır. Dünya Azərbaycanlılarının 3-cü Qurultayına nəzər
yetirsək nə edəcəyimizə tam aydınlıq gələr...
Lobbiçilik və milli həmrəyliyin təşəkkül tapmasında Heydər Əliyev Fondunun xüsusi yeri var. Fondun
prezidenti Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycanın zəngin mədəniyyətinin, incəsənətinin dünyada təbliğ
edilməsində müstəsna xidmət göstərir. Eyni zamanda, fond xüsusən də Xocalı soyqırımı ərəfəsində dünyanın
müxtəlif ölkələrində çoxsaylı tədbirlər həyata keçirir, diaspor təşkilatlarını bu məqsədə xidmət edəcək
bütün vasitələrlə təmin edir. Bu faciə hər bir azərbaycanlını “Xocalıya ədalət” naminə daha sıx birləşdirmişdir.
Fondun bu adla keçirdiyi kampaniya çərçivəsində internet üzərindən dövlətlərə müraciət məqsədilə yaradılan
petisiyalara qısa müddətdə milyonlarla azərbaycanlının səs verməsi birlik və həmrəyliyimizlə bağlı dünyaya bir
mesajdır. Bəli, bizi haqq işimiz birləşdirir. Tariximizdə baş verən kədərli hadisələr - Qarabağ kimi sızlayan
yaramız, 20 Yanvar, 31 mart, ən nəhayət Xocalı soyqırımı bizi güclü və qətiyyətli olmaq üçün daha sıx birliyə,
həmrəyliyə çağırır. Çox təəssüf ki, bir millət olaraq ikiyə bölünmək və Xocalı soyqırımı kimi dəhşətli bir faciəni
yaşamaq da Azərbaycan xalqının taleyinə yazılıb.
Tanrı hər şeyi öz yerinə qoyur. Bu da haqq-ədalətin qanunauyğunluğudur ki, özgəsinə quyu qazan sonda
özü о quyuya düşür. Xainlik, namərdlik xisləti Ermənistanı sanki Tanrının qəzəbinə düçar edib. Bu gün
Ermənistan diaspor tərəfindən göndərilən dilənçi payına möhtacdır. Respublikamız isə əksinə, lobbiçilik
fəaliyyətinə maliyyə dəstəyi verir. Müstəqil və sülhsevər Azərbaycan ən sabit inkişaf edən ölkəyə çevrilib.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində ekoloji, sosial, humanitar layihələri maliyyələşdirir, tarixi-dini abidələrin-kilsə,
sinaqoq, məscidlərin təmiri və bərpasını həyata keçirir, dünyamızı gözəlləşdirir. Gözəlləşdirdikcə isə özü də
gözəlləşir və çiçəklənir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabıqəyə təqdim etmək üçün
“İqtisadiyyat və həyat”.-2015.-№ 1/2.-S.7-9.
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Azərbaycan diasporu milli mədəniyyətimizin dünyada təbliğində mühüm rol oynayır
M. Mükərrəmoğlu
Azərbaycan mədəniyyəti dünyanı fəth edir. Son illər dünya ölkələri ilə mədəni əlaqələrin
genişlənməsi, müxtəlif ölkələrdə davamlı olaraq keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti günləri, dünyanın
mötəbər salonlarında rəssamlarımızın sərgiləri, musiqi xadimlərimizin vaxtaşırı keçirilən konsertləri
bunu deməyə əsas verir. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada belə geniş nüfuz qazanmasında Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı
Mehriban xanım Əliyevanın böyük xidmətləri vardır.
Heydər Əliyev Fondunun apardığı çoxşaxəli fəaliyyət mədəni məkanda inteqrasiya modeli kimi bütün
dünyaya örnək ola bilər. Milli mədəniyyətimiz, mənəvi dəyərlərimiz, folklorumuz, milli musiqimiz Mehriban
xanım Əliyevanın fədakar fəaliyyəti nəticəsində qlobal miqyasda təbliğ olunur. Onun fəaliyyəti xoşməramlı
səfiri olduğu nüfuzlu beynəlxalq təşkilat — UNESCO tərəfindən xüsusilə yüksək qiymətləndirilmişdir. Fondun
fəaliyyəti yalnız Azərbaycan xalqının tarixi və mədəniyyətini inkişaf etdirmək və yaymaqla bitmir. Eyni
zamanda, bütün dünya xalqlarının mədəni ənənələri və təcrübəsi ilə ətraflı tanışlıq prosesi gedir. Dünyanın ən
nüfuzlu mədəniyyət qurumu tərəfindən Heydər Əliyev Fondunun dünya mədəniyyətinə inteqrasiya fəaliyyətinin
düzgün elmi əsaslar və siyasət üzərində qurulduğu xüsusi vurğulanır.
Eyni zamanda, Azərbaycanın diaspor təşkilatları və xarici ölkələrdəki səfirliklərimiz dünya ölkələri ilə
mədəni əlaqələrimizin inkişafına mühüm töhfələr verirlər. Bu gün dünyada Azərbaycanı təkcə iqtisadi
cəhətdən sürətlə inkişaf edən ölkə kimi deyil, həm də yüksək milli-mənəvi dəyərlərə malik xalq kimi
tanıyırlar. Azərbaycanda mütamadi olaraq keçirilən beynəlxalq mədəniyyətlərarası dialoq forumları, humanitar
forumlar dünya ilə mədəni əlaqələrimizin gələcək inkişafı üçün geniş perspektivlər açır.
Milli mədəniyyətimizin dünyaya inteqrasiyası istiqamətində son illər Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti
xüsusilə qeyd olunmalıdır. Azərbaycan diasporunun ölkəmizin mədəniyyətinin təbliği istiqamətində gördüyü
işlərin nəticəsində dünyanın əksər ölkələrində görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərimiz, barədə dolğun fikir
formalaşıb, onların əsərləri geniş təbliğ edilib. Bu cəhətdən Fransa ilə əlaqələrin inkişafı daha təqdirəlayiqdir.
Strasburqdakı “Azərbaycan evi” cəmiyyəti ölkənin məşhur Mark Blok Universiteti ilə əlaqələr qurub. “Nizami
Gəncəvi və Dünya mədəniyyəti” mövzusunda keçirilən konfrans əlaqələrin inkişafı baxımından əhəmiyyətli idi.
Tədbirin təşkilatçıları Strasburqda fəaliyyət göstərən “Azərbaycan evi” və Strasburq Türkologiya Departamenti
olub. Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin təşəbbüsü və Avropa
Komissiyasının dəstəyi ilə gənclər proqramı həyata keçirilib.
Proqramda Portuqaliya, Slovakiya, Almaniya, Türkiyə və Azərbaycan gənclər təşkilatlarının nümayəndələri
iştirak ediblər. Proqram çərçivəsində “Azərbaycan gecəsi” təşkil olunub. Novruz bayramı ərəfəsində diaspor
təşkilatları mühüm tədbirlər keçirirlər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanın milli bayramları dünyanın bir çox
ölkələrində yaşayan soydaşlarımız tərəfindən təntənəli şəkildə qeyd olunur. Berlindəki “Azərbaycan evi”
Cəmiyyətinin keçirdiyi “Novruzunuz mübarək!” bayram şənliyində Azərbaycan incəsənət ustaları konsert
proqramı ilə çıxış ediblər. Tədbirdə Almaniyanın paytaxtında və onun ətrafında yaşayan həmyerlilərimiz,
Türkiyə diasporunun təmsilçiləri və Berlin ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak ediblər. Almaniyanın
Oldenburq şəhərində, Hamburqdakı Almaniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində, Köln Azərbaycan-Türk
Dayanışma Dərnəyində, Mannhaym şəhərində hər il Azərbaycan və türk icmalarının nümayəndələri tərəfindən
Novruz bayramı ilə əlaqədər tədbirlər təşkil olunur. Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi isə hər il Novruz
bayramı münasibətilə konsert təşkil edir. “Beynəlxalq Ana dili Günü” çərçivəsində Ukrayna Müdafiə
Nazirliyinin Mərkəzi Mədəniyyət evində “Dil palitrası” mədəni-yaradıcılıq aksiyası keçirilib. Mədəniyyət və
Turizm Nazirliyinin keçirdiyi tədbirdə Azərbaycan, Belarus, gürcü, macar, yəhudi, moldovan, alman, rus və
digər diasporların nümayəndələri iştirak ediblər.
Ölkəmizi konsertdə Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin “Azərbaycan” kvarteti uğurla təmsil edib.
Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının təsis qurultayı ilə əlaqədar Xayfa şəhərində Azərbaycan
incəsənət ustalarının böyük konsert proqramı təşkil olunub. Azərbaycandan köçmüş 800 nəfərdən çox yəhudinin
iştirak etdiyi konsertdə Xayfa şəhərinin meri cənab Yona Lav da iştirak edib. Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq
Assosiasiyasının təsis qurultayı çərçivəsində qurultayın keçirildiyi salonda xalqımızın zəngin mədəni irsini əks
etdirən rəsm sərgisi də təşkil olunub. Kanadanın Toronto şəhərindəki Yapon Mədəniyyət Mərkəzində isə Türk
icmaları ilə birgə təşkil olunmuş ənənəvi “Uşaq bayramı”nda Azərbaycan Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzinin
nəzdindəki rəqs dərnəyinin və “Həftə sonu” məktəbinin şagirdləri də fəal iştirak ediblər. Bayram tədbirində
milli rəqslərimiz, habelə Azərbaycan haqqında videofilm nümayiş etdirilib.
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Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirə şəhərindəki Ayn-Şəms Universitetinin dillər fakültəsində
keçirilmiş XXVI Xalqlar Günü festivalında azərbaycanlı tələbələrin “Vətən” Cəmiyyəti birinci yeri tutub.
Festivalda tələbələrimiz Azərbaycan üçün ayrılmış guşənin girişini Qoşa qala qapısının maketi ilə bəzəmiş,
Azərbaycanın tarixini və müasir dövrünü əks etdirən stendlər hazırlamışdılar. Xarici ölkələrdəki Azərbaycan
icmaları müxtəlif ölkələrdə keçirilən beynəlxalq mədəniyyət festivallarında da fəal iştirak edir, xalqımızın
zəngin mədəni irsini tanıtmağa çalışırlar. Birləşmiş Ştatların Hyuston şəhərində türk xalqlarının festivalı
keçirilib. Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının üzvləri Azərbaycandan gətirilmiş milli
suvenirlər, əl işləri ilə bəzədilmiş guşə yaratmışlar. Hollandiyanın Amsterdam şəhərində Azərbaycan dilinin
tədris ediləcəyi məktəb açılıb. Hər bazar günü 4 saat Azərbaycan dilinin tədris olunduğu məktəbdə bu
ölkədə yaşayan azərbaycanlı uşaqlarla yanaşı, İraq türkmanlarının balaları da ana dilimizi öyrənirlər. Digər
2 saat ərzində isə yaşlılara bu dil tədris edilir. Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin xüsusi səyi sayəsində
açılmış məktəb ilk vaxtlar qurumda təmsil olunan Türkman Federasiyasının Amsterdamdakı qərargahında
fəaliyyət göstərib. Almaniyanın Maynts şəhərində milli azlıqların beynəlxalq festivalı keçirilib. Maynts şəhər
bələdiyyəsinin keçirdiyi festivalda Azərbaycanı Maynts-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti təmsil edib. Tədbirdə
ümumilikdə 34 dövlətin tanıtım stendi və 25 ölkənin folklor və rəqs qrupları iştirak edib. MayntsAzərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin rəqs qrupunun ifasında Azərbaycanın milli rəqsləri tədbir iştirakçıları
tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatının İrvin şəhər rəhbərliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilən
“İrvine Global Village” festivalında ilk dəfə olaraq soydaşlarımız da iştirak ediblər. Xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Azərbaycanın tarixi şəxsiyyətlərini də unutmur, onların fəaliyyəti
haqqında yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətini məlumatlandırmağa çalışır, xatirələrini ehtiramla yad edirlər.
Tallində fəaliyyət göstərən “Aydan” Estoniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən ümummilli
liderin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirməklə yanaşı, Heydər Əliyev haqqında hazırlanmış film və fotosərgi
nümayiş etdirilib. Estoniyadakı Akademik Z.Əliyeva adına Şərq Mədəniyyəti İnstitutu ulu öndərin fəaliyyətinə
həsr olunmuş konfrans keçirib. Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin və “Günəş” Cəmiyyətinin üzvləri dahi
şəxsiyyətin xatirəsinə həsr olunmuş anım mərasimləri təşkil ediblər. Azərbaycan səfirliyinin dəstəyi ilə
Latviyada “Azəri-Vəhdət” Cəmiyyəti və “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzi ulu öndərin xatirəsinə həsr olunmuş
yığıncaqla bərabər, Heydər Əliyevin həyatının və fəaliyyətinin müxtəlif dövrlərini əks etdirən fotosərgi təşkil
edib. Əlbəttə, bunlar diaspor təşkilatlarının həyata keçirdikləri tədbirlərin tam siyahısı deyil. Son dövrlər
Azərbaycan diaspor təşkilatları daha da fəallaşmışdır. Xüsusilə erməni təcavüzkarlarının milli-mənəvi
dəyərlərimizə sahib çıxmaq cəhdlərinə qarşı dioaspor təşkilatları ciddi mübarizə aparırlar. Bu gün milli-mənəvi
dəyərlərimizin dünya mədəniyyətinə inteqrasiyası yüksələn xətlə inkişaf edir. Artıq bu təşkilatların səyi
nəticəsində Azərbaycan mədəniyyəti dünyada yaxşı tanınır və sevilir.
“Xalq qəzeti”.-2015.-7 yanvar.-N 3.-S.4.
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Misirli diplomat Əmr Musa bu ilin aprel ayında Bakıda təşkil olunacaq III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər
Forumunda iştirak edəcək
Ərəb Liqasının sabiq rəhbəri (2001-2011), tanınmış misirli diplomat Əmr Musa bu ilin aprel ayında
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubunun
Bakıda təşkil edəcəyi III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumunda iştirak edəcək.
Qahirədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin katibliyi ilə keçirilən görüşdə diplomat Əmr Musa
Azərbaycanda “Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması” mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq forumun
keçirilməsinin önəmini vurğulayıb. Əmr Musa bildirib ki, xüsusilə dünyanın ən nüfuzlu siyasətçilərinin iştirakı
toplantının qlobal əhəmiyyətini daha da artırır.
Qeyd edək ki, ərəb dünyasının nüfuzlu siyasi xadimlərindən sayılan Əmr Musa 1991-2001-ci illərdə Misir
Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri vəzifəsində çalışıb. Əmr Musa 2013-cü ildə prezidentliyə namizəd olub,
sonradan isə Misir Konstitusiyasına dəyişiklik komissiyasının rəhbəri təyin edilib. Ərəb diplomat müxtəlif illərdə
Misirin İsveçdə, Hindistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, həmçinin BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri
olub.
07 yanvar 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Türkiyə və digər türkdilli dövlətlərin diasporları ilə sıx
əməkdaşlığa üstünlük verir
Komitə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində 200-dək müxtəlif
formatlı tədbir keçirib
Azərbaycan diasporu-öz tarixi vətənlərindən kənarda məskunlaşan azərbaycanlıların toplum olaraq
fəaliyyət göstərdiyi ictimai birliklərdi. Təxmini sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10
milyondan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların siyasi,
iqtisadi və sosial-mədəni fəaliyyəti də, yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. XX
əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycandan xaricə mühacirət edən azərbaycanlıların şəxsiyyət vəsiqələrində "rus
təbəəsi" yazılması onların milliyətinin də "rus" kimi təqdim edilməsi ilə nəticələnib. O dövrlərdə qonşu
Rusiyaya köçən azərbaycanlılar "tatar", Türkiyədə məskunlaşanlar isə "Azərbaycan türkü" kimi tanınır və qeydə
alınırdı. Müasir İran ərazisində yaşayan azərbaycanlıların isə "İran təbəəsi" kimi təqdimatı prosesi gedirdi. Belə
arzuolunmaz vəziyyət xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların rus, türk və fars diasporlarının tərkib hissəsi
kimi qəbul edilməsinə səbəb olur, nəticədə azərbaycanlılar başqa xalqların diasporları içərisində assimilyasiya
olunmaq təhlükəsi ilə üzləşirdi. Lakin problemlərə və çətinliklərə baxmayaraq, azərbaycanlılar hər zaman öz
milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qoruyub saxlayıb, tarixi Vətənlə əlaqələrini
itirməyiblər. Ötən il xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, həmvətənlərimizin yaşadığı
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında iştirak səviyyəsinin artırılması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması və lobbi quruculuğu istiqamətində bir sıra yerli və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər
həyata keçirilib. Bu istiqamətdə həm hökumət qurumlarının, həm də diasporaların fəaliyyətində əsas hədəf
Azərbaycan dövlətinin prioritetləri özünə yer alıb. Belə ki, Azərbaycan diasporunun əsas hədəfi ilk növbədə
Qarabağ münaqişəsinə və azərbaycanlıların tarix boyu erməni təcavüzünə uğramasına ədalətli beynəlxalq
qiymətin verilməsi məsələsi olduğundan diaspor təşkilatlarımız 2014-cü ildə də təbliğat və məlumatlandırma
işinin daha geniş, hərtərəfli formada aparılmasına xüsusi önəm verib.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə aparılan "Xocalıya
ədalət!" kampaniyasının tərkib hissəsi olaraq diaspor təşkilatlarımız bu il də dünyanın bir çox ölkələrində Xocalı
soyqırımı ilə bağlı müxtəlif aksiya və tədbirlərlə yerli ictimaiyyətin diqqətini cəlb edib. Yenicə yola saldığımız
ötən il ərzində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində 200-dək müxtəlif formatlı tədbir keçirib. Diaspor təşkilatlarımız ABŞ, Kanada, Almaniya
Federativ Respublikası, İsveç Krallığı və digər ölkələrdə konfrans və seminarlar təşkil edib, Avropa
Parlamentinin, BMT-nin Mənzil-Qərargahı və digər beynəlxalq təşkilatların ofisləri qarşısında kütləvi etiraz
aksiyaları keçirib, xarici kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan həqiqətləri haqqında materialların
dərcinə nail olublar. Bütün bunlarla yanaşı, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin dövlət və hökumət
strukturlarını erməni təcavüzkarlarının törətdiyi cinayətlər barədə məlumatlandırmaq məqsədilə görüşlər keçirib,
ictimai və siyasi xadimlərə müraciət və məktublar ünvanlayıb. Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilən
təxribatlara etirazlar, girov götürülən azərbaycanlılar haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
ilə bağlı bir sıra tədbirlər həyata keçirilib. Diaspor təşkilatlarımız beynəlxalq qurumlara, xarici ölkələrin dövlət
və hökumət nümayəndələrinə müraciətlər ünvanlayıb, Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı siyasətini pisləyən etiraz
aksiyaları təşkil edib. Bu il də Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları "erməni soyqırımı" haqda həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətdə birgə tədbirlərin həyata keçirməsini planlaşdırır.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, artıq müəyyən təkliflər, ideyalar var ki,
diaspora taşkilatlarımız onların həyata keçirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. "Fəaliyyətimizdə Türkiyə
və digər türkdilli dövlətlərin diasporları ilə sıx əməkdaşlığa üstünlük veririk. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində, o cümlədən, ermənilərin Azərbaycan ərazilərində, xüsusilə də Xocalıda
törətdikləri soyqırımının, insanlığa sığmayan vəhşiliklərin dünyada qəbul edilməsində bu cür birliyin böyük
əhəmiyyəti var. Azərbaycan ermənilərin bu soyqırımı yalanını, məhz qardaş Türkiyə ilə birgə mübarizə
sayəsində tam ifşa edə bilər. Ermənilərin əsl üzünün ortaya çıxmasında, onların yalan üzərində qurulmuş saxta
təbliğatının puç olmasında, əvvəlcə Xocalıda törədilən vəhşiliklərin tam olaraq dünyanın hər yerində bilinməsi
gərəkdir. Dünyanın bütün xalqları bilməlidir ki, erməni faşizmi nədir. Hesab edirik ki, cənab Prezident İlham
Əliyevin dünya azərbaycanlılarına müraciətində qeyd etdiyi kimi, bizim ermənilərlə təbliğat mübarizəsinə qarşı
görülən təsirli tədbirlər öz bəhrəsini verməkdədir. Artıq beynəlxalq ictimaiyyətdə erməni uydurmalarını ciddi
qəbul edən dairələrin sayı əvvəlki illərlə müqayisədə olduqca azdır. Əlbəttə, hansısa siyasi konyuktura
çərçivəsində baş tuta biləcək həmlələr istisna olunmur. Amma biz də, bu cür istisnaların real səbəblərini və
ümumi vəziyyəti öyrənməli, əldə etdiyimiz məlumatlara, proseslərin mümkün inkişaf istiqamətlərinə dair
proqnozlara uyğun olaraq fəaliyyətimizi davam etdirməliyik.
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Bu istiqamətdə türkdilli xalqların diasporları arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsi, türkdilli xalqların
mənafelərinin qorunmasını təmin etmək məqsədilə ortaq diaspor mərkəzlərinin açılmasına başlanılıb. Bu
günlərdə Ukrayna paytaxtı Kiyevdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə ilk belə mərkəzin açılışı
olub. Gələcəkdə ABŞ, Almaniya və Fransada belə mərkəzlərin açılması planlaşdırılır. Hesab edirik ki, bu
mərkəzlər türk diasporları arasında koordinasiyanı təmin edəcək və qarşıya qoyulan hədəflərə nail olmaq
üçün öz töhfəsini verəcək. Bu mərkəzlər, eyni zamanda, Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına daxil olan
ölkələrin diasporlarının beynəlxalq mövqeyinin daha da güclənməsini, yaşadıqları ölkələrdə fəallığının
artırılmasını, təsir dairəsinin genişləndirilməsini, türk xalqlarının maraqlarını müdafiəsini təmin edəcək.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi artıq iki ildir ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Madrid Klubu və
Roma Klubunun təşkilatçılığı ilə Bakıda Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun keçirilməsinə dəstək göstərir.
2013 - 2014-cü illərdə dünyanın nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlərinin iştirakı ilə I və II Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər forumları baş tutub. Tədbirin rəsmi açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev də iştirak edib. Fikrimizcə, bu forum regionda keçirilən ən əhəmiyyətli beynəlxalq
tədbirlərdən biridir. Çünki forumun işində bir çox nüfuzlu dövlət xadimləri, siyasətçilər, elm adamları, siyasi
ekspertlər iştirak ediblər və onların əksəriyyəti müasir dünya siyasətinin yönləndirilməsində, bir çox regional
proseslərin qiymətləndirilməsində rolu olan şəxslərdir. Ən əsası, bu tədbirlərdə iştirak edən nüfuzlu siyasi
liderlər öz çıxışlarında Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı mövqelərini bildirib, Azərbaycan ərazisinin bir
hissəsinin Ermənistan tərəfindən işğal olunduğunu bir daha təsdiqləyiblər. Həmçinin forum Azərbaycanın
beynəlxalq aləmdə multikulturalizm və tolerantlıq məkanı kimi tanıdılması istiqamətində uğurlu tədbirlərdən
biri kimi qiymətləndirilir. 2015-ci ildə keçirilməsi planlaşdırılan III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıq
məqsədilə 2014-cü il ərzində Albaniya, Rumıniya, Bolqarıstan, Yunanıstan, Macarıstan, Yaponiya, Belçika,
ABŞ, Andorra və digər ölkələrdə bir sıra görüş, toplantı və konfranslar keçirilib. Bununla yanaşı, Madrid
Klubuna üzv olan keçmiş dövlət və hökumət başçılarının, nüfuzlu ictimai və dövlət xadimlərinin Azərbaycan
Respublikasına səfərləri təşkil olunub. Keçən ilin sentyabrında Andorrada "Avropada etimadın bərpa olunması"
mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfrans da, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Andorra hökumətinin
dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubu tərəfindən təşkil olunmuşdu. Konfransda
regionda təhlükəsizlik məsələləri, dondurulmuş münaqişələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ probleminin
müzakirəsinə də xüsusi diqqət ayrılmışdı. Ərəb Liqasının sabiq rəhbəri (2001-2011), tanınmış misirli diplomat
Əmr Musa bu ilin aprel ayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi və Madrid Klubunun Bakıda təşkil edəcəyi III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumunda iştirak
edəcək. Qahirədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin katibliyi ilə keçirilən görüşdə diplomat Əmr Musa
Azərbaycanda "Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması" mövzusuna həsr olunmuş beynəlxalq forumun
keçirilməsinin önəmini vurğulayıb. Əmr Musa bildirib ki, xüsusilə dünyanın ən nüfuzlu siyasətçilərinin iştirakı
toplantının qlobal əhəmiyyətini daha da artırır.
Qeyd edək ki, ərəb dünyasının nüfuzlu siyasi xadimlərindən sayılan Əmr Musa 1991-2001-ci illərdə
Misir Ərəb Respublikasının xarici işlər naziri vəzifəsində çalışıb. Əmr Musa 2013-cü ildə prezidentliyə namizəd
olub, sonradan isə Misir Konstitusiyasına dəyişiklik komissiyasının rəhbəri təyin edilib. Ərəb diplomat müxtəlif
illərdə Misirin İsveçdə, Hindistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, həmçinin BMT-dəki daimi
nümayəndəliyinin rəhbəri olub. Komitənin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid
Klubunun birgə bu ilin aprel ayında Bakıda təşkil edəcəyi III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıq
məqsədilə Livanın paytaxtı Beyrut şəhərində bır sıra görüşlər keçirilib. Livanın sabiq Prezidenti və Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Amin Gemayel ilə görüşdə Foruma hazırlıqla yanaşı, siyasi
xadimin rəhbərlik etdiyi "Maison du Futur" fondu ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında
əməkdaşlıq məsələləri və həyata keçiriləcək birgə layihələr müzakirə edilib. Müzakirələr zamanı Yaxın Şərqi
narahat edən terror və təhlükəsizlik məsələlərinə xüsusi diqqət ayrılıb və bu mövzuda seminarların, toplantıların
keçirilməsi razılaşdırılıb. Beynəlxalq Foruma hazırlıq proqramı çərçivəsində isə mart ayında Beyrutda Serbiya
və Bolqarıstanın sabiq prezidentlərinin iştirakı ilə işçi qrupun görüşünün keçirilməsi nəzərdə tutulub. "Yeni
dünya düzənində etimadın yaradılması" mövzusuna həsr ediləcək III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumunda
40-dan çox ölkənin sabiq dövlət və hökumət başçısı ilə yanaşı, bir sıra dövlətlərin hazırkı rəhbərlərinin də
iştirakı gözlənilir.
“Paralel”.-2015.-10-12 yanvar.-№ 5.-S.10.
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Niderland Krallığında yaşayan Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndəsi, yazıçı Gülşən Lətif qızı
Kazımova-Atəş vəfat edib
20 ildən çoxdur Niderland Krallığında yaşayan Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndəsi, yazıçı Gülşən
Lətif qızı Kazımova-Atəş vəfat edib. Neçə vaxtdır ağır xəstəlikdən əziyyət çəkən Gülşən Kazımova-Atəş bu gecə
Haaqa şəhərində müalicə aldığı xəstəxanada dünyasını dəyişib. Yanvarın 12-də mərhumla vida mərasimi təşkil
olunacaq, daha sonra onun nəşi Azərbaycana gətirilərək Bakıda dəfn ediləcək.
1961-ci il noyabrın 8-də Bakı şəhərində anadan olan Gülşən Kazımova-Atəş Azərbaycan Yazıcılar
Birliyinin və Niderland Yazıcılar İttifaqının üzvü idi. Hollandiyada tərcüməçilik fəaliyyəti ilə də məşğul olan
yazıçı ölkə ictimaiyyəti və mətbuatında tanınırdı. Gülşən Kazımova-Atəş 2006-cı ildə Niderlandda nəşr edilmiş
"Nəslimizin qızları" adlı kitabına görə 2009-cu ildə Rusiyada keçirilən ədəbiyyat müsabiqəsində ilk yeri
qazanmışdı.
Niderlandda fəal diaspor nümayəndəsi kimi tanınan Gülşən xanım Avropadakı azərbaycanlı qadınların
cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək vermək, onların hüquq və azadlıqlarının qorunmasına yardım göstərmək
məqsədilə 2004-cü ildə “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyini yaratmışdı. O, eyni zamanda
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük xidmətlər göstərib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2011-ci il iyulun 4-də mədəniyyət sahəsindəki
nailiyyətlərinə, Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə gorə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar
mədəniyyət işcisi” fəxri adına layiq görülüb. 2014-cü ildə isə Haaqada yazıçının yaradıcılıq gecəsi keçirilib.
Niderlanddakı Azərbaycan diasporunun görkəmli nümayəndəsi olan Gülşən Kazımova-Atəşin xatirəsi hər
zaman soydaşlarımızın qəlbində yaşayacaq.
Allah rəhmət etsin!
11 yanvar 2015
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Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) Fransanın Benilüks ölkələrindəki diplomatik korpuslarının
başçılarına Parisdə baş verən terror aktlarını pisləyən məktub göndərib
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) Fransanın Benilüks ölkələrindəki diplomatik korpuslarının
başçılarına Parisdə baş verən terror aktlarını pisləyən məktub göndərib. Məktubda deyilir ki, "Charlie Hebdo"
jurnalının redaksiyasına hücum zamanı 12 jurnalistin həlak olması və 30 nəfərin yaralanması, Vənsən
darvazasında terror aktında isə 5 sakinin dünyasını dəyişməsi Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi üzvlərinin
hədsiz narahatlığına səbəb olub.
Bu terror aktları təkcə fransız xalqına deyil, bütövlükdə insanlığa qarşı həyata keçirilən vandalizm
aktlarıdır. Məktubda qeyd olunur ki, Azərbaycan xalqı da ermənilər tərəfindən dəfələrlə terror aktlarına məruz
qalıb, yüzlərlə günahsız azərbaycanlı həyatını itirib. Ölkəmiz də belə anlar yaşayıb. Məhz bu səbəbdən BAK-ın
üzvləri bu ağır günlərdə fransız xalqı ilə birlikdə eyni hissləri keçirir, kədərli anları birgə yaşayır. BAK terror
aktları zamanı həlak olanların ailələrinə dərin hüznlə başsağlığı verir, fransız xalqının dərdinə şərik olduğunu
bildirir.
Əsgər Əliyev, AzərTAc-ın xüsusi müxbiri Paris 12 yanvar 2015
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Fransadakı Azərbaycan diasporu "Çarli Hebdo" jurnalının redaksiyasına edilmiş terror aktını pisləyən
bəyanatla çıxış edib
Fransadakı Azərbaycan diasporu "Çarli Hebdo" jurnalının redaksiyasına edilmiş terror aktını
pisləyən bəyanatla çıxış edib. Paris Azərbaycan Evinin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Fransadakı Azərbaycan
icması 2015-ci il yanvarın 7-də “Çarli Hebdo” (Charlie Hebdo) satirik jurnalın əməkdaşlarına qarşı törədilmiş
terror aktını pisləyir və bu hərəkəti insanlığa zidd addım kimi qiymətləndirir.
Hadisə nəticəsində həlak olanların ailəsinə başsağlığı verən və onların ağrı-acısını bölüşdüyünü
bildirən bəyanat müəllifləri eyni zamanda insanların dini inanclarına hörmətlə yanaşmağa, tolerantlıq nümayiş
etdirməyə və terrora, aqressiyaya qarşı mübarizədə birləşməyə çağırır. Bəyanatda həmçinin, Azərbaycan icması
adından bu dəhşətli cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunması tələb edilir.
Bəyanat “Çarli Hebdo” jurnalının redaksiyasına, Fransa parlamentinə, Yelisey sarayına və yerli
mətbuata göndərilib.
12 yanvar 2015
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Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu (UABD) etiraz bəyanatı yayıb
Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu (UABD) Azərbaycanın Kəlbəcər rayonunda
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən girov götürülmüş azərbaycanlılar Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev
üzərində qurulan “məhkəmə prosesi” və barələrində çıxarılan “hökm”lə bağlı etiraz bəyanatı yayıb. Bəyanat
BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komisarlığının və ATƏT-in Ukrayna nümayəndəliyinə, həmçinin, ATƏT-in
Minsk qrupunda təmsil olunan ölkələrin Kiyevdəki səfirliklərinə göndərilib.
Bəyanatda Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin “məhkəmə prosesi”nə və barələrində çıxarılan
“hökm”ə etiraz edən UADB Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycanın torpaqlarında olan bu insanların guya
sərhədləri pozmaqda ittiham edilərək heç bir hüquqi əsası olmayan uydurma məhkəmə prosesinə cəlb edildiyini
vurğulayır. Bildirir ki, Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevin girov götürüldüyü torpaqlar Ermənistan tərəfindən
işğal edilmiş Azərbaycan ərazisidir, onlar doğulub böyüdükləri torpaqlarda yaxınlarının məzarlarını ziyarət
etməyə gediblər və heç bir gizli planları, təxribatçı niyyətləri olmayıb.
Bəyanatda daha sonra deyilir ki, doğulduqları torpaqların həsrəti ilə Ermənistanın işğal altında
saxladığı ərazilərə keçərkən girov götürülən Həsən Həsənovun işgəncələrlə öldürülməsi, Dilqəm Əsgərov və
Şahbaz Quliyevin girov götürülməsi beynəlxalq norma və insan haqlarının qorunması prinsiplərinə ziddir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin boşaldılmasını nəzərdə
tutan 822-ci qətnaməsini xatırladan bəyanat müəllifləri yazır ki, həmin sənəddə Kəlbəcər rayonunun Azərbaycan
ərazisi olması təsdiqlənir, Azərbaycan əhalisinə qarşı etnik təmizləmə siyasəti ilə əlaqədar regionda, xüsusən də
Kəlbəcərdə yaranmış fövqəladə humanitar vəziyyətdən BMT-nin ciddi narahatlığı ifadə edilir: “İşğaldan 20 ildən
artıq müddət keçsə də, Ermənistan BMT Təhlükəsizlik Şurasının bu, habelə digər üç qətnaməsinə məhəl
qoymamaqda davam edir, Ermənistan silahlı qüvvələrinin hələ də Azərbaycan, o cümlədən Kəlbəcər ərazisində
olması isə qanunsuz işğalın davam etdiyini təsdiqləyir”.
Bəyanatın sonunda Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu beynəlxalq təşkilatları
vicdanlarına söykənərək məsələyə hüquqi norma və prinsiplər çərçivəsində yanaşmağa çağırır.
12 yanvar 2015
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Rusiya Federasiyasındakı Azərbaycan diasporası mühüm işlərə imza atmağı bacarıb
Rusiyanın Sankt-Peterburq vilayətində çox güclü diaspora təşkilatımız fəaliyyət göstərir
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan xalqının elmi-intellektual potensialının gücləndirilməsi
məsələlərinə həmişə böyük diqqətlə yanaşırdı. Məhz elə bu diqqətin sayəsində onun rəhbərliyi dövründə
yüzlərlə həmvətənimiz SSRİ-nin ən nüfuzlu təhsil ocaqlarında təhsil almaq imkanı əldə etmişdilər. Belə ki,
keçmiş SSRİ məkanının 50-dən çox böyük şəhərinin 170-dən artıq ali təhsil ocağında elm, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, istehsalat və digər sahələrini əhatə edən və ən zəruri ehtiyac duyulan 250-dən artıq ixtisas üzrə 15
mindən çox azərbaycanlı gənc təhsil alıb və yüksək ixtisaslara yiyələnib. Əlbəttə, bu kadrların bir çoxu
yenidən Azərbaycana qayıdıb və respublikanın ümumi inkişafına öz töhfələrini veriblər. Lakin onların bir
qismi təhsil aldıqları şəhərlərdə məskunlaşıb.
Bir sözlə, 70-80-ci illərdə sovet dövlətində gedən inteqrasiya prosesləri, gənclərimizin digər
respublikalarda təhsil almaları onların miqrasiyasına təkan verib. Respublikamızdan kənarda əmək
fəaliyyətinə başlayan həmin mütəxəssislər bir tərəfdən həmvətənlərimizin mütəşəkkilliyinin güclənməsinə,
digər tərəfdən elm və mədəniyyətimizin inkişafına yardım göstərirlər. Dünya azərbaycanlılarında milli şüurun
güclənməsində Heydər Əliyevin Moskvada Sovet dövlətinin rəhbərlərindən biri kimi fəaliyyətinin də xüsusi rolu
olub. Həmvətənlərimiz milli liderimizin dünya miqyaslı siyasi fəaliyyətini milli idrak və xarakterin parlaq
təzahürü kimi qəbul edir, xalqımızın özünəinamını, özünüdərki və mütəşəkkilliyi gücləndirir. Hər hansı bir
dövlətin özünə qapanaraq, dünyadan təcrid olunmuş vəziyyətdə inkişaf etməsi mümkün deyil. Bunu dünya
sivilizasiyasının keçdiyi tarixi yol da sübut edir. Bu baxımdan dövlətin uğurlu şəkildə dünyanın bir parçasına
çevrilməsi üçün siyasi və iqtisadi inteqrasiya kifayət etmir. Bunun üçün dövləti və milləti müxtəlif ölkələrdə
yetərincə təblig edən, onun barəsində həqiqətləri diqqətə çatdıran insanların olması gərəkdir.
Bu vəzifənin öhdəsindən ən yaxşı gələ bilən qrup isə diaspora təşkilatlarının üzvləri, xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımız ola bilər. Əgər öz dövləti və xalqı haqqında başqa bir ölkədə, başqa bir xalqda fikir
formalaşdırmaq istəyirsənsə, o zaman mütləq o xalqın içərisində olmalısan, onun necə fikirləşdiyini, dünyaya
baxışını ciddi şəkildə təhlil etməlisən, yaşadığın dövlətin sosial-iqtisadi proseslərində aktiv rol oynamalısan.
Başqa sözlə desək, xalqın adət-ənənələrini və psixologiyasını mənimsəməlisən. Bu yerdə bir haşiyə çıxım ki,
Azərbaycan dövləti müstəqilliyini yeni qazanan dövrlərdə Yaponiya biznesmenləri ölkəmizdə investisiya
mühitini öyrənmək üçün səfərə gəlmişdilər. Biz teatrda olarkən onlar səhnələrin sevincli və kədərli hissələrini öz
dillərinə tərcümə edərək yazıb götürürdülər. Bunun nə üçün yararlı olduğunu o zaman heç kim anlamırdı. Lakin
bu sistemdə illərlə yaşadıqdan sonra bəlli olur ki, bu xalqın psixologiyasını öyrənmək üçün bir elementdir. Hər
bir dövlətin əsas güc ölçülərindən biri də onun diasporasıdır.
Regionda və böyük çərçivədə qarşısına üstün dövlət olmaq məqsədi qoymuş Azərbaycan üçün də bu
tezis əsas götürülüb. Dövlət siyasətində bu hər zaman özünü göstərir. Dövlətin bu gün əsas prioriteti
Azərbaycanı müsbət inkişafı ilə seçilən ölkələr siyahısında liderliyə yüksəltməkdir. Diaspora ölkənin iqtisadi
dəyərilə paralel olaraq, onun siyasi dəyərini ağırlaşdıran əsas vasitədir. Xarici ölkələrdə kifayət qədər
vətəndaşı olan Azərbaycan bu amilləri də mütləq nəzərə alır. Dünyanın inkişaf etmiş ölkəsinə çevrilməyi
qarşısına məqsəd qoyan Azərbaycan hədəflərinə xaricdə də çata bilər. Xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın
problemlərilə maraqlanan bir qurumun yaradılması da hədəflərimizin müsbət yöndə olmasını sübut edir.
Bu istiqamətdə Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi üzərinə düşən vəzifələri çox peşəkarcasına yerinə
yetirir. Bir çox ölkələrin təcrübəsində belə bir praktika olmadığı halda, Azərbaycan artıq bu istiqamətdə sözün
əsl mənasında üstün mövqe nümayiş etdirir. Uzaq hədəfləri olan bir dövlət üçün belə bir qurumun təşkil
olunması məqsədəuyğun qərar idi. İndi Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diasporası öz işini sistemli və
koordinasiyalı şəkildə həyata keçirir. Son illərdə bir çox ölkələr sürətli inkişafında diasporalarının kilid rolunu
oynadığını önə çəkir və bunun gələcəyin inkişaf modeli olacağını nəzərdə tutur. Çox əsrlik dövlətçilik
təcrübəsinə sahib olan Azərbaycanın inkişafının ən yüksək səviyyəsinə çatmaq siyasətinin ona qazandıracağı
müsbət fikirlər ilk növbədə onun xarici ölkələrdəki vətəndaşlarının dövlətimiz barədə yaratdığı rəydən asılıdır.
Bu çərçivədə müstəqillik illərində Azərbaycan dünya ölkələri arasında özünün müsbət imicini formalaşdıra
bilib. Azərbaycanın qlobal müvəffəqiyyətlərində diaspora ən əhəmiyyətli fiqur kimi həmişə ön sırada olub. Bu
məsələdə heç şübhəsiz ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların üzərinə də həyati və tarixi vəzifələr düşür. Ölkəmiz
müstəqilliyini əldə etdikdən sonra bu ideoloji xəttə nə qədər ehtiyacımızın olduğunu bir daha anladıq. Çünki,
qarşımızdakı düşmənlərimiz bizim yeni-yeni başladığımız lobbi fəaliyyətini uzun illərdi aparırlar. Bu proses
bütün dünyada davam etməkdədir. Lakin Rusiya Federasiyasında soydaşlarımızın daha çox sayda yaşaması, bu
ölkədə diaspora fəaliyyəti üçün münbit şəraiti təmin edir. Rusiya düzənliklərinin sərt iqliminə baxmayaraq, bu
məmləkətdə azərbaycançılıq ideyaları, Azərbaycan xalqının adət-ənənələri sevilərək yaşadılır.
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Azərbaycandan kənarda, xüsusən də böyük dövlətlərdə yaşayan, müxtəlif peşə sahibi olan
soydaşlarımızın çiyinlərinə bu mənada böyük bir missiya düşür. Soydaşlarımız da bu missiyanın öhdəsindən
şərəflə gəlməkdədirlər. Hazırda Rusiya Federasiyasının ən böyük vilayətlərindən olan Sankt-Peterburqda
Azərbaycan diasporası çox aktiv fəaliyyət göstərir. Hətta, orada uzun müddət yaşayan bir neçə soydaşımız SanktPeterburq vilayətinin qanunvericilik orqanına deputat seçiliblər. Rusiyanın digər vilayətlərində də deputat seçilən
soydaşlarımız var, gələcəkdə onlar barədə də söhbət açacağıq. Sankt-Peterburq vilayəti qanunvericilik orqanının
deputatı Səyyad Əliyev bildirir ki, Sankt-Peterburq vilayətində çox güclü diaspora təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Onun sözlərinə görə Sankt-Peterburqda Azərbaycan həqiqətlərinin, əsasən Dağlıq Qarabağ probleminin real
həqiqətlərinin cəmiyyətə çatdırılmasında çox böyük işlər görürlər. Səyyad Əliyev 2011- ci ilin dekabrında 5-ci
çağırış Sankt-Peterburq vilayət qanunvericilik orqanına "Edinaya Rossiya" ("Vahid Rusiya") fraksiyasının üzvü
olaraq deputat seçilib. Deputat deyir ki, bir azərbaycanlı kimi yaşadığım və çalışdığım vilayətin vətəndaşları
tərəfindən, onların etimadını qazanaraq millət vəkili seçilməyimi böyük bir uğur sayıram. Bu tək bir nəfərin
deyil, həm də orada yaşayan soydaşlarımızın uğurudur. Səyyad Əliyev həm də "Edinaya Rossiya" ("Vahid
Rusiya") fraksiyasının üzvüdür. Bu ona vilayətin sosial-iqtisadi və siyasi həyatında baş verən hadisələrdə
yaxından iştirak etməyə imkan verir.
Diasporanın məqsədi Rusiya vətəndaşlarının və burada yaşayan soydaşlarımızın sosial-iqtisadi sahədə
problemlərlə qarşılaşmamaları, onların gündəlik həyatlarında üzləşdikləri neqativ halların aradan qaldırılması
istiqamətində mütərəqqi tədbirlərin dəstəklənməsidir. Soydaşlarımızın fikir və təkliflərinin qanunverici orqanlarda
səsləndirilməsində millətimizdən olan deputatların xüsusi rolu var. Səyyad Əliyev deyir ki, vilayətdə ciddi sosialiqtisadi və məişət problemləri olan vətəndaşlarımız və soydaşlarımız az deyil və hər dəfə onlarla görüşəndə, mənə
olan etimadlarının nə qədər yüksək olduğunu hiss edirəm. Ölkəmiz hər bir azərbaycanlının - həm də dünyanın
başqa ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın doğma evidi və bu müqəddəs evin sakinləri olaraq Azərbaycandan
kənarda yaşayan azərbaycanlılar da vətənimiz haqda müsbət təsəvvürün yaradılmasına çalışırlar. Hər bir
azərbaycanlı hər zaman atdığı addımlara diqqət yetirməlidir.
Təbii ki, Rusiya Federasiyasının müxtəlif bölgələrində, vilayətlərində yaşayan hər bir azərbaycanlı bu
ölkənin siyasi həyatına daxil olmalı və yaşadığı ölkənin inkişafında üzərinə düşən öhdəlikləri yerinə yetirməlidir.
Soydaşlarımız yaşadığı ölkəyə təkcə gəlir mənbəyi kimi baxmırlar. Ölkənin inkişafını da qazanmaq haqqında
düşündüyün qədər düşünməlisən. Son 10 ildə Rusiya Federasiyasındakı Azərbaycan diasporası kifayət qədər
mühüm işlərə imza atmağı bacarıb. Burda Azərbaycan dövlətinin, xüsusən də Azərbaycan prezidenti cənab İlham
Əliyevin xarici siyasətdə, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində apardığı işlər diqqətdə
saxlanılır. Həm dövlət başçısının, həm Heydər Əliyev Fondunun və fondun sədri Mehriban Əliyevanın birbirindən fərqli və maraqları layihələrin həyata keçirilməsindəki rolu yüksək qiymətləndirilir. Məhz bu siyasətin
tərkib hissəsi olaraq Rusiyada Azərbaycanın təbliği, Azərbaycan dostlarının daha da çoxalması üçün diplomatik
korpusun fəaliyyəti də mühüm rol oynayır. Məsələn, Sankt-Peterburqda Azərbaycanın baş konsulu Qütsi
Osmanovun bu məsələlərdəki həssaslığı hər kəsə bəllidir. İstər vilayət rəhbərliyi ilə, istərsə də vilayət məclis
üzvləri ilə əməkdaşlıq sahəsində Qüdsi Osmanov üzərinə düşən məsuliyyətdən irəli gələrək uğurlu fəaliyyət
göstərir. Burada Azərbaycan günlərinin təşkili, milli və dini bayramların keçirilməsi, müxtəlif yarışların təşkilində
Baş Konsulluğun göstərdiyi fədakarlığı xüsusi qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın Cənubi Qafqazın son 10 ildə
uğurlu iqtisadi strategiyaya dayanaraq inkişaf edən bir ölkəsi olduğu bütün dünyaya bəllidir. Təbii ki, burda
prezident İlham Əliyevin davamlı sosial-iqtisadi sahədə apardığı uğurlu siyasəti qeyd etməliyik. Əgər bölgəyə
diqqət yetirsəniz, görərsiniz ki, doğurdan da hiss olunacaq və müqayisə edilə biləcək dəyişikliyi Azərbaycan
həyata keçirib. Rusiya Federasiyası da Cənubi Qafqazın ən qədim və tarixi dövlətçilik ənənələrinə sahib
Azərbaycanla dost və yaxın qonşuluq əlaqələrinin inkişafında maraqlıdır. Eyni zamanda, Azərbaycan rəhbərliyi
də Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafında ciddi addımların artırılmasında bütün vacib olan işləri görür.
Iki ölkə arasında iqtisadi, sosial-mədəni sahədə atılan addımlar, qarşılıqlı ticarət münasibətləri də göstərir ki,
Azərbaycan-Rusiya münasibətləri doğru istiqamətdə inkişaf etməkdədir. Bu gün Azərbaycanda statistik rəqəmlərə
görə 457 Rusiya müəssisəsi və təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bütün bu uğurlarda heç şübhəsiz ki, diasporamızın da
rolu danılmazdır.
“Paralel”.-2015.-13 yanvar.-№ 6.-S.10.
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Türkiyədə Xocalı soyqırımına həsr olunmuş kitab çap olunub
Türkiyənin "Cinius" nəşriyyatında "Hocalının Kurdeleli Anahtarı" ("Xocalının Lentli Açarı") romanı çap
olunub. Gənc yazarlar Ziyad Quluzadə və Dilbər Quliyevanın müəllifi olduğu kitab Azərbaycanın İstanbuldakı
Baş Konsulluğunun dəstəyi ilə işıq üzü görüb.
Z.Quluzadə bildirib ki, “Hocalının Kurdeleli Anahtarı” romanı erməni qəsbkarları tərəfindən Xocalıda
törədilmiş soyqırımı psixoloji-postmodern ədəbiyyat prizmasından “Kollaj” və “dekonstruskiya” edilərək, tarixi
hadisələrdə Kafka və klassik ədəbi qəhrəmanların iştirak etdiyi bir tablo yaradıb.
Kitab Türkiyənin bir çox kitab dükanları və aparıcı internet satış mağazalarında oxucuların ixtiyarına
verilib.
14 yanvar 2015
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Diasporumuz erməni diaspor təşkilatları ilə rəqabət apara biləcək həddə çatıb
Dünya azərbaycanlıları müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə böyük fərəh və
milli qürur hissləri keçirirlər
VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəlləri. Xilafət ordusunun Azərbaycana yürüşü, İslam dininin yayılması
ilə əlaqədar burada ərəbdilli elm və mədəniyyətin inkişafı, eyni zamanda onlarca azərbaycanlı mütəfəkkirin
Yaxın və Orta Şərqin şəhərlərinə axını başladı və bu proses diasporun yaranmasının təməlini qoydu. X- XIX
əsrlərdə Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərində əslən Azərbaycandan olan yüzlərlə alim və tələbənin
biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün region xalqlarının intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması sayəsində
xaricdə məskunlaşma daha geniş vüsət aldı. Azərbaycan diasporunun formalaşmasının III mərhələsi. Bu dövr
Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalından sonrakı tarixə təsadüf edir. Rusiyada diasporun
təşəkkülünü şərti olaraq iki dövrə bölmək olar: XX əsrin əvvəllərindən 1920-ci ilədək olan birinci dövrdə
azərbaycanlıların Rusiya ilə əlaqələri nizamsız xarakter daşıyıb. 1920-ci ildən sonrakı, ikinci dövrdə isə bu
proses qismən tənzimlənib və intensivləşib. Buna baxmayaraq, həmin mərhələlərdə təşkil olunan diasporlar
həm kəmiyyət, həm də fəaliyyətlərinin keyfiyyətinə görə bir-birindən fərqlənirdilər.
Diasporun formalaşmasının IV mərhələsi Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920)
süqutundan sonra xaricə mühacirlər axını və Avropada Azərbaycan diasporunun təşəkkülü ilə bağlıdır. 19411945-ci illərdə II Dünya müharibəsi zamanı əsirlikdə və Sovet cəza maşının ölüm xofundan Vətənə dönə
bilməyən azərbaycanlılardan ibarət icmaların yaranması diasporun formalaşmasının V mərhələsi kimi
səciyyələndirilir. Ötən əsrin sonlarında İranda baş verən ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar bu ölkədən on
minlərlə azərbaycanlının Qərb ölkələrinə mühacirəti Azərbaycan diasporunun genişlənməsinin mühüm
mərhələlərindən biri oldu.
SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa ölkələrində azərbaycanlıların yeni nəsillərinin məskunlaşması
diasporun təşəkkülünün son mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. İndiki dönəmdə Azərbaycan Respublikasının
müstəqilliyi və dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın mövqelərinin
gücləndirilməsi, erməni təcavüzünə məruz qalan xalqın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Dağlıq
Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri çərçivəsində ədalətli həllinə nail olunması
xarici ölkələrdə diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatların vahid mərkəz ətrafında birləşməsini zəruri edir.
Sirr deyil ki, dünya azərbaycanlılarının yaşadığı ölkələrdə monolit qüvvə kimi çıxış etmələri, onların milli və
vətəndaş hüquqlarının qorunmasına da əhəmiyyətli təsir göstərib. Son illər fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin
ictimai-siyasi və mədəni həyatında Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəal iştirakı diaspor quruculuğu işinin ən
mühüm istiqamətlərindən birinə çevrilib. Bir sıra ölkələrin qanunvericilik, icra hakimiyyəti, yerli
özünüidarəetmə orqanlarında təmsil olunmaları, kompakt yaşadıqları ərazilərdə aktiv fəaliyyət göstərmələri,
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə müxtəlif tədbirlərin təşkil edilməsi,
Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin ictimai-siyasi fəallığının artmasının göstəricisidir. Lakin diaspor
fəaliyyəti daim inkişafda olan fəaliyyət növü olduğundan onun daha da təkmilləşməsinə hər zaman ehtiyac
duyulur. Dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində elə cəmiyyətlər var ki, fəaliyyəti zəifdir, bəziləri isə normal fəaliyyət
göstərir. Lakin bu da bir faktdır ki, fəaliyyəti zəif olan icmaların gücləndirilməsi üçün Azərbaycan dövləti və
aidiyyatı orqanları lazımi işləri görürlər. Fərəhləndirici haldır ki, bu iş birbaşa cənab prezident İlham Əliyevin
nəzarətindədir. Dövlət başçısı bu məsələyə xüsusi diqqət yetirir. Prezident bu və ya digər ölkəyə səfər edərkən,
təkcə həmin ölkənin dövlət və hökumət rəhbərləri ilə deyil, eyni zamanda oradakı Azərbaycan icmalarının
rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşür, onları dinləyir, onların problemləri ilə maraqlanır. Həmin problemlərin
aradan qaldırılması üçün lazımi tapşırıqlarını verir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünya azərbaycanlıları İlham
Əliyevi özlərinin lideri hesab edir və bunun əsas səbəblərindən biri də odur ki, dövlət başçısı harada
yaşamasından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılara çox böyük diqqət yetirir, onların problemlərinin həll
olunmasında əməli fəaliyyət göstərir. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan diasporasının son illərdəki fəaliyyəti
yüksək qiymətləndirilməlidir. Bu işin dövlət səviyyəsində aparılması da sevindirici haldır. Əslində, diaspora
fəaliyyəti belə də olmalıdır. Çünki taleyin amansız hökmü ilə azərbaycanlılar dünyanın bir çox ölkələrinə
səpələniblər. Onların dilimizi, dinimizi, milli dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamalarına,
xarici ölkələrdə dünyaya gələn övladlarının azərbaycanlı kimi böyüməsi işində dövlət qayğısına çox böyük
ehtiyac duyulur. İndi birmənalı şəkildə demək olar ki, diaspora ilə bağlı sistemli şəkildə iş aparılır.
Bunun nəticəsidir ki, diaspora fəaliyyəti xeyli güclənib. Əvvəllər xarici ölkələrdəki Azərbaycan cəmiyyətləri
dağınıq idi, onların arasında koordinasiya yox idi, fəaliyyətlərini lazımi səviyyədə əlaqələndirə bilmirdilər.
Dövlət Komitəsi yarandıqdan sonra bu iş sistemli və ardıcıl şəkildə aparılır. Məlum olduğu kimi bu, bizim
üçün yeni bir sahədir, hələ bu istiqamətdə fəaliyyətə yenicə başlamışıq.
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Odur ki, hələlik istədiyimiz yüksək nəticələrə çata bilməmişik. Ancaq indiyə qədər diaspora ilə
dövlət səviyyəsində aparılan işi yüksək qiymətləndirmək lazımdır. Azərbaycan diasporalarının fəaliyyətində
ən aktual problemlərdən biri də icmalar arasında əlaqənin zəif olmasıdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, həmin
icmalar və cəmiyyətlər ictimai təşkilatlardır.Onlar Azərbaycan dövləti tərəfindən yaradılmır, idarə olunmur,
sadəcə dövlət onların fəaliyyətinə istiqamət verir, yardım göstərir. Hələ də bir çox cəmiyyətlər var ki,
aralarındakı əlaqələr lazımi səviyyədə deyil. Elələri də var ki, milli məsələlər qalıb bir yana, başqa məsələlərlə
məşğul olurlar. Bəzi cəmiyyətlərdə biznes maraqları daha çox üstünlük təşkil edir. O cəmiyyətlər, icmalar
yaşayıb fəaliyyət göstərə bilir ki, onlar orada yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə həqiqi mənada məşğul
olurlar, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə qalxırlar, vətənlə soydaşlarımız arasında
ünsiyyət körpüsünün yaranmasında əllərindən gələni edirlər.
Bu və ya digər şəxslərin maraqlarında olan cəmiyyətlər isə artıq sıradan çıxmaqdadır. Elə
cəmiyyətlər var ki, ayrı-ayrı adamların nəzarətindədr, onların maraqlarından çıxış edir. Amma bütövlükdə
həmin cəmiyyətlərin, milli-mədəni mərkəzlərin böyük əksəriyyəti Azərbaycan diaspora təşkilatı tərəfindən
koordinasiya olunur, nəticədə uğurlu fəaliyyət göstərirlər. İndi Azərbaycan diasporu bir çox oturuşmuş
diaspora təşkilatları ilə müqayisə olunacaq səviyyədədir. Artıq diasporamız erməni diaspora təşkilatları ilə
rəqabət apara biləcək həddə çatıb. Məlumdur ki, ermənilər əsrlər boyu diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olublar.
Ermənilər vətənsiz bir toplum olduğundan dünyanın hər yerinə yayılıblar. Ona görə, onların öz
mövcudluqlarının qorunub saxlanması üçün yeganə yol diaspora olub. Təbii ki, bu baxımdan onlar daha fəal
və daha təcrübəlidirlər. Buna baxmayaraq, bu gün Avropada, Amerikada, Rusiyada fəaliyyət göstərən
Azərbaycan diasporası erməniləri elə bir küncə sıxışdırıb ki, ermənilər artıq azərbaycanlılar haqqında mənfi bir
fikir söyləməyə qorxurlar. Çünki dərhal layiqli və lazımi cavablarını alırlar. Bu da onunla bağlıdır ki, diaspora
məsələsi ilə Azərbaycanda dövlət səviyyəsində məşğul olurlar və bu məsələlər ciddi şəkildə nəzarətdə saxlanır.
Diaspor fəaliyyətində əsas şərt ortada keyfiyyətin olmasıdır. Bəzən xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın
öz aralarında maraqların toqquşması olur, bəzən kimisə lider kimi qəbul etmirlər. Əslində, diaspor fəaliyyətində
bunlar normal hadisələrdir. Belə hallar digər xalqların diasporalarında da müşahidə olunur. Bu baxımdan
demək olar ki, diaspora fəaliyyətində əsas göstərici keyfiyyətin olmasıdır. Keyfiyyət isə icmaların qarşısında
duran vəzifələrin icrası ilə bağlıdır. Bu vəzifələr həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların sayının dəqiq
müəyyən edilməsi, onların milli-mədəni irsimizə yiyələnmələri üçün azərbaycanlıların yeganə dövləti olan
Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrin təmin edilməsi, Azərbaycan dilinin öyrənilməsi, mədəniyyətin təbliği,
Azərbaycanın probleminin həmin ölkələrə çatdırılması, bu ölkələrlə Azərbaycan arasında əlaqələrin
güclənməsində diaspor fəaliyyətindən istifadə edilməsindən ibarətdir. Kim bu məsələlərdə fəaldırsa, bu
istiqamətdə praktiki iş görürsə, təbii ki, o icmalar yaşayacaq, əksinə, iş görməyən təşkilatlar tarixin
səhifəsindən silinəcəklər. Qeyd edək ki, əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən diaspor quruculuğu, azərbaycançılıq ideyalarının təbliği və milli
həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi işində çox böyük nailiyyətlər əldə olunub. Azərbaycan icmalarının
fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi prosesi daha da təkmilləşdirilib, dünya ictimaiyyətinə ölkəmiz haqqında
həqiqətlərin çatdırılması məqsədilə mühüm tədbirlər görülüb. Bir çox ölkələrdə isə diaspor təşkilatlarının
fəaliyyətlərini koordinasiya edən qurumlar yaradılıb. Hazırda azərbaycanlıların milli- mənəvi dəyərlərinin,
mütərəqqi ənənələrinin, azərbaycançılıq ideyalarının qorunub saxlanılması, mədəniyyət mərkəzlərinin
yaradılması üçün məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir. Hazırda beynəlxalq birliyə qətiyyətlə inteqrasiya edən
Azərbaycanda dinamik inkişaf sürətlə davam edir. Bu amil xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları daha da
fəal olmağa sövq edərək, diaspora quruculuğu işinə yeni məzmun verir. Məhz bu baxımdan, görülən işlərin
azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafına, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimiz arasında
birliyin möhkəmlənməsinə öz töhfəsini verəcəyi şübhəsizdir.
Bu gün özlərinin milli varlıq və mənsubiyyət hisslərini daxilən dərk edən soydaşlarımız getdikcə
bir-birilərinə daha çox yaxınlaşırlar və onlara dayaq duran Azərbaycan dövlətini hər an özlərinə etibarlı arxa
sayırlar. Buna görə də, bütün dünya azərbaycanlıları müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə böyük fərəh və milli
qürur hissləri keçirirlər. Dünya azərbaycanlılarının müstəqil dövlətimiz və vahid məqsəd ətrafında
birləşdirilməsi, dünyada azərbaycançılıq və milli həmrəylik ideologiyasını təbliği ideyasının müəllifi heç
şübhəsiz ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Bu gün həmin siyasi kursun layiqli davamçısı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də xarici siyasətdə mütəşəkkil diaspor quruculuğuna, soydaşlarımızın
milli-mənəvi birliyinin təmin olunmasına mühüm diqqət yetirir. Dövlət başçısının bu sahədə həyata keçirdiyi
siyasət yaxın gələcəkdə Azərbaycan diasporunun daha da möhkəmlənərək, ən ağrılı yerimiz olan Dağlıq
Qarabağ probleminin sülh yolu ilə həllində yaxından iştirak edəcəyinə şübhə yeri qoymur. O da nəzərə
alınmalıdır ki, artıq Azərbaycan diasporu "hücum taktikasını" öz fəaliyyət prinsi kimi qəbul edib.
“Paralel”.-2015.-15 yanvar.-№ 8.-S.10.
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Aprel ayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıq
məqsədilə fevral ayında Brüsseldə IV Ali Səviyyəli toplantı keçiriləcək
Aprel ayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumuna
hazırlıq məqsədilə fevral ayında Brüsseldə IV Ali Səviyyəli toplantı keçiriləcək. Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubunun təşkil edəcəyi toplantıda “Yeni
dünya düzənində etimadın yaradılması" mövzusu müzakirə olunacaq.
Ali Səviyyəli toplantının işində Latviya, Serbiya, Bolqarıstan, Xorvatiya, Rumıniya, Albaniya,
Ukrayna, Macarıstan, Hollandiyanın sabiq Prezident və Baş Nazirlərinin, o cümlədən İtaliya, Türkiyənin sabiq
Xarici İşlər Nazirlərinin və bir sıra digər nüfuzlu liderlərin iştirakı nəzərdə tutulub.
Toplantıda hazırda dünya üçün təhlükəyə çevrilən terror, xüsusilə də Fransa və Nigeriyada
törədilmiş terror hadisələri, münaqişələr və dünyanı narahat edən digər məsələlər müzakirə olunacaq.
16 aprel 2015
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Baş nazir Artur Rəsizadə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
kollegiyasının tərkibi haqqında qərar verib
“A24.az” məlumat verir ki, qərar Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təklifini nəzərə alınaraq verilib və
bununla Komitənin kollegiya üzvlərinin sayı 9 nəfərdən ibarət müəyyənləşdirilib. Kollegiyanın sədri İbrahimov
Nazim Hüseyn oğlu (Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri) təsdiqlənib. Eyni zamanda, qərarla Kollegiyanın
üzvləri müəyyən edilib.
17 yanvar 2015-ci il
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Benilüks Azərbaycanlıları konqresi Avropa parlamentində akkreditasiyadan keçib
Sahil Qasımlı: "Qarabağ məsələsi, Xocalı soyqırımının Avropa cəmiyyətində daha çox
müzakirə olunmasında israrlıyıq"
Benilüks Azərbaycanlıları Konqres (BAK) 2007-ci ildə yaradılıb və üç ölkədə fəaliyyət göstərən
diaspora təşkilatlarını özündə birləşdirir. Bu konqresi yaradarkən çox gözəl bir model ortaya qoyulub. Bu model
ilk dəfə Benilüks məkanında- Belçika, Niderland və Lüksemburqda yaşayan Azərbaycan diaspor təşkilatlarını
birləşdirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Həmin dövrdə bütün təşkilatları birləşdirmək mümkün olmasa da,
15 diaspora qurumu bu konqresə qoşuldu və beləliklə də Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi yarandı. Yenicə
kövrək addımlarını atmağa başlayan Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi(BAK), təkcə Azərbaycan
cəmiyyətlərini deyil, eyni zamanda türk icmalarını və türk dünyasının digər təşkilatlarını da öz ətrafında toplaya
bildi. Konqres elə yarandığı ilk gündən- 2007-ci ilin fevralında Xocalı faciəsinin ildönümü ilə bağlı Brüsseldə
Avropa İttifaqının yerləşdiyi binanın qarşısında izdihamlı mitinq təşkil etdi. Xocalı soyqırımına siyasi qiymət
verilməsinə dair bəyanat İttifaqın sədrinə təqdim olundu. Daha sonra Ermənistan səfirliyi qarşısında etiraz
aksiyası keçirildi, işğal olunmuş ərazilərin tezliklə azad edilməsi barədə tələb səfirliyə təqdim olundu. Həmin
tədbiri 30-dan artıq yerli və xarici kütləvi informasiya vasitəsi bütün dünyaya yaydılar. O vaxtdan konqres
Xocalı soyqırımının ildönümünü hər il qeyd edir. Konqresin fəaliyyətinin ən yaddaqalan hadisələrindən biri də,
ana dilinin təbliği ilə əlaqədar Amsterdamda və Rotterdamda həftəsonu məktəblərinin açılışı oldu.
Xarici ölkələrdə Azərbaycanla bağlı tədbirlərin keçirilməsinə hərtərəfli yardım göstərən
Heydər Əliyev Fondu həmin məktəbləri dərslik və ləvazimatla təmin etdi. Həmin məktəblər bu gün də
fəaliyyətlərini uğurla davam etdirirlər. Konqres yerli əhali arasında Azərbaycan həqiqətlərinə maraq
oyatmaq məqsədi ilə rəngarəng tədbirlər həyata keçirməklə yanaşı, televiziya və mətbuatda ölkəmiz
barədə gedən yanlış məlumatlara dəfələrlə sərt münasibət bildirib, onları təkzib verməyə məcbur ediblər. Bu da
xüsusi qeyd olunmalıdır ki, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin yaxşı təməl üzərində qurulması onun
gələcəkdə daha böyük uğurlar qazanacağına inam yaradır. Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfiri Fuad
İsgəndərov ölkədə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının ölkəmizin tanınması istiqamətində mühüm işlər
gördüyünü diqqətə çatdırıb, bu sahədə BAK-ın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, konqresin praktik cəhətdən
konkret istiqamətdə-ikitərəfli əlaqələrin yaranmasında və inkişaf etdirilməsində əhəmiyyətli işlər gördüyünü
bildirib, Niderlandda Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması istiqamətində ciddi addımlar atıldığını, bu sahədə
BAK-ın xüsusi rol oynadığını vurğulayıb. BAK Azərbaycanı Niderlandda tanıtmaq istiqamətində digər
Azərbaycan cəmiyyətləri və türk icmaları ilə birlikdə bir- birindən maraqlı və yaddaqalan tədbirlər həyata
keçirir. Buna misal olaraq Xocalı faciəsi ilə bağlı keçirilən etiraz aksiyaları, nümayişləri göstərmək olar. Bu və
digər tədbirlərdə Vətənini və xalqını sevən bütün azərbaycanlılar, onlara daim dəstək verən türk qardaşlarımız
birlik nümayiş etdirirlər. Azərbaycan həqiqətlərini nəinki Niderlandda, həmçinin bütün Avropada tanıtmaq
sahəsində diaspor təşkilatlarının birliyinin vacibliyini vurğulayan səfir, soydaşlarımızın ölkənin ictimaisiyasi həyatına inteqrasiyası, parlamentə seçilmək, müxtəlif təşkilatlarda təmsil olunmaq və onlarda Azərbaycan
maraqlarının həyata keçirilməsi arzusunu ifadə edib, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının digər ölkələrin diaspor
qurumları ilə əlaqələr yaratmalarının əhəmiyyətini diqqətə çəkib. O qeyd edib ki, Azərbaycan xalqının digər
xalqlarla əməkdaşlıqda maraqlı olduğunu açıq şəkildə göstərmək, təbliğ etmək lazımdır. "Bunun ümumi işimiz
üçün - Azərbaycanın hər yerdə tanınmasında böyük əhəmiyyəti olacaq. Azərbaycan xalqı hamı ilə əməkdaşlıq
etməyə hazırdır". Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) ötən il BMT-nin Avropa üzrə Cenevrədəki
ofisində akkreditasiyadan keçib. Konqresin sədri Sahil Qasımlı deyib ki, bu kimi təşkilatlarda
akkreditasiyadan keçmək orada rəsmən tanınmaq deməkdir və bu da Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya
tanıtmaqda çox mühüm rol oynayır.
Qeyd edək ki, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi Avropa Parlamentində akkreditasiyadan keçib,
eyni zamanda soyqırımı problemlərini araşdıran aparıcı Avropa institutları ilə danışıqlara başlayıb. BAK
rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan diasporunun lobbiçilik hərəkatında bu, çox həlledici məqamdır: "Avropa
Parlamentində akkreditasiyadan keçmək bizə daha geniş imkan verəcək ki, oraya üzv olan 28 ölkə ilə ciddi
işlər görək. Bunun çox səmərəli nəticələri olacaq". S.Qasımlı onu da deyib ki, bu il ermənilərin Avropada
uydurma erməni soyqırımının 100 iliyinin keçirilməsi ilə bağlı planları var və Azərbaycan diasporu buna
qarşı ciddi hazırlıqlar görür: "Dünya erməni diasporu bununla bağlı Avropada ciddi işlər görmək istəyir.
Tezliklə bizim də qurultayımız olacaq və biz də orada ciddi qərarlar qəbul edib, planlar quracağıq. Bizim ciddi
addımlarımız olacaq". BAK rəhbəri qeyd edib ki, gələn il Azərbaycanda keçiriləcək Avropa Yay Olimpiya
oyunları ilə bağlı ermənilərin Avropada əks təbliğat aparılması gözlənilir: "Bunun da qarşısının alınması
üçün biz işimizi quracağıq".
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O, artıq Avropa Parlament üzvlərinə məktubların göndərilməsinə başlandığını bildirib: "Həmçinin
Haaqada dünyada baş vermiş soyqırımları analiz edən institutlar var ki, onlarla hazırda ciddi iş aparılır.
Danışıqlarda bizə bildirilir ki, qondarma erməni soyqırımı barədə düşünməkdənsə, yaxın tarixdə baş verən
real Xocalı soyqırımını nəzərə alıb, bu institutlarda qeydə almaq lazımdır. Əminəm ki, tezliklə Avropada bu
soyqırımına hüquqi və siyasi qiymətlərin verilməsi üçün bu institutların böyük rolu olacaq". S. Qasımlı onu da
qeyd edib ki, artıq 8 ildir konqres fəaliyyət göstərir. Yeni ideyaları çoxdur. Bu ideyalar ildən-ilə dəyişir.
"Çalışırıq ki, bütün siyasi proseslərə təsirimiz olsun. Mən bir şey deyim ki, bu komitə siyasi təşkilatdır.
Bunun üçün Avropa Parlamentinə akkreditə olundu. Bu vaxta qədər hələ heç bir təşkilat Avropa
Parlamentində akkreditə olunmayıb. Biz orada bir qrup yaratmışıq.
Bundan əlavə 2013-cü ildə Avropa Demokratiya və İnsan Haqları fondunu təsis etdik. Bu da
komitənin tərkibindədir. Ümumiyyətlə, bizim fikrimiz var ki, bu il BMT-nin Avropa ofisində də qeydiyyatdan
keçək. Qarabağ məsələsi, Xocalı soyqırımının Avropa cəmiyyətində daha çox müzakirə olunmasında israrlıyıq.
Bu çox önəmlidir. Diasporalarla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə işləyir, müzakirələr edirik. Onlarla birlikdə
aksiyalar keçirməyə çalışırıq. Təbii ki, dəstəklər də olur. Bu komitə ilə birlikdə bir çox tədbirlərin keçirilməsini
planlaşdırırıq. Vaxtaşırı bütün tədbirlərə Avropa mətbuat nümayəndələrini dəvət edirik. Benilüks ölkələrində
türk mətbuatı da var. Onlar ingilis, alman dilində çap olunur. Təbii ki, istənilən effekti vermir. Bəlkə də bu,
gələcəkdə öz yerini tapacaq. Amma hal-hazırda mən deyərdim ki, Avropa mətbuatı Qarabağ, Xocalı soyqırımı
məsələsini işıqlandırmağa qorxur. Bizim bir neçə dəfə uğurumuz olub. Hollandiyanın "Niderland 3" dövlət
kanalı var. Orada ilk dəfə bir neçə il əvvəl Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verdik. Niderlandın professoru
həmçinin türkoloq alimi, ilk dəfə Qarabağ münaqişəsinin iç üzünü açıb avropalılara göstərə bildi. Amma biz bu
istiqamətdə hələ çox işləməliyik.
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi bu ölkələrdəki türk təşkilatları ilə birlikdə işləyir, dostluq
edirlər. Lakin, o da qeyd olunur ki, türk təşkilatlarında da birlik zəifdir. Son hadisələr bir daha sübut etdi ki,
siyasi partiyalarda ziddiyyət olduğu kimi, bu diaspor təşkilatlarında da mövcuddur. Amma təşkilat çalışır ki,
neytral mövqedə fəaliyyət göstərsin. Konqres üzvləri türk təşkilatlarının bütün tədbirlərində iştirak edir, onlar da
konqresin tədbirlərində iştirak edirlər. Azərbaycan və türk nümayəndələri bilməlidilər ki, nəyi təbliğ edirlər. Bu
yaxınlarda 20 Yanvar hadisəsinin ildönümü olacaq. Gənc nəsil bunun mahiyyətinin nədən ibarət olduğunu
bilmir. İlk növbədə öz insanlarımıza bunu öyrətməliyik ki, bunu yaşada bilsinlər. Bəzi təşkilatlar var ki, sadəcə
26 fevralda Xocalı ilə bağlı tədbirlər keçirirlər. Bununla da bütün işin bitdiyini zənn edirlər. Amma belə deyil.
Çalışmalıyıq ki, təşkilat ilin 12 ayı fəaliyyətdə olsun. Məsələn, Beynəlxalq insan haqları günündə biz bütün
Avropaya göstərməliyik ki, bizim 1 milyon qaçqınımız var. Onların haqlarını kim müdafiə edəcək?” S. Qasımlı
bildirir ki, diaspor komitəsi çalışır ki, bütün təşkilatlar fəaliyyət göstərsin. "Amma mən başqa cür düşünürəm.
Məncə ailə təşkilatları varsa, onlar birləşməlidirlər. 3-4 nəfərdən ibarət təşkilat heç vaxt müvəffəqiyyət qazana
bilməz. Bunun üçün kütlə lazımdır. Böyük idarə heyəti, iş planı lazımdır". S.Qasımlı onu da bildirir ki,
Avropada fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları arasın da müəyyən soyuqluq var və bunu aradan qaldırmaq
üçün çalışmaq lazımdır. "Əfsuslar olsun ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında bu soyuqluq hələ də
davam edir. Bir çox hallarda şahidi oluruq ki, komitə böyük layihələrə imza atan zaman internet saytlarında
xoşagəlməz rəylər yazılır. Buna sevinmək əvəzinə çalışırlar ki, həmin tədbirin siyasi mahiyyətini aşağı
salsınlar". Bütün bu çatışmazlıqlara baxmayaraq, əvvəlki illərlə müqayisədə hazırda Azərbaycan Avropada
daha çox tanınır. 1990-cı ilin əvvəllərində burada Azərbaycanın harada olduğunu belə bilmirdilər,
varlığından belə xəbərsiz idilər. Ümumiyyətlə isə son 10 ildə Azərbaycan daha çox tanınır. Bu işdə xaricdə
fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarının da böyük rolu var, Azərbaycanın özünün də uğurlu daxili və
xarici siyasəti buna imkan verir.
“Paralel”.-2015.-17-19 yanvar.-№ 10.-S.10.
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Nazim İbrahimov Abbas Abbasovla bağlı qalmaqaldan danışdı
"Biz xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının daxili məsələlərlə bağlı qəbul etdiyi
qərarlara müdaxilə etmirik". Xalqinfo.az xəbər verir ki, bunu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim
İbrahimov Moskvada fəaliyyət göstərən "Azərros" Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin
növbədənkənar qurultayı və orada qəbul olunmuş qərarlar barədə Trend-in sorğusuna cavabında deyib. Dövlət
Komitəsinin sədri bildirib ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları xarici ölkələrdə qeydiyyatdan keçmiş ictimai təşkilatlar
kimi müstəqil fəaliyyət göstərir və Komitə həmin qurumların daxili məsələlərinə hər hansı müdaxilə etmir:
“Təşkilatlarda baş verən daxili məsələlərə, xüsusilə də seçki proseslərinə qarışmırıq, bu barədə rəy bildirməyimiz də
doğru olmaz. Bizim üçün vacib prinsip bu təşkilatların və onlara rəhbərlik edən şəxslərin Azərbaycan xalqının
maraqlarına xidmət etmələri, Azərbaycan dövlətçiliyinə sadiq olmalarıdır”. N.İbrahimovun sözlərinə görə,
Azərbaycan dövləti, dövlətçiliyi ətrafında sıx birləşən hər bir təşkilatla əməkdaşlıq edilir və belə təşkilatların
fəaliyyəti hər zaman Azərbaycan dövləti tərəfindən dəstəklənir.
Qeyd edək ki, yanvarın 17-də Moskvada "Azərros" Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin növbədənkənar
qurultayı keçirilib. Qurultayda təşkilatın prezidenti Asif Məhərrəmov istefaya göndərilib, Abbas Abbasovun rəhbərlik
etdiyi Ağsaqallar Şurası isə ləğv edilib.a
19 yanvar 2015
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Bu ilin aprelində Bakıda keçiriləcək III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumuna
hazırlıqla bağlı görüşlər intensivləşib
Bu ilin aprelində Bakıda keçiriləcək III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıqla bağlı görüşlər
intensivləşib. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş katibi Rövşən Muradov Bolqarıstan, Çexiya Respublikası,
Belçika Krallığı və Finlandiyada bir sıra görüşlər keçirərək növbəti Foruma hazırlıqlara dair geniş müzakirələr
aparıb.
R.Muradov Bolqarıstanda sabiq Prezident Petar Stoyanov, Çexiya Respublikasında eks-prezident Vaslav
Klaus, sabiq Baş nazir Jan Fişer, Belçika Krallığında Beynəlxalq Qadın Parlamentarilər Təşkilatı, Ekspertlər qrupu,
Finlandiyada isə sabiq Prezident Tarja Halonen, BMT Baş Katibinin Xüsusi müşaviri Elizabet Rehn, Finlandiyanın
Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistana akkreditə olunmuş səyyar səfiri Christer Michelsson ilə görüşlər keçirib.
Görüşlərdə Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumunun getdikcə artan əhəmiyyəti qeyd olunub və bildirilib ki, Forum
qlobal liderlərdən ötrü bəşəriyyəti narahat edən problemlərin müzakirəsi üçün önəmli beynəlxalq platformaya
çevrilib. Dünyanın tanınmış nüfuzlu liderləri bu dəfə “Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması" mövzusunu
müzakirə edərək, yaranmış problemlərdən çıxış yollarını axtaracaqlar. Forumda 40-dan çox ölkənin sabiq dövlət və
hökumət başçısı ilə yanaşı, bir sıra dövlətlərin hazırkı rəhbərlərinin iştirakı da gözlənilir.
Qeyd edək ki, Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Madrid Klubu və digər beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil olunur.
19 yanvar 2015
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Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan icmaları tərəfindən təşkil olunmuş
anım mərasimləri
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin Sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “20 Yanvar
faciəsinin iyirmi beşinci ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı”na uyğun olaraq, 20 Yanvar faciəsinin
25-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan icmaları tərəfindən təşkil olunmuş anım mərasimləri, foto və rəsm
sərgiləri, təbliğat kampaniyaları, elmi-praktik konfranslar və digər tədbirlərdə Sovet imperiyasının dinc əhaliyə
qarşı törətdiyi cinayətlər diqqətə çatdırılmış, müxtəlif beynəlxalq təşkilatlara müraciətlər ünvanlanmış və bu
faciəyə beynəlxalq qiymət verilməsinin zəruriliyi bildirilmişdir.
Yanvarın 13-də Litvanın www.slaptai.lt internet nəşrində bu portalın baş redaktoru Gintaras Visotskasın və
tarixçi-jurnalist Algimantas Lekisin “Qara yanvar: Litva və Azərbaycan versiyaları” sərlövhəli məqaləsi dərc
edilmişdir.
Akademik Ramiz Mehdiyevin 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş “Azərbaycanlılara qarşı soyqırım
gerçəklikləri” kitabı Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Litvada nəşr olunmuşdur. Litvanın populyar
www.bernardinai.lt internet qəzeti Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyevin tərcüməsində
yerli oxuculara təqdim olunmuş kitab haqqında geniş məqalə dərc etmişdir.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) regional bölmələri, Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti,
Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi, Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyası, “Borçalı İrəli”
İctimai Birliyi, Nyu-York Azərbaycanlıları Assosiasiyası, Türkiyənin İzmir şəhərindəki Azərbaycan Qardaşlıq və
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi və s. təşkilatlar tərəfindən 20
Yanvar faciəsinə həsr olunmuş tədbirlər keçirilmişdir. Tədbirlərdə iştirakçılara qətliamla bağlı ətraflı məlumat
verilmiş, faciədən bəhs edən broşür və kitabçalar paylanmışdır.
Yanvarın 21-də Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi (ASN) Romada 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumatlandırma
aksiyası keçirmişdir. Aksiya zamanı 20 Yanvar hadisələri avropalıların diqqətinə “İphone Weather Forecast”
proqramında edilmiş improvizasiyalarla çatdırılmışdır.
Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 20 Yanvar şəhidlərinin anım
günü keçirilib. Vətən Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir Azərbaycan himninin oxunması ilə başlayıb.
Daha sonra 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsii bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Vətən Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi Azərbaycan xalqının tarixinə şanlı səhifə
kimi yazılmış 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümünün Azərbaycanda olduğu kimi dünyanın bir çox ölkələrində
yaşayan soydaşlarımız, Azərbaycan diaspor təşkilatları və səfirliklər tərəfindən də qeyd edildiyini deyib. Daha
sonra Cəmiyyətin üzvləri, həmin günlərin şahidi olmuş insanlar 20 Yanvar hadisələrini doğuran səbəblər,
Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda mübarizəsi, faciədən öncəki və sonrakı günlərdə baş verənlər barədə
söhbət açaraq, xatirələrini bölüşüblər. Çıxışlardan sonra faciədən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Sonda
iştirakçılara 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən kitab və broşürlar təqdim edilib.
Azərbaycan xalqının azadlıq mübarizəsinin qəhrəmanlıq səhifəsi olan 20 Yanvar hadisələri ilə əlaqədar
Türkiyənin İzmir şəhərində Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən anım tədbiri təşkil edib.
Tədbiri Cəmiyyətin sədr müavini Cavid Əliyev açaraq, xalqımızın yaddaşına qanlı faciə kimi daxil olsa da,
bütövlükdə milli tariximizin ən şanlı və qəhrəmanlıq səhifələrindən birini təşkil edən 20 Yanvarla bağlı təşkil
olunmuş tədbirə qatılanlara təşəkkürünü bildirib. Şəhidlərin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad etdikdən sonra
Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin sədri Asif Qurban 20 Yanvarın Azərbaycan xalqının
tarixindəki əhəmiyyətini qeyd edərək, o zaman Azərbaycanın böyük itki və şəhidlər hesabına öz müstəqilliyinə
doğru irəlilədiyini bildirib. Daha sonra 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı tarixçi-yazar İsmət Alpaslan çıxış edərək
iştirakçıların suallarını cavablandırıb. Tədbirdə müxtəlif siyasi partiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının
rəhbərləri, nümayəndələri, ziyalılar, Azərbaycandan və digər ölkələrdən olan tələbələr, eləcə də yerli
ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak edib.
Almaniya Federativ Respublikasının Türingiya əyalətində yaşayan azərbaycanlılar 20 Yanvar faciəsinin 25ci ildönümünü qeyd ediblər. Faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş anım tədbiri Türingiya Azərbaycanlı
Tələbələr Assosiasiyası (Thuringen Azerbaijani Students Association) tərəfindən Almaniyanın Yena şəhərində
təşkil olunub. Tədbirdə tələbələrlə yanaşı, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı gənclər də iştirak edib. Tədbir 20
Yanvar şəhidləri xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Daha sonra azərbaycanlı tələbələr 20
Yanvar faciəsi və bu hadisələrin Azərbaycan tarixində yeri ilə bağlı geniş müzakirələr aparıblar.
Bu mövzuda müxtəlif fikirlər səsləndirən gənclər eyni zamanda, həmin hadisələrlə bağlı məlumatlarını
bölüşüblər. Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr öz şücaəti ilə tariximizdə yeni bir qəhrəmanlıq səhifəsi
yazan 20 Yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsini anmaq üçün hər il bir araya gəlməyi qərara alıblar.
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Yanvarın 16-da Tbilisi Beynəlxalq Akademiyasında “Borçalı İrəli” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə 20
Yanvar faciəsinə həsr olunmuş “Unutsaq unudularıq” adlı tədbir keçirilib. 20 Yanvar şəhidlərinin, Azərbaycanın
və Gürcüstanın ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçən qəhrəman Vətən oğullarının xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad olunub.
Tədbirdə Akademiyanın professor və müəllim heyəti, azərbaycanlı və gürcü tələbələr, Azərbaycanın bu
ölkədəki səfirliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Birliyin sədri Məhəbbət İmanov 20 Yanvar faciəsinin baş
vermə səbəbləri, nəticələri və xalqımızın şanlı tarixindəki yeri və rolu barədə məlumat verib.
Sonra Qanlı Yanvar faciəsindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Gürcüstan Texniki Universitetinin
professoru Quram Quvanitadze, tarixçi alim, Qafqazın Geotarixi və Geosiyasi Araşdırmaları Beynəlxalq
Mərkəzinin prezidenti Quram Marxuliya və başqaları çıxış edərək Azərbaycan və gürcü xalqları arasındakı oxşar
talelərdən, müstəqillik uğurundakı mübarizə tarixindən söz açıb, 1989-cu il aprelin 9-da Tbilisidə, 1990-cı il
yanvarın 20-də Bakıda törədilən qırğınlar arasında paralellər aparıblar.
Bildirilib ki, imperiya qüvvələri bu faciələri törətməklə xalqlarımızın müstəqillik uğrunda mübarizə əzmini
qırmaq istəyiblər. Lakin bütün cəhdlərə baxmayaq, hər iki xalq öz müstəqilliyinə qovuşdu və bu gün dünya
birliyində layiqli yerlərini tutub. Natiqlər bu cür anım tədbirlərində gənc nəslin nümayəndələrinin iştirakını
yüksək dəyərləndirib, tələbə və gəncləri dövlətin ətrafında sıx birləşməyə, xalqın şanlı tarixini dərindən
öyrənməyə çağırıblar.
20 Yanvar faciəsinin canlı şahidi, Gürcüstan Texniki Universitetinin professoru Vano Osatze təəssüratlarını
AzərTAc-ın müxbiri ilə bölüşüb: “Mən həmin dövrdə Bakıda yaşayırdım. Keçmiş Ali Partiya Məktəbi ilə üzbəüz
binada qalırdıq. Həmin gecə bizi də küçələrə çıxmağa qoymadılar. Mənimlə birlikdə hərbçilər də var idi. Gecə
silah səsindən qulaq tutulurdu. O gecə hətta artilleriya qurğularından, toplardan da atəş açılırdı. Xalqı qorxutmaq,
azadlıq mübarizəsini qırmaq üçün sovet ordusu hər bir cinayətə əl atmışdı. Bir gün sonra bizi avtobuslara
mindirib Bakıdan çıxartdılar. Yol boyu gördüklərimizdən dəhşətə gəlirdik. Hər tərəf güllə-boran edilib,
dağıdılmışdı. Küçələr, divarlar qana boyanmışdı. Xüsusi maşınların su şırnaqlarının köməyi ilə divarlardakı qan
izini yuyurdular. Onlar divardakı qan izini yuya bildilər. Amma insanların ürəyindəki dərin izi, dərdi heç kim silə
bilməz. Bu izlər Azərbaycan və gürcü xalqlarının yaddaşından, ürəyindən heç vaxt silinməyəcək. Unutsaq
həqiqətən də unudularıq”.
Gürcüstan Texniki Universitetinin professoru Quram Quvanitadze isə deyib ki, bu faciələr təkcə Azərbaycan
və gürcü xalqlarına deyil, bütövlükdə insanlığa qarşı törədilmiş qatı terror aktıdır. SSRİ dağıldıqdan sonra hər iki
xalq müstəqillik uğrunda mübarizəyə qalxdı. Sovet imperiyası onun azadlıq istəyini boğmağa çalışsa da, buna
nail ola bilmədi. Əksinə, biz daha sıx birləşdik. Biz ziyalılar bu gün çalışmalıyıq ki, tələbələrimiz, gənclərimiz
tariximizi unutmasınlar, tarixdən ibrət dərsi götürsünlər, daha sıx birləşsinlər və xalqlarımız arasındakı dostluğu
daha da möhkəmləndirsinlər.
İstər Azərbaycan, istərsə də gürcü xalqları demək olar ki, tarixən eyni taleyi yaşayıblar. Çar Rusiyası və
onun sələfi olan sovet imperiyası hər zaman ermənilərin köməyi ilə bizi susdurmağa çalışıb. Bu sözləri isə
AzərTAc-a müsahibəsində Qafqazın Geotarixi və Geosiyasi Araşdırmaları Beynəlxalq Mərkəzinin prezidenti
Quram Marxuliya söyləyib. Q.Marxuliya deyib ki, Tbilisidə və Bakıda törədilmiş qırğınların bir səbəbi də
ermənilərin bizə qarşı irəli sürdükləri ərazi iddiaları ilə bağlıdır: “Düşünürəm ki, Azərbaycanda o dövrdə
hakimiyyətdə olan Ə.Vəzirov erməni millətçilərinə sərt və tutarlı cavab versəydi, belə bir faciə yaşanmazdı.
Onun güzəştə getməsi daha böyük faciələrə yol açdı.
Ermənistan sovet imperiyasının köməyi ilə Dağlıq Qarabağı almaq istəyirdi. Azərbaycan xalqı isə əzəli,
tarixi torpaqları uğrunda mübarizəyə qaxdı və 20 Yanvar faciəsindən sonra nəinki torpaqlarını kiməsə güzəştə
getməyəcəyini sübut etdi, həm də müstəqilliyini bərpa etdi”. Alim qeyd edib ki, bu gün Azərbaycan güclü
dövlətdir, güclü iqtisadiyyatı, güclü ordusu var. İstənilən vaxt Azərbaycan işğal altında olan torpaqlarını azad edə
bilər. “Lakin sülhsevər Azərbaycan yenə də münaqişəni zor gücü ilə həll etmək istəmir. Amma inanıram ki,
Azərbaycan mütləq öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək”, - deyə Marxuliya vurğulayıb.
Yanvarın 17-də Maqdeburq Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə “Demokratiya yolları” adlı tədbir keçirilib.
Tədbirdə müxtəlif ölkələrin Almaniya Federativ Respublikasında fəaliyyət göstərən təşkilatlarının, həmçinin
Almaniyanın Zaxsen-Anhalt əyalətində fəaliyyət göstərən cəmiyyətlərin və təşkilatların nümayəndələri iştirak
ediblər. Tədbirdə Azərbaycanı hər il olduğu kimi, bu dəfə də Zaxsen-Anhalt əyaləti üzrə Alman-Azərbaycan
Mədəniyyət Cəmiyyəti təmsil edib.
Cəmiyyətin sədri Yaşar Niftəliyev dörd saat davam edən tədbirdə 20 Yanvar faciəsindən 25 il keçdiyini,
unudulması mümkün olmayan bu dəhşətli gətliam zamanı insanlığa qarşı törədilmiş vəhşilikləri, həmçinin
Qarabağ həqiqətlərini, Xocalı faciəsini, Dağlıq Qarabağda erməni separatçılarının 1988-ci ildən Azərbaycana
qarşı başlayan terror aktlarına keçmiş sovet dövləti tərəfindən dəstək verilməsini diqqətə çatdırıb.
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Y.Niftəliyev 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə sovet ordusunun hərbi hissələri və zirehli
texnikasının Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə yeridilməsini, bu zaman erməni əsilli əsgər və zabitlərin insanlığa
qarşı törədilmiş dəhşətli cinayətə cəlb edilməsini, imperiya qoşunlarının təcavüzü nəticəsində cinsindən,
yaşından asılı olmayaraq yüzlərlə günahsız insanın amansızcasına qətlə yetirilməsini, yaralanmasını, həbs
edilməsinı, torpaqlarımızın 20 faizinin işğalçı Ermənistan tərəfindən zəbt edilməsini xüsusi vurğulayıb. Bildirib
ki, üzləşdiyi bütün bu faciələrə baxmayaraq Azərbaycan sülhsevər ölkə kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq respublikamızın ərazi bütövlüyü
çərçivəsində sülh yolu ilə həll edilməsinə çalışır. Cəmiyyətin sədri Yaşar Niftəliyev Zaxsen-Anhalt əyalətinin
Bas naziri Reiner Hasellhoff və daxili işlər naziri Holger Stahlknestin suallarını cavablandırıb və onlarla xatirə
şəkli çəkdirib. Yaşar Niftəliyev Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyindən gətirilmiş kitabları Baş nazirə hədiyyə
edib. Baş nazir azərbaycanlıların belə bir tədbirdə iştirakını alqışlayıb. Almaniyanın Hamm şəhərində Alman
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti və Hamm Türk Kültür Ocağının təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinə həsr
olunmuş anım məarsimi keçirilib. Tədbirin məqsədi faciə qurbanlarının xatirəsini yad etməklə yanaşı
Almaniyadakı Azərbaycan diasporunun böyüməkdə olan gənc nəslinə həmin hadisələr haqqında məlumat
vermək, Azərbaycan tarixinin önəmli səhifələrini unutdurmamaqdır.
Tədbirdə şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra 1990-cı ildə baş vermiş hadisələr,
xüsusilə də yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet ordusunun Bakıya hərbi təcavüzü haqqında geniş məlumat
verilib. Bildirilib ki, Sovet İmperiyası Azərbaycanın milli azadlıq hərəkatını boğmaq, xalqın müstəqillik
mübarizəsini sındırmaq məqsədi ilə Bakıya xüsusi hərbi birləşmələr və zirehli texnika yeridib. Ölkənin azadlığı
uğrunda küçələrə çıxmış dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla keçirilmiş hərbi əməliyyat nəticəsində yalnız
Bakıda 130-dan dinc sakin amansızcasına öldürülüb, 600-dən çox insan yaralanıb.
20 Yanvar facisəinin Azərbaycan tarixindəki əhəmiyyətli yerini vurğulayan diaspor nümayındələri ölkənin
müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin heç vaxt unudulmayacağını, onların qəhrəmanlığının nəsildən-nəsilə
ötürülərək hər zaman ehtiramla yad olunacağını bildiriblər.
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzində 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə
həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə çox sayda elm, mədəniyyət və təhsil işçiləri, gənclər, rəsmi
şəxslər, şəhidlərin yaxınları, KİV nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdən əvvəl Mərkəzin foyesində 20 Yanvar
faciəsinə həsr olunmuş fotosərgiyə baxış keçirilib, daha sonra isə şəhidlərin ruhu bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.
Anım mərasiminə qatılanlar Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhidlik zirvəsinə ucalanların xatirəsini
ehtiramla yad edərək milli şüurun oyanmasında və milli ideologiyanın formalaşmasında 20 Yanvar faciəsinin
dönüş nöqtəsinə çevrildiyini, müstəqillik tarixinə şanlı səhifə kimi daxil olduğunu diqqətə çatdırıb. Azərbaycanın
Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşı Samirə Ağayeva, Gürcüstan Parlamentinin deputatı Mahir Dərziyev,
Marneuli rayon Sakrebulosunun sədri Nəbi Abdullayev, şəhid Vəfadar Eminovun qohumu Arif Məmmədov,
Tbilisi Texniki Universitetinin professoru Emilya Allahverdiyeva, ziyalı Vidadi Məmmədrzayev, UkraynaGürcüstan Beynəlxalq Elmi-Tədris İnstitutunun prorektoru, professor Mahmud Hacıxəlilov və başqaları çıxış
edərək Sovet ordusunun Azərbaycanda törətdiyi 20 Yanvar, Gürcüstanda isə 9 Aprel hadisələrini müqayisə
edərək bu tarixlərin hər iki xalqın müstəqilliyə gedən yolda xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıblar.
Çıxışlardan sonra 20 Yanvar hadisələrinə dair hazırladığı sənədli filmi nümayiş etdirilib.
Rumıniyanın nüfuzlu “Agerpres” milli xəbər agentliyinin internet səhifəsində, Rumıniya-Azərbaycan
dostluq cəmiyyətinin sədri Dumitru Balanın “Qara yanvar. Azərbaycanın faciəsi” məqaləsi yerləşdirilib.
Fotoşəkillərlə müşayiət edilən məqalədə 20 Yanvar faciəsinin tarixindən və səbəblərindən bəhs olunur.
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlığını vurğulayan müəllif, müstəqilliyin nəticəsi olaraq Azərbaycanı regionun
lideri, ən inkişaf etmiş dövləti kimi səciyyələndirir.
Azərbaycanın Finlandiyadakı səfirliyinin dəstəyi, Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının təşkilatçılığı və
Azər-Türk Gənclər Təşkilatının əməkdaşlığı İlə Helsinki şəhərindəki “Caisa” Mədəniyyət Mərkəzində
“Müstəqilliyimizin qanlı və şanlı tarixi - 20 Yanvar” adlı anım mərasimi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan
Finlandiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adış Məmmədov, Türkiyə Finlandiyadakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Adnan Başağ, Azərbaycan və Türk diasporunun nümayəndələri, tələbələr iştirak edib. AzərTürk Gənclər Təşkilatının sədri Ülviyyə Cabbarova giriş sözü ilə çıxış edərək tədbirin mahiyyəti və proqramı
haqqında məlumat verdikdən sonra Azərbaycanın dövlət himni səslənib və 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad edilib. Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının sədr müavini, Azərbaycanlı Qadınlar
Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay çıxış edərək 1990-ci il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet ordusunun dinc
Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi qırğın, erməni terrorçularının Azərbaycana hərbi təcavüzü haqda geniş
məlumat verib. Azərbaycanın Finlandiyadakı səfiri Adış Məmmədov da 20 Yanvar hadisələrinin tarixindən
söhbət açıb. O, qeyd edib ki, ölkəsinin, xalqının azadlığını, şərəf və ləyaqətini hər şeydən uca tutan vətənpərvər
Azərbaycan övladları həmin gecə müstəqillik uğrunda öz canlarından keçərək şəhidlik zirvəsinə ucalıb.
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Səfir eyni zamanda həmin dövrdə Moskvada yaşayan ümummilli lider Heydər Əliyevin qanlı yanvar
qırğınını törədənləri pisləyən kəskin bəyanatla çıxış etdiyini xatırladıb, baş verənlərin dünyaya çatdırılmasında və
lazımi qiymətin verilməsində dahi şəxsiyyətin rolunu vurğulayıb. A.Məmmədov qanlı hadisələrdən 25 il
keçməsinə baxmayaraq, xalqın o müdhiş gecəni unutmadığını, hər il yanvarın 20-də on minlərlə insanın Şəhidlər
xiyabanını ziyarət etdiyini, Azərbaycanın azadlığı və müstəqilliyi uğrunda həlak olmuş şəhidlərin əziz xatirəsini
ehtiramla yad etdiyini bildirib.
Tədbirdə çıxış edən Türkiyənin Finlandiyadakı səfiri Adnan Başağ bildirib ki, qardaş Azərbaycan xalqının
kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir. Səfir tarix boyu iki qardaş ölkəni ayırmağa, zəiflətməyə çalışan
qüvvələrin məqsədlərinə nail olmadığını, əksinə bütün çətin dövrlərdə iki dövlətin bir-birinə dəstək göstərdiyini
xatırladıb. Çıxışlardan sonra Azər-Türk Gənclər Təşkilatının nəzdindəki musiqi qrupunun ifasında şəhidlərə həsr
olunmuş şeir və musiqi nömrələri səsləndirilib, 20 Yanvar faciəsinə həsr edilmiş sənədli film nümayiş etdirilib.
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdəki Səməd Vurğun adına kitabxanada “Qara Yanvar” şəhidlərinin xatirəsinə
həsr edilmiş tədbir çərçivəsində qanlı gecənin əks etdirən fotolar, sovet rəhbərliyini, erməni işğalçılarını və
terrorçularını damğalayan müxtəlif çap məhsullarından və digər materiallardan ibarət ekspozisiya nümayiş
etdirilib. Tədbiri kitabxananın direktoru Qalina Çebotaryova açaraq Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi
bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəmanlar haqqında fikirlərini ifadə edib, onların işıqlı xatirəsi önündə
baş əyib.
Azərbaycanın Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Eynulla Mədətli toplaşanlardan 20 Yanvar
şəhidlərinin xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad etməyi xahiş edib. Daha sonra Eynulla Mədətli çıxış edərək 20
Yanvar faciəsini doğuran səbəblər, həmin gecə baş vermiş qanlı hadisələr və Azərbaycanın azadlıq mübarizəsi
haqqında iştirakçılara geniş məlumat verib.
Sonra çıxış edən Azərbaycanın Ukraynadakı keçmiş səfiri Tələt Əliyev, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
Ukraynada hərbi attaşesi Daşdəmir Məmmədov, Pakistanın Ukraynadakı səfirliyinin əməkdaşı Yasir Əziz,
Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporunun sədri Hikmət Cavadov, Ukrayna Azərbaycanlılarının
Birləşmiş Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev “Azərbaycançılıq İnstitutu” Beynəlxalq İctimai Təşkilatının
prezidenti, Azərbaycanın əməkdar idman ustası və məşqçisi Oleq Krapivin, Ukraynanın Qafqaz Xalqları
Konqresinin rəhbəri Paşa Məmmədov, Ukraynadakı Azərbaycanlı Gənclər İttifaqının (UAGİ) sədri İlhamə
Allahverdiyeva və başqaları Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə aparmış xalqın oğul və qızlarının
qəhrəmanlığından danışıblar.
Ukraynalı türkoloq Andrey Lyaşenko, məşhur hüquq müdafiəçisi və fəal ictimai xadim, ötən il Bakıda
Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərkən azərbaycanlı vətənpərvərlərin və qəhrəmanların xatirəsinə şam yandırmış
Larisa Datsyuk Azərbaycan xalqına başsağlıqlarını ifadə ediblər.
Çıxışlardan sonra faciədən bəhs edən qısametrajlı film, eləcə də UAGİ tərəfindən Azərbaycan dilində
hazırlanmış “20 Yanvar. Müstəqilliyin qəhrəmanlıq tarixi” adlı videoçarx Ukrayna və ingilis dillərində
subtitrlərlə nümayiş olunub.
Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi, Gürcüstan Tələbələri İttifaqının təşkilatçılığı ilə
Praqanın məşhur Luçerna sarayında "Müstəqilliyə aparan yol: Azərbaycan, Gürcüstan və Litva" adlı fotosərginin
açılışı olub. 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir Azərbaycan və Litvanın Çexiyadakı
səfirliklərinin dəstəyi ilə baş tutub. 2015-ci il fevralın 2-dək davam edəcək sərgidə hər üç ölkənin müstəqillik
mübarizəsinin boğulması məqsədilə keçmiş Sovet qoşunlarının bu ölkələrə yeridilməsi və dinc əhaliyə qarşı
törədilmiş amansız cinayətləri əks etdirən fotolar nümayiş etdirilir. Sərgidə 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıdakı
qanlı hadisələri göstərən fotoların nümayişi ilə yanaşı, ziyarətçilərə çex və ingilis dillərində hazırlanmış məlumat
vərəqələri paylanır və faciə haqqında ətraflı məlumat verilir. Sərginin açılış mərasimində Azərbaycanın
Çexiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fərid Şəfiyev, habelə Gürcüstan və Litvanın Çexiyadakı
səfirliklərinin nümayəndələri çıxış edib və qanlı hadisələrlə bağlı öz xatirələrini bölüşüb. Səfir F.Şəfiyev 20
Yanvar haqqında toplantı iştirakçılarına ətraflı məlumat verərək, bu faciənin Azərbaycan xalqının iradəsini qıra
bilmədiyini, əksinə, onun öz amalları uğrunda daha qətiyyətlə mübarizə aparmasına səbəb olduğunu qeyd edib.
Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi təşkilatının Çexiya üzrə nümayəndəsi Eldar Vəliyev 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı
təbliğat işlərinin Praqada davam etdiriləcəyini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Sərginin açılış
mərasimində Çexiyada akkreditə olunmuş diplomatik korpusun, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və
Azərbaycan icmasının üzvləri iştirak edib.
İstanbuldakı Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (İSTAD) təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinin 25-ci
ildönümünə həsr olunmuş ”20 Yanvar - Azərbaycanın müstəqilliyinə aparan yol” mövzusunda konfrans keçirilib.
Konfransda Türkiyə ictimaiyyətinin nümayəndələri, elm və sənət adamları, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar,
diaspor təşkilatlarının rəhbərləri iştirak ediblər. 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
olunduqdan sonra faciəsinin dəhşətlərini əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilib.
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Konfransı giriş sözü ilə açan İSTAD sədri Səfər Qaraqoyunlu 20 Yanvar faciəsinin səbəblərindən və
nəticələrindən bəhs edib. Sonra Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulluğunun konsulu Kənan Murtuzov,
professorlar – İbrahim Öztek, Mustafa Erkal, Adil Allahverdiyev, yazıçı-publisist Kəbutər Haqverdiyeva və
başqaları çıxış edib. Çıxış edənlər bildirilib ki, keçmiş Sovet imperiyasının sonuncu rəhbərliyi Azərbaycan
xalqına açıq düşmənçilik siyasəti yürütməklə təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq niyyətlərinin
gerçəkləşməsinə şərait yaradıb. Lakin düşmənin azğınlaşması Azərbaycan xalqının mübarizə əzmini daha da
mətinləşdirib. Qara Yanvar hadisələri keçmiş SSRİ-nin süqutunun sürətlənməsinə önəmli təsir göstərib.
Konfransda bildirilib ki, dünya şöhrətli siyasi xadim Heydər Əliyev Azərbaycanın Moskvadakı Daimi
Nümayəndəliyinə gələrək Mixail Qorbaçov başda olmaqla 20 Yanvar faciəsini törədənləri kəskin ittiham etməklə
Azərbaycan xalqının etiraz səsini qaldırıb, dünya ictimaiyyətinin nəzərlərini respublikamızda baş verən ictimaisiyasi proseslərə, o cümlədən yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə ölkəmizdə törədilən ağır hərbi cinayətə yönəldə
bilib. Tədbirdə 20 Yanvar faciəsinə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsinin, şəhidlərimizin adlarının
əbədiləşdirilməsinin ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğu vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Azərbaycan
xalqı bundan sonra da şəhidlərin adını uca tutacaq, onların ölkəmizin azadlığı uğrunda göstərdikləri qəhrəmanlıq
həmişə yüksək qiymətləndiriləcəkdir. Mərasimdən sonra iştirakçılar 20 Yanvar faciəsini əks etdirən fotolardan və
Dağlıq Qarabağ mövzusuna dair rəsmlərdən ibarət stendlərlə tanış olublar.
Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi (ASN) Romada 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirib.
Əsas məqsəd Qanlı Yanvar hadisələrinin mahiyyətini Avropaya hazırkı nəslin daha tez və asan anlayacağı
şəkildə çatdırmaq olub. Romanın mərkəzi küçələrindən birində keçirilən aksiya həm xarici turistlərin, həm də
yerli sakinlərin böyük marağına səbəb olub. Aksiya zamanı hər bir romalı üçün mədəniyyətin və incəsənətin
əhəmiyyəti nəzərə alınaraq küçə incəsənətinə geniş yer verilib.
20 Yanvar hadisələri avropalıların diqqətinə “İphone Weather Forecast” proqramının üz qabığına edilmiş
improvizasiyalarla çatdırılıb. Belə ki, yerdə yan-yana çəkilən iki rəsmin birində qanlı 20 Yanvar günü, gecə
saatlarında azərbaycanlılara qarşı törədilən vəhşilik, havanın tutqun və buludlu, digər rəsmdə isə rahat və
müstəqil yaşamağımız, hazırda havanın günəşli və parlaq olması əks etdirilib. İki rəsm arasındakı kəskin fərq 25
ildə yaşananların qısa icmalı xarakteri daşıyırdı. Tədbirdə, həmçinin 20 Yanvar faciəsi ilə maraqlanan yerli
sakinlərə və xarici turistlərə broşürlər paylanılıb, qətliamla bağlı ətraflı məlumat verilib.
Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərində 20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi
keçirilib. Tədbir Azərbaycanın Sankt-Peterburqdakı Baş konsulluğu, “Naxçıvan”Azərbaycanın Dostları
Cəmiyyəti İctimai Təşkilatının, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) və Rusiyanın Azərbaycan Gənclər
Təşkilatının (RAGT) regional bölmələri tərəfindən təşkil edilib. Rəsmi hissə şəhidlərin xatirəsinin bir dəqiqəlik
sükutla yad edilməsi ilə başlanıb. Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasının
Sankt-Peterburq şəhərindəki Baş konsulu Elşad Qulamov 20 Yanvar faciəsinin tarixindən danışıb. Diplomat
vurğulayıb ki, 20 Yanvar faciəsi Azərbaycan xalqının iradəsini qırmadı, əksinə onun müstəqillik və ərazi
bütövlüyü uğrunda mübarizəsini daha da gücləndirdi. SSRİ silahlı qüvvələrindən növbəti dəfə öz xalqına qarşı
istifadə olunması nəticəsində 1990-cı ilin yanvarında Bakıda baş vermiş qanlı faciə totalitar rejimin xalqa zidd
xarakterini göstərdi.
Elşad Qulamov xüsusi vurğulayıb ki, qanlı hadisələrin növbəti günü Moskvada olan Heydər Əliyev
Azərbaycanın Moskvadakı daimi nümayəndəliyinə gələrək mətbuat konfransı keçirib və Bakıya qoşun
yeridilməsini kəskin pisləyib, sovet rəhbərliyinin cinayət əməlini ifşa edib. Sankt-Peterburq Dövlət
Universitetinin professoru, tarix elmləri doktoru Niyazi Niyazov isə qeyd edib ki, kommunist rəhbərliyi dinc,
günahsız insanlara qarşı görünməmiş terror kampaniyası həyata keçirib. Sovet ordusunun xüsusi təyinatlı
dəstələri tərəfindən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması cəhdlərinə etiraz əlaməti olaraq küçələrə çıxmış
dinc sakinlərə divan tutulub, təqsirsiz insanlar vəhşicəsinə öldürülüb.
“Naxçıvan” İctimai Təşkilatının sədri İdris Qəhrəmanov da öz çıxışında SSRİ hökumətinin erməni
ekstremistlərinə göz yuman, azərbaycanlıların Ermənistandan zorla deportasiyasına təşəbbüs edən, Azərbaycan
xalqında narazılıq və etiraz doğuran, sonra isə etiraza cavab olaraq Bakıya ordu göndərərək dinc sakinləri kütləvi
qırmaq siyasətini tənqid edib.
ÜAK-ın Leninqrad vilayəti regional bölməsinin rəhbəri Mirtofiq Qasımov çıxışında qeyd edib ki, faciəli
hadisələr Vətəndən kənarda olan azərbaycanlıların qəlbində hər zaman yaşayacaq, 20 Yanvar faciəsini törədən
cinayətkarlar isə tez ya gec layiqli cəzalarına çatacaqlar. Sonra Rusiya Federasiyasının fəxri hüquqşünası Tofiq
Sultanov və hüquqşünas Xaqani Əliyev çıxış edərək yanvar hadisələrini beynəlxalq hüquq normalarının
pozulması kimi qiymətləndiriblər. Tədbirdə Türkiyənin Sankt-Peterburqda Baş konsulu Kazım Çavuşoğlu,
ictimaiyyət nümayəndələri, müxtəlif diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, Sankt-Peterburqun ali məktəblərində
oxuyan azərbaycanlı tələbələr iştirak ediblər. Tədbir çərçivəsində Yanvar faciəsinə həsr edilmiş fotomateriallar
və sənədli film nümayiş etdirilib. Qüds bələdiyyəsinin "İcma evi"ndə Bakıda 1990-cı il Qara Yanvar hadisələrinə
həsr edilmiş tədbir keçirilib.
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Tədbir Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası (Azİz) tərəfindən
təşkil olunub. Azİz Assosiasiyası bu faciəli tarixi hər il qeyd edir və şübhəsiz ki, faciənin 25 illiyi də istisna
olmadı. Tədbir çərçivəsində zalda Boris Dobinin Bakıda həmin müdhiş günlərdə baş verən dəhşəti hadisələri əks
edən fotosərgi nümayiş olunub.
Zalda əyləşənlər sırasında təkcə Azərbaycandan deyil, keçmiş SSRİ-nin digər respublikalarından da
nümayəndələr olub. Matəm tədbirini açan Azİz Assosiasiyasının baş direktoru Lev Spivak İsrail Knessetinin
deputatı, assosiasiyanın prezidenti Aleks Millerin kədər dolu sözlərini çatdırıb və 1990-cı ildə Azərbaycanın
paytaxtında baş verənlərdən danışıb. O illərin nə radiosu, nə televiziyası, nə də qəzetləri dünya ictimaiyyətinə
150-yə yaxın adamın öldürüldüyü qanlı qırğın haqqında məlumat verməyib.
Odur ki, hətta bu gün, hadisənin üstündən 25 il keçdikdən sonra da çoxları üçün Lev Spivakın – bu
hadisələrin şahidinin söylədikləri əsl yenilik oldu. Şair Şabtay Aqarunov da həmin hadisələrin şahidi olduğundan,
şəhərdə hökm sürən ağlasığmaz xaos, insanları və avtomobilləri əzən tanklar haqqında söylədikləri şeirlərindən
heç də az təsirli səslənmədi. Ş.Aqarunovun bu axşam üçün seçdiyi bütün əsərlər Azərbaycan dilində yazılmışdı.
Bu şeirlərdə o, Qara Yanvar günlərində, Qarabağ müharibəsində həlak olanları tərənnüm edir, xalqımızın
mərdliyindən, Azərbaycan Respublikasının əbədi gözəlliyindən danışır.
Gecədə öz xatirələrini bölüşməyi arzu edənlər çox idi. Həmin hadisələrdə faciəli həlak olmuş, Binə
qəsəbəsində adlarına küçə və yerli təcili yardım stansiyası olan yəhudilər Yan Meyeroviçin, Vera Besantinanın,
Aleksandr Marxevkanın adları onların İsraildə yaşayan qohumları tərəfindən səmimilik və ürək ağrısı ilə
xatırlanıb. Aleksandr Aqranovski, Şaul Siman-Tov, Vilen Yakubov və başqaları həmin dəhşətli hadisələr
haqqında xatirələrini bölüşüblər. Tədbirin sonunda həlak olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib,
ruhlarına dualar oxunub.
20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi Özdilək Mədəniyyət
Mərkəzində konfrans təşkil edib. 20 Yanvar və bütün Türk dünyasının şəhidləri üçün bir dəqiqəlik sükutdan
sonra konfransda Türkiyə Respublikasının İstiqlal marşı və Azərbaycanın Dövlət himni oxunub. Giriş sözü ilə
çıxış edən Əskişəhər Valisinin müavini Həmdi Bilge Aktaş Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda yüzlərlə şəhid
vermiş azərbaycanlıların dərdinə şərik olduqlarını və şəhidləri ehtiramla yad etdiklərini deyib.
Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin dəvəti ilə konfransa qatılan "Vətən çağırır" jurnalının Baş redaktoru,
Qarabağ şəhidləri haqqında 20-dən artıq kitabın müəllifi Gülsüm Adilqızı Azərbaycanın öz müstəqilliyinə
qovuşduğu həmin tarixi qürur günü adlandırıb. 20 Yanvar faciəsinə həsr olunmuş konfransda ilk söz alan Orxan
Ulfanov öz çıxışını daha çox tarixi faktlar üzərində quraraq bu hadisələrin kökünün daha dərinlərdə olduğunu
qeyd edib. O, tarixən Azərbaycan əraziləri ilə bağlı gedən oyunlar, 200 illik erməni məsələsi, Gülüstan və
Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycan torpaqlarının bölünməsi kimi məsələlərə toxunub.
Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin həmsədri Sirac Yaquboğlu isə bildirib ki, 1984-ci ildə erməni
lobbisinin Sovet İttifaqından Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi tələbi və Heydər Əliyevin Sovet İttifaqı
Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosundan uzaqlaşdırlması istiqamətindəki cəhdləri əslində 20
Yanvar faciəsinin xəbərçisi idi. S.Yaquboğlu 1990-cı ilin yanvarında Azərbaycan xalqının müstəqillik uğrunda
mübarizəsi və 20 Yanvarda baş verən qanlı hadisələr barədə geniş çıxış edib. Konfransda Azərbaycan icmasının
üzvləri ilə yanaşı çox sayda yerli ziyalılar, siyasi partiya təmsilçiləri və KİV nümayəndələri iştirak edib.
Rusiya Federasiyasının Murmansk vilayətində Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Murmansk regional
bölməsi və Rusiya Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Murmansk regional bölməsi tərəfindən 20 yanvar faciəsinin
25-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, azərbaycanlı
tələbələr, yerli KİV nümayəndələri, ziyalılar, elm və ictimai xadimlər iştirak edib. Tədbiri girişi sözü ilə
Murmansk İctimai Palatasının üzvü, ÜAK-ın Murmansk regional bölməsinin rəhbəri Afil Hüseynov açaraq Sovet
İttifaqının Bakıda törətdiyi dəhşətli hadisələrdən danışıb. Daha sonra 20 Yanvar hadisələrindən bəhs edən sənədli
film nümayiş etdirilib və şəhidlərin ruhuna dualar oxunub.
1990-ci il yanvarın 20-də Sovet ordusu tərəfindən Bakıda həyata keçirilmiş qanlı hadisələrin 25-ci ildönümü
ilə əlaqədar Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar Türkiyənin Kocaeli şəhərində Heydər Əliyev adlna Azərbaycan Mədəniyyət Evində mətbuat konfransı keçirib. Tədbirdə Bilal Dündarla yanaşı,
təşkilatın İdarə heyətinin üzvləri Volkan Aydemir, Vahid Korkmaz, İbrahim Baylan, Hakan Has, Anar Əsədov,
İlhan İşbaşı, azərbaycan tələbələr Tural Tahirli, Zaur Həsənov iştirak edib. 20 Yanvar facisəi haqqında
jurnalistlərə məlumat verən Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar hadisənin
azərbaycanlıların mübarizə gücünü qırmağa yönəldiyini deyib:"Sovet ordusunun Azərbaycan xalqının milli
müstəqillik mübarizəsini boğmaq üçün hazırlanmış və Bakıda reallaşdırılmış bu hücum nəticəsində
Azərbaycanın 130-dan dinc vətəndaşı şəhid olub, 600-dən çox insan yaralanıb”. 1990-cı ildə Bakıya yeridilmiş
35 minlik ordunun təkibində erməni əsgərlərinin olduğunu da vurğulayan Bilal Dündar bildirib ki, bütün bunlar
azərbaycanlıların mübarizə əzmini qıra bilməyib, qanlı hadisədən sonra elan olunmuş hərbi vəziyyətə
baxmayaraq, bir milyon Azərbaycan türkü Azadlıq meydanına axışaraq müstəqllik mübarizəsini davam etdirib.
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Mətbuat konfransında eyni zamanda Ermənistanın Azərbaycan ərazilərinin 20 faizini işğal altında
saxlaması, bir milyondan artıq insanın qaçqın vəziyyətində yaşaması, Xocalı soyqırımı və Azərbaycan
həqiqətləri ilə bağlı digər faktlar da bir daha jurnalistlilərin diqqətinə çatdırılıb. Tədbirdə 1915-ci ildə Türkiyədə
baş vermiş hadisələrə də toxunulub, qeyd olunub ki, həmin vaxt “Böyük Ermənistan” vədi ilə üsyan çıxaran
ermənilər Ərzurum, Qars, Ağrı və digər bölgələrdə türklərə qarşı dəhşətli qırğınlar törədiblər.
1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə Sovet ordusunun Azərbaycanda həyata keçirdiyi qətliamın 25ci ildönümü Nyu-Yorkdakı “Azərbaycan Evi”ndə anılıb. Azərbaycan Amerika Qadınlar Assosiasiyasının təşkil
etdiyi anım günündə hərbi təcavüz zamanı Bakının küçə və meydanlarına çıxaraq etiraz edən və həlak olan
şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub, daha sonra Azərbaycanın himni səsləndirilib. Azərbaycan
Amerika Qadınlar Assosiasiyasının rəhbəri Münəvvər Vahabova 1990-ci ildə Sovet ordusunun Azərbaycana
hərbi təcavüzü haqqında məlumat verərək, dinc əhaliyə atəş açılmasını və nəticədə yüzlərlə insanın həlak
olmasını, yaralanmasını insanlığa qarşı törədilmiş ən ağır cinayətlərdən biri kimi qiymətləndirib. Diaspor rəhbəri
beynəlxalq ictimaiyyəti bu cinayət barədə məlumatlandırmağın vacibliyindən danışıb. O, həmçinin aradan 25 il
keçsə də, Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda həlak olan şəhidlərin unudulmayacağını bildirib. Çıxışının sonunda
Münəvvər Vahabova Azərbaycan xalqının tarixində önəmli yeri olan belə bir gündə bir araya gəldiyi üçün NyuYorkdakı Azəbaycan və Türk icmasına təşəkkür edib. Tədbirdə 1990-cı ilin qanlı hadisələrindən bəhs edən “Qara
Yanvar” sənədli filmi nümayiş etdirilib.
Türkiyənin İzmir şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Qadınları Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. İzmirin yerli ictimaiyyətinin təmsilçilərinin də
qatıldığı tədbirdə AQMM-in rəhbəri Cəvahir Damar 20 Yanvar faciəsinin tarixi haqqında məlumat verib. Daha
sonra tədbirdə iştirak edənlər - Murat Oruc, Mustafa Tamer, Mehmet Saracoğulları, Necmettin Ökmen və
digərləri Azərbaycan xalqının müstəqllik uğrunda mübarizədə yaşadığı faciəni bölüşdüklərini, hər zaman
Azərbaycanın dərdini və sevincini paylaşmağa hazır olduqlarını vurğulayıblar. Tədbirdə Azərbaycan ədəbiyyatı
və musiqisinə dair çıxışlar da olub. Türkiyəli qonaqlar dünya musiqi xəzinəsinə əvəzsiz əsərlər bəxş etmiş
Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyov, onun ölməz əsərləri haqqında danışıblar. Qeyd edək ki, AQMM
Azərbaycan həqiqətləri, olkənin tarixi, mədəniyyəti, ədəbiyyatı, adət-ənənəsinin təbliği istiqamətində İzmirdəki
Azərbaycan icması və yerli ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə bir sıra layihələr həyata keçirir. Təşkilat
hazırda Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü ilə əlaqədar keçiriləcək tədbirlərə ciddi hazırlıqlar görür.
20 Yanvar faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Berlində - Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya
Mərkəzində (AAKM) „Qara yanvar–yaddaş, tarix, gələcək“ mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Almaniyadakı
Azərbaycan diasporunun da hər il xüsusi diqqət ayırdığı 20 Yanvar faciəsi tarixi, elmi, ictimai və mənəvi
aspektlərdən müzakirə edilib. Müzakirələr zamanı Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik mübarizəsi, Sovet
İttifaqının hərbi təcavüzü haqqında yerli ictimaiyyətin məlumatlandırılması məsələsi xüsusi vurğulanıb.
Müzakirələrdə Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin ikinci katibi Nurçin Əliyev, Azad Berlin Universitetinin
dosenti Rüfət Səttarov, Avropa Qafqaz və Xəzəryanı Ölkələr üzrə Tədqiqatlar İnstitutunun əməkdaşı Mattias
Dornfeld və digər ziyalılar, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, diaspor fəalları, tələbələr iştirak edib. AAKM-in
icraçı direktoru Samira Patzer-İsmailova giriş sözü ilə açaraq yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə törədilmiş qanlı
hadisələr barədə məlumat verib, faciə qurbanlarının xatirəsini yad edib. Tədbirdə 20 Yanvar şəhidlərinin
Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsi uğrunda həlak olması, bu faciənin Azərbaycan xalqı üçün unudulmayan
ağrılı səhifə təşkil etdiyi vurğulanıb. Almaniyadakı Azərbaycan səfirliyinin ikinci katibi Nurçin Əliyev faciəli
tarixlə bağlı xatirələrini bölüşərək 20 Yanvar hadisələrini Azərbaycan xalqının həyatında və şüurunda dönüş
nöqtəsi kimi səciyyələndirib, Azərbaycan xalqının azadlıq hərəkatında mühüm bir mərhələyə keçdiyini, məhz bu
faciədən sonra Sovet İttifaqının süqutunun başladığını qeyd edib. Müzakirələr zamanı 20 Yanvar faciəsi müxtəlif
aspektlərdən araşdırılıb, hadisələrin Azərbaycan xalqının müstəqilliyi, eləcə də regionda gedən qlobal proseslər
və geosiyasi dəyişikliklər baxımından əhəmiyyətinə dair fikir mübadiləsi aparılıb. Berlin Avropa Qafqaz və
Xəzəryanı Ölkələr üzrə Tədqiqatlar İnstitutunun əməkdaşı Mattias Dornfeld də əsasən bölgədə cərəyan edən
proseslərə və Azərbaycanın bugünkü inkişafına diqqət ayırıb.
19-21 yanvar 2015
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"Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin yaradıcısı və fəxri sədri olmuş, yazıçıtərcüməçi, hüquqşünas Gülşən Lətifxanın xatirə gecəsi keçirilib
"Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin yaradıcısı və fəxri sədri olmuş, yazıçı-tərcüməçi,
hüquqşünas Gülşən Lətifxanın xatirə gecəsi keçirilib. Qadınlar Birliyinin təşkil etdiyi mərasimə Niderland
Krallığının müxtəlif şəhər və əyalətlərində fəaliyyət göstərən ictimai qurumların qadın rəhbərləri, nümayəndələri
qatılıb.
Gülşən Lətifxanın həyat və yaradıcılığına nəzər salan “Ana Vətən” Niderland Azərbaycanlı Qadınlar
Birliyinin sədri Mayisə Ağamirzəyeva onun diaspor fəaliyyətindən geniş bəhs edib. M.Ağamirzəyeva
Hollandiyada hüquq təhsili almış Gülşən Lətifxanın bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın bütün hüquqi
problemlərinin həllinə yardım etdiyini xatırladıb. Xüsusilə qadınların cəmiyyətdə rolunun artırılmasına önəm
verən Gülşən Lətifxan 2004-cü ildə Hollandiyadakı azərbaycanlı qadınları ətrafına toplayaraq “Ana Vətən”
Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyini yaradıb və uğurlu layihələrə imza atıb. M.Ağamirzəyeva Gülşən
xanımın etibarını doğruldacaqlarına, daha böyük işlərə imza atmaqla onun ruhunu şad edəcəklərinə inandığını
deyib. Daha sonra həyatının son dəqiqələrinədək G.Lətifxanın yanında olmuş jurnalist Elnaz Sangin öz
xatirələrini paylaşıb. G.Lətifaxnın iradəli və mətin qadın olduğunu vurğulayan E.Sangin onun son anlarınadək
optimist ruhunu qoruduğunu söyləyib.
Hollandiyanın Maastrixt şəhərində fəaliyyət göstərən “Vahid, Bölünməz və Demokratik Azərbaycan
uğrunda Birlik” təşkilatın rəhbəri İradə Uluxanlı G.Lətifxanın ictimai fəaliyyətindən, digər diaspor təşkilatları ilə
əməkdaşılığı və onlarına həyata keçirdiyi layihələrə dəstək göstərməsindən bəhs edib.
Mərasimdə iştirak edənlər Gülşən Lətifxan haqqında xatirələrini bölüşüb.
Qeyd edək ki, 20 ildən çox Niderlandda yaşamış Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndəsi, yazıçı Gülşən
Lətif qızı Kazımova-Atəş yanvarın 11-də Haaqada dünyasını dəyişib, Bakıda dəfn olunub. 54 yaşlı Gülşən
Lətifxan Azərbaycan Yazıcılar Birliyinin və Niderland Yazıcılar İttifaqının üzvü idi. Hollandiyada tərcüməçilik
fəaliyyəti ilə də məşğul olan yazıçı ölkə ictimaiyyəti və mətbuatında tanınırdı. O, eyni zamanda Azərbaycan
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük xidmətlər göstərib.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 2011-ci il iyulun 4-də mədəniyyət sahəsindəki
nailiyyətlərinə, Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə gorə Azərbaycan Respublikasının “Əməkdar
mədəniyyət işcisi” fəxri adına layiq görülüb.
19 yanvar 2015
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Dünəndən bu günə Azərbaycan diasporu
Əbülfəz Şeydabəyov
Milli diasporumuzun taleyi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin həm işıqlı, həm dramatik səhifələrinə
bənzərdir. Keçmişimizdən bu günə ölkəmizdə və dünyada yaşanan siyasi proseslərin diasporumuzun
formalaşmasına ciddi təsirləri olsa da onu zəiflədə bilməyib. Tarixin müxtəlif burulğanlı çağlarında Avropa
ilə Asiya sivilizasiyaları arasında əlaqələndirici körpü olmuş Vətənimiz daim öz əlverişli yaşam şərtləri, zəngin
təbii sərvətləri, milli xüsusiyyətdən irəli gələn tolerantlığı ilə yadelliləri özünə cəlb etmişdir. Azərbaycan adlanan
bu coğrafiyaya insanlıq tarixinin fərqli vaxtlarında həm uzaq, həm yaxın qonşuların marağı olmuş və bu siyasi
simpatiya günümüzdə də davam etməkdədir. Sadalanan amillərlə yanaşı azərbaycanlı kimliyinə yad və
xaraktercə parçalayıcı ideologiyalar da farağat durmayıb, bu nəcib xalqa özünü sevdirməyə səylər göstərib. Bu
çətin proseslərin nəticəsində zaman-zaman azərbaycanlılar qonşu diyarlara, oradan isə digər uzaq dünya
coğrafiyalarına səpələnərək məskunlaşıblar. Bu müxtəlif səpələnmə dalğalarında bir qisim soydaşımız öz
kimliyini itirmiş, bir qismi isə azərbaycanlı kimliyini günümüzə kimi qoruyub saxlamağa müvəffəq olub. Lakin
son iki yüz ildə cərəyan edən proseslərdən yola çıxdıqda qarşımıza milli diasporumuzun şəffaf görüntüsü
çıxmaqdadır. XIX əsrin ilk rübündə bölgədə baş verən siyasi və hərbi oyunlar Azərbaycan xanlıqlarının vahid
bir mərkəzi aparatda birləşməsinə əngəl olub. Xüsusi ilə Gülüstan və Türkmənçay müqavilələrinin ardınca
Azərbaycandan çoxlu ailələr kütləvi halda mühacir düşüb. Bunların bir qismi könüllü, bir qismi isə məcburən
başqa diyarlara yol alıb. Həmin əsrdən başlayan köç dalğaları dayanmayıb və XX əsrin əvvəllərində Vətənimizi
özünə çarpışma meydanı seçmiş rəqib ideologiyaların mübarizəsi ilə daha da sürətlənib. Bugünkü Azərbaycan
Respublikasının varisi olduğu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 23 aylıq istiqlaliyyət dövrünün bitməsi ilə
(1920) azərbaycanlıların xaricə mühacirəti durmadan davam edib və bu proses məşhur Stalin repressiyaları
dövrü (1937), 1945-ci ildə İkinci Dünya müharibəsinin sonunda Sovetlər Birliyi qoşun qüvvələri sırasında olan
minlərlə azərbaycanlının Avropanın fərqli ölkələrində məskunlaşması ilə daha da sürətlənib. Bununla yanaşı, son
iki yüz ildə Avropa, Asiya, Afrika və Amerika qitələrində milli diasporun tərkibi əsasən İran Azərbaycanında baş
vermiş siyasi və inqilabi hadisələrdən sonra artıb. Özəlliklə İranda Pəhləvi şah rejiminin devrilməsi sonucunda
(1979) Tehran, Təbriz, Ərdəbil, Həmədan, Urumiyyə və digər iri siyasi şəhərlərdən azərbaycanlıların xarici
ölkələrə səpələnmə amili milli diasporumuzun formalaşmasında mühüm rol alıb.
“Soyuq müharibə” dövründə müasir Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması
Azərbaycanın Sovetlər Birliyi tərkibində qalması ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə kəskin
şəkildə məhdudlaşmışdı. Lakin, buna baxmayaraq qürbət ellərdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın bir gün
hürriyyətinə qovuşacağı ümidi və milli kimliyin qorunması məqsədi ilə müxtəlif ölkələrdə diaspor təşkilatları
kimi birləşiblər. Əsasən Türkiyə, Almaniya, ABŞ və digər ölkələrdə vahid birlik halında səfərbər olan
azərbaycanlılar öz mübarizələrini davam etdirib, eyni zamanda da yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiya olublar.
1946-1991-ci illərdə dünyanın iki siyasi bloka bölünməsi nəticəsində Azərbaycan diaspor üzvləri arasında da
əlaqələrin qopmasına gətirib çıxarmışdı. Sovet Azərbaycanı dövründə də xaricdə yaşayan milyonlarla
soydaşımıza biganə qalınmayıb və onlarla Azərbaycan Xarici Ölkələrlə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti
üzərindən təmasa keçilib. Daha sonrakı illərdə (1960) “Vətən səsi” mətbu orqanı təsis edilib və bu qəzet
vasitəsilə qürbət ellərdəki həmvətənlərə tarixi Vətəndə gedən mədəni, sosial proseslər haqqında məlumatlar
çatdırılıb. “Soyuq müharibə”nin son rübündə digər ölkələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da müstəqillik
həyəcanları artmağa başlamışdı. Belə ki, ilk dəfə 1989-cu ildə Naxçıvanda Sovetlər Birliyinin sərhəd
dəmir dirəklərinin dağıdılması ilə başlanan əsarətə son zərbələri, həmin ilin Türkiyənin İstanbul şəhərində
keçirilən türkdilli xalqların Konfransında dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin qeyd olunması dəstəyi ilə
davam etdi.
Müstəqillik dövründə Azərbaycanın diaspor və lobbiçilik siyasəti
1990-cı ildə dünyada iki hərbi-siyasi blokun (NATO, Varşava Müqaviləsi Təşkilatı) rəqabəti sona
çatmış, Sosialist düşərgə iflas olmuşdu. Həmin ildə ölkəmizdə vüsət almış milli azadlıq hərəkatı və on
minlərlə azərbaycanlının meydan aksiyaları nəticəsində yetmiş illik əsarətin dəmir qəfəsi qırılmış və hürriyyət
günəşi Azərbaycanın səmalarında parlamışdı. Elə bu ərəfələrdə mənfur qonşu Ermənistan tərəfindən minlərlə
soydaşımızın tarixi yurdumuz olan Qərbi Azərbaycandan sürgünə uğraması, ardınca Qarabağ münaqişəsi işğalı
ilə yüzlərlə ailənin keçmiş Sovet Respublikalarına və digər ölkələrə mühacirəti ilə davam edib.
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Azərbaycan Respublikası öz müstəqilliyini yenidən qazanandan sonra dövrünün ölkə rəhbəri, böyük
azərbaycanlı, uzaqgörən siyasətçi, ümummilli lider Heydər Əliyev xaricdə yaşayan milyonlarla azərbaycanlıya
daim önəm verib. O, hər xarici səfərlərində həmin ölkələrdə yaşayan Azərbaycan diaspor heyəti ilə görüşlər
keçirir, onlara Ana Vətən Azərbaycan ətrafında milli mənafelərin qorunması naminə sıx birləşmələrini tövsiyə
edirdi. Təsadüfi deyil ki, Heydər Əliyevin inadlı təşəbbüsü ilə məhz 1989-cu il hadisələri, 31 Dekabr Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi milli bayramlar təqviminə qızıl hərflərlə həkk oldu. Ümummilli
liderin diaspor və lobbiçilik sahəsinə verdiyi önəmin təzahüru kimi milli tarixə düşmüş fərmanlarından biri
də dövlət müstəqilliyimizin 10 illik yubileyi ərəfəsində ilk dəfə olaraq Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayının keçirilməsi olub. 2001-ci ilin 9-10 noyabr tarixində Bakı şəhərində təşkil olunmuş Qurultaya
dünyanın dörd bir yanından milli diaspor nümayəndə heyətləri, yaşadıqları ölkələrdə nüfuzlu, tanınmış sima olan
onlarla soydaşımız qatılmışdı. Tarixə azərbaycanlı damğasını vuran bu kəlamlar da Heydər Əliyev tərəfindən
məhz bu Qurultayda səslənib: “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, Mən azərbaycanlıyam!”.
Bəli, bu sözlər özlüyündə dünya azərbaycanlılarına bir həmrəylik fəlsəfəsi istiqaməti göstərməklə yanaşı
kökləri keçmişimizə dayanan bir missiyanın başlaması demək idi.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması və fəaliyyət istiqamətləri
Dünya coğrafiyalarına səpələnmiş milyonlarla soydaşlarımıza növbəti dövlət qayğısının önəmi kimi
2002-ci ilin 5 iyun tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev tərəfindən imzalanmış
fərmana əsasən Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. Əsas məqsədi milli
diasporun fəaliyyətinin mütəşəkkil qaydada əlaqələndirilməsi, soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunun
qorunması, bu sahədə olan əngəllərin aradan qaldırılması, milli maraqlarımızın həyata keçirilməsi,
diasporlararası şəbəkələşmə əlaqələrinin inkişafı və onların mədəni-siyasi hüquqlarının müdafiəsi olan
Komitənin yaradılması diaspor strategiyasının genişlənməsinə böyük təkan vermiş oldu. Daha sonrakı illərdə
xarici ölkələrdə sürətli şəkildə təşkilatlanmağa başlayan azərbaycanlı diaspor birliklərinin sayı günümüzdə 453ün üzərindədir. Milli maraqlarımız ətrafında sıx birləşən diaspor təşkilatlarımızın növbəti II və III qurultayları
2006, 2011-ci illərdə da uğurla ölkəmizin paytaxtı Bakı şəhərində keçirilib. Ölkə başçısı İlham Əliyevin iştirak
etdiyi bu qurultaylarda diaspor təşkilatlarımıza mühüm fəaliyyət istiqamətləri göstərilib, xüsusi ilə ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsində xalqımızın tarixi haqlı mövqeyinin dünyaya çatdırılması, qohum
türkdilli xalqların diasporları ilə sıx fəaliyyət qurmaları tövsiyə olunub.
Qurultaylarda bir qrup fəal diaspor üzvlərinə Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə və xalqlar
arasında dostluğun möhkəmləndirilməsinə görə medallar və mükafatlar təqdim edilib. Bildirmək lazımdır ki,
bu dövr ərzində ən mühüm hadisələrdən biri də Prezident İlham Əliyevin 2008-ci ildə imzaladığı
sərəncam ilə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin yaradılması olub. İki yüz illik ayrılıq dövrü ilə müstəqillik dövrü Azərbaycan diasporunu
müqayisə etsək görərik ki, o dövrlərdə müxtəlif ölkələrdə mühacir etmiş soydaşlarımızın bir qismi həmin
cəmiyyətlərin içində assimilyasiyaya uğrayıb, bir qismi isə təşkilatlanaraq azərbaycanlı icmalar kimi fəaliyyət
göstərə biliblər. Müstəqillikdən sonrakı dövrdə yaradılmış Dövlət Komitəsi öz növbəsində Avropa, Asiya,
Afrika və uzaq Amerika qitələrində yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanmasında mühüm rol oynayaraq
onlara dəstək olub. Bu kimi diaspor təşkilatlarımızdan Avropa Azərbaycanlıları Konqresi, Benilüks
Azərbaycanlıları Konqresi, Paris “Azərbaycan Evi”, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi,
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi, Rusiya Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı, Ukrayna Azərbaycanlıları
Birləşmiş Diasporu, Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi, Misirdəki Azərbaycan Diasporu, Azərbaycan-İsrail
Beynəlxalq Assosiasiyası, Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyası, Yaponiya-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyəti, Avstraliya-Azərbaycan Türk Dostluq Birliyi, Amerika Azərbaycanlıları Şəbəkəsi, KanadaAzərbaycan Azərbaycanlıları Assosiasiyası, Latın Amerikası Azərbaycanlıları Assosiasiyası, İsveç “Qarabağ”
Cəmiyyəti kimi digər onlarla təşkilatların günümüzdə azərbaycançılıq ideyaları ətrafında sıx birləşərək
Azərbaycan naminə fəaliyyət göstərməsi, Vətənimizin və xalqımızın beynəlxalq imicinin müsbət
formalaşmasında, haqq səsinin daha yüksək səslənməsinə xidmət etməkdədir. Daha əsas məqamlardan biri də
budur ki, Sovetlər Birliyi zamanı xaricdə yaşayan soydaşlarımız Ana Vətənə heç səfər edə bilmirdilərsə,
müstəqillikdən sonra Azərbaycanla bütövləşən dünya azərbaycanlıları bu gün milli maraqlar ətrafında sıx
birləşiblər. Xatırlatmaq istərdim ki, Dünya Azərbaycanlılarının növbəti IV Qurultayı Bakı şəhərində
keçiriləcək. Hər beş ildən bir keçirilən Qurultayda son illərdə görülən işlər haqqında daha geniş hesabatlar
dinlənəcək və yeni təbliğat strategiyaları hazırlanacaq.
“Palitra”.-2015.-28 yanvar.-№ 16.-S.10.
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Yetkin və siyasi gücə malik Azərbaycan diasporu formalaşıb
Nəzakət Ələddinqızı
Müasir dövrümüzdə Azərbaycan diasporunun gördüyü işlər yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatına təsir
etmək qüdrətindədir
Diaspor quruculuğu ölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildiyindən
Azərbaycan diasporu dünya ölkələrində yetkin və formalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərir. Milli düşüncəmizin
parlaq ifadəsi Azərbaycan diasporunun simasında dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Bu gün Azərbaycan diasporu
ABŞ, Fransa, Misir, Avstraliya, Gürcüstan, Moldova, Avstriya, İslandiya, Niderland, Almaniya, İspaniya,
Norveç, Belarus, İsveç, Özbəkistan, Belçika, İsrail, Polşa, Birləşmiş Ərəb Əmirliyi, İsveçrə, Qazaxıstan və
İtaliya kimi onlarla dövlətlərdə fəaliyyət göstərir. Belə ki, dünya ölkələrində "Azərbaycan Evi" Cəmiyyəti,
Azərbaycan Fransız Gənclik Assosiasiyası, Azərbaycan Kültür Mərkəzi, Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası,
Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyası, Avstraliyada Avstraliya-Azərbaycan-Türk Dostluq Birliyi,
Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi, Azərbaycan-İsveçrə Türk Cəmiyyəti, İsveçrə Azərbaycan
Türkləri Kültür Dərnəyi, İsveçrə-Azərbaycan Dərnəyi, Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi, Azərbaycan-İsveçrə
Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, İsveçrədə Azərbaycanın Demokratik Tələbə və Gənclər Birliyi, Vaşinqton-Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası, Hyuston Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, AmerikaAzərbaycan Şurası, Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyəti və onlarla belə qurumlar müstəqillik dövründə təşəkkül
tapmışdır.
Bu və ya digər qurumlar dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqda əhəmiyyətli rola
malikdir. Bu gün statistik göstəricilərə əsaslanaraq deyə bilərik ki, dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu
hazırda mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosialmədəni fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir.
Xaricdəki Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında
İştirak səviyyəsi artırılıb
Xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə
artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirmişdir. Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin 2014-cü ilin yekunlarına dair hesabatında təkcə bir il ərzində xarici ölkələrdə fəaliyyət
göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən 557 tədbir və layihə həyata keçirildiyi göstərilir. Bu tədbirlər
əsasən xaricdəki azərbaycanlıların təşkilatlanması, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında iştirak
səviyyəsinin artırılması, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, habelə
diaspor təşkilatları arasında Azərbaycan naminə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və inkişafı, lobbi
quruculuğu kimi istiqamətləri əhatə edib.
Dövlət Komitəsinin hesabatında bildirilir ki, 2014-cü ildə keçirilmiş beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin
ən önəmlisi Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Madrid Klubu və digər
təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumudur. Əksəriyyəti sabiq ölkə və hökumət
rəhbərləri olan 54 ölkədən 150-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi forumda dünyanı narahat edən problemlər
və onların həlli yolları müzakirə olunub. Andorra paytaxtında Dövlət Komitəsinin və Andorra hökumətinin
dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubu tərəfindən "Avropada etimadın bərpa
olunması" mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda regionda təhlükəsizlik məsələləri, dondurulmuş
münaqişələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ, Abxaziya, Osetiya, Ukraynadakı böhranın müzakirəsinə də xüsusi
diqqət ayrılıb.
Ötən il Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi
qruplarının anti-təbliğat kampaniyalarının qarşısının alınması məqsədilə 189 layihə reallaşdırılıb. ABŞ, Kanada,
Almaniya, Türkiyə, BƏƏ, İsveç, Litva, Gürcüstan, Rusiya və digər ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız tərəfindən
müxtəlif məzmunlu tədbirlər, kütləvi etiraz aksiyaları, konfrans və seminarlar təşkil olunub. Xocalı soyqırımının
22-ci ildönümü ilə bağlı 100-ə yaxın tədbir təşkil olunub, xarici KİV-də faciə ilə bağlı materiallar verilib,
soydaşlarımız yaşadığı ölkələrin dövlət və hökumət strukturlarında görüşləri olub, onlara müraciət və
məktublar ünvanlanıb. Diaspor təşkilatları Heydər Əliyev Fondunun vitse- prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlayan "Xocalıya ədalət" kampaniyasına fəal şəkildə dəstək verməyə çalışıb.
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Ötən il xaricdəki diaspor təşkilatları və burada yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən Azərbaycan xalqının
zəngin mədəniyyətinin, adət və ənənələrinin təbliğ olunması istiqamətində 181 mədəni-kütləvi tədbir təşkil
olunub. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yad edilməsi məqsədilə tədbirlər, konsert proqramları təşkil
edilib, soydaşlarımız dünya festivallarında və sərgilərdə iştirak edərək, ölkəmizin tarixi
və zəngin mədəni irsini təbliğ etməyə çalışıb.
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sayı 453-ə çatıb
Lobbi quruculuğu istiqamətində dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələrin qurulması
da əhəmiyyətli məsələlərdəndir. Belə ki, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində təmsil
olunan siyasət adamlar, ictimai xadimlərlə əlaqələr qurulub. Xarici dövlətlərin parlament üzvlərinin, dövlət
rəsmilərinin və KİV nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulması, onların Azərbaycana səfərlərinin təşkili məqsədilə
93 layihə və tədbir keçirilib. 2014-cü il ərzində xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və
təşkilatlanması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsi əsas vəzifələrdən olub. Xüsusilə gənclərin, ictimaisiyasi xadimlərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması və bu istiqamətdə onların fəallığının artırılması
prioritet təşkil edib. Ötən diaspor təşkilatlarının sayında da artım olub və hazırda dünyanın müxtəlif
ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sayı 453-ə çatıb.
Hesabat dövründə soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakının təmin
olunması məqsədilə 65 tədbir keçirilib. Təkcə ötən bir ildə 2014-cü il ərzində ABŞ, Almaniya, Ukrayna, Rusiya
və İsveçdə yaşayan soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edərək yerli və
mərkəzi idarəetmə orqanlarına seçkilərə qatılıb, yüksək nəticələr əldə ediblər. Bundan başqa, Ukraynada
yaşayan bir neçə həmvətənimiz dövlət qurumlarında yüksək vəzifələrə təyin edilib. Ukrayna, Rusiya, Türkiyə və
digər ölkələrdəki azərbaycanlı ziyalılar, iş adamları müxtəlif diplom və mükafatlarla təltif olunub. Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının
təbliğat sahəsində fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı
beynəlxalq aləmin məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin
müzakirəsinə çıxarılması ilə bağlı görülən faktlar da kifayət qədərdir. Göründüyü kimi indiyədək əldə olunan
təcrübə diaspor təşkilatlarımızın daha yetkin və nəzərəçarpacaq fəaliyyət göstərməsinə imkan verir.
Diasporumuzun gördüyü işlər yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatına təsir edəcək səviyyəyə yüksəlir.
“Səs”.-2015.-28 yanvar.-№ 16.-S.11.
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Diaspor təşkilatı şəhər meriyası ilə birgə layihələr həyata keçirəcək
Samirə Əliyeva
Almaniyanın Zaxhsen-Anhalt əyaləti üzrə Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyev
Tangerhütte şəhərinin meri Brohm Andreas ilə görüşmüşdür. Görüsdə təşkilatla meriya arasında
əməkdaşlıq, birgə layihələrin reallaşdırılması, eləcə də Tangerhütte şəhərində yaşayan azərbaycanlılarla
bağlı müzakirələr aparılmışdır.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda bildirilir ki, Azərbaycan diaspor təşkilatının
rəhbəri Yaşar Niftəliyev rəhbərlik etdiyi cəmiyyətin fəaliyyəti, Tangerhütte şəhərində yaşayan soydaşlarımız
haqqında məlumat verdikdən sonra Brohm Andreası ölkəmiz və onun üzləşdiyi problemlərlə tanış etmişdir.
Y.Niftəliyev Ermənistanın Azərbaycan ərazisinin 20 faizini işğal etdiyini bildirərək, Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş cinayətlər, Xocalı soyqırımı və Azərbaycanın məruz qaldığı haqsızlıqlar barədə həqiqətləri diqqətə
çatdırmışdır.
Tangerhütte şəhərinin meri Brohm Andreas Azərbaycan xalqının sülhsevər və qonaqpərvər xalq olduğunu
vurğulamışdır. O, Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək mədəniyyət və
digər sahələrdə əməkdaşlığın məqsədəuyğun olduğunu bildirmişdir. Görüsün sonunda Yaşar Nifətliyev
Tangerhütte şəhərinin meri Brohm Andreasa Azərbaycan və Xocalı soyqırımı haqqında kitablar hədiyyə
etmişdir.
“Xalq qəzeti”.-2015.-29 yanvar.-N 21.-S.6.
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Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov İsrail prezidenti Reuven
Rivlinin Xocalı ilə bağlı nitqinə münasibət bildirib
Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov İsrail prezidenti Reuven
Rivlinin Xocalı ilə bağlı nitqinə münasibət bildirib. N.İbrahimov APA-ya eksklüziv açıqlamasında bəyan edib ki,
İsrail prezidenti Reuven Rivlinin BMT tribunasından Xocalı soyqırımı haqqında söylədiyi fikirlər olduqca böyük
əhəmiyyətə malikdir: "Hesab edirəm ki, bu, bizim üçün kifayət qədər mühüm hadisədir, Azərbaycan mətbuatının
da diqqətindən yayınmamalıdır".
N.İbrahimov qeyd edib ki, Azərbaycan dövləti uzun illərdir Xocalı haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması üçün ardıcıl, sistemli və məqsədyönlü iş aparır: “Bir neçə ölkə Xocalı soyqırımını
rəsmən tanıyıb. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlanmış
“Xocalıya ədalət” kampaniyası çox uğurlu nəticələr verib. Bütün bunlar dünya ictimaiyyətinin Xocalı haqqında
məlumatlandırılmasında mühüm rol oynayıb. BMTkimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatın ali tribunasından, dünya
siyasətində önəmli yerə malik bir ölkənin prezidentinin dilindən Xocalı haqqında fikirlərin səslənməsi çox ciddi
uğurdur və bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövləti kifayət qədər güclü bir dövlətdir, Xocalı barədə, Qarabağ
problemi barədə həqiqətləri dünyaya çatdıra bilir”.
N.İbrahimov deyib ki, Azərbaycanın İsraillə çox yaxşı münasibətləri var, lakin İsrail prezidentinin
çıxışında Xocalı haqqında səslənən fikirlər, həqiqətin güclü olduğunun göstəricisidir: “Hesab edirəm ki, bu
fikirlərin BMT Baş Assambleyasında Holokost qurbanlarının xatirəsini anım mərasimində səslənməsi xüsusi
məna kəsb edir”.
Qeyd edək ki, İsrail Prezidenti Reuven Rivlin yanvarın 28-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş
Assambleyasında Holokost qurbanlarının xatirəsini anım mərasimində çıxışı zamanı dünyanın müxtəlif
regionlarında, o cümlədən Əfqanıstan, Suriya, Bosniya və Nigeriyada törədilmiş soyqırım və qırğınlardan
danışıb. O, çıxışındaXocalı faciəsi haqqında da danışıb. R. Rivlin dünya birliyinin soyqırıma qarşı mübarizəsinin
kifayət qədər effektiv olmadığını vurğulayıb: "Bu mübarizə Bosniyada kifayət qədər effektiv oldumu? Bu
mübarizə Xocalıda qətliamın qarşısının alınmasına təsir göstərə bildimi? Yaxud, əfqanların Taliban tərəfindən
öldürülməsinin qarşısını aldımı? Bəs bu gün Suriyada kifayət qədər effektivdirmi?..”
30 yanvar 2015
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İsraildə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilmişdir
2007-ci ilin aprelində yaradılan "Azərbaycan-İsrail" Beynəlxalq Assosiasiyası ("Azİz") onlarca müxtəlif
layihə hazırlayaraq həyata keçirib, o cümlədən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yaradıb. Assosiasiyadan
AzərTAc-a bildiriblər ki, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzini Afulada yerləşdirmək qərara alınıb. Əvvəlcə ictimai
əsaslarla yaradılan bu mərkəz 8 il müddətində, demək olar, direktor Yeganə Salmanın əzmkarlığı sayəsində
fəaliyyət göstərib. Afulanın birinci vitse-meri Mixail Barkanın təşəbbüsü ilə mərkəzə yeni bina ayrılıb.
Heydər Əliyev Fondunun köməyi və dəstəyi sayəsində yeni mərkəzdə Azərbaycanın çoxşaxəli
mədəniyyətindən, çoxəsrlik tolerantlıq ənənələrindən söz açan ekspozisiya yaradılıb. Ayrı-ayrı ekspozisiyalar
Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ümummilli lider Heydər Əliyevdən, habelə Azərbaycanın işğal edilmiş Dağlıq
Qarabağ bölgəsindən söz açır. Yanvarın 6-da mərkəzin yeni binasında tədbir keçirilib. Təşkilatçılar ehtiyat ediblər
ki, həmin gün İsraildə tüğyan edən güclü yağışlar və şiddətli külək səbəbindən tədbirə qatılanların sayı az olacaq.
Lakin tədbirə o qədər insan toplaşıb ki, çoxları ayaq üstündə durmalı olub.
Qonaqlar ekspozisiyalara böyük maraqla tamaşa ediblər. Tədbir çərçivəsində əfsanəvi bakılı, politoloq Aleks
Veksler ilə görüş olub. Ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində İsrailin SSRİ-dəki konsulluğunda işləyən Aleks
Veksler o dövrün repatriantlarının çoxuna tanışdır. Tədbir iştirakçılarını fəxri qonaqlar salamlayıblar. Afulanın
vitse-meri Mixail Barkan çıxışında İsrailin Azərbaycandakı konsulu vəzifəsində işlədiyi illəri yada salıb və həmin
illəri ömrünün ən gözəl illəri adlandırıb. Mərkəzin direktoru Yeganə Salman çoxsaylı layihə və planlardan
danışaraq bildirib ki, burada alimlər, jurnalistlər, şairlər, yazıçılar, siyasi və ictimai xadimlərlə müntəzəm
yaradıcılıq gecələri keçiriləcək, filmlər nümayiş etdiriləcək. Artıq mərkəzdə dərnəklər, bal və xalq rəqsləri
studiyaları və seksiyaları, ivrit və Azərbaycan dilləri sinifləri açılıb.
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Amerika Yəhudi Komitəsinin (AYK) İcraçı direktoru Devid Harrisin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyəti bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirib
Fevralın 2-də Bakıda səfərdə olan Amerika Yəhudi Komitəsinin (AYK) İcraçı direktoru Devid Harrisin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirib. Görüşdə
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında, Azərbaycan-ABŞ, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin
inkişafında təşkilatın rolu, eləcə də Dövlət Komitəsi ilə AYK arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə
olunub.
Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qonaqları salamlayaraq onları yenidən Bakıda görməkdən
məmnunluğunu ifadə edib. Nazim İbrahimov qeyd edib ki, Amerika Yəhudi Komitəsi ilə Azərbaycan arasında bir
neçə il əvvəl başlayan əməkdaşlıq daha da inkişaf edir. Komitə sədri bundan sonra münasibətlərin yüksələn xətlə
davam edəcəyinə inandığını deyib: “Devid Harrisin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev
tərəfindən qəbul edilməsi bizim əlaqələrin inkişafını və Azərbaycan tərəfinin bu münasibətlərə nə qədər önəm
verdiyini göstərir. Amerika Yəhudi Komitəsi Azərbaycan-ABŞ, Azərbaycan-İsrail əlaqələrinin, eləcə də
Azərbaycan və yəhudi icmaları arasında münasibətlərin inkişafında, həmçinin Azərbaycanın səsinin dünyaya
çatdırılmasında xüsusi rol oynayır”.
Daha sonra Azərbaycandakı tolerantlıq münasibətə toxunan Nazim İbrahimov qonaqların diqqətinə çatdırıb
ki, Azərbaycan dünyada yəhudilərə qarşı bir dəfə də olsun antisemitizm hallarına yol verməyən yeganə dövlətdir.
Dövlət Komitəsinin sədri bildirib ki, azərbaycanlılarla yəhudilər arasında əsrlərdən bəri mövcud olan dostluqdan,
qardaşlıqdan çıxış edərək Azərbaycanın səsinin dünyaya çatdırılmasını xahiş etməyə haqqımız var. “Bizim
Azərbaycanın dünyaya daha çox tanıdılmasında, ikili standartlara yol verilməməsində, ölkədə gedən proseslərin
düzgün şəkildə təqdim edilməsində dostlara ehtiyacımız var".
AYK-nin İcraçı direktoru və nümayəndə heyətinin rəhbəri Devid Harris isə 2008-ci ildən başlayan belə
səfərlərin davamlı olacağını deyib. Azərbaycanla əlaqələrin inkişafına önəm verdiklərini deyən D.Harris burada
müxtəlif millətlərin birgə yaşamasının, eləcə də uzun illərdən bəri Azərbaycanda mövcud olan yəhudi icmasına
münasibətin yüksək səviyyədə olmasının rəğbət doğurduğunu deyib.
O, Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinin, eyni zamanda, İsrailin dostu kimi Azərbaycanla İsrailin ikitərəfli
əlaqələrinin yüksək səviyyədə olmasından məmnunluq ifadə edib. O, həmçinin Azərbaycanın dünyaya daha çox
tanıdılmasına ehtiyac duyulduğunu vurğulayıb: “Biz Azərbaycanı dünyaya daha çox tanıtmalı və təbliğ etməliyik.
Azərbaycanın ABŞ üçün nə dərəcədə strateji dövlət olması, İsraillə münasibətlərinin dərinliyi, Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizliyində oynadığı rol, Azərbaycandakı tolerantlıq barədə ABŞ cəmiyyətini daha çox
məlumatlandırmalıyıq. Biz bu məsələlərin ABŞ-da təbliği üçün əlimizdən gələni etməli, bunları bütün dünyaya
daha çox yaymalıyıq”.
Devid Harris ölkəmizin təbliğində xarici kütləvi informasiya vasitlərinin fəaliyyəti ilə kifayətlənməyib,
Azərbaycandakı tolerantlığı, reallıqları özlərinin görməsi üçün Avropadan, Amerikadan ictimaiyyət
nümayəndələrinin buraya səfərlərini təşkil etməyin vacib olduğunu bildirib. Onun fikrincə, Azərbaycandan ABŞ-a
xüsusən buradakı müsəlman, yəhudi və xristian dini liderlərinin müntəzəm səfərləri təşkil edilməli, onlar ABŞ
ictimaiyyətini Azərbaycandakı tolerantlıq və dinlərarası xoş münasibət barədə məlumatlandırmalıdırlar.
Daha sonra tərəflər müntəzəm görüşlərin keçirilməsinin əhəmiyyətini qeyd edib, bu görüşlərin ikitərəfli
əlaqələrin inkişafına töhfə verdiyini bildiriblər. Görüşdə həmçinin Dövlət Komitəsi ilə AYK arasında
əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
02 fevral 2015
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Azərbaycan diasporu dünya ölkələrində yetkin və formalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərir
Konqresmen Şeyla Jekson Li:"Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi ölkələrimiz arasında
körpü rolunu oynayacaq"
Diaspor quruculuğu ölkəmizdə dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildiyindən
Azərbaycan diasporu dünya ölkələrində yetkin və formalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərir. Milli düşüncəmizin
parlaq ifadəsi, Azərbaycan diasporunun simasında dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Xalqlar arasında gedən sürətli
inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə artan rolu bu sahədə daha
genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 2014-cü
ilin yekunlarına dair hesabatında təkcə bir il ərzində xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor
təşkilatları tərəfindən 557 tədbir və layihə həyata keçirildiyi göstərilir. Bu tədbirlər əsasən xaricdəki
azərbaycanlıların təşkilatlanması, yaşadıqları ölkələrin ictimai- siyasi həyatında iştirak səviyyəsinin artırılması,
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, habelə diaspor təşkilatları arasında
Azərbaycan naminə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və inkişafı, lobbi quruculuğu kimi istiqamətləri əhatə
edib. "Azərbaycan Evi" Birləşmiş Ştatlarda uğurla fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından biri də, rəsmi olaraq
1988-ci ilin yanvarından fəaliyyətə başlayan Los-Anceles şəhərində yaradılan "Azərbaycan Evi" təşkilatıdır.
"Azərbaycan Evi"nin təxminən 5 minə yaxın üzvü var. Onun üzvləri əsasən həkim, mühəndis, tacir, müəllim,
vəkil və başqa peşə sahibləridir. Onların bir çoxu Cənubi Azərbaycandandır. Təşkilatda İrandan, Türkiyədən,
Almaniyadan, Çindən, İtaliyadan, Kuveytdən, Yunanıstandan da üzvlər var. İctimai təşkilat kimi fəaliyyət
göstərən "Azərbaycan Evi" dilimizin, mədəniyyətimizin, tariximizin öyrənilməsinə böyük səy göstərir, vaxtaşırı
Los-Ancelesdə "Azərbaycan mədəniyyəti" gecələri təşkil edir. Azərbaycandakı demokratik hərəkat, ictimaisiyasi dəyişikliklər təşkilatın üzvlərinin diqqət mərkəzindədir. "Azərbaycan Evi"nin təşəbbüsü ilə 1993- cü ilin
yazından Los-Ancelesin Yueyels universitetində "Azərbaycan dili" fakültəsi açılıb. "Azərbaycan Evi"nin
prezidenti doktor Mahmud Zaregeyvanidir. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi
2010- cu ildən ABŞ-ın Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstərir.
Mərkəz Azərbaycanın iqtisadi, milli və mədəni irsinin təbliği istiqamətində bir çox işlər görür.
Mərkəz tərəfindən 2010-cu ilin may ayında yaradılan www.azeiamerika.com şəbəkə saytı aktiv fəaliyyət
göstərir. Bu layihənin məqsədi Kanada və ABŞ-da yaşayan azərbaycanlıların diaspor həyatının müxtəlif
istiqamətləri, onların yaratdıqları saytlar haqqında məlumat vermək, onların ABŞ və Kanadaya inteqrasiyasına
köməklik göstərmək, Azərbaycanın mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, tarixi, dili, yaşayış tərzi, müasir
siyasəti haqqında məlumatlar Amerika və Kanada ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Hyuston Azərbaycanlıları
Cəmiyyəti Hyuston Azərbaycanlıları Cəmiyyəti 2004-cü ildə ABŞ-ın Hyuston şəhərində yaranıb və qeyrikommersiya təşkilatı kimi fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin məqsədi ABŞ- Azərbaycan arasında olan mədəniyyət
və təhsil sahələrini genişləndirmək, bu istiqamətdə Azərbaycanı təmsil etməkdir. Cəmiyyətin ən uğurlu
nailiyyətləri sırasında Milli Rəqs Qrupunun yaradılması qeyd olunmalıdır. Milli Rəqs Qrupu hər il ənənəvi
olaraq Hyuston Beynəlxalq Festivalında (İ-Fest) və Türk festivallarında Azərbaycanı təmsil edir. ABŞ-ın
Texas ştatında fəaliyyət göstərən Hyuston Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin üzvləri həmin ştatda keçirilən ənənəvi
Beynəlxalq Fort Bend Festivalında iştirak ediblər. 5 000 tamaşaçının qatıldığı mərasimdə Azərbaycanın
təqdimat mərasimi Rəşid Behbudovun "Azərbaycan" mahnısının sədaları altında başlanıb. Bu zaman böyük
televiziya ekranında ölkəmizin mədəniyyəti, tarixi və ənənələrinə həsr olunan klip göstərilib. Milli geyimdə olan
bir qrup həmvətənimiz isə milli bayrağımızı dalğalandıraraq tamaşaçılar arasından keçiblər. Daha sonra
cəmiyyətin rəqs qrupu üç Azərbaycan rəqsini təqdim edib. Əlavə olaraq qonaqlar "Turquoise Grill"
restoranında hazırlanan milli yeməklərin -plov, mutaki şirniyyatı və digər yeməklərin dadına baxa biliblər.
Eyni zamanda yerli Azərbaycanlı sənətkar Məsud Fərəsçı milli kitablar, rəsm əsərləri və video materiallarla
ölkəmiz barədə qonaqlara məlumat verib. Qeyd edək ki, bu il Hyuston Azərbaycanlıları Cəmiyyəti Beynəlxalq
Fort Bend Festivalının etnik lideri və sponsorlarından biri olub. Festivalda Azərbaycan sərgisinin təşkil
olunmasında Azərbaycan-ABŞ Ticarət Palatası, Azərbaycanın Los- Ancelesdəki baş konsulluğu, Azərbaycan
Tələbələr Birliyi yaxından iştirak ediblər. Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyası ABŞ-ın Texas
ştatının Hyuston şəhərindəki Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyası 36 il əvvəl yaradılıb. 1976cı ildə Bakı ilə Hyuston arasında imzalanan memorandum əsasında bu şəhərlər qardaşlaşıb. Elə həmin ildən də
adı çəkilən qurum fəaliyyətdədir. Assosiasiyanın əsas məqsədi Azərbaycanımızı istər iqtisadi, istər mədəni,
istərsə də təhsil cəhətdə Hyustonda təmsil etməkdir. Əsas hədəf Amerika cəmiyyətini maarifləndirməkdən
ibarətdir. Assosiasiya təkcə azərbaycanlılardan ibarət deyil, burada Amerikadan, Hindistandan da xeyli insanlar
təmsil olunur.
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Assosiasiyanın maliyyə işləri üzrə direktoru Maud S. Bech əslən amerikalıdır. Assosiasiya, həmçinin
San-Fransiskoda, Vaşinqtonda, Mayamidə, Kanadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurur.
Hyuston-Bakı Qardaş Şəhərlər Assosiasiyasının prezidenti İradə Axundovadır. Ötən il ABŞ-ın Hyuston
şəhərinin meri Ramazan ayı münasibətilə iftar süfrəsi açıb. Texas ştatında fəaliyyət göstərən Hyuston- Bakı
Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyası Hyuston şəhərində iftar yeməyinin sponsorlarından biri olub. İftar yeməyi
Hyustonla qardaşlaşan Bakı, İstanbul, Əbu Dabi və Kəraçi şəhərlərinin assosiasiyaları tərəfindən təşkil edilib.
Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının prezidenti İradə Axundova "Amerikanın Səsi"nə deyib
ki, onun rəhbərlik etdiyi təşkilatı, artıq dördüncü ildir Hyuston meri tərəfindən iftar yeməyinin təşkilində
iştirak edir. O, Azərbaycan icmasının Hyustonda Pakistan, ərəb və amerikalıların icmaları ilə birlikdə bu
ənənəvi tədbirə sponsorluq etdiyini deyib. Hyustonda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mərkəzi də tədbirin
sponsorları arasında olub. Təxminən iki min insanın iştirak etdiyi iftar yeməyinə bütün dini icmaları təmsil
edən qrupların nümayəndələri gəliblər. Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə
"Houston Grand Opera"nın səhnəsində tanınmış bəstəkar, xalq artisti, Azərbaycan bəstəkarlar ittifaqının sədri
Firəngiz Əlizadənin "Adın Dənizdir" ("Your Name Means the Sea") operasının premyerası olub. Altı
musiqiçinin səsləndirdiyi və dörd ifaçının oxuduğu 30 dəqiqəlik bu operada amerikalı gənc qız, rəssam
Denise (Azərbaycan dilində "Dəniz" mənası verir və bundan sonra belə adlandırılacaq) ilə azərbaycanlı gənc
müğənni Seymur arasında olan məhəbbətdən, onların sevgisinin və sənətinin etnik və dini fərqlərin yaratdığı
problemlərin öhdəsindən gələ bilmək iqtidarında olmasından bəhs olunur. Bununla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti və Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyasının birgə
təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təşkil edilib.
Tədbirdə yerli və federal dairələrdən yüksək səviyyəli rəsmilər, diplomatik korpusun təmsilçiləri,
Azərbaycandan gələn rəsmi nümayəndə heyəti və Hyuston şəhərində yaşayan soydaşlarımız iştirak ediblər.
ABŞ-ın Texas ştatından olan konqresmen Şeyla Jekson Li Azərbaycan və ABŞ arasında müxtəlif sahələrdə
aparılan sıx əməkdaşlıqdan bəhs edərək vurğulayıb ki, Hyuston şəhərinin mərkəzində yeni açılan Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi ölkələrimiz arasında körpü rolunu oynayacaq. Hyuston-Bakı Qardaşlaşmış Şəhərlər
Assosiasiyasının rəhbəri İradə Axundova bildirib ki, mərkəzin açılması, Hyuston şəhərində yaşayan
azərbaycanlılar üçün çox əlamətdar gündür. Bu şəhərdə yaşayan azərbaycanlılar bu ocağın açılmasını
səbirsizliklə gözləyirdilər. Bu gün bizim evimizin açılışı günüdür. Bakı-Hyuston Qardaşlaşmış Şəhərlər
Assosiasiyasının prezidenti Ellen Qoldberg qeyd edib ki, Hyuston şəhəri dünyanın 17 şəhəri ilə qardaşlaşıb.
Bakı-Hyuston Qardaşlaşmış Şəhərlər Assosiasiyası digərlərindən daha fəaldır. Onlar həmişə Azərbaycanın
əlamətdar və tarixi günlərini qeyd etməklə yanaşı, həmçinin şəhərimizdə keçirilən müxtəlif festivalların işində
də çox fəal iştirak edirlər. Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyəti Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyəti 2002-ci ildə yaradılıb.
Cəmiyyətin ABŞ-da fəaliyyət göstərən digər Azərbaycan və yəhudi icmaları ilə sıx əlaqəsi var. Cəmiyyət
mütəmadi olaraq "Novıy rubej" adlı qəzet nəşr edir. Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyətinin sədri Nyu-Yorkda
yaşayan, Azərbaycan yəhudiləri arasında böyük nüfuza malik Yakov Abramovdur. Nyu-Yorkdakı Qafqaz
Yəhudiləri Cəmiyyəti, Azərbaycan Yəhudiləri Mədəniyyət Mərkəzi və "Yeni üfüqlər" qəzetinin dəvəti ilə
Almaniyada yaşayan tanınmış şair Simax Şeyda Amerikada olub və onun anadan olmasının 75 illiyi
münasibətilə yığıncaq keçirilib.
Yığıncağı Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyətinin sədri şair Raşbil ben Şamayev açaraq şairin yaradıcılığı
haqqında məlumat verib. O, qeyd edib ki, S. Şeyda 50 ildən artıqdır ki, uşaqlar və böyüklər üçün şeirlər,
nağıllar, poemalar, dram əsərləri yazaraq oxucuların rəğbətini qazanıb. Şairi burada yaşayan azərbaycanlılar
və yəhudilər də yaxşı tanıyırlar. "Yeni üfüqlər" qəzetində onun yaradıcılığı haqqında materiallar çıxır və
şeirləri hər iki dildə çap olunur. Məclisdə İsrail Yazarlar Birliyinin üzvləri Nobert Evdayev və Şirin İlya çıxış
edərək S.Şeydanı 75 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib və yaradıcılığının bəzi məziyyətləri haqqında
danışıblar. Nyu-Yorkda nəşr olunan "Tovuş" ("İşıq") jurnalının redaktoru tarix elmləri namizədi Svetlana
Davıdova şairi təbrik edərək onun Azərbaycan dilində çap olunan şeirlərindən danışıb, burada yaşayan
azərbaycanlılarla yəhudilərin dostluğundan söz açıb. Tədbirdə Yuri Mərdəxayev, Səxmun Mişiyev,
Yesəmi Aqarunov və başqaları S. Şeydanın Azərbaycan və yəhudi dillərində yazmış olduğu qəzəllərdən misallar
çəkərək bəzi nümunələr oxuyublar. Eyni zamanda, gecədə Simax Şeyda haqqında olan bəzi lent görüntüləri
göstərilib və Azərbaycanın əməkdar artisti Ağalar Bayramovun buraxdığı "Qarabağ harayı" diskindən şeirlər
səsləndirilib. Tədbirdə S. Şeydanın kitabları və haqqında yazılmış qəzet, jurnal məqalələrinin sərgisi də nümayiş
olunub.
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Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev III Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün bu ilin
aprel ayında Azərbaycana gələcək
Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev III Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün bu ilin aprel
ayında Azərbaycana gələcək. Bu barədə razılıq R.Plevneliyevlə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş
katibi Rövşən Muradov və Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvü, Bolqarıstanın eks-prezidenti Petar Stoyanov arasında
Sofiyada keçirilmiş görüşdə əldə olunub. Prezident R.Plevneliyev Mərkəzin dəvətini qəbul edərək Foruma
qatılacağını bildirib.
III Açıq Cəmiyyətlər Forumu hazırlıq çərçivəsində keçirilmiş görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr, xüsusilə də bu ilin aprelində Bakıda baş tutacaq III Açıq
Cəmiyyətlər Forumuna dair geniş müzakirələr aparılıb. Mərkəzin Azərbaycanla Bolqarıstan arasında
münasibətlərin inkişafına verə biləcəyi töhfələr barədə də fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, III Açıq Cəmiyyətlər Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 2015-ci il aprel ayının 27-30-da Bakıda keçiriləcək. Tədbirdə 55 ölkədən
200-dək tanınmış ictimai və siyasi xadimlər, sabiq ölkə və hökumət rəhbərləri ilə yanaşı, hazırkı dövlət və
hökumət başçılarının da iştirakı planlaşdırılıb.
03 fevral 2015
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Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti
Azərbaycan dünya birliyində etibarlı və strateji tərəfdaş kimi yerini möhkəmləndirib
(The European Azerbaijan Society, TEAS) Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti (The European Azerbaijan
Society, TEAS) 2008-ci ildə təsis edilib. Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti əvvəllər London-Azərbaycan Cəmiyyəti
(2005) adı altında fəaliyyət göstərib. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin əsas məqsədi Azərbaycanı Avropada
tanıtmaq olub. TEAS üzvləri mütəmadi olaraq xalqımızın özunəməxsus zəngin və çoxşaxəli mədəniyyətini
Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaq məqsədilə müxtəlif tədbirlər, aksiyalar, sərgilər təşkil edir. TEAS Avropa və
Azərbaycan arasında daha böyük anlaşma və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, biznesin inkişafı, diplomatik
münasibətlər, mədəniyyət və təhsil kimi sahələrə yönəlik bir şəbəkə mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Avropa
Azərbaycan Cəmiyyəti (TEAS) aktiv diaspor təşkilatı kimi fəaliyyətini üç istiqamətdə qurub - siyasi, iqtisadi
və mədəni. Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti bir çox kitablar, o cümlədən "Qafqazda erməni məsələsi" kitabını
nəşr etdirib ki, bu da ABŞ-da ermənilərin narazılığına səbəb olub.
Hazırda Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin London, Paris, Brüssel, Berlin və Bakıda ofisləri var. Avropa
Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Taleh Heydərovdur. 5 noyabr 2014-cü il tarixdə Londonda Avropa Azərbaycan
Cəmiyyətinin (AAC) və Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə ənənəvi biznes forum
keçirilib. Forumda müxtəlif ölkələrdən dövlət və hökumət rəsmiləri, diplomatik korpusun təmsilçiləri,
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Açılış mərasimində çıxış edən AAC-ın biznes əlaqələndiricisi
Venesa Rain Azərbaycanın müasir tələblərə cavab verən infrastruktura malik olduğunu qeyd edib və ölkəmizin
son illərdəki iqtisadi inkişafdan, insanların həyat səviyyəsinin yüksəlməsindən, dövlət-özəl sektor
əməkdaşlığının güclənməsindən danışıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun (ARDNF) icraçı
direktoru Şahmar Mövsümov vurğulayıb ki, Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı
çətinliklərə baxmayaraq, ölkəmiz siyasi və iqtisadi sabitliyini qorumağı bacarıb. AAC-ın sədri Tale Heydərov
çıxış edərək bildirib ki, forumun əsas məqsədi hər iki ölkədə biznes imkanları barədə məlumat vermək, şirkətlər
arasında ilkin təmaslar qurmaq, konkret biznes layihələri və əməkdaşlıq ətrafında fikir mübadiləsi aparmaqdır.
O, forumun Böyük Britaniya və Azərbaycan arasında iqtisadi və biznes əlaqələrinə daha geniş müstəvidə
baxılmasına, bütün sahələrdə münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə və yeni layihələrin planlaşdırılmasına zəmin
yaradacağına əmin olduğunu diqqətə çatdırıb.
Böyük Britaniya Baş nazirinin ticarət üzrə elçisi, Lordlar Palatasının üzvü Lord Risbi Azərbaycanın daha
da inkişaf etməsi üçün yetərli potensialın olduğunu vurğulayıb. Avropa Xarici Fəaliyyət Xidmətinin(EEAS)
nümayəndəsi Dirk Schuebel Avropa və Azərbaycan arasındakı münasibətlərin inkişafından bəhs edərək forum
iştirakçılarına bununla bağlı statistik məlumatları çatdırıb, Azərbaycanın Avropa üçün əhəmiyyətli ölkə
olduğunu bildirib. Azərbaycanın Böyük Britaniyadakı səfiri Tahir Tağızadə ölkəmizin inkişaf tarixinə nəzər
salaraq qısa vaxt ərzində qazanılan böyük uğurlar barədə məlumat verib. Səfir qeyd edib ki, Azərbaycanda
neft sektoru ilə yanaşı, qeyri-neft sektoru - kənd təsərrüfatı, tikinti, nəqliyyat, rabitə, turizm və digər sahələrdə
də artım müşahidə olunur, inflyasiya azalır, iqtisadiyyata yatırılan investisiyanın həcmi artır.
Forum çərçivəsində İnformasiya Texnologiyaların İnkişafı Dövlət Fondunun icraçı direktorunun müavini
Orxan Əliyev çıxış edib. Orxan Əliyev biliklərə və elmə əsaslanan Azərbaycan iqtisadiyyatında informasiya
texnologiyalarının mühüm rolu haqqında danışıb. Ölkə rəhbərliyi tərəfindən növbəti on ildə qeyri-neft
sektorunun inkişafı hesabına ümumi daxili məhsulun 2 dəfə artırılması, İKT sektorunun həcminin 4-4,5 dəfə
genişləndirilməsi, İKT-nin iqtisadi potensialının gücləndirilməsi, cəmiyyətin İKT ehtiyaclarının ödənilməsi
məqsədini qarşıya qoyulduğunu vurğulayan Orxan Əliyev, qeyd olunan hədəflərə çatmaq vasitələrindən biri
kimi İnformasiya Texnologiyalarının İnkişafı Dövlət Fondunun yaranmasını qeyd edib. Daha sonra fondun
yaranmasının əsas məqsədləri, fəaliyyəti və İKT sahəsində fəaliyyət göstərilən sahibkarlara təklif olunan
güzəştli kreditlər haqqında məlumat verib. Çıxışın sonunda fondun rəsmisi xarici iş adamlarını birgə
investisiya imkanlarından yararlanmağa dəvət edib. Britaniya mediası Azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünlərin durumu işıqlandırılıb Böyük Britaniyanın nüfuzlu "The Telegrapf" qəzetində dünya şöhrətli
amerikalı fotojurnalist Ed Kaşinin azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin taleyini əks etdirən "Həyata
keçməyən arzular" adlı foto sərgisinə dair müsahibəsi və foto sessiyası dərc edilib. Avropa Azərbaycan
Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, Ed Kaşi Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) dəvəti ilə
azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin didərgin həyatlarını foto obyektivə almaq üçün Azərbaycanda
səfərdə olub. Fotoqraf "The Telegrapf" a verdiyi müsahibədə Azərbaycan qaçqın və məcburi köçkün problem ilə
üzləşən ilk keçmiş Sovet ölkəsi olduğunu bildirib. E. Kaşi vurğulayıb: "Qaçqınlar Ermənistandan, məcburi
köçkünlər isə Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf yeddi rayondan olan etnik
azərbaycanlılardır."
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Kaşinin sözlərinə görə, hazırda Azərbaycan dünya ölkələri sırasında adambaşına düşən qaçqın və
məcburi köçkünlərin sayına görə birinci yerdədir. Müəllifin "Həyata keçməyən arzular" adlı fotosərgisi TEAS
tərəfindən London və Brüsseldə təşkil olunub. Daha sonra isə Ümumdünya Qaçqınlar günü münasibətilə Parisdə
sərgilənir. Londonda "Many Happy Returns" adlı kampaniyanın təqdimatı keçirilib Londonda Avropa
Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) təşəbbüsü ilə təşkil olunan "Many Happy Returns"(MHR) adlı kampaniyanın
təqdimat mərasimi keçirilib. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, bu innovativ
konsepsiyanın məqsədi Böyük Britaniya Parlamentdəki millət vəkilləri və zadəganların hər birinə ad günü
münasibətilə təbrik açıqcalarının göndərilməsidir. Onların hər biri 1 milyon azərbaycanlı məcburi köçkün və
qaçqınlardan biri ilə cütləşdirilib. Açıqcanın üzərində "Many Happy Returns" deyə ingilis sayağı təbrik mesajı
yazılıb ki, bu eyni zamanda öz doğma ocaqlarına qayıtmaq istəyən insanların da arzularının həyata keçməsi
üçün edilən duadır. Hər bir açıqcanın üzərində kartın ünvanlandığı şəxslə eyni gündə anadan olmuş qaçqın və
ya məcburi köçkünün məşhur alman fotoqrafı Filip Ratmer tərəfindən çəkilmiş fotosu və şəxsi mesajı
yerləşdirilib. Təbrik açıqcaları həm də veb ünvanlarda yerləşdirilib və bu ideyanı dəstəkləyənlər keçid vasitəsilə
qeydiyyatdan keçib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında ətraflı məlumat əldə edərək, qaçqın və məcburi
köçkünlərin acı taleyi ilə tanış ola bilərlər. Qeyd edək ki, Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin Avropanın
müxtəlif ölkələrində yerləşən nümayəndəlikləri bu konsepsiyanın yayılmasında yaxından iştirak edəcəklər.
"ASAN xidmət"in uğurları Lordlar Palatasının rəsmi hesabatında nümunə kimi göstərilib Avropa Azərbaycan
Cəmiyyət (TEAS) tərəfindən innovativ Azərbaycan Xidmət və Qiymətləndirmə Şəbəkəsi (ASAN) haqqında
təqdim edilən məlumat Böyük Britaniya Parlamentinin Lordlar Palatasının Elektron Bacarıqlar üzrə
Komitəsinin hazırladığı rəsmi hesabatda dərc edilib.
Avropa Azərbaycan Cəmiyyətindən verilən məlumata görə, sözügedən məlumat Avropa Azərbaycan
Cəmiyyətinin direktoru Lionel Zetter tərəfindən təqdim edilib. L.Zetter hesab edir ki, Böyük Britaniya hökuməti
də ASAN modelinin nailiyyətlərindən bəhrələnə bilər. İctimai xidmətlər üçün mərkəzi və yerli hökumət
büdcələrinin azaldıldığı, lakin ictimaiyyətin hələ də yüksək standartlara cavab verən xidmətlər gözlədiyi
Böyük Britaniyaya münasibətdə bu cür yanaşmaların konseptuallaşdırılması məqsədəuyğun olardı. Sənəddə izah
edilir ki, "ASAN xidmət" kimi innovasiyalar xidmət göstərənlər arasında bölüşülən məlumat həcminin artması,
bununla səmərəliliyin yüksəlməsi və qiymətlərin aşağı salınmasına xidmət edir. Təqdim olunan məlumata
əsasən, "ASAN xidmət"lə bağlı bütün ödənişlər internet vasitəsi ilə (online) həyata keçirilir və göstərilən
xidmətlərin keyfiyyəti və sürəti Böyük Britaniyadakından daha yüksəkdir. Rəqamsal innovasiyalar vasitəsi ilə
xidmətlər daha çevik, səmərəli olub və korrupsiya əməliyyatları üçün imkanlar aradan qaldırılıb. Leyborist
Partiyasının konfransında Azərbaycanın Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin təminatı məsələsi diqqət
mərkəzində olub İngiltərənin Mançestr şəhərində Leyborist Partiyasının Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin
(TEAS) dəstəyi ilə təşkil edilmiş konfransı çərçivəsində Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyinin gələcəyinin
təmin edilməsində Azərbaycanın xüsusi rolu müzakirə mövzusu olub.
Avropa Azərbaycan Cəmiyyətindən (TEAS) verilən məlumata görə, Böyük Britaniya Leyborist
Partiyasının iki tanınmış siması, "kölgə" energetika naziri Tom Qreatex və enerji və İqlimin Dəyişməsi
Komitəsinin üzvü Qreham Strinqer Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında böyük
əhəmiyyətə malik olduğunu vurğulayıblar. Natiqlər qeyd ediblər ki, bir çox ölkələrin enerji təhlükəsizliyinin
təminatına böyük töhfələr verən Azərbaycan buna görə də dünya birliyində etibarlı və strateji tərəfdaş kimi
yerini möhkəmləndirib. Onu da qeyd edək ki, 2013-cü ilin dekabrında Böyük Britaniyanın keçmiş xarici işlər
naziri Uilyam Haque Azərbaycan hökuməti ilə BP-nin "Şahdəniz" konsorsiumu arasında uzunluğu 2000 mil
və dəyəri 45 milyard dollar olan qaz xətti sazişinin imzalanması mərasimində iştirak etmək üçün Azərbaycana
səfər etmişdi. Bu, "Şahdəniz 2" yatağından Azərbaycan qazının İtaliyadakı birləşdirici kəmərə nəqlinə və
beləliklə, "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsinin həyata keçməsini nəzərdə tuturdu. Bu, keçmiş Baş nazir Tony Blerin
"Şahdəniz" konsorsiumuna məsləhətçilik etməyi ilə nəticələndi. Trans-Adriatik və Trans-Anadolu qaz xətləri
yeddi ölkənin ərazisindən keçəcək.
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Makedoniya Prezidenti Gyorge İvanovun bu ilin aprel ayında Azərbaycana səfəri gözlənilir
Makedoniya Prezidenti Gyorge İvanovun bu ilin aprel ayında Azərbaycana səfəri gözlənilir. Səfərin
məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə Bakıda keçiriləcək III Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir.
“Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması” mövzusuna həsr olunacaq III Açıq Cəmiyyətlər
Forumunun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirən Gyorge İvanov hesab edir ki, bu tədbir çox sayda hazırkı, eləcə
də sabiq dövlət və hökumət başçıları, siyasi liderlər, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların yüksək səviyyəli
nümayəndələrinin fikir mübadiləsi aparması və təcrübəsini paylaşması baxımından əla imkandır. Onun fikrincə,
bu Forum dünyanı narahat edən məsələlərin ən uyğun həll yollarının tapılması istiqamətində rəhbərlik etdikləri
müddətdə böyük təcrübə qazanmış və müəyyən dəyişikliklər etməyə çalışmış siyasi liderlərin kollektiv qlobal
fəaliyyətinə şərait yaradır.
Qeyd edək ki, 2015-ci ilin aprel ayının 27-30-da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək III Açıq Cəmiyyətlər Forumunda etnik və digər
zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı kimi bir sıra qlobal problemlər geniş
müzakirə ediləcək. Forumda bir neçə ölkənin hazırkı prezidentinin, 100-ə yaxın sabiq dövlət və hökumət
rəhbərinin iştirakı gözlənilir.
06 fevral 2015
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İtaliyanın Beynəlxalq Təşkilatlar üzrə Cəmiyyətinin prezidenti Franko Frattini ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib
Romada İtaliyanın dövlət xadimi, ölkənin sabiq xarici işlər naziri, ədalət, azadlıq və təhlükəsizlik məsələləri
üzrə Avropa komissarı (2004-2008), hazırda isə Italiyanın Beynəlxalq Təşkilatlar üzrə Cəmiyyətinin prezidenti
Franko Frattini ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndələri arasında görüş keçirilib.
Görüşdə Mərkəzin təşkilatçılığı ilə fevralın 19-20-də Brüsseldə “Avropada etimadın bərpa olunması”
mövzusunda keçiriləcək toplantı müzakirə edilib. Görüşdə bu ilin aprel ayında Bakıda təşkil olunacaq III Açıq
Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıqlara dair geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Hər iki tədbirin əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirən F.Frattini Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi Brüssel toplantısında və Bakı
Forumunda məmnuniyyətlə iştirak edəcəyini bildirib. Müzakirələr zamanı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirən F.Frattini ilə bu ilin noyabr ayında Romada təşkilatın xüsusi
toplantısının keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub.
Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi III Açıq Cəmiyyətlər Forumu və digər
toplantılar Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə keçirilir.
02 fevral 2015
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Belçika Azərbaycan diasporunun aktiv fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biridir
Brüsselin mərkəzində ofis açmaq və orada Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq ölkənin
təbliğinə hesablanıb
Asəf Bağırov
Dayak Azərbaycan-Türk-Belçika Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti
Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olan Belçikada da soydaşlarımız məskunlaşıblar. Zamanzaman bu ölkəyə mühacirət edən soydaşlarımız Belçikada müxtəlif cəmiyyətlər, diaspor təşkilatları təsis ediblər.
Son statistik məlumatlara əsaslanaraq belçikalı azərbaycanlıların sayının 3 minə qədər olduğunu qeyd edə
bilərik. Əsasən türkiyəli azərbaycanlıların üstünlük təşkil etdiyi Belçikaya cənubi və şimalı Azərbaycandan olan
insanların kütləvi mühacirəti 1970-ci illərdən sonra başlayıb. Türkiyədən Avropa ölkələrinə əmək xarakterli
mühacirətdə buradakı azərbaycanlılar intensiv iştirak ediblər. Türk diasporunun tərkibində ilkin fəaliyyətə
başlayan azərbaycanlılar şaxta, dəmir yolu, zavod və digər işlərdə çalışıblar. Soydaşlarımızın Belçikaya
adaptasiyası və yerli cəmiyyətə inteqrasiyası onların bir sıra dövlət işlərində çalışmasına da şərait yaradıb.
Hazırda adi fəhlədən varlı biznesmenə qədər iş sahələrində tanınan azərbaycanlıların Belçikada nüfuzu artıb.
Yerli xalqla bir sırada azərbaycanlılar da öz sahələrində işgüzarlıq, əməksevərlik göstərirlər. Onlar ictimai
fəaliyyətdə türk diasporu ilə həmrəylik nümayiş etdirirlər. Türk diasporunun Belçikada nəşr etdirdikləri kütləvi
informasiya vasitələrində Azərbaycan diasporuna da xüsusi yer verilir. Azərbaycan-Belçika Parlamentlərarası
dostluq qrupu iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafı ilə paralel olaraq buradakı soydaşlarımızın taleyi
ilə də yaxından maraqlanır.
Belçika dövlətinin Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olması, diasporumuzun fəaliyyətinə müsbət
təsir göstərir. 1980-ci ildən başlanan informasiya-təbliğat işlərini digərlərinə nisbətdə götürəndə fəal hesab
etmək olar. Belçika Azərbaycan diasporunun aktiv fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biridir. Belçikada Avropa
Azərbaycanlılar Mərkəzi, Belçika Azərbaycan Evi Cəmiyyəti, Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyəti kimi
qurumlar fəaliyyət göstərir. Bu qurumlar Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin Belçika ictimaiyyətinə
çatdırılması məqsədilə müxtəlif tədbirlər təşkil edir, Belçikada yaşayan azərbaycanlılarla mütəmadi olaraq əlaqə
saxlayırlar. Belçika Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə tərəfdardır,
beynəlxalq hüququn hamı tərəfindən qəbul edilmiş prinsiplərinə əsaslanaraq, dövlətlərin ərazi bütövlüyü
prinsipinə və beynəlxalq tanınmış sərhədlərinin zor gücü ilə dəyişdirilməsini qəbul etmir. Ötən il Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin Belçikada səfərdə olan nümayəndə heyəti və bir neçə media qurumunun təmsilçisi
Brüsseldə - Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin yeni ofisində görüş keçirib. Görüşdə Konqresin sədri Sahil
Qasımov, təşkilatda birləşən cəmiyyətlərin rəhbərləri və diaspor fəalları iştirak edib. Benilüks Azərbaycanlıları
Konqresinin sədri Sahil Qasımov əvvəlcə təşkilatın Brüsseldə açılan yeni ofisi haqqında qısa məlumat verib. O
deyib ki, təşkilatın yeni qərargahı üçün Avropa Birliyinin mərkəzi şəhərinin seçilməsi təsadüfi deyil. Təşkilat
Avropa Birliyinə daxil olan institutlar, Avropa Parlamentinin yeni millət vəkilləri ilə əməkdaşlığı
intensivləşdirməyi, lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirməyi qarşıya məqsəd qoyub. Sahil Qasımov həmçinin hesab
edir ki, Brüsselin mərkəzində - hər gün minlərlə turistin keçdiyi tarixi Qran Plas meydanı yaxınlığında ofis
açmaq və orada Azərbaycan bayrağını dalğalandırmaq da ölkənin təbliğinə hesablanıb. Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin Aparat rəhbəri Nəriman Qurbanov BAK-ın Avropa Birliyinin mərkəzində ofis açmasını
təqdirəlayiq olduğunu bildirib. O deyib ki, təşkilatın Brüsseldə də qərargahının olması onun beynəlxalq
əlaqələrinin gücləndirilməsinə təkan verəcək və qurumun lobbiçilik istiqamətində yürütdüyü siyasətin daha
effektli olmasına təmin edəcək. Görüşdə Konqresin təşkilatlanma, diaspora, lobbiçilik fəaliyyətində görülmüş
işlər, qarşıya qoyulmuş məqsədlər və planlar, Benilüks ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının
problemləri müzakirə edilib. Bildirilib ki, diaspor təşkilatları arasında sağlam rəqabət aparmağın və aktiv
lobbiçilik siyasətinə başlamağın vaxtı çatıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İlham
Məmmədov Benilüks ölkələrindəki Azərbaycan diaspor təşkilatları arasında əməkdaşlığı daha da
gücləndirməyin zəruriliyini vurğulayıb. O qeyd edib ki, hazırda Azərbaycan diasporunun qarşısında duran bir
sıra vəzifələrin həyata keçirilməsi, müxtəlif diaspor təşkilatları arasındakı koordinasiya və əlaqələrin
möhkəmləndirilməsi ilə sıx bağlıdır. Hollandiyada həyata keçirdiyi təşkilatlanma modelini Belçikada da tətbiq
etməyi planlaşdıran Sahil Qasımov BAK-ın siyasi təşkilat kimi fəaliyyətini gücləndirməyi də vacib hesab
edir. Müzakirələr zamanı mübarizəni akademik səviyyəyə keçirməyin, Azərbaycanın problemlərinin Avropa
Parlamenti, Avropa Komissiyası kimi qurumlarda səsləndirməyin vacibliyi vurğulanıb. Təklif olunub ki, həmin
institutlarda Azərbaycana dair məsələlərin müzakirəsinə, ölkəmiz haqqında obyektiv qərarların qəbul
olunmasına nail olmaq üçün Azərbaycanın dostları qrupu yaradılsın və onlara dövlət səviyyəsində hər cür
maddi, mənəvi dəstək göstərilsin.
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Daha sonra Azərbaycan həqiqətlərinin Avropada yayılması üçün yeni yollar və mexanizmlərin tapılması,
2015-ci ildə qondarma erməni soyqırımı ilə əlaqədar erməni diasporunun aktivləşməsini önləmək üçün
Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları arasında koordinasiyanın və Benilüks ölkələrində, eləcə də Avropa
Parlamentində türk kökənli millət vəkilləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bundan
başqa, bu il Bakıda keçiriləcək I Avropa Olimpiya oyunları zamanı Azərbaycana qarşı gözlənilən əks-təbliğatın
qarşısının alınmasında Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinə daxil olan təşkilatların görəcəyi işlər, eləcə də
Konqresin müasir informasiya texnologiyaları ilə təmin olunması kimi məsələlər müzakirə edilib. Avropa
Azərbaycanlıları Mərkəzi (European Azerbaijanian Centre) 2004- cü ilin yanvarında Brüssel şəhərində daha bir
diaspor təşkilatı kimi fəaliyyətə başlayıb. Avropa Azərbaycanlıları Mərkəzinin sədri Fatma Əliyevadır.
Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyəti 2002-ci ildə təsis edilib.
Təşkilatın məqsədi Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və Avropada yaşayan
soydaşlarımız arasında milli birliyin yaranmasını sürətləndirməkdir. Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyətinin
sədri Ayhan Demirçidir. Belçika-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi müsahibələrindən
birində deyib: "Avropanın digər ölkələrindən fərqli olaraq Belçikada yaşayan soydaşlarımızın sayı azdır. Amma
onlar öz adət-ənənələrinə sadiqdirlər. Əlavə edim ki, bütün ölkələrdə olduğu kimi, Belçikadakı soydaşlarımız da
fəaldırlar və Azərbaycan həqiqətlərinin Belçika ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırlar. Milli adətlərimizin
atributları olan bayramlarımızdan tutmuş, Dağlıq Qarabağ problemi, Xocalı faciəsinə kimi Azərbaycana
aidiyyəti olan və xaricdə təbliği vacib bütün məsələləri diqqətdə saxlayırlar. Hər il Xocalı soyqırımının
ildönümü ilə bağlı Belçikada fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların önündə aksiyalar keçirilir. İldən-ilə
Belçikada ölkəmiz haqqında pozitiv informasiya artmaqdadır və yerli qəzetlər Azərbaycanla bağlı məqalələrlə
çıxış edirlər. Diaspor təşkilatları arasında fərqli mövqelər, siyasi baxışlar mövcuddur, ancaq biz birlik və
bərabərlik üçün çalışdığımıza görə, bu amillər daha güclüdür. Hesab edirəm ki, hər kəs bu birlik və
bərabərlik üçün çalışmalıdır. Belçika-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti olaraq hər zaman çalışırıq ki, birlik
və bərabərliyimiz daimi olsun. Cəmiyyət rəhbəri olaraq dövlət qurumlarından da rica edirəm ki, soydaşlarımız,
diaspor təşkilatları arasında ayrıseçkilik etməsinlər. Nə üçün ayrıseçkilik edilir bilmirəm.
Əksinə onların bizim birlikdə mücadilə etməyimiz, fəaliyyət göstərməyimiz və güclü olmağımız üçün dəstək
vermələri lazımdır. Bununla bağlı mən hər zaman fikirlərimi ifadə edirəm. Hətta Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinə də bu mövqeyimi çatdırmışam. Eləcə də yazılarımda, müsahibələrimdə hər zaman bunu
vurğulamışam. Artıq açıq danışmaq lazımdır. Biz millət və dövlət üçün çalışmalıyıq. Millət xidmət etmək bizim
üçün bir qürur, şərəf işidir. Bu qüruru hər zaman biz daşıyırıq. Bundan sonra fəaliyyətimizdə məhz yuxarıda
qeyd etdiyim nüansları əsas götürəcəyik. Buna heç kimin şübhəsi olmamalıdır". Belçika "Azərbaycan Evi"
Cəmiyyəti Belçika "Azərbaycan Evi" Cəmiyyəti 2000-ci ildə Belçikanın paytaxtı Brüsseldə yaradılıb.
Belçika "Azərbaycan Evi" yarandığı vaxtdan bu günədək Azərbaycan həqiqətlərinin Avropaya və eləcə də
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox böyük işlər görüb. Bu diaspor qurumu Azərbaycanla Belçika arasında
diplomatik əlaqələrin yaranması və inkişafında, bu ölkədə dövlətimizin səfirliyinin yaranmasında, habelə işğal
olunmuş ərazilərimiz, Dağlıq Qarabağ torpaqlarının bu günə kimi erməni işğalı altında qalması, Azərbaycan
rəhbərliyinin bu istiqamətdə apardığı sülhsevər xarici siyasəti ilə bağlı həqiqətlərin Avropa və dünya xalqlarına
çatdırılmasında çox böyük işlər görüb və bu gün də görməkdədir. Belçika "Azərbaycan Evi"nin təsisçiliyi ilə
2004-cü ilin 22 iyulundan "Euro Xəbər" adlı qəzet Bakıda nəşr olunur. Qəzeti, həmçinin, www.euxeber.com
saytından PDF formatda da oxumaq mümkündür. Təşkilatın yaradıcısı və rəhbəri əslən Qərbi Azərbaycandan
olan Bülənt Gurcamdır. Bir neçə ay əvvəl mətbuatda belə bir xəbər yayıldı ki, Bülənt Gürcama bu ölkənin
vətəndaşlığı verilmir. Bu barədə Bülənt Gürcam bildirib ki, bir müddət əvvəl Belçika vətəndaşlığı almaq üçün
bu ölkənin müvafiq qurumlarına rəsmi şəkildə müraciət etsə də, rəddi cavabı alıb. Buna səbəb isə cəmiyyət
sədrinin Belçikada erməni yalanlarını ifşa etmək istiqamətindəki fəaliyyəti göstərilib: "Təəssüflər olsun ki,
Belçika Krallığı Prokurorundan mənə gələn cavab mənfi oldu. Həmin cavab məktubunda göstərilirdi ki, mənim
Brüsseldə təşkilat sədri kimi bəzi Azərbaycan aktivistləri ilə ermənilərə qarşı həyata keçirdiyim tədbirlər
Belçika vətəndaşlığı almağımı mümkünsüz edir". Bülənt Gürcam vətəndaşlıq almaq istiqamətində fəaliyyətlərini
davam etdirəcəyini vurğulayıb. Dayak Azərbaycan-Türk- Belçika Dostluq Cəmiyyəti Dayak Azərbaycan- TürkBelçika Dostluq Cəmiyyəti 2011-ci ildə təsis edilib. Cəmiyyətin məqsədi Belçikada yaşayan azərbaycanlıları bir
yerə toplamaqdır. Təşkilat mədəni və xeyriyyə mərasimlərində Azərbaycan və Türkiyəni təmsil edir."Dayak"
ictimai xeyriyyə təşkilatı olaraq Azərbaycan və Türkiyədən olan insanların Belçika cəmiyyətinə inteqrasiya
olunmasına yardım göstərir.
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Xocalı faciəsi qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Türkiyənin Kocaeli vilayətinin İzmit
şəhərində abidə ucaldılacaq
1992-ci il fevralın 26-da Xocalı şəhərində Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən törədilmiş soyqırım
aktının unudulmaması və faciə qurbanlarının xatirəsinin əbədiləşdirilməsi üçün Türkiyənin Kocaeli vilayətinin
İzmit şəhərində abidə ucaldılacaq. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) ilə İzmit
Bələdiyyəsinin birgə layihəsi olan abidənin artıq inşasına başlanılıb.
İzmit şəhəri, Yenişəhər məhəlləsindəki parkda ucaldılacaq abidə Bələdiyyənin Park və Baxçalar müdirliyi
tərəfindən hazırlanan layihə əsasında inşa edilir. Layihəyə görə abidənin ümumi hündürlüyü 2,5 metr təşkil edir.
Abidədə Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığını tərənnüm edən bayraq simvolları, şəhidlərin ölməzliyini bildirən
səmaya doğru ucalmış sütunlar qoyulacaq. Bundan başqa, soyqırımı əks etdirəm fotolardan istifadə ediləcək,
abidənin kənarlarındakı lövhələrdə Xocalıda qətlə yetirilmiş 613 nəfərin adları həkk olunacaq. Parkda hər iki
ölkənin bayraqları ilə yanaşı, Azərbaycan milli naxışları, buta və digər simvollar əks olunacaq. Abidənin bu il
aprelin 22-də açılışı nəzərdə tutulub.
12 fevral 2015
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Bolqarıstanda adi insanlar Qarabağ həqiqətlərindən məlumatsızdırlar
Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin məqsəd iki dövlət arasında əlaqələrinin inkişaf
etdirilməsidir
Tarixi Azərbaycandan kənarda yaşayan etnik azərbaycanlıların təşkil etdiyi Azərbaycan diasporunun
Bolqarıstanda yaşayan qismi rəsmi siyahıyaalınma zamanı sadəcə türk olaraq qeydə alınır və Türkiyə
türklərinin tərkibində hesablanırlar. Ev dilləri Azərbaycan dilinin Qars ləhcəsi olsa da, təhsillərini bolqar və
Türkiyə türkcəsində alırlar. Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK-ın) bütün dünyada yaşayan
azərbaycanlıların sayına dair 2006-cı ildə yaydığı məlumata görə, Bolqarıstanda 65,000 nəfər etnik
azərbaycanlı yaşayır. 2001-ci ildə aparılan rəsmi əhali siyahıyaalınmasına əsasən Bolqarıstan Respublikasının
ümumi əhalisi 7,928,901 nəfər olub. Onlardan dini inancına əsasən müsəlmanların ümumi sayı 966,978
nəfər, sünnilər 913,957 nəfər, şiələr isə 53,021 nəfəri təşkil edir. Öz milliyyətini türk olaraq qeyd edənlərin
sayı 746,664 nəfər. Onlardan: Ana dilini türkcə olaraq qeyd edənlərin ümumi sayı 720,136 nəfər, bolqarca
olaraq qeyd edənlərin ümumi sayı isə 26,147 nəfərdir. 2001-2011-ci illər arası, yəni son iki siyahıyaalınma
tarixləri arası zaman intervalında 131,539 nəfər Bolqarıstan sakini daimi yaşamaq üçün ölkəni tərk edərək
digər ölkələrə köç ediblər. Son illər Bolqarıstanda məskunlaşan azərbaycanlıların da, xeyli fəallaşdıqları hiss
olunur. Bu da heç şübhəsiz ki, Azərbaycan dövlətini xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasına
göstərdiyi diqqət və qayğının nəticəsidir. Onu da qeyd edək ki, Bolqarıstan respublikasında diaspora
təşkilatlarının formalaşmasında bu ölkədəki səfirliyimiz də yaxından iştirak edir, onlara bacardığı köməkliyi
göstərir.
Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyi və "Azərbaycanın dostları" Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Bolqarıstan Teleqraf Agentliyinin (BTA) inzibati binasında 20 Yanvar
faciəsinin 25-ci ildönümü ilə bağlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Məclisinin baş katibi Asəf Hacıyev, Bolqarıstanın Azərbaycandakı sabiq səfiri İvan Palçev, Sofiya
Dövlət Universitetinin rektoru İvan İlçev, "Azərbaycanın dostları" Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq
cəmiyyətinin üzvləri, Bolqarıstan KİV nümayəndələri, o cümlədən səfirliyin əməkdaşları və Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir Azərbaycanın müstəqilliyi uğrunda şəhid olmuş insanların
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra tədbiri Bolqarıstanın Azərbaycandakı sabiq
səfiri, "Azərbaycanın dostları" Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri İ. Palçev açaraq, qonaqlara
tədbirdə iştiraka görə təşəkkürünü bildirib.
Diplomat Bakıda çalışdığı müddət ərzində Şəhidlər Xiyabanını hər il ziyarət etdiyini, Sovet ordusu
tərəfindən Azərbaycan xalqının azadlıq istəyinə qarşı törədilmiş qanlı cinayəti qınadığını bildirib.
Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfiri Emil Kərimov çıxışında 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə
Sovet İmperiyası tərəfindən Azərbaycanda kommunist rejimini saxlamaq, milli azadlıq hərəkatını boğmaq,
xalqın torpaq uğrunda mübarizliyini sındırmaq məqsədi ilə Bakıya xüsusi hərbi birləşmələr və zirehli
texnikaların yeridildiyini deyib. O, ölkəmizin azadlığı uğrunda küçələrə çıxan geniş xalq kütləsinə,
silahsız, dinc əhaliyə qarşı xüsusi qəddarlıqla hərbi əməliyyat keçirildiyini, yalnız Bakıda 130-dan çox mülki
şəxsin amansızcasına öldürül-düyünü, 600-dən çox adamın yaralandığını bildirib. Diplomat faciəyə yalnız
Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi dövründə hüquqi-siyasi qiymət
verildiyini vurğulayıb. Bolqarıstanda səfərdə olan Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament
Məclisinin baş katibi Asəf Hacıyev 20 Yanvar hadisələri, Dağlıq Qarabağ həqiqətləri, tarixi faktlar,
ermənilərin hərbi təcavüzü, bunun ağır nəticələri barədə tədbir iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Tədbirdə
"Standart" qəzetinin müxbiri xanım Olya Al-Ahmed, Bolqarıstan Teleqraf Agentliyinin müxbiri Nikolay
Tekeliev, sabiq millət vəkili Rəmzi Osman və MDB Xalqları Dostluq Federasiyasının sədr müavini Beço
Yakimov çıxış edərək 20 Yanvar hadisələrini tənqid edib, bunun insanlığa qarşı törədilən cinayət olduğunu
bildiriblər. Mərasimdə "Lider" televiziyası tərəfindən çəkilən "Qanlı Yanvara aparan yol" adlı sənədli film
nümayiş etdirilib, faciə barədə bolqar dilində materiallar təqdim olunub.
Bundan əlavə, Bolqarıstan Teleqraf Agentliyində, "Sofiya Ticarət və Sənaye Palatasının" internet saytında
və Bolqarıstanın bir sıra internet saytlarında 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məlumatlar dərc olunub. 20 Yanvar
faciəsi ilə bağlı Azərbaycanın Bolqarıstandakı səfirliyində də anım mərasimi keçirilib. Mərasimi 20 Yanvar
faciəsində şəhid olmuş insanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Səfir Emil Kərimov tədbirdə iştirak
edən Bolqarıstan ictimaiyyətinin nümayəndələrinə 20 Yanvar faciəsi barədə ətraflı məlumat verib. Bolqarıstan
ictimaiyyətinin 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı geniş məlumatlandırılması məqsədilə səfirlik tərəfindən
Bolqarıstanın dövlət və özəl strukturlarına, KİV- lərə, ölkədə akkreditə olunmuş diplomatik korpus və
beynəlxalq təşkilatların nümayəndəliklərinə məlumatlar göndərilib.
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Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Koimitəsinin rəsmi internet saytında Bolqarıstanda
yalnız 3 diaspor Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatlarında da qeyd olunur ki, Bolqarıstanda
azərbaycanlılara aid diaspora təşkilatlarının sayı azdır. təşkilatının fəaliyyət göstərdiyi əksini tapır. Burada
maraqlı məqamlardan biri isə ondan ibarətdir ki, bu ölkədəki 3 diaspor təşkilatının hər üçü eyni adlaBolqarıstan Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti adı altında fəaliyyət göstərir. Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyəti-2003-cü ildə yaradılıb. Cəmiyyət əsasən ölkənin Blaqoevqrad şəhərində fəaliyyət göstərir.
Balaqardaş Sultanovun sədrlik etdiyi təşkilatın əsas məqsəd və vəzifəsi Azərbaycanla Bolqarıstan arasında
dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir. Fəaliyyət göstərdiyi 12 il ərzində cəmiyyət sözügedən.istiqamətdə
bir sıra uğurlu addımlar atıb. Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq
Qarabağ problemi və Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində fəal iştirak edir. Digər
Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti-2004-cü ildə Bloqoevqrad şəhərində təsis edilib. Cəmiyyət
sözügedən şəhərdə yerləşən Amerika Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr tərəfindən yaradılıb.
Təşkilatın daimi sədri olmur. Hər üç aydan bir qurumun toplantısı keçirilir və cəmiyyətə yeni sədr seçilir.
Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti əsasən bolqar tələbələrlə azərbaycanlı tələbələr arasında
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, hər iki ölkənin təhsil ocaqları arasında əlaqələrin qurulması istiqamətində
çalışır. Bundan başqa cəmiyyət mütəmadi olaraq Bloqoevqrad şəhərindəki Amerika Universitetində
Azərbaycanla bağlı tədbirlər təşkil edir, ölkəmizin həqiqətlərini həmin təhsil ocağında oxuyan xarici ölkələrin
gənclərinə çatdırır. Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinə, təkcə bu ölkədə təhsil alan azərbaycanlı
tələbələr deyil, eləcə də bolqar gənclər də üzvdürlər. Digər bir Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti2005-ci il, iyul ayının 5-də Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində yaradılıb. Bu təşkilat Bakı ilə Sofiya
arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə öz töhfəsini vermək üçün təsis edilib. Cəmiyyət
Azərbaycan tarixində olan əlamətdar günləri, eləcə də 20 Yanvar, Xocalı soyqırımı kimi tarixləri hər il qeyd
edir. Müsbət dəyərləndirilməli olan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinə sədrliyi, əslən Bolqarıstandan olan N. Petev edir. Həmçinin Bolqarıstanın Yazıçılar Birliyinin
sədri vəzifəsini cira edən N. Petev iki ölkənin şair və yazıçıları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə maraq
göstərir. Fəaliyyət göstərdiyi 10 ilə yaxın müddət ərzində Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti bu
ölkənin bir sıra rəsmi və qeyri-rəsmi qurumları ilə normal əməkdaşlıq mühiti yarada bilib. Məhz, bu
qarşılıqlı münasibətlər Azərbaycanın Bolqarıstanda daha yaxından tanınmasına yardımçı olub. 10 iyun 2014cü il tarixində Bolqarıstanın Sofiya Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dili və Mədəniyyəti
Mərkəzində "Qarabağ guşəsi" yaradılıb.
Guşənin yaradılması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət
Dəstəyi Şurasının qərarı ilə həyata keçirilən "Xarici ölkə universitetlərində Qarabağla bağlı informasiya
guşələrinin yaradılmasına dair təşəbbüslər" layihəsi çərçivəsində reallaşdırılıb. "Qarabağ guşəsi" nin açılış
mərasimində söz alan ADMM-nin müdiri S.Şıqayeva tədbiri açıq elan edərək, qonaqlara tədbirin məqsədindən
və Qarabağın ölkəmiz üçün mühüm bir məsələ olduğu barədə məlumat verib. Sonra söz Bakıdan gələn
qonağa, "Azərbaycan-Bolqarıstan Dostluğunun İnkişafına Yardım" İctimai Birliyinin sədri və Bakıda bolqar
dilində çap olunan "Akord" beynəlxalq jurnalının redaktoru Mariya Hüseynova-Atanasovaya verilib. Xanım
Hüseynova tədbir iştirakçılarına Qarabağın tarixindən danışıb, həmçinin Qarabağın tarixi və mədəniyyəti,
Qarabağ münaqişəsi və Şuşa haqqında filmlər nümayiş olunub. Azərbaycanın musiqi beşiyi olan Qarabağ
həmişə torpağımıza görkəmli musiqiçilər, bəstəkarlar verib. Regionun musiqisi ilə tanış etmək üçün
Azərbaycan muğam sənətinin korifeyi Xan Şuşinskinin ifasında "Qarabağ şikəstəsi" təqdim olunub. Tədbirdə
iştirak edən qonaqlar qeyd ediblər ki, Bolqarıstanda Qarabağla bağlı məlumat yoxdur və adi insanlar Qarabağ
həqiqətlərindən məlumatsızdırlar. Sonda bolqar qonaqlarımız Azərbaycanı Bolqarıstanda tanıtmaq üçün bir
neçə təklif irəli sürüblər və bu sahədə mədəniyyətin, musiqinin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıblar.
“Paralel”.-2015.-17 fevral.-№ 30.-S.10.
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Əlizaman Rəhimov Moskvanın və bütün Rusiyanın patriarxı Kirillin fərmanı ilə Rus Pravoslav
kilsəsinin III dərəcəli “Müqəddəs mömin Moskva knyazı Daniil” ordeninə layiq görülüb
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) Moskva vilayət bölməsinin sədri, “Günay” İstehsalatKommersiya Firmasının rəhbəri Rusiyanın əməkdar inşaatçısı Əlizaman Rəhimov Moskvanın və bütün
Rusiyanın patriarxı Kirillin fərmanı ilə Rus Pravoslav kilsəsinin III dərəcəli “Müqəddəs mömin Moskva knyazı
Daniil” ordeninə layiq görülüb. Ordeni Krutitsa və Kolomna mitropoliti Yuvenali mömin knyazlar Pyotr və
Fevroninin şərəfinə Domodedovo şəhərində inşa edilən kilsədəki mərasim zamanı təqdim edib. Krutitsa və
Kolomna mitropoliti Yuvenali yüksək ordeni təqdim edərək, məbədlərin tikintisində və bərpasında iştirak
etdiyinə, Moskva vilayətinin Domodedovo şəhərinin inkişafına və abadlaşdırılmasına, habelə Rusiya ilə
Azərbaycan arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsinə verdiyi töhfələrə görə Ə.Rəhimova
şəxsən öz adından, Moskva və bütün Rusiya patriarxı adından minnətdarlığını bildirib.
Ə.Rəhimovdan başqa, “Günay” şirkətinin baş direktorunun müavini V.İ.Karamnov, kilsənin
tikintisində yaxından iştirak edən şirkətin digər nümayəndələri də kilsə mükafatlandırılıb və Moskva Yeparxiya
İdarəsinin fəxri fərmanlarına layiq görülüblər. Domodedovo şəhər dairəsinin başçısı Leonid Kovalevski,
Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfirliyinin müşaviri Aqşin Əliyev, ÜAK-ın Moskva
vilayəti üzrə regional bölməsinin icraçı direktoru Araz Mürsəliyev və başqaları mərasimdə çıxış edərək yerli
sakinləri yeni kilsənin açılışı münasibətilə təbrik ediblər.
Qeyd edək ki, soydaşımız Ə. Rəhimovun rəhbərlik etdiyi “Günay” firması Moskva vilayətində aparıcı
və etibarlı tikinti şirkətlərindən biri sayılır. Şirkət eyni zamanda maarifləndirmə və xeyriyyəçilik fəaliyyətinə də
xüsusi diqqət ayırır.
18 fevral 2015
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Rusiya Federasiyası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndələri Mixail Babiç və Aleksandr Beqlov
Ulyanovsk şəhərinə səfər çərçivəsində Azərbaycan diaspor nümayəndələri ilə görüş keçirib
Rusiya Federasiyası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndələri Mixail Babiç və Aleksandr Beqlov
Ulyanovsk şəhərinə səfər çərçivəsində Azərbaycan diaspor nümayəndələri ilə görüş keçirib, ulu öndər Heydər
Əliyevin abidəsini ziyarət ediblər. Ziyarət zamanı yüksək vəzifəli qonaqları Ulyanovsk vilayətinin qubernatoru
Serqey Morozov və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Ulyanovsk regional bölməsinin sədri İslam
Hüseynov başda olmaqla təşkilatın kollektivi müşayət edib.
Abidənin ucaldılması ilə bağlı məlumat verən İ.Hüseynov lahiyənin reallaşmasında qubernator Sergey
Morozovun rolunu xüsusi vurğulayıb. Daha sonra rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyəti barədə danışan ÜAK-ın
regional bölməsinin rəhbəri İ.Hüseynov həyata keçirilmiş layihələr - Xalqların Dostluq Kuboku uğrunda minifutbol turniri, “Neftçi ÜAK” futbol komandası, azərbaycanlı gənclər üçün yaradılmış həftəsonu məktəbi,
çoxsaylı mədəni və xeyriyyə tədbirləri haqqında geniş məlumat verib. O, 2010-cu ildə Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə təmir edilmiş 78 saylı məktəbə Azərbaycanın ümummilli lider Heydər Əliyevin adının
verildiyini də xatırladıb.
Ulyanovsk vilayətinin qubernatoru Serqey Morozov bildirib ki, azərbaycanlılar bölgənin ən aktiv
diasporudur, ÜAK-ın Ulyanovsk regional bölməsi isə millətlərarası münasibətlərin qurulmasında ən etibarlı və
işgüzar tərəfdaşıdır.
Rusiya Federasiyası Prezidentinin səlahiyyətli nümayəndəsi Aleksandr Beqlov isə azərbaycanlılar
haqqında hər zaman yüksək fikirdə olduğunu deyib: “Mən azərbaycanlıların yaxşı dost, səmimi və mehriban
olduqlarını bilirdim, Ulyanovskda gördüklərim isə bu fikirlərimi bir daha təsdiqlədi”.
18 fevral 2015
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Avropada Azərbaycan və Türk diasporu birgə Xocalı aksiyaları keçirir
Xocalı qurbanları Almaniyanın Tangerhütte şəhərində anılıb
Almaniyanın Tangerhütte səhərində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. Ölkənin ZaxhsenAnhalt əyaləti üzrə fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə
əsasən yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, Sosial Demokrat Partiyasının Tangerhütte şəhər şöbəsini sədri
Robert Qravert və partiyanın üzvləri iştirak edib. Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri
Yaşar Niftəliyev qonaqları Xocalı faciəsində həlak olan insanların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etməyə
dəvət edib.
Sonra isə təşkilat rəhbəri Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Ermənistan
hərbi qüvvələrinin Xocalıda törətdiyi soyqırım haqqında iştirakçılara məlumat verib. Yaşar Niftəliyev
Ermənistanın işğal altında saxladığı Dağlıq Qarabağ və yeddi rayonun Azərbaycan ərazisinin ayrılmaz hissəsi
olması haqqında BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələri xatırladıb. O, həmçinin ABŞ-ın Kaliforniya, Texas, NyuCersi, Men və digər ştatlarının, eləcə də Kanada, Kolumbiya, Çexiya, Sudan, Honduras, Meksika, Peru,
Pakistan kimi ölkələrin parlamentlərinin Xocalı soyqırımını rəsmən tanıdığını iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.
Sosial Demokrat Partiyasının yerli şöbəsinin rəhbəri Robert Qravert isə çıxış edərək Azərbaycanın mövqeyini
dəstəklədiyini bildirib. O, gələcəkdə Azərbaycan həqiqətlərinin Almaniya ictimaiyyətinə çatdırılmasına
yardım göstərəcəyini vurğulayıb. Almaniyanın Bielefeld şəhərində Xocalı yürüşü keçirilib "Xocalıya ədalət"
kampaniyası çərçivəsində Almaniyanın Bielefeld şəhərində izdihamlı yürüş-mitinq keçirilib.
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunmuş aksiyada Almaniyanın Bielefeld, Hannover,
Hamburq və digər şəhərlərində yaşayan 400-dən çox soydaşımız, Türk icmasının, yerli ictimaiyyətin
nümayəndələri, iş adamları, ictimai-siyasi xadimlər iştirak edib. Almaniyanın Nordrayn-Vestfaliya federal
əyalətində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı və Türkiyə Gənclər
Təşkilatının (TGB) dəstəyi ilə keçirilən yürüş-mitinq Bielefeld şəhərinin mərkəzi meydanından başlayıb.
Mitinqdə Azərbaycan və alman dillərində Xocalı soyqırımı haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, bu vəhşilik
erməni millətçilərinin və onların havadarlarının Azərbaycan xalqına qarşı etnik təmizləmə və soyqırım
siyasətinin dəhşətli nümunəsidir. Mitinqdə Xocalı faciəsinin bir çox ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən soyqırım kimi tanınması, insanlığa qarşı törədilən bu qətliama digər dövlətilərin də tezliklə hüquqi
və siyasi qiymət verəcəyinə əminlik ifadə edilib. Aksiyada çıxış edənlər Almaniya hökumətini də bu faciəni
soyqırım kimi tanımağa çağırıb. Mitinqin sonunda Azərbaycan- Alman Dostluq Cəmiyyətinin qəbul etdiyi
bəyannamə oxunub. Bəyannamədə bəşəriyyətin ən qanlı cinayətlərindən biri olan Xocalı soyqırımına dünya
ictimaiyyətinin siyasi-hüquqi qiymət verməsinin zəruriliyi vurğulanıb. Mitinqdən sonra aksiya iştirakçılar
Bielefeld şəhərinin mərkəzi küçələri ilə hərəkət edərək Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyəti tərəfindən
tanınmasını və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğalına son qoymasını tələb ediblər.
Çox sayda Azərbaycan və Türk bayraqlarının dalğalandığı yürüş zamanı şəhər sakinlərinə soyqırımına dair
kitablar, jurnallar, broşürlər paylanıb. Yürüş zamanı səsgücləndirici vasitəsilə şəhərin sakinlərinə və qonaqlara
Xocalı faciəsi haqqında məlumat veriblər. Əllərində Xocalı dəhşətlərini əks etdirən fotoşəkilləri, plakat və
şüarları, Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını tutan aksiya iştirakçıları Azərbaycan və alman dillərində
"Qarabağa azadlıq", "Xocalıya ədalət", "Ermənistan qəsbkarları Azərbaycan ərazisindən rədd olsun" kimi
şüarlar səsləndiriblər. Bielefeldin Jahn-Platz meydanında sona çatan yürüş yerli kütləvi informasiya
vasitələrində işıqlandırılıb. Mitinq-yürüşdə çoxsaylı Azərbaycan və Türk cəmiyyətləri, o cümlədən AlmanAzərbaycan Mədəniyyət Evi, Bielefeld Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin üzvləri fəal iştirak edib.
Almaniyadakı Azərbaycan və Türk diasporu birgə Xocalı aksiyası keçirir Almaniyadakı Azərbaycan və
Türk diaspor təşkilatları Bielefeld Universitetində Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar məlumatlandırma
kampaniyasına başlayıb. Alman Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti, Atatürk Düşüncə Dərnəyi, Türkiyə
Gənclik Birliyi və Türk Akademisyenlər Birliyi bu məqsədlə təhsil müəssisəsinin foyesində Xocalı
soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr olunmuş stend qurub.
Azərbaycan, Türkiyə və Almaniya bayraqlarının asıldığı stenddə soyqırımından, eləcə də Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, erməni vəhşiliklərindən bəhs edən kitablar, jurnallar
və digər nəşrlər nümayiş etdirilir. Təşkilatçılar gün ərzində universitetin tələbə və müəllimlərinə Xocalı
soyqırım haqqında məlumat verərək, onlara Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən kitab, jurnal, broşürlər
paylayır. Qeyd edək ki, fevralın 18-dən başlayan aksiya ayın 21-dək davam edəcək. Məlumatlandırma aksiyası
yerli telekanalda geniş işıqlandırılıb. Belçikada Azərbaycan və Türk diasporu Xocalı qurbanlarının xatirəsini
anıb Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ərəfəsində Belçikadakı Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları Gent
şəhərində anım mərasimi keçirib.
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Azərbaycan Belçika Dostluq Cəmiyyəti, Gent Türk Ocağı və Vlander Müstəqil Təşkilatlar Federasiyası
(UFZO-VLF) birgə gerçəkləşdirdiyi tədbirdə Xocalı faciəsi barədə qısa məlumat verildikdən sonra bir
dəqiqəlik sükutla soyqırım qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Daha sonra Azərbaycan Respublikasının Belçika
Krallığındakı Səfiri, Avropa İttifaqı yanında Nümayəndəliyin rəhbəri Fuad İsgəndərov, Azərbaycan
Respublikası Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi
Qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov, Türkiyənin Anves Baş konsulu Ali Sevim, "Belçika-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyəti"nin sədri Ayhan Dəmirçi, Gent Türk Ocağının sədri Erdal Böcük, Vlander Müstəqil Təşkilatlar
Federasiyasının rəhbəri Ceylan Kara və digərləri çıxış edib. Çıxış edənlər XX əsrin ən dəhşətli faciələrindən
olan Xocalı soyqırımından, erməni vəhşiliklərindən danışıb, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropa, dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında türk xalqlarının dəstəyinin vacibliyindən söz açıblar. Sonda tədbirin
təşkilatçılarından biri Azərbaycan Belçika Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi iştirakçılara Azərbaycan
Respublikasının üçrəngli bayrağını hədiyyə edib. Gent Türk Ocağının qərargahında keçirilən tədbirdə
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi, Gent bələdiyyəsinin üzvləri, bir çox təşkilatların
rəhbərləri və təmsilçiləri, yerli jurnalistlər də iştirak edib. Brüsseldə Avropada təhlükəsizliyə dair toplantı
öz işinə başlayıb. Toplantıda Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov da iştirak edir. Belçika Krallığının
paytaxtı Brüsseldə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə "Avropada etimadın bərpa olunması" mövzusunda toplantı öz işinə başlayıb. Bu ilin aprelində
Bakıda keçiriləcək III Açıq Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıq xarakteri daşıyan görüşdə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq dövlət və hökumət başçıları, keçmiş nazirlər, tanınmış siyasi xadimlər
iştirak edir. Toplantıda dini radikalizm məsələsində əsas prinsiplər, bu istiqamətdə Avropa İttifaqının rolu,
qitədə etimadın bərpası və sülhün təşviq edilməsi istiqamətində qlobal liderlərin addımları, bu sahədə
qadınlara və gənclərə səlahiyyətlərin verilməsi, sosial media rolu kimi və digər məsələlər müzakirə olunur.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın eks-prezidenti Vayra Vike-Frayberqa
toplantını giriş sözü ilə açaraq Avropada etimadın bərpa olunması, sülh və sabitliyin qorunması barədə
danışıb. O bildirib ki, bu məsələdə bir sıra ölkələr beynəlxalq razılaşmalara hörmətlə yanaşmalıdır, hər bir
ölkənin üstünlüyü onun hüquq və normalara göstərdiyi hörmətdir.
Daha sonra V.Vike-Frayberqa Avropa ilə Asiyanın əməkdaşlığı və bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi,
müştərək cəmiyyətlərin formalaşması məsələlərindən danışıb. Serbiyanın eks-prezidenti Boris Tadiç də
Avropada sülh və sabitlik məsələlərinə toxunaraq qitədə yeni təhlükəsizlik arxitekturasına, yeni şərq
tərəfdaşlığı strategiyasına və Avropa ittifaqının genişlənmə siyasətinin tamamlanmasına ehtiyac olduğunu
bildirib. Toplantıda İtaliyanın keçmiş xarici işlər naziri Franko Frattini, Ukraynanın sabiq dövlət başçısı Viktor
Yuşşenko və digərləri Avropa məkanında əməkdaşlığın inkişafı yolları, dünya iqtisadiyyatındakı vəziyyətlə
bağlı çıxış edib. İki gün davam edəcək toplantıda Avropada etimadın bərpa edilməsi üçün beynəlxalq
ictimaiyyətin rəy və təklifləri müzakirə ediləcək, bu ilin aprel ayında Bakıda keçiriləcək III Açıq Cəmiyyətlər
Forumunun məqsəd və vəzifələri barədə fikir mübadiləsi aparılacaq, müəyyən tövsiyələr irəli sürüləcək.
Toplantıda vurğulanıb ki, Bakı forumu yeni dünya düzənində etimadın bərpası üçün dünya liderlərinə geniş
əməkdaşlıq imkanları yaradır. Qeyd edək ki, təbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü Nazim İbrahimov, Azərbaycan Respublikasının Belçika
Krallığında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri və eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı
yanında Nümayəndəliyinin başçısı Fuad İsgəndərov da iştirak edib.
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Xocalı soyqırımına həsr olunmuş müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilmişdir
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Almaniya, Niderland, Belçika, Danimarka, İsveçrə, Polşa,
İsveç, Finlandiya, Latviya, Litva, Estoniya, Rumıniya, Macarıstan, Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan
diaspor təşkilatları tərəfindən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilmişdir.
Avropanın bir sıra şəhərlərinin mərkəzi küçə və meydanlarında yürüş, etiraz aksiyaları təşkil olunmuş, bəzi
şəhərlərin ictimai nəqliyyatında Xocalı soyqırımından bəhs edən videoçarxlar nümayiş etdirilmiş, fotosərgilər
təşkil olunmuşdur.
2015-ci ilin fevral ayı ərzində Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci
ildönümü ilə bağlı 70-dən çox tədbir keçirilmişdir. Həmvətənlərimiz yaşadıqları ölkələrin dövlət və hökumət
strukturlarını erməni təcavüzkarlarının törətdikləri cinayət barədə məlumatlandırmaq məqsədilə görüşlər
keçirmiş, ictimai və siyasi xadimlərə müraciətlər və məktublar ünvanlamışlar.
Benilüks Azərbaycanlılar Konqresi (BAK) Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar fevralın 23-dən
Benilüks ölkələrində "Xocalı həftəsi" elan etmiş, Belçika, Niderland və Lüksemburqdakı Azərbaycan diaspor
təşkilatları tərəfindən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir. BAK, həmçinin,
soyqırımın 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Avropa İnsitutlarının rəhbərlərinə və Avropa Parlamentinin 751 millət
vəkilinə ünvanlanmış Bəyannamə qəbul etmişdir. Xocalı soyqırımının dəhşətlərinə həsr olunmuş və Avropada
ilk olaraq Brüsseldə nümayiş etdirilən "Üç nəsil bir soyqırım" adlı sərgi Niderland Krallığının Aalten şəhərində
baş tutmuşdur. Fotosərgidə 1992-ci ildə Xocalıda, eləcə də Azərbaycanın digər işğal olunmuş ərazilərində
çəkilmiş və ermənilərin törətdiyi soyqırımlar, vəhşiliklər, işgəncələri əks etdirən 125 foto nümayiş olunmuşdur.
İslam Konfransı Gənclər Forumunun mədəniyyətlərarası dialoq üzrə Baş koordinatoru Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan
Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı Səfirliyi, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı (AMOR) və
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi tərəfindən təşkil edilən tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyeva Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı törədilmiş Xocalı soyqırımının
təfərrüatları, baş verdiyi şərait və fəsadları barədə iştirakçıları məlumatlandırmışdır. Sonda “Xocalıya ədalət”
beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində nəşr olunan yeni toplunun rus dilində buraxılışının təqdimatı da
keçirilmişdir. Bundan başqa, kampaniya çərçivəsində Almaniyanın Bielefeld, İsrailin Tə l-Əviv şəhərlərində
və digər yerlərdə izdihamlı yürüş-mitinqlər keçirilmişdir. Qeyd edək ki, "Xocalıya ədalət" beynəlxalq
kampaniyasına Almaniya, Fransa, İsveç, Niderland, ABŞ, Kanada, Rusiya, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan və
digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları da fəal şəkildə dəstək verməyə çalışır.
Bundan başqa, Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Avropa Parlamentinin qarşısında etiraz aksiyası
keçirilmişdir. Vaşinqtonda isə Ermənistan səfirliyi, Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı ("NAYO") və
Oslo Azərbaycan Evi tərəfindən Norveç parlamentinin binası qarşısında mitinqlər təşkil olunmuşdur.
Fevralın 25-də ABŞ-ın Arizona Ştat Senatı və ABŞ-ın Texas ştatının Nümayəndələr Palatasının üzvü Jin Vu
Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar bəyanat yaymış, Corciya ştatının Qubernatoru Natan Dil Xocalı
soyqırımının ildönümü ilə bağlı bəyanat imzalamışdır. ABŞ-ın Nyu-Meksiko və Yuta ştatlarının qubernatorları
Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı məktub imzalamışlar ki, bununla da ABŞ-da Xocalı soyqırımını tanıyan
ştatların sayı 17-yə çatmışdır. Bundan başqa, Azərbaycan-Amerika Alyansı Nyu-Yorkda və Vaşinqtonda ABŞ
ictimaiyyətini Xocalı faciəsi haqqında məlumatlandırma kampaniyası keçirmişdir.
Fevralın 27-də Xocalı soyqırımında günahsız insanların qətlə yetirilməsinə etiraz olaraq Ermənistanın BMTdəki Daimi Nümayəndəliyi və BMT-nin mənzil qərargahı qarşısında aksiya keçirilmişdir. Azərbaycan NyuYork Assosiasiyasının təşkil etdiyi aksiyada Azərbaycan, Türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri iştirak
etmişlər.
Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Rusiyanın, Ukraynanın bir çox bölgələrində, Belarus və
Moldovada da faciəyə həsr olunmuş silsilə tədbirlər keçirilmiş, Türkiyə, Gürcüstan, Qazaxıstanda geniş təbliğat
kampaniyası aparılmışdır.
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsinin konsert
salonunda Çukorova Dövlət Simfonik orkestrinin müşayiətilə “Türkiyə-Azərbaycan dostluq konserti” adlı
simfonik musiqi gecəsi keçirilib. Konsertdə Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, professor
Firəngiz Əlizadənin “İntizar” operasından seçmələr, eləcə də bəstəkarın “Nağıllar”, “Metamorfoza” və digər
əsərlərindən parçalar səsləndirilib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Ankaradakı səfirliyinin, Adana
Böyükşəhər Bələdiyyəsinin nümayəndələri, Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin sədri Yaqub
Bulut, təşkilatın sədr müavini, həmçinin Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) sədr
müavini, əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Novruzov və digər qonaqlar iştirak edib. Konsertdən sonra
Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin sədri Yaqub Bulut, dərnəyin sədr müavini Cahangir
Novruzov mətbuat nümayəndələri üçün brifinq keçirib.
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Brifinqdə Xocalı soyqırımı və onun nəticələri barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki,
soyqırımın törədilməsindən 23 il keçməsinə baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti, beynəlxalq təşkilatlar faciəyə
laqeyd münasibət göstərərək bu ədalətsizliyə susur. Təşkilat rəhbərləri soyqırımın ildönümü ilə əlaqədar
fevralın 27-də Çukurova Üniversitetində, Adana Bilim və Texnologiya Üniversitetində “Həqiqi Xocalı
soyqırımı və qondarma erməni soyqırımı" mövzusunda konfransın keçiriləcəyini bildiriblər. Qeyd edək ki,
konsert Türkiyənin Adana şəhərində fəaliyyət göstərən Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin
təşkil etdiyi Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünə həsr edilmiş tədbirlər çərçivəsində keçirilib
Almaniyanın Türingiya vilayətində Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini anmaq və yerli ictimaiyyəti
məlumatlandırmaq məqsədi ilə “İnsanlıq üçün ayağa qalx” (“Stand up for Humanity”) adlı tədbir keçirilib.
Türingiya Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası tərəfindən Yena şəhərinin “Beynəlxalq Mədəniyyət
Mərkəzi”ndə təşkil olunmuş tədbirdə vilayətinin müxtəlif universitetlərində təhsil alan alman və xarici
ölkələrdən olan tələbələr iştirak edib. Türingiya Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası fəallarından olan Emil
Mirzəyev iştirakçılara məlumat verərək bildirib ki, tədbir terror, separatizm və soyqırımdan illərdir əziyyət
çəkən Azərbaycan xalqının yaşadığı, 26 fevral 1992-ci ildə dünyanın gözü qarşısında Ermənistan dövləti
tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımına həsr olunub. E.Mirzəyev bu soyqırımın yalnız azərbaycanlılara qarşı
deyil, bütün insanlığa qarşı törədilmiş cinayət hadisəsi olduğunu vurğulayıb.
Təşkilat üzvünün çıxışından sonra Xocalı soyqırımı barədə sənədli film nümayiş etdirilib. Daha sonra
təşkilatın fəal üzvlərindən Murad Cəlalov diqqəti Azərbaycan ərazilərinin işğalı və Xocalı hadisələri zamanı
əsir düşmüş və girov götürülmüş insanların taleyinə yönəldib, ermənilərin girovluqda olan şəxslərlə amansız
davranışılarını, onlara dəhşətli işgəncələr verməsini xüsusi vurğulayıb. O, Dilqəm Əsgərov, Şahbaz Quliyev və
Həsən Həsənovun doğulduqları torpaqları ziyarət edərkən ermənilər tərəfindən girov götürülməsi, sonuncunun
isə girovluqda öldürülməsi barədə də tədbir iştirakçılarını məlumatlandırıb və bütün bunların dünyanın gözü
qarşısında baş verdiyini vurğulayıb. M.Cəlalov gəncləri ermənilər tərəfindən azərbaycanlılara qarşı törədilmiş
soyqırım və vəhşiliklərə insanlıq adına səssiz qalmamağa çağırıb. Çıxışlardan sonra Qarabağ müharibəsindən
bəhs edən “Fəryad” filmi nümayiş etdirilib. Tədbir zamanı xüsusi stenddə erməni terrorunu və vəhşiliyini əks
etdirən kitab, jurnal və fotolar sərgilənib. Nümayiş olunan nəşrlərə maraq göstərən tədbir iştirakçılarına erməni
terroru və Xocalı soyqırımı barədə disklər paylanılıb.
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ərəfəsində faciə qurbanlarının xatirəsi Belarusun paytaxtı Minskdə
anılıb. Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi Beynəlxalq İctimai Birliyi və qurumun gənclər təşkilatının
təşəbbüsü ilə Bakı Slavyan Universitetinin M.Tanka adına Universitetin nəzdində fəaliyyət göstərən
Azərbaycan dili və mədəniyyəti mərkəzində anım mərasimi keçirilib. Mərasimdə Azərbaycan Respublikasının
Belarus Respublikasındakı səfirliyinin nümayəndələri, Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin təmsilçiləri və
tələbələr iştirak edib. Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədri Natiq Bağırov və Konqresin İdarə
Heyətinin üzvü Məzahir Yusifov çıxış edərək 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı
şəhərində azərbaycanlılara qarşı soyqırım aktı törətməsindən danışıblar. Onlar bu faciənin Azərbaycan xalqının
tarixində ən böyük və ən qəddar qanlı hadisə olduğunu vurğulayıblar. Belarus Azərbaycan İcmalarının
Konqresi gənclər təşkilatının sədr müavini Soltan Məmmədov Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusilə Xocalı
soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında gənclərin böyük rolu olduğunu qeyd edib. Minsk şəhərinin
universitetlərinin məzun və tələbələri müxtəlif çıxışlarla Xocalı soyqırımına və Ermənistan hərbi qüvvələrinin
dinc əhaliyə qarşı törətdiyi vəhşiliklərə öz etirazını bildirib. Tədbir iştirakçıları soyqırımın Belarus
ictimaiyyətində tanınması və təbliğ olunması ilə bağlı geniş müzakirələr aparıblar.
İndoneziyanın paytaxtı Cakarta şəhərində İslam Konfransı Gənclər Forumunun dəstəyi ilə “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində yürüş və İndoneziyanın, həmçinin Cənub-Şərqi Asiyanın ən böyük
məscidində minlərlə insanın iştirakı ilə soyqırım qurbanlarının xatirəsinin anım mərasimi keçirilib. Cakartanın
mərkəzi küçələrində keçirilmiş kütləvi yürüşdə azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı, xeyli sayda indoneziyalı da
iştirak edib. Onlar İndoneziya və ingilis dilində Xocalıya ədalət, Ermənistanın aqressiv siyasətindən əl çəkməsi
və işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarından çıxmasını tələb edən şüarlar səsləndiriblər. Azərbaycan diaspor fəalı,
tələbə Elmar İskəndərov yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələrinə Azərbaycan həqiqətləri haqqında
məlumat verib. Cakartanın "İstiqlal" məscidində Xocalı qurbanlarının ruhuna qılınan namazda minlərlə adam, o
cümlədən dövlət qurumlarından olan yüksək vəzifəli şəxslər və din xadimləri iştirak edib. Azərbaycanlı tələbə
Elmar İskəndərov və "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq informasiya kampaniyasının İndoneziya üzrə koordinatoru
İmas Choirun Nisa Fujiati Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların işğalı,
həmçinin Xocalı soyqırımı haqqında camaat namazına gəlmiş minlərlə insana geniş məlumat verib, onları
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında dəstək olmağa və soyqırım qurbanlarının ruhuna dua
etməyə çağırıblar. Bundan başqa, İslam Konfransı Gənclər Forumunun İndoneziya nümayəndəliyi İndoneziya
prezidentinə, parlamentinə və eyni zamanda Cakartada yerləşən Ermənistan səfirliyinə minlərlə İndoneziyalı
tərəfindən imzalanmış petisiya təqdim etməyi planlaşdırıb.
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Xatırladaq ki, "Xocalıya ədalət!" kampaniyası 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, İslam
Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə başlayıb. Hazırda faciənin mənəvi və siyasi-hüquqi tanınmasına yönəlmiş bu kampaniya dünyanın 40-dan
çox ölkəsində uğurla həyata keçirilir. Xocalı soyqırımını əks etdirən "Üç nəsil, bir soyqırımı" adlı əşya və foto
sərgisi İstanbul, Brüssel, Haaqadan sonra Ankarada – Türkiyə Böyük Millət Məclisinin himayəsində olan
Mustafa Necati Mədəniyyət Evində açılıb. Türkiyə Beynəlxalq Əlaqələr və Strateji Araşdırmalar Mərkəzi
(TÜRKSAM) və Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının dəstəyi ilə
Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi (TÜRKAZDER) tərəfindən təşkil edilən sərginin açılışında Türkiyə və
Azərbaycanın media nümayəndələri ilə yanaşı, rəsmi şəxslər də iştirak edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
(TBMM) sədr müavini Meral Akşener, Türkiyə-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Necdət
Ünüvar, millət vəkili, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Sinan Oğan, türkiyəli deputatlar
Hasan Hüseyin Türkoğlu, Azərbaycan Milli Məclisinin üzvü Elman Məmmədov, Azərbaycanın Türkiyədəki
səfirliyinin nümayəndələri, Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin rəhbəri Ənvər Türkoğlu, Türkiyənin bir sıra
həmkarlar təşkilatları və QHT-lərin təmsilçiləri, eləcə də Xocalı soyqırımının şahidləri sərginin açılışına
qatılıb. Türkiyənin Xocalı məsələsində həssaslığını ifadə edən və parlamentdəki Xocalı ilə bağlı fəaliyyətinə
toxunan Necdet Ünüvarın çıxışından sonra, TBMM-in sədr müavini Meral Akşener, Sinan Oğan və Elman
Məmmədov qara lenti kəsərək sərgini açıb. Açılışdan sonra sərgini gəzən qonaqlara TÜRKSAM təmsilçiləri
Xocalı soyqırımı haqqında geniş məlumat verib.
Millət vəkilləri “Üç nəsil, bir soyqırımı” xatirə kitabına ürək sözlərini yazıb. Ziyarətçilər onlara paylanan
türk və ingilis dillərində “Üç nəsil, bir soyqırımı” kitablarını maraqla qarşılayıb. “Üç nəsil, bir soyqırımı”
sərgisinə Avropada da böyük maraq var. Dünyanın hər yerindən sərgini izləmək imkanı əldə etmək üçün eyni
adlı virtual muzeyin də daxil olduğu www.3nesil1soykirim.org və www.3generations1genocide adlı internet
səhifələri ziyarətçilərin ixtiyarına verilib. Qeyd edək ki, Türkiyə Böyük Millət Məclisindəki Mustafa Necati
Mədəniyyət Evində təşkil edilən “Üç nəsil, bir soyqırımı” martın 1-dək davam edəcək.
"Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində Gürcüstanın Bolnisi şəhərində soyqırımı qurbanlarının xatirəsi
anılıb. Marneuli Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin Gənclər şöbəsinin dəstəyi ilə Bolnisi
Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinin təşkil etdiyi tədbirdə əsasən azərbaycanlı və gürcü gənclər, hər iki
xalqı təmsil edən ziyalılar iştirak edib. Qətliam nəticəsində şəhid olanların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edildikdən sonra Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası haqqında məlumat verilib. Bildirilib ki, məhz bu kampaniyanın uğurla həyata
keçirilməsi nəticəsində Xocalı və Qarabağ həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Kampaniya çərçivəsində
artıq bir neçə ildir ki, Gürcüstanda da sistemli təbliğat işlərinin aparıldığı qeyd edilib. Anım mərasimində çıxış
edən ziyalılar tədbirin əsas iştirakçısı olan gənclərə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarının işğal etməsi, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi və bu müharibənin ən dəhşətli qətliamı Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verib.
Bir gecədə bütün şəhəri yer üzündən silən, dinc sakinləri isə işgəncələrlə qətlə yetirən Ermənistan hərbi
birləşmələrinin vəhşilikləri haqqında gənclərlə müzakirələr aparılıb. Çıxış edənlər gürcü xalqının da
Ermənistanın azərbaycanlıların qarşı həyata keçirdiyi soyqırıma biganə qalmadığını, baş verənlərlə əlaqədar
dərin təəssüf hissi keçirdikərini deyib. Azərbaycan və gürcü ziyalıları tezliklə dünya ictimaiyyətinin
Azərbaycan həqiqətlərinə laqeyd qalmayacağına, Xocalıya ədalətin bərpa olunacağına, bu dəhşətli qətliamın
günahkarlarının cəzalandırılacağına inandıqlarını vurğulayıb. Tədbirdə iştirak edən çox sayda gürcü gənc
“Xocalıya ədalət!” imzatoplama aksiyasına qoşularaq azərbaycanlı gənclərlə həmfikir olduqlarını nümayiş
etdiriblər. Qeyd edək ki, Gürcüstanda “Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində elan olunmuş Xocalı ayı
ərzində ölkənin 9 regionunda müxtəlif səpkili tədbirlər keçirilməkdədir.
Sakarya Universiteti Azərbaycanlı Tələbələr Birliyi Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümünü ilə əlaqədar
konfrans təşkil edib. Konfransda Milli Məclisin deputatı Sabir Rüstəmxanlı, Azərbaycanın İstanbuldakı
konsulu Seymur İlyaslı, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar, Sakarya
Universitetinin müəllim və tələbələri iştirak edib. Sakarya Universiteti Azərbaycanlı Tələbələr Birliyinin sədri
Aliq Bağırov Xocalı haqqında qısa məlumat verdikdən sonra çıxış edənlər Xocalı soyqırımının müxtəlif
coğrafiyalarda yaşayan Türk xalqlarını bir araya gətirəcək faciəli hadisə olduğunu deyiblər. Konfransda Xocalı
soyqırımını törədən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin yalanlarının birdəfəlik ifşası üçün Azərbaycan və
Trükiyənin daha sıx fəaliyyətinin vacibliyi vurğulanıb.
Qeyd olunub ki, 1918-ci ilin mart qırğınları və Xocalı soyqırımını törədən ermənilərin vəhşilikləri əsla
unudulmamalıdır. Konfransda digər türk xalqlarının qarşıladığı problemlərdən də bəhs olunub, 23 il əvvəl
Xocalıda baş verənlərin bu gün Şərqi Türkustan və Kərkükdə törədildiyi vurğulanıb. Gələcəkdə bütün bu
problemlərin yaşanmaması üçün gənclərin tarixi daha dərindən öyrənməsinin vacibliyi qeyd olunub.
Konfransda həmçinin Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən danışılıb, Türkiyə parlamentinin Xocalı
soyqırımını tanıyacağına ümid ifadə olunub.
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Tədbirdə “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının əhəmiyyəti barədə çıxışlar olub. Bildirilib ki, məhz bu
kampaniyanın nəticəsi olaraq dünyanın bir sıra ölkələrində Xocalı soyıqırımı tanıdılıb və qəbul
edilib. Çıxışlardan sonra Xocalı soyqırımına həsr edilmiş sənədli film nümayiş etdirilib və konfransda çıxış
edənlərə təşəkkür plaketləri təqdim olunub.
Litvanın Klaypeda şəhərində "AZƏRİS" azərbaycanlı icmasının mədəniyyət evində Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi yad edilib. Tədbirdə azərbaycanlılarla yanaşı, Klaypedada yaşayan belarus, tatar, ukrayn
cəmiyyətlərinin, Pribaltika Ukraynları Assosiasiyasının üzvləri də iştirak edib. Anım mərasimindən əvvəl
“AZƏRİS” cəmiyyətinin üzvləri Klaypeda şəhərinin küçələrində məlumatlandırma kampaniyası apararaq yerli
sakinlərə soyqırımı ilə bağlı broşür və vərəqələr paylayıblar. Tədbiri Azərbaycan icmasının üzvü Rəna
Məmmədova açdıqdan sonra soyqırımı qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Daha sonra
“AZƏRİS” cəmiyyətinin sədri Əliağa Məmmədov iştirakçılara Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü və
torpaqlarımızın 20 faizini işğal altında saxlaması, bir milyondan artıq insanın öz yurdundan didərgin düşməsi
və nəhayət, bu müharibənin ən dəhşətli cinayəti-Xocalı soyqırımı haqqında geniş məlumat verib. Ə.Məmmədov
Xocalı qətliamını XX əsrin ən qorxulu və xüsusi qəddarlıqla həyata keçirilmiş Xirosima, Xatın faciələri
müqayisə edib. Ə.Məmmədov Litva və bütün dünya ölkələrinin vətəndaşlarına müraciətlə “bu soyqırımı
haqqında hər kəs bilməlidir, biz bu faciəni unutmadıq və unutdurmayacağıq” – deyib. Daha sonra iştirakçıları
23 il əvvəl Xocalıda baş verənlərlə bağlı daha dolğun məlumatlandırmaq məqsədilə soyqırımı haqqında
qısametrajlı film nümayiş etdirilib. Filmin nümayişindən sonra tədbirdə iştirak edən digər icmaların
nümayəndələri də çıxış edərək Azərbaycan xalqının kədərinə şərik olduqlarını bildiriblər.
Almaniyanın paytaxtı Berlində “Erməni təcavüzünün tanıdılması“ İctimai Birliyinin sədri, yazıçı publisist
Səriyyə Müslümqızının alman dilində çap edilmiş “Dünya susmasın gərək” kitabının təqdimatı keçirilib.
Tədbirdə alman ictimaiyyətinin nümayəndələri, Azərbaycan Republikasının Almaniya Federativ
Respublikasındakı Səfirliyinin əməkdaşları, Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri, tələbə və doktorantlar iştirak
edib.Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin təşkil etdiyi mərasimdə təşkilatın rəhbəri
Samira Patzer-İsmailova Azərbaycan xalqının dərdinə şərik olduğu üçün tədbirdə iştirak edən almanlara
təşəkkür edib və Xocalı soyqırımı haqqında geniş məlumat verib. Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin
müşaviri Rizvan Nəbiyev isə Xocalı soyqırımının tarixi və siyasi aspektləri, həmçinin Cənubi Qafqazın hazırkı
geosiyasi vəziyyəti barədə çıxış edib. Alman alimi, Alman–Azərbaycan Forumunun idarə heyətinin üzvü
professor Vilfrid Furman isə Xocalı soyqırımının Avropada tanıdılması barədə danışıb və bu faciənin hələ də
ədalətli qiymət almadığını vurğulayıb. Daha sonra tədbirdə iştirak edənlər hüquqşünas, Alman-Azərbaycan
Forumunun icraçı direktoru Pərviz Yazdani, Səriyyə Cəfərova, “Tərxis olunmuş hərbçilərin gəncləri
maarifləndirmə” İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli, tələbə, Berlin Azad Universitetinin doktorantı Tural
Qasımov çıxış edərək Xocalı soyqırmının geniş təbliği ilə müzakirələr aparıb.
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin İstanbul şəhərində fotosərgi və konfrans
keçirilib. İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyi tərəfindən təşkil edilən tədbirə
Türkiyə və Azərbaycanın dövlət rəsmiləri, alimlər, mədəniyyət işçiləri və diaspor nümayəndələri qatılıb.
Konfransdan əvvəl iştirakçılar tədbirin keçirildiyi binanın qarşısında əllərində qara şar və plakatlar tutaraq
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsini yad ediblər. Daha sonra konfransı giriş sözü ilə açan İstanbul Türkiyə
Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlu Xocalı soyqırımı barədə danışaraq
bu faciənin bütün bəşəriyyət üçün mənəvi ləkə, insanlığa qarşı cinayət olduğunu qeyd edib. Sonra
Azərbaycanın İstanbuldakı Baş konsulu Həsən Zeynalov, Milli Məclisin deputatları Sabir Rüstəmxanlı, Aqil
Abbas, Fəzail İbrahimli, Anadolu Aydınlar Ocağının rəhbəri, professor İbrahim Öztek və başqalarının çıxışları
dinlənilib. Onlar Xocalı soyqırımının dəhşətlərindən danışaraq qeyd ediblər ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu
faciəyə hüquqi-siyasi qiymət verməyənədək belə dəhşətli hadisələrin təkrar olunma riski qalacaq. Sonda tədbir
iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış, Xocalı soyqırımı, digər
bölgələrimizdə törədilən cinayətləri əks etdirən kitab, buklet və videomateriallar paylanıb. Tədbirdə Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi və çox sayda media təmsilçisi iştirak edib.
Azərbaycan Respublikasının İsveç Krallığı, Finlandiya və Norveçdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adış
Məmmədov, bu ölkədə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının
sədri Vasif Muradlı və Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Arzu Oqtay Xocalı soyqırımının 23-cü
ildönümü ilə əlaqədar Finlandiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun üzvləri ilə görüşüb. Görüşdə
qrupun rəhbəri Eero Lehti, deputat Elisabeth Nauclér, parlamentin Beynəlxalq əlaqələr üzrə katibi, Teemu
Vuorio və başqaları iştirak edib. Görüşdə səfir Adış Məmmədov Finlandiyada parlamentinin deputatlarına
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan
tərəfindən işğal olunması barədə geniş məlumat verib. A.Məmmədov dünya ictimaiyyətinin bu fakta hələ də
biganə qalmasını təəssüflə qeyd edib.
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Görüş zamanı Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının sədri Vasif Muradlı Xocalı soyqırımının Finlandiya
Parlamentində müzakirəyə çıxarılması, tanınması və siyasi qiymət verilməsi ilə bağlı təşkilat tərəfindən
hazırlanmış müraciəti parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Eero Lehtiyə təqdim edib. Azərbaycanlı
Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Arzu Oqtay da müzakirələr zamanı finlandiyalı deputatları Xocalı soyqırımını
tanımağa və qəbul etməyə çağırıb. Görüşün sonunda deputatlara Dağlıq Qarabağ hadisələri ilə əlaqədar rəsmi
sənədlər və Xocalı soyqırımını əks etdirən videomateriallar təqdim olunub.
Türkiyənin Manisa şəhərinin Turqutlu Bələdiyyəsində Xocalı Şəhidləri Parkı açılıb. Parkın açılış
mərasimində Türkiyə parlamentinin deputatı Sinan Oğan, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi
Kənan Məmmədov, Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin sədri Ənvər Türkoğlu, Bələdiyyə sədrinin müavinləri
Hakab Sezer, İsgəndər Tunc, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri, çox sayda yerli sakin iştirak edib.
Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin yerli şöbəsini rəhbəri Ender Solhan, mərasimə toplaşanlara Xocalı
soyqırımının dəhşətləri haqqında məlumat verib, 1992-ci il fevralın 26-da Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən Xocalı şəhərində dinc sakinlərə qarşı törədilmiş qəddarlıqları bir daha xatırladıb. Bu dəhşətlərin
sözlərlə ifadə edilməyəcək qədər acı və unudulmayacaq qədər qorxunc olduğunu deyən Ender Solhan əlavə
edib ki, “biz də bu faciənin heç vaxt unudulmaması üçün bu parka Xocalı Şəhidlər Parkı adını verdik”. Turqutla
Bələdiyyəsinin sədr müavini Hakan Sezer bu qətliama dünya ictimaiyyətinin səssiz qalmasını vurğulayaraq,
ədalətin bərqərar olacağına, günahsız insanların qanının yerdə qalmayacağına inandığını deyib.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin üzvü Sinan Oğan Turqutlu Bələdiyyəsinin sədri Turqay Şirinə təşəkkür
edib. Atatürkün “Azərbaycanın kədəri kədərimiz” sözlərini xatırladan Sinan Oğan deyib ki, bu parka Xocalı
Şəhidləri adının verilməsi dolayısı ilə Atatürkün mirasına sahib çıxmaqdır: “Türkiyə ilə Azərbaycan iki dövlət,
bir millətdir. Xocalı isə ortaq dərdimizdir”.
Çıxışlardan sonra lent kəsilərək parkın açılışı olub. Qeyd edək ki, Turqutlu bələdiyyəsi ərazisində salınmış
yeni yaşıllıq əraziyə Xocalı Şəhidləri Parkı adının verilməsi təklifi Türkiyə Azərbaycan Dərnəyi İdarə
Heyətinin üzvü Ender Solhanın tərəfindən irəli sürülmüşdü.
Finlandiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri – Finlandiya Azərbaycan
Assosiasiyasının (FAA) sədri Vasif Muradlı və Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Arzu Oqtay Türkiyə
Cümhuriyyəti Avropa Birliyi naziri və Baş müzakirəçisi Volkan Bozkırla görüşdə iştirak ediblər. Türk və
türkdilli xalqların icmalarının təmsilçiləri ilə keçirilən görüş Türkiyə Cümhuriyyətinin Finlandiyadakı
Səfirliyində baş tutub.
Dünya və Türkiyə siyasəti üçün aktual olan bir sıra məsələlər barədə danışan Volkan Bozkır azərbaycanlı
diaspor rəhbərlərinin suallarına cavabında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə öz fikrini bildirib. AB naziri
deyib ki, “iki dövlət bir millət” prinsipinə söykənərək Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağ
məsələsinin həllində və digər məsələlərdə Türkiyə Azərbaycanın yanında olub və olacaq. V.Bozkır Xocalı
soyqırımının bütün türk dünyasının ortaq acısı olduğunu vurğulayaraq, türk icmaları ilə görüşün fevralın 26-da
keçirilməsinin təsadüfi olmadığını deyib. “23 il əvvəl törədilmiş Xocalı soyqırımının ildönümü günü bir arada
olmağımız “Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimizdir” fikrinin daha bir sübutudur” – deyə əlavə
edib.
Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi vəziyyətindən danışan V.Bozkır ildən-ilə iqtisadiyyatı inkişaf edərək
güclü dövlətə çevrilən Azərbaycanın fonunda Ermənistanın hər tərəfdən əlaqələrinin kəsildiyini, əhalisinin
böyük bir hissəsinin isə ölkəni tərk etdiyini vurğulayıb.
FAA-nın Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay isə öz növbəsində AB naziri Volkan Bozkıra sualını
cavablandırdığı üçün təşəkkür edib, Türkiyə Finlandiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Adnan Başağın
Finlandiyada yaşayan azərbaycanlılara hər zaman yüksək diqqət və qayğı göstərdiyini vurğulayıb.
Rusiyanın Sankt-Peterbur şəhərində Xocalı soyqırımının 23-ci ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi
keçirilib. Azərbaycan Respublikasının Sankt-Peterburq şəhərindəki Baş konsulluğu, Rusiyanın Azərbaycanlıları
Gənclər Təşkilatı, ”Naxçıvan” İctimai Təşkilatı, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Leninqrad vilayəti üzrə
regional bölməsi, tərəfindən təşkil edilmiş tədbirdə Rusiyada yaşayan azərbaycanlı ziyalılar, diaspor
təşkilatlarının rəhbərləri, tələbələr, Rusiya ictimaiyyətinin nümayəndələri və media təmsilçiləri iştirak edib.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Sankt-Peterburq şəhərindəki Baş konsulu Elşad Qulamov iştirakçılara
23 il əvvəl Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş azərbaycanlıların soyqırımı haqqında məlumat
verib və Xocalı faciəsinin ikinci dünya müharibəsindən sonra insanlığa qarşı törədilmiş ən dəhşətli cinayət
olduğunu qeyd edib. Baş konsul həmçinin, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlayan "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülən işlər barədə danışıb. O,
qeyd etdi ki, məhz "Xocalıya ədalət!" beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində keçirdiyi genişmiqyaslı tədbirlər
nəticəsində azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırımı müxtəlif ölkələrin parlamentləri və beynəlxalq
təşkilatları tərəfindən tanınıb.
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Anım mərasimində professor Yuriy Pompeyev, Niyazi Niyazov, Azərbaycan İctimai təşkilatlarının
rəhbərləri İdris Qəhrəmanov, Mirtofiq Qasımov, Məzahir Həsənov, Rusiyanın fəxri hüquqşünası Yuriy
Sultanov, Sankt-Peterburq Mədəniyyət Evinin nümayəndəsi Almira Tahircanova, həmçinin azərbaycanlı
tələbələrin nümayəndəsi Gülzar Qasımova çıxış edərək Xocalı soyqırımını Azərbaycan xalqının tarixində ən
ağır və qanlı səhifəsi adlandırıblar. Daha sonra Xocalı soyqırımından bəhs edən “Məhv olmuş şəhər” sənədli
filmi nümayiş etdirilib.
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü günü Praqada yaşayan azərbaycanlılar Çexiyanın əsas dövlət qurumları
və Ermənistan səfirliyinin binasının önündən keçməklə, Azərbaycan bayraqları və Xocalı soyqırımına dair
posterlər olan avtomobil yürüşü ediblər.
“Çexiya-Azərbaycan İctimai Birliyi”nin tərəfindən təşkil olunmuş aksiyanın iştirakçıları daha sonra Çexiya
parlamentinin binası qarşısında toplaşıb. Aksiyada çıxış edən təşkilatın sədri Əbdül Əliyev Xocalı soyqırımının
Azərbaycan tarixinin ən dəhşətli və qara səhifələrindən biri olduğunu deyib. Təşkilat rəhbəri bildirib ki, Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlamış "Xocalıya ədalət" kampaniyası
çərçivəsində biz də bu qanlı faciənin həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa və həmin hadisələrə
obyektiv qiymətin verilməsinə nail olmağa çalışırıq. Birliyin sədri insanlığa qarşı cinayətlərin törədilməsinə
görə Ermənistanı pisləyən qətnaməni qəbul etmiş Çexiya Respublikası parlamentinə xüsusi minnətdarlığını
bildirib. Daha sonra, “Xocalıya ədalət!“ kampaniyası çərçivəsində hazırlanmış xüsusi köynəklər geyinən yürüş
iştirakçıları Praqanın mərkəzi küçələrindən piyada keçməklə yerli əhaliyə Xocalı soyqırımına dair broşürlər
paylayıb və müvafiq məlumat verib.
Xatırladaq ki, 2013-cü il fevralın 7-də Çexiya Respublikası Parlamentinin Deputatlar Palatasının Beynəlxalq
Əlaqələr Komitəsi 1992-ci il fevralın 26-da “erməni hərbi bölmələri tərəfindən Azərbaycanın işğal olunmuş
Xocalı şəhərində 613 müdafiəsiz dinc sakinin vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə törədilmiş qırğına görə”
Ermənistanı pisləyən qətnaməni yekdilliklə qəbul edib.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı (NAYO) və Oslo Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə Norveç
parlamenti – Stortingetin binası qarşısında Xocalı soyqırımı qurbanlarını anma aksiyası keçirib. Oslo
Azərbaycan Evinin sədri Ramil Əliyevin verdiyi məlumata görə, tədbirdə Norveçdə yaşayan azərbaycanlılar
faciə qurbanlarının xatirəsi yad edərək Azərbaycan həqiqətlərini yerli ictimaiyyətə çatdırmağa çalışıblar.
Aksiyanın sonunda Xocalı faciəsinin soyqırım kimi tanınması, hadisəyə hüquqi və siyasi qiymət verilməsi,
səbəbkarların cəzalandırılması tələbi əks olunmuş müraciət qəbul olunub. Müraciət Norveç parlamentinin
sədrinə və parlamentinin hüquq komitəsinə təqdim edilib. Parlamentin qarşısındakı piketdən sonra aksiya
iştirakçıları ”Xocalıya ədalət!” şüarı səsləndirərək Oslonun mərkəzi küçəsi ilə yürüş ediblər. Aksiyada Norveç
Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı (NAYO) və Oslo Azərbaycan Evinin əməkdaşlıq etdiyi türk, çeçen
icmalarının nümayəndələri və azərbaycanlıların dostu olan norveçlilər də qatılıb. Aksiyanın iştirakçıları yerli
sakinlərə Xocalı soyqrımı və erməni vəhşilikləri, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında məlumatların əks olunduğu vərəqə və broşürlar paylayıb.
Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində təşkil olunmuş anım mərasimdə burada yaşayan soydaşlarımız, vilayət
və şəhər administrasiyasının nümayəndələri, ictimaiyyət və mədəniyyət xadimləri, Sverdlovsk vilayətində
akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndəliklərin təmsilçiləri, o cümlədən Fransa, Macarıstan və Tacikistanın
baş konsulları, KİV təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbir Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasının
Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğu və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin “Azərbaycan” Sverdlovsk
vilayət ictimai təşkilatının təşəbbüsü və təşkilatçılığı baş tutub.
Azərbaycanın Yekaterinburqdakı Baş konsulu Sultan Qasımov çıxış edərək Xocalı faciəsinin dünyada
tanıdılması üçün Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlamış “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilən tədbirlər barədə danışıb.
Qeyd edib ki, bu kampaniya nəticəsində Xocalı hadisələri dünyanın 10-a yaxın ölkəsinin parlamenti və ABŞ-ın
15-dən artıq ştatı tərəfindən soyqırımı aktı kimi tanınıb. S.Qasımov 23 il əvvəl Azərbaycanın Xocalı şəhərində
erməni quldurları tərəfindən törədilmiş qanlı hadisələrdən danışaraq bildirib ki, Azərbaycan xalqına qarşı
törədilmiş bu faciə XX əsrin ən qanlı hadisələrindən biridir. S.Qasımov Xocalı soyqırımının Ermənistan dövləti
tərəfindən bütün beynəlxalq hüquq normalarına zidd olaraq Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq
Qarabağı özünə birləşdirmək istiqamətində məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən cinayətkar siyasətin nəticəsi
olduğunu vurğulayıb.
Tədbirdə Sverdlovsk vilayətinin insan hüquqları üzrə müvəkkili Tatyana Merzlyakova, “Azərbaycan”
Sverdlovsk vilayət ictimai təşkilatının sədri Şahin Şıxlinski, Ural Dövlət Dağ Mədəni Universitetinin
professoru Dmitri Popov, Ural Dövlət Hüquq Akademiyasının magistrı Vladislav Kulikov, Rusiyanın əməkdar
məşqçisi Sergey Novokonski, Sverdlovsk vilayəti Azərbaycan Gənclər Təşkilatının sədri Vüsal Vəliyev,
Sverdlovskda yaşayan ictimai-siyasi xadimlər, müxtəlif elm ocaqlarının professor-müəllim heyəti,
Yekaterinburq Azərbaycan Gənclər Təşkilatının nümayəndələri çıxış ediblər.
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ABŞ-ın Yuta ştatının qubernatoru Qeri Herbert Xocalı soyqırımının ildönümü ilə bağlı martın 2-də məktub
imzalayıb. Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayevə ünvanlanmış məktubda qubernator
Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü ilə əlaqədar bu qətliam zamanı uşaq və qadınlar da daxil olmaqla 600-dən
çox insanın öldürüldüyünü bildirərək, Yutada, eləcə də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılara Yuta ştatının
əhalisi adından başsağlığı verdiyini qeyd edir. Məktubda bildirilir ki, bu faciəvi hadisə müharibə zamanı
törədilən vəhşilikləri bir daha yada salır və müxtəlif dini, irqi, etnik, milli və mədəni kimliklərə məxsus insanlar
arasında daha çox qarşılıqlı anlaşmanın, ünsiyyətin və dözümlülüyün nə qədər zəruri olduğunu göstərir.
Qubernator Q.Herbert sonda Azərbaycan və ABŞ xalqları arasında müxtəlif körpülərin qurulması işinə verdiyi
töhfələrə görə Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna təşəkkür edir. O, iki ölkə arasında iqtisadiyyat,
mədəniyyət və təhsil sahələrində əlaqələrin təşviqinin təqdirəlayiq olduğunu vurğulayır. Qeyd edək ki, bu, Yuta
qubernatoru tərəfindən Xocalı qətliamının tanınması ilə bağlı imzalanmış ilk rəsmi sənəddir. Beləliklə, ABŞ-da
Xocalı soyqırımını tanıyan ştatların sayı 17-yə çatıb.
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) təşkilatçılığı ilə Xocalı faciəsi qurbanları Brüsseldə yerləşən
Belçika Yəhudi Muzeyində anılıb. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycanın Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin rəhbəri Fuad
İsgəndərov, Prezident Administrasiyasının İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev,
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Azərbaycan QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyni, İslam
Konfransının Avropadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Arif Məmmdəov, Azərbaycanın NATO-dakı
nümayəndəliyinin əməkdaşları, Yəhudi Cəmiyyətini Avropa nümayəndəliyinin rəhbəri Levi Matusof, Brüssel
Yəhudi Muzeyinin prezidenti Filipp Blondin, Xocalı hadisələrinin şahidi Cavid Əliyev və Benilüks
ölkələrindəki Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak edib.
Konfransda çıxış edən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov Xocalı faciəsinə
həsr olunmuş silsilə tədbirlərin keçirilməsi haqda məlumat verib və Xocalı faciəsinə beynəlxalq qurumlar
tərəfindən hüquqi qiymətin verilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. O, həmçinin, azərbaycanlıların və yəhudilərin
hər zaman sülh şəraitində yaşadıqlarını və Azərbaycanın antisemitizmin olmadığı nadir ölkələrdən biri
olduğunu deyib.
Səfir Fuad İsgəndərov da Xocalı soyqırımının Azərbaycan tarixində qara səhifə olduğunu qeyd edib. Səfir
Azərbaycan və yəhudi xalqlarının ortaq tarixi paylaşdıqlarını xüsusi vurğulayıb. Öz çıxışında Benilüks
Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirən Prezident Administrasiyasının sektor müdiri
Qafar Əliyev isə ümumilikdə Azərbaycan diasporunun böyük coğrafiyada mütəşəkkil fəaliyyət göstərdiyini
bildirib. Daha sonra söz alan Avropa Yəhudilərinin İctimai Əlaqələr üzrə Cəmiyyətinin direktoru Levi Matusof
öz növbəsində tədbir təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib, Azərbaycan və yəhudi xalqlarının dostluğunu
qeyd edib və azərbaycanlıların acısını paylaşdığını deyib. Sonra tədbirdə BAK vitse-prezidenti Ofeliya
Babayeva, Musa Pünhan və başqaları çıxış edərək Xocalı faciəsi, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropada təbliğ
olunması barədə danışıblar. Konfransdan əvvəl qonaqlar soyqırımı və terror qurbanlarının xatirəsini açılmış
muzeyin önünə gül çələngi qoyublar.
Fevralın 27-də Moskvada Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva mərasimdə iştirak edib. Tədbir “Xocalıya ədalət” beynəlxalq
kampaniyası çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu, Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı
səfirliyi, Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı (AMOR) və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi tərəfindən
təşkil edilib. Tədbirdə çıxış edən Leyla Əliyeva Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü zamanı
törədilmiş Xocalı soyqırımının təfərrüatlarından, baş verdiyi şəraitdən və fəsadlarından danışıb. Leyla Əliyeva
Xocalı soyqırımına dünya ictimaiyyəti tərəfindən hüquqi və siyasi qiymətin verilməsinin vacibliyini
vurğulayaraq, son illər bu hadisənin qlobal səviyyədə tanınması istiqamətində səylərin artmasını, o cümlədən
bir çox dövlətlərin qanunverici orqanlarında Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamələrin qəbul olunmasını
təqdirəlayiq hal adlandırıb. O, həmçinin iştirakçılara “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində həyata
keçirilən tədbirlər haqda məlumat verib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı səfiri
Polad Bülbüloğlu da çıxış edib. Diplomat diqqəti Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrinə, inkişafa mənfi
təsirinə, eləcə də regionda sülh və təhlükəsizliyin təmin edilməsinə yönəldib. Tədbir zamanı Azərbaycanın və
Rusiyanın tanınmış musiqiçilərinin - Alim Qasımov, Fərqanə Qasımova, Fərhad Bədəlbəyli, Dimitri Yablonski
və Rain Sultanovun ifasında Xocalıya həsr olunmuş muğam və etno-caz janrında musiqi parçaları səslənib,
işğal altında olan ərazilərə və Xocalı soyqırımına aid videomateriallar təqdim edilib. Tədbirdə “Xocalıya
ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində nəşr olunmuş yeni toplunun rus dilində buraxılışının təqdimatı da
keçirilib. Topluya Leyla Əliyevanın video müraciətindən, Xocalı soyqırımı ilə bağlı sənədli filmdən ibarət 2
DVD, kitab, buklet, eləcə də Xocalı hadisələrinin fotoları, “Xocalıya ədalət” kampaniyasının yeni loqosu və
promo məhsullarının olduğu fləşkart daxildir.
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Topluda, eyni zamanda, Xocalı soyqırımı ilə bağlı tərtib edilmiş elektron təqdimat da var. Bu təqdimatdan
müxtəlif maarifləndirmə tədbirləri zamanı, xüsusən də xarici auditoriya üçün geniş istifadə edilməsi nəzərdə
tutulub. Tədbir çərçivəsində Leyla Əliyeva Xocalı soyqırımı nəticəsində hər iki valideynini itirmiş gənclərlə
görüşüb. Daha sonra azərbaycanlı və rusiyalı uşaqların Xocalı soyqırımı ilə bağlı rəsmlərinin sərgisi ilə tanışlıq
olub.
Türkiyənin İzmit şəhərində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən dinc azərbaycanlılara qarşı həyata
keçirilmiş soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan abidənin tikintisi artıq bitmək üzrədir. “Xocalı Şəhidləri
Abidəsi” İzmit Bələdiyyəsi ilə Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) arasında imzalanmış
protokola əsasən hazırlanıb. İzmitin Yenişəhər məhəlləsində qoyulmuş abidənin ümumi hündürlüyü 2,5 metr
təşkil edir. Şəhidlərin ölməzliyini bildirən səmaya doğru ucalmış sütunlardan ibarət abidənin üzərində Xocalı
soyqırımı haqqında qısa məlumat yerləşdirilib, Azərbaycan və Türkiyə dostluğunu tərənnüm edən simvollar əks
olunub. Bundan başqa, abidənin kənarlarındakı lövhələrdə Xocalıda qətlə yetirilmiş 613 nəfərin adları həkk
olunub. Aprelin 22-də Azərbaycan və Türkiyənin dövlət nümayəndələrinin iştirakı ilə abidənin açılışı
gözlənilir.
Türkiyə Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin Əskişəhər bölgə müdirliyinin Gənclər Mərkəzində
Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi tərəfindən Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konfrans keçirilib.
Konfransdan əvvəl Xocalı soyqırımından bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib. Daha sonra Əskişəhər
Azərbaycanlılar Dərnəyinin həmsədri Sirac Yaquboğlu Xocalı soyqırımı və Qarabağın işğalından bəhs edərək
faciənin Azərbaycan xalqı qədər Türkiyənin də dərdi olduğunu deyib. O, Xocalıda törədilmiş vəhşiliyin bir
daha yaşanmaması üçün soyqırımını daha geniş təbliğ etmək və gələcək nəsillərə ötürülməsinin vacibliyini
qeyd edib. 1905-1907-ci və 1918-ci illərdə ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımları dünyaya lazımı qədər
tanıtmadığımız üçün Xocalı hadisəsinin baş verdiyini vurğulayan S.Yaquboğlu dünya ictimaiyyətinin faciəni
hələ də soyqırımı kimi tanımamasını təəssüflə qeyd edib: “Halbuki BMT Baş Assambleyasının 9 dekabr 1948ci il tarixində qəbul etdiyi "Soyqırımı cinayətinin qarşısının alınması və ona görə cəzalar haqqında"
Konvensiyasının bütün maddələrinə əsasən Xocalıda baş verənlərin həqiqətən də soyqırımıdır”. Sonda
iştirakçılara Xocalı soyqırımından bəhs edən kitab və broşürlər paylanıb.
Bundan başqa, Əskişəhər Turqut Reis Peşə və Texniki Anadolu Liseyində də Xocalı soyqırımının 23-cü
ildönümü ilə əlaqədar fotosərgisi və konfrans keçirilib. Fotosərginin açılışında çıxış edənlər Xocalı
soyqırımından bəhs edərək, sərgi və konfransın əhəmiyyətini vurğulayıblar. Konfransda Əskişəhər
Azərbaycanlılar Dərnəyinin sədri Cavid Aydın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
Qarabağda və Xocalıda yaşananlar haqqında geniş məlumat verib. C.Aydın xüsusilə gənclərin Azərbaycan
xalqının yaşadığı soyqırımları unutmaması üçün tarixi yaxşı öyrənməsinin vacib olduğunu deyib. Daha sonra
müzakirə şəklində davam edən konfransın sonunda C.Aydın Turqut Rəis Peşə və Texniki Anadolu Liseyinə
Xocalı faciəsinin 23-cü ildönümü münasibətilə Əskişəhərdə salınmış Xocalı Soyqırımı Xatirə Ormanını
simvolizə edən hədiyyə təqdim edib.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” kampaniyası çərçivəsində türk dilinə tərcümə edilən “Sonsuz dəhliz” (“Endless Corridor”) sənədli
filmi martın 1-2-də “CNN Türk” kanalında yayımlanıb. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətindən (TEAS)
AZƏRTAC-a bildiriblər ki, sözügedən filmin yaxın aylar ərzində dünyanın digər televiziya kanallarında da
yayımı nəzərdə tutulur. “Sonsuz dəhliz” filminin “Xocalıya ədalət!” təbliğat-təşviqat kampaniyası çərçivəsində
İstanbul, Ankara, Roma, Vilnüs, London, Paris, Dublin, Berlin, Bern, Lüksemburq kimi şəhərlərdə təqdimatı
keçirilib. İngilis dilində çəkilən film Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Azərbaycan, türk, fransız, italyan və alman
dillərinə subtitrlərlə tərcümə edilib, rus dilində isə dublyaj olunub. Xatırladaq ki, filmin premyerası ötən il
iyulun 1-də Londonda Britaniya Film və Televiziya İncəsənəti Akademiyasında (BAFTA) keçirilib. “Sonsuz
dəhliz” sənədli filmi prodüserlər Aleksandr Brokas (Litva) və nüfuzlu “Grammy Award” mükafatçısı Cerald
Rafşun (ABŞ) tərəfindən çəkilib. Film britaniyalı aktyor, BAFTA mükafatçısı Ceremi Ayronz tərəfindən
səsləndirilib. Film Xocalı dəhşətlərinin şahidi olan litvalı jurnalist Riçard Lapaitisin faciədən 20 il sonra
yenidən Azərbaycana gələrək qətliamdan xilas olmuş hadisə şahidləri ilə görüşlərində lentə alınmış xatirələri və
Ermənistan tərəfindən faciənin təşkilində birbaşa iştirak etmiş şəxslərlə müsahibəsi əsasında qurulub,
Qarabağın Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti üçün əhəmiyyətinə dair süjetlərə yer verilib. Filmdə Xocalı
soyqırımına dair indiyədək az məlum olan yeni faktlar, sənədlər və vaxtilə çəkilmiş videogörüntülər və
fotomateriallara istinad edilir, qətliam haqqında həqiqətlər təsirli şəkildə tamaşaçıya çatdırılır.
Niderland Azərbaycan Evi Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar videokonfrans və fotosərgi
keçirib. Əsasən yerli ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdiyi təbirdə Niderland Azərbaycan Evinin rəhbəri
Elxan Mirhəşimli Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı haqqında videokadr
və fotoların müşayiəti ilə qonaqlara geniş məlumat verib.
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Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda dinc sakinlərə qarşı törətdiyi vəhşiliklər barədə danışan diaspor
rəhbəri müharibə cinayətlərini həyata keçirənlərin hələ də cəzasız qaldığını vurğulayaraq, beynəlxalq
ictimaiyyətin hadisələrə biganə münasibətini təəssüflə qeyd edib. İnsanların vəhşicəsinə qətlə yetirildiyini
göstərən video və fotolarda gördüklərindən dəhşətə gələn tədbir iştirakçıları yaxın tariximizdə belə faciələrin
baş verməsinə təəssüfləniblər. Azərbaycan xalqının kədərini paylaşan hollandlar bir daha bu cür qətliamların
baş verməməsi üçün insanların sülh içində yaşamalı olduqlarını deyiblər. Tədbirdə holland Grietje Rienks
Xocalı faciəsi və müharibəyə etiraz olaraq yazdığı şeiri oxuyub. Daha sonra qonaqlar arasında Azərbaycanın
iqtisadi inkişafı, zəngin mədəniyyəti, ölkəmizdəki tolerantlıq barədə müzakirələr aparılıb və Azərbaycandan
bəhs edən sənədli filmin nümayişi ilə konfrans yekunlaşıb. Konfrans və fotosərgi yerli mediada işıqlandırılıb.
50 min abunəçisi olan “Bildtse Post” Xocalı soyqırımı haqqında geniş yazı dərc edərək holland oxucuları
Azərbaycan həqiqətləri ilə tanış edib.
Almaniyanın Hamburq şəhərində Azərbaycan Tələbələri Şəbəkəsinin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının
23-cü ildönümü ilə əlaqədar flaşmob keçirilib. “Xocalını unutma” devizi altında təşkil edilən flaşmobda Berlin,
Bremen, Hayde, Flensburq, Sigen və Hamburqda təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə yanaşı, Almaniya,
İspaniya, Boliviya, Türkiyədən olan gənclər də iştirak edib. 50-yə yaxın tələbənin qatıldığı flaşmoba
Almaniyanın tanınmış aktyoru pantomim ustası Andreas Ebbert Schol da iştirak edib. O, öz pantomim jestləri
ilə Xocalı sakinlərinin bir gecədə məhv olan dinc həyatını nümayiş etdirib. Azərbaycan folklor musiqisinin
sədaları altında göstərilən flaşmob yüzlərlə Hamburq sakininin diqqətini cəlb edib. Flaşmobdan sonra tələbələr
tamaşaçılara Xocalı faciəsi haqqında məlumat verib, “Xocalını unutma” yazılı şamlar və broşurlar paylayıblar.
Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümündə faciə qurbanlarının xatirəsi Niderland Krallığının Haaqa şəhərində
anılıb. Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin təşkil etdiyi mərasim Haaqadakı Xocalı qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılmış abidənin qarşısında keçirilib.
Çox sayda azərbaycanlı və türk diaspor nümayəndələrinin qatıldığı tədbirdə Haaqa Dinlərarası Dialoq
Platformasının sədri Bart en Broek, holland jurnalist Lack Kroes, Türkiyə və Azərbaycanın Niderland
Krallığındakı səfirliklərinin təmsilçiləri də iştirak edib.
Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin sədri İlhan Aşkın Xocalı soyqırımı haqqında iştirakçılara
məlumat verib, faciənin Niderlandda tanıdılması istiqamətində təşkilatın gördüyü işlərdən danışıb. Bildirib ki,
bu il Hollandiyanın təhsil ocaqlarında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş sərgilər təşkil edilib, Azərbaycan
həqiqətləri yerli ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb. İlhan Aşkın bildirib ki, rəhbərlik etdiyi təşkilatın əsas
hədəflərindən biri Xocalı soyqırımının Niderland parlamenti tərəfindən tanınmasına nail olmaqdır və bu
istiqamətdə görülən işlər daha da güclənidirləcək.
Hollandiya Türk İslam Kültür Dərnəkləri Federasiyasının rəhbəri Arif Yakışır Xocalını unutdurmamaq üçün
belə layihələrin son dərəcə önəmli olduğunu deyib. Diaspor rəhbəri dünya ölkələrinin cəmi 23 il əvvəl
törədilmiş Xocalı soyqırımını tanımamasını, buna rəğmən bir əsr öncə baş vermiş hadisələri beynəlxalq
ictimaiyyətə qəbul etdirilməsini təəssüflə qeyd edib və hər bir türkü Xocalını tanıtma kampaniyasında daha
aktiv iştirak etməyə çağırıb.
Xocalının həqiqətən insanlıq üçün qara ləkə olduğunu, dünyanın məsum insanların vəhşicəsinə qətlə
yetirilməsinə şahidlik etdiyini deyən Haaqa Dinlərarası Dialoq Platformasının rəhbəri Bart en Broek bir daha
belə qətliamların bir daha təkrarlanmayacağına ümid etdiyini bildirib. Çıxışlardan sonra Xocalı qurbanlarının
xatirəsinə ucaldılmış abidə ziyarət olunub və abidənin önünə qərənfillər düzülüb.
Bundan başqa, Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi tərəfindən Hollandiya Nümayəndələr Palatası
qarşısında çadır qurularaq yerli sakinlər və şəhərin qonaqları üçün məlumatlandırma aksiyası keçirilib.
26 fevral 2015
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Azərbaycançılıq ideyasının təbliği

Mahir Abbaszadə
Prezident İlham Əliyev: "Mən çox şadam ki, qısa bir zaman çərçivəsində bizim əsas ideoloji dayaqlarımız
daha da möhkəmlənib"
Öncə qeyd edim ki, hazırda bir sıra dövlət əhəmiyyətli məsələlər var ki, onların təbliğinin yüksək səviyyədə
təşkil edilməsi, dövlət üçün çox böyük əhəmiyyətə malikdir. Respublika Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya
Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun "Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği" mövzusunu
jurnalistlər üçün keçirilən yazı müsabiqəsinin sırasına daxil etməsi də, məhz bu ideyanın böyük əhəmiyyət kəsb
etməsindən xəbər verir. Bu konsepsiya milli ideologiyamızın özəyi, onun sivil ideya modelidir. Azərbaycançılıq
deyilən ülvi konsepsiya qədim və keşməkeşli tariximiz, milli, mədəni, dini ənənələrimiz üzərində pərvəriş tapan
milli ideyanın milli təkrarsızlığını təmin edən əsas elementlərdən biridir. Ona görə də bu ideologiyanın təbliği
və təşviqi hər bir ölkə vətəndaşının vətəndaşlıq borcudur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ideologiyasının əvəzedilməz davamçısı olan Prezident İlham
Əliyevin azərbaycanlıların dünya forumu ilə bağlı fərmanlarının, dövlətçilik və mədəniyyət quruculuğu ilə bağlı
qərar və sərəncamlarının, ölkənin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramlarının kökündə azərbaycançılığın
cizgiləri, onun etnik, mədəni aspektləri, metodoloji-nəzəri, siyasi parametrləri doktrinal səviyyədə özünü
göstərir. Bəli, bu cür çətin və ağır missiyanı yalnız mənəvi özünüdərkin sınaqlarından uğurla çıxan, milli ideyanı
tam halda milli şüura çevirmək qüdrətinə malik öndər öz boynuna götürə bilər. Azərbaycançılığı milli
ideologiyaya çevirməklə, cəmiyyətin həmrəyliyinə, xalqın vahid bir ideya ətrafında sıx birliyinə nail
olunmasında cənab İlham Əliyevə uğur gətirən də, məhz belə yüksək rəhbərlik keyfiyyətlərinə qadir
olmasıdır. Məhz ölkə prezidentinin belə fədakarlığı sayəsində milli-mənəvi və bəşəri dəyərlər artıq
azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğ olunmasının özəyini, onun əsas təməl prinsiplərini təşkil edir. Bu ideya
həm Azərbaycanın sərhədləri daxilində, həm də ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan hər bir azərbaycanlı
üçün əsas təbliğat mənbəyidir.
Cənab İlham Əliyevin dediyi kimi: "Azərbaycançılıq fəlsəfəsi bizim mənəvi dayağımızdır. Müstəqil siyasət,
milli maraqlarımızın qorunması, milli ləyaqət, milli qürur, milli və dini tolerantlıq - budur bizim uğurlarımızın
əsas mənbəyi. Azərbaycanda bütün xalqlar qardaşlıq şəraitində yaşayırlar. Mən çox şadam ki, qısa bir zaman
çərçivəsində bizim əsas ideoloji dayaqlarımız daha da möhkəmlənib. Azərbaycanda vətəndaş həmrəyliyi,
sabitlik tam bərqərar olub. Bizim siyasətimizin əsas təməl prinsipləri Azərbaycan dövlətinin milli maraqlarının
qorunmasıdır. Biz bu işdə böyük uğurlara nail olmuşuq. Bizim bütün siyasətimiz, bütün siyasi addımlarımız bir
məqsəd güdür. Bu da Azərbaycanın və azərbaycançılığın daha da möhkəmlənməsi, güclü iqtisadi potensialın
yaradılması, siyasi islahatların dərinləşməsi və Azərbaycan xalqının təhlükəsizlik şəraitində, rifah içində
yaşamasıdır". Azərbaycan Avropa Şurasının üzvləri sırasında öz layiqli yerini tutduqdan sonra İlham Əliyevin
ölkəmizin nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi 43 ölkənin diplomatları qarşısında müqəddəs torpaqlarımızı işğala
məruz qoymuş erməni separatizmini və bəzi ermənipərəst dövlətlərin çirkin ikili standartlar siyasətini dəqiq
faktlar əsasında ifşa hədəfinə çevirəndə gördük onun vətən və xalq sevgisinin tükənməzliyini, azərbaycançılıq
ehtirasının məğlubedilməzliyini! Cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, millətin milliliyini qoruyub saxlayan
hər şeydən öncə onun ilahi sərvəti, milli-mənəvi varlığının əsas bədii-estetik kodu, ilkin fəlsəfi şifrəsi, onun əsas
qoruyucusu və xilaskarı olan dilidir. Çünki uzun minilliklər boyu ən qiymətli sənət əsərlərimiz bu dildə yazılıb,
mahnılarımız bu dildə səslənib, ayrı-ayrı ölkələr və xalqlarla bütün beynəlxalq diplomatik danışıqlar bu dildə
aparılıb. Dil xalqın varlığını təsdiq edən Tanrı vergisi, millətə əbədi yaşam verən sənəddir! Ölkə prezidenti
İlham Əliyevin bu cür cəsarətli çıxışlarını dinlədikcə, Azərbaycançılığı milli ideologiyaya çevirən Heydər
Əliyev kimi xarizmatik liderin, Azərbaycan dövləti kimi nəhəng gəmini qlobal sarsıntılar dəryasının
fırtınalarından sağ-salamat çıxaran, milli özünüdərki sovet ideoloji sisteminin buxovlarından xilas edən, bəşəri
əməllər kompleksi bugünkü müstəqilliyimizin sarsılmaz sütunlarına çevrilmiş fenomen bir dövlət xadiminin
ailəsində dünyaya göz açdığı bir daha təsdiq olunur. Bunun bütün təzahürləri özünü bu gün cənab Prezidentin
fəaliyyətində çox aydın büruzə verir və hiss olunur ki, Azərbaycançılıq idelogiyası o dahi şəxsiyyətin iç
dünyasından süzülərək öz sevimli övladının mənəvi aləminə daxil olub. Azərbaycançlıq ideologiyasından
danışarkən, onun təbliğindən bəhs edərkən cənab İlham Əliyevin bu sahədə görüldüyü möhtəşəm işlərdən bəhs
etməmək mümkün deyil. Heç kimə sirr deyil ki, Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafında, cəmiyyətin
maariflənməsində, elm və mədəniyyətimizin, milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliğində, ölkədə gedən ictimaisiyasi, iqtisadi və mədəni quruculuq proseslərinin xalqa çatdırılmasında kütləvi informasiya vasitələrinin,
xüsusilə televiziya və radionun rolu əvəzsizdir.
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Dövlətimizin maddi sərvəti olan efir tezliklərinin xarici ölkələrə məxsus kanallardan alınaraq milli
yayımçılar arasında müsabiqəyə çıxarılması, Azərbaycan televiziya və radio kanalları vasitəsilə yayımlanan
bütün verilişlərin yalnız bir dildə - doğma Azərbaycan dilində səsləndirilməsinə şərait yaradılması, əcnəbi ölkə
kinostudiyalarının istehsalı olan bədii və sənədli filmlərin yalnız tərcümə olunduqdan sonra efirə çıxarılması
ölkə rəhbərinin milli-mənəvi dəyərlər sistemimizin özəyi olan ana dilimizə misilsiz qayğısının bariz nümunəsi
sayıram.
Bu, eyni zamanda azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği üçün möhkəm təməl yaradıb. Əgər bu gün
türkçülük, islamçılıq və müasirliyimizin rəmzi olan üçrəngli bayrağımız BMT-nin, NATO-nun, Avropa
Şurasının və digər beynəlxalq təşkilatların iqamətgahları üzərində əzəmətlə dalğalanırsa, günbəgün gözəlləşən
sevimli Bakımız 2009-cu ildə İslam dünyasının paytaxtı elan olunubsa, o, Şərqdə Qərb sivilizasiyasına, Qərbdə
isə qədim Şərq mədəniyyətinə xas olan ən yüksək mənəvi və mədəni dəyərlər mərkəzi hesab edilirsə, dünya
ölkələri arasında beynəlxalq əməkdaşlıq, dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə xidmət
edən qlobal, bəşəri layihələr, İlk Avropa Olimpiya Oyunları, İslam ölkələrinin İdman birinciliyi yarışları Bakıda
keçirilirsə, bunun üçün ölkə Prezidenti İlham Əliyevə böyük təşəkkür düşür! Müxtəlif dini konfessiyalara
mənsub olsalar da, doğma Azərbaycanımızın ərazi bütövlüyü naminə erməni qəsbkarlarına qarşı döyüşlərdə
qəhrəmanlıqla həlak olmuş gənclərin əbədiyyət yuxusuna getdiyi və sonradan respublika Prezidentinin tapşırığı
ilə yenidən bərpa edilmiş Şəhidlər xiyabanı da, təkcə müqəddəs and yerimiz yox, həm də bütün dinlərə hörmət
və ehtiramımızın simvoludur. "Heydər Əliyev və Azərbaycanda din siyasəti: gerçəkliklər və perspektivlər"
mövzusunda beynəlxalq konfransın, "Mətbuatın tolerantlıq və dinlərarası dialoqun gücləndirilməsində rolu",
həmçinin "Qafqazda islam mədəniyyəti" adlı millətlərarası konqresin Azərbaycanda keçirilməsi, Bakının öz
sıralarında Asiya, Afrika və Avropanın 52 dövlətini birləşdirən, 1 milyarddan çox əhaliyə, böyük mənəvi, siyasi,
iqtisadi, elmi və mədəni potensiala malik Beynəlxalq İslam Konfransı Təşkilatının paytaxtı elan olunması,
habelə 2015- ci ildə keçiriləcək İlk Avropa Olimpiya oyunlarının, 2018- ci ildə keçiriləcək İslam ölkələri idman
oyunlarının Bakıda keçirilməsi barədə qəbul olunan qərarlar məmləkətimizin dünya üçün alternativsiz bir
tolerantlıq mənbəyi olmasının təzahürüdür.
Ulu öndər Heydər Əliyevin diaspor quruculuğu sahəsindəki cahanşümul fəaliyyətini bu gün uğurla davam
etdirən cənab İlham Əliyev hələ 27 iyul 2004-cü il tarixdə ölkəmizin xaricdəki diplomatlarının iştirakı ilə
keçirilən ilk geniş tərkibli müşavirədə, həmçinin 2006-cı ilin martında dünya azərbaycanlılarının Bakıda
keçirilən II qurultayında çıxışlarında ölkəmizin və xalqımızın milli maraqlarının beynəlxalq aləmdə qorunması,
Azərbaycan həqiqətlərinin, həmçinin xalqımıza qarşı törədilmiş vəhşi terror və soyqırımı aktları ilə əlaqədar
informasiyaların dünya ictimaiyyətinə daha dolğun və obyektiv çatdırılmasının müasir metodlarının işlənib
hazırlanması, digər ölkələrin diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq və dostluq əlaqələrinin gücləndirilməsi
baxımından xaricdə yaşayan soydaşlarımızın üzərinə mühüm vəzifələr düşdüyünü qeyd edib. Xocalı faciəsinin
23 illiyini qeyd etdiyimiz hazırkı məqamda xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının bu faciəni bir sıra
dövlətlərdə izdihamlı kütləvi tədbirlərlə qeyd etməsi və faciə barədə əsil həqiqətləri çatdırması dediklərimizə
əyani sübutdur. Cənab İlham Əliyevin beynəlxalq aləmdəki böyük nüfuzu, onun apardığı məqsədyönlü daxili və
xarici siyasət, əcnəbi ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla vaxtaşırı görüşüb, onlara faydalı məsləhətlər verməsi
uzun qərinələr boyu yad millətlər arasında itib-batmış, hətta az qala öz milli şüur, milli özünüdərk
meridianlarından uzaqlaşmaq təhlükəsi qarşısında qalmış doğma qan qardaşlarımızın bir-birlərinə qarşı laqeydlik
və biganəlikdən əl çəkib dostluq və qardaşlıq yoluna qədəm qoymalarında, vahid bir ailənin üzvləri kimi birləşib
bir-birlərinə arxa, dayaq olmalarında mühüm rol oynayır. Bu işdə azərbaycançılıq milli mentallığı, milli
özünüdərki, milli "mən"in mahiyyətini göz bəbəyi kimi qoruyub saxlamağı öz strateji siyasətinin özəyi hesab
edən İlham Əliyevin vətəninə və xalqına möhkəm tellərlə bağlılığına əyani sübutdur.
Dövlət başçısı təkcə Azərbaycanın hüdudları daxilində yaşayan 10 milyona yaxın yurddaşımızın yox,
planetimizin 70 ölkəsində nəhəng diasporlarda birləşmiş 50 milyondan artıq soydaşımızın da milli lideri,
mənəvi atası timsalındadır. Bu gün onun azərbaycançılıq adlı milli ideologiyamıza sadiqlik rəmzi olan imzası
dünyanın bütün nöqtələrindən aydın görünməkdədir. Beləliklə, bu yazıda "Azərbaycançılıq ideyasının təbliği"
istiqamətində hazırladığım araşdırma yazısını yekunlaşdırıb, belə nəticəyə gəlirəm ki, bu ideyanın təbliği
sahəsində ölkə prezidenti tərəfindən görülən işlər yüksək qiymətə layiqdir. Eyni zamanda onu da qeyd edirəm
ki, bu sahədə heç də hər kəs üzərinə düşən işin öhdəsindən gəlmir. Xüsusən, diaspor təşkilatları ilə iş sahəsində
ciddi nöqsanlar mövcuddur. Bu faktın detallarla göstərilməsi imkan xaricində olduğuna görə ətraflı qeyd etmək
mümkün deyil. Lakin əminəm ki, bu sahədə mövcud olan nöqsan və çatışmazlıqlar aradan qaldırılacaq.
“Paralel”.-2015.-27 fevral.-№ 38.-S.13.

69

İtaliyanın Beynəlxalq Təşkilatlar üzrə Cəmiyyətinin prezidenti Franko Frattini ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndələri arasında görüş keçirilmişdir
Fevral ayında İtaliyanın Beynəlxalq Təşkilatlar üzrə Cəmiyyətinin prezidenti Franko Frattini ilə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndələri arasında görüş keçirilmişdir. Görüşdə Mərkəzin təşkilatçılığı ilə
fevralın 19-20-də Brüsseldə “Avropada etimadın bərpa olunması” mövzusunda keçirilmiş toplantı müzakirə
edilmiş, III Açıq Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıqlara dair geniş fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Fevral 2015
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Brüsseldə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Avropada etimadın bərpa olunması” mövzusunda toplantı keşirilmişdir
Fevral ayında Brüsseldə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Avropada etimadın bərpa olunması” mövzusunda toplantı keşirilmişdir. III Açıq
Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıq xarakteri daşıyan görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan
sabiq dövlət və hökumət başçıları, keçmiş nazirlər, tanınmış siyasi xadimlər iştirak etmişdir.
Toplantıda dini radikalizm məsələsində əsas prinsiplər, bu istiqamətdə Avropa İttifaqının rolu, qitədə
etimadın bərpası və sülhün təşviq edilməsi istiqamətində qlobal liderlərin addımları, bu sahədə qadınlara və
gənclərə səlahiyyətlərin verilməsi və digər məsələlər müzakirə olunmuşdur.
Fevral 2015
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Azərbaycan diasporu və dünya mediası ilə iş prinsipi
Əli Zülfüqaroğlu
Azərbaycan diasporu indiyədək uzun inkişaf yolu keçib, onun fəaliyyəti nəticəsində bir sıra
uğurlara da imza atılıb. Diaspor təşkilatlarının sayı da az deyil. Amma say keyfiyyət göstəricisi deyil və
uğurlara rəğmən həll edilməsi zəruri olan kifayət qədər ciddi problemlər var.
Əvvəlcə qeyd edək ki, Azərbaycan kimi ərazisi işğalda olan və yerləşdiyi coğrafi məkana görə,
burada marağı olan böyük dövlətlərin ciddi təzyiqlərinə məruz qalan dövlətlərin güclü diaspora ehtiyacı var.
Ümumiyyətlə, güclü diaspor anlayışı nədir, diasporun güclü olması üçün nə lazımdır, əsas komponentlər nədən
ibarətdir? Təbii ki, başqa ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin cəmiyyətlərə inteqrasiya olmalı, dili
mükəmməl bilməli və daha çox intellektual sahələrdə fəaliyyət göstərməlidirlər. Bizim təhlil edəcəyimiz
müzakirə mövzusu isə bu deyil. Qeyd etdiyimiz məsələlər üçün uzun illər lazımdır və xaricdə yaşayan ikinci
nəsil azərbaycanlıların bu mərhələyə çata biləcəyi daha çox inandırıcı görünür. Bəs hazırda nə etməliyik? O
halda indiki real sosial baza və şərtlərlə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız effektiv fəaliyyət göstərmək
üçün ilk növbədə yaşadıqları ölkələrin mediası ilə sıx əlaqələr qurmalıdırlar. Bunu bacarmayan, jurnalistləri
keçirdikləri tədbirə gətirə bilməyən təşkilatların işini uğurlu, fəaliyyətini ciddi hesab etmək olmaz. Deməli
belə təşkilatlar zəiflər kateqoriyasına aiddirlər. Təssüf ki, bunların sayı az deyil.
Uzun illər boyu formalaşan mənfi ənənə
Bir məsələni xüsusi qeyd etmək zəruridir. Eyni taktiki fəaliyyət nəticəsində illər uzunu mənfi ənənə
formalaşıb. Yəni xaricdə keçirilən tədbirlərə daha çox adam toplamaq. Təbii ki, tədbirləimizə daha çox insanın
qatılması çox yaxşıdır. Amma bir şərtlə ki, bu insanlar həmin ölkənin vətəndaşlarlı və ya ümumilikdə digər
millətlərin nümayəndələri olsun. Amma bizdə uzun illərdir davam edən ənənə necədir? Tutaq ki, Qarabağ,
Xocalı soyqırımı və ya Azərbaycanla bağlı hər hansı bir mövzuda keçirilən tədbirə yalnız azərbaycanlılar, ən
yaxşı halda isə Türkiyə türkləri qatılırlar. Yəni bir sıra hallarda Azərbaycanın problemlərini bilən
soydaşlarımızdan savayı tədbirə heç kim gəlmir. Təbii ki, belə tədbirlər heç kimə lazım deyil. Bu kimi
addımlar boş yerə xərclənən maliyə deməkdir. “Zal dolu olsun” prinsipini reallaşdırmaq üçün kifayət qədər
ciddi işlərin görülməsinə yetən maliyyə vəsaiti xərclənir. Həmin tədbirə Azərbaycandan çoxsaylı insanlar gedir
ki, bu qədər insana maliyyə xərcləmək turist səfərindən başqa bir şey deyil. Bu tədbirlərə Azərbaycandan azsaylı
insanların qatılması laızmdır ki, maliyyə xərci cüzi olsun. Bura Diasporla İş üzr Dövlə Komitəsinin əlaqədar
əməkdaşı, çıxışçılar və media nümayəndələrindən savayı heç kim daxil edilməməlidir. Qısa bir test edək.
Tutaq ki, bir tədbirə Azərbaycandan Almaniyaya 20 nəfər aparılır. Bu 20 nəfərin təyyarə biletləri, otel və qida
xərcləri təqribən 25 min manata qədər vəsait deməkdir. 25 min manat xərcləyirik və 20 nəfər Avropaya
turist səfəri edir, nəticədə biz heç nə qazanmırıq. Amma bunun əvəzində hər hansı bir Avropa ölkəsinin hər
hansı bir mətu otrqanında, əyalət nəşrlərində belə kiçik həcmli bir yazı dərc etdirsək müsbət nəticə baxmından
nə qədər böyük bir fərqin şahidi olarıq. Onu da nəzərinizə çadıraq ki, Avropa ölkələrində 150 min tirajla
nəşr olunan əyalət qəzetləri fəaliyyət göstərir və bunun da böyük əksəriyyəti abunə yolu ilə yayılır. 150 min
tirajlıq mətbu orqanda nəşr olunan Azərbaycanla bağlı yazını 5 min nəfər oxuyursa deməli bu, “zal dolu olsun”
prinsipi ilə keçirilən tədbirlərdən 5 min dəfə əhəmiyyətli sayılır.
İşi bilən jurnalistlərlə daha sıx əməkdaşlıq vacibdir
Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət komitəsi Azərbaycanda diaspor üzrə yazan jurnalistlərlə daha
sıx əməkdaşlıq etməldir. Azərbaycanda barmaqla sayılacaq qədər diaspor işini bilən, Avropada, Amerikada
və digər yerlərdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlılarla şəxsi əlaqələri olan və onların əksəriyyətini şəxsən tanıyan
jurnalistlər var. Məsələn, Komitənin xaricdə yaşayan hr hansı bir diapsor təşkilatının rəhbəri və ya diaspor fəalı
ilə rəsmi əməkdaşlıq münasibəti varsa, jurnalsitlərin onlarla formalaşmış şəxsi münasibətləri var. Deməli həm də
jurnalistlər kimin nəyə qadir olduğunu daha yaxşı bilirlər. Və ya elə diaspor təşkilatı və ya onun rəhbər ola bilər
ki, Azərbaycanda özünü tanıtmaq istəyir, amma ortada ciddi fəaliyyəti yoxdur. Belə məsələlərdə də Komitə
jurnalistlərə tövsiyyə verə bilər. Bu üzdən daha sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq uğurlu kadrların seçilməsinə şərait
yaradar ki, bunun nəticəsində həyata keçirilən layihələrə daha düzgün formada maliyyə yardımı edilə bilər. Belə
olduqda isə həmin maliyyənin daha ciddi effektiv nəticələrə sərf olunduğunu müşahidə edə bilərik. Xarici media
ilə iş prinsipində Diaspor Jurnalistləri Birliyinin (DJB) müsbət fəaliyyəti var.
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Bu təşkilatın “0” büdcə ilə həyata keçirdiyi layihələr nəticəsində bir sıra ölkə mediasında Azərbaycanla
bağlı yazıların nəşr edilməsinə nail olunub. DJB bu ötən il ərzində 6 ölkənin 8 mediasında Azərbaycan, eləcə
də Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı məqalələr dərc etdirib. Pakistanın “DNA” informasiya agentliyində və
“Centreline” jurnalında Xocalı faciəsi ilə bağlı məqalə, Litva Respublikasının məşhur “slaptai.lt” internet
portalında ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi 31 Mart soyqırımdan bəhs edən məqalə, Pakistanın
dövlət qəzeti “Daily Parliament Times”da da “Erməni vandalizminə qarşı Azərbaycan tolerantlığı” adlı məqalə,
Gürcüstanın “İberiana2” elmi saytında “Ermənilər qondarma erməni soyqırımının yalan olduğunu etiraf edirlər”
adlı yazı dərc olunub. Bundan başqa Almaniyada nəşr olunan “Bakış” jurnalında, Türkiyənin “sporajans.com.tr”
saytında, İtaliyanın məşhur “Capitolino Flaş” (Paytaxt İşığı) qəzetində yazılar dərc olunub. Bu il yanvarın 22-də
isə Avstraliyanın beynəlxalq “Ancient-origins.net” (Qədim mənşələr) saytında Azərbaycan ərazisindəki Alban
məbədləri haqqında məqalə dərc edilib. Bu ənənə davam etdirilir.
Kadrların seçimi böyük önəm daşıyır
Ümumiyyətlə, gəlin görək xarici media ilə əlaqələri olan nə qədər təşkilatımız var? Belə təşkilatlar və ya
diaspor fəallarının sayı çox azdır. Çox təəssüf ki, xarici media ilə iş zəifdir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
əlaqələri geniş, mediaya, dövlət qurumlarına, parlamentə çıxış imkanı olan soydaşlarımızla işləməyə üstünlük
verməlidir. Onu da nəzərinizə çatdıraq ki, son zamanlar az da olsa belə tədbirlərin şahidi oluruq. Məsələn,
2015-ci il yanvarın 28-də Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə Soyqırım Həqiqtələrinin Tanıdılması İctimai
Birliyinin "Qardaşlıq" Macar – Azəri Birgə Cəmiyyəti ilə birgə təşkil etdiyi, bizim də qatıldığımız “Xocalı
soyqırımına beynəlxalq hüquqi baxış və əsassız erməni iddiaları” adlı konfrans keçirildi. Tədbirə 3 Macarıstan
televiziyası, 7 qəzet və İnformasiya agentliklərinin əməkdaşları qatılmışdılar. Tədbir həmin KİV-lərdə geniş
şəkildə yayıldı. Konfrans iştirakçılarının 90 faizi isə macarlar idi. Macarları tədbirə dəvət edən, orada geniş
əlaqələrə malik olan Macar – Azəri Birgə Cəmiyyətinin sədri Ramiz Əmirli idi. Ramiz Əmirli “hələlik mənim
rəhbərlik etdiyim "Qardaşlıq" cəmiyyəti Komitə ilə birgə tədbir keçirməyib. Biz, nəinki, Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi, Azərbaycanı sevən hər bir şəxslə işbirliyi qurmağa hazırıq”,-deyə bildirdi: “Nəzərinizə
çatdırım ki, biz, cəmiyyət olaraq həmişə xarici mətbuatı izləyirik. Buna məcburuq. Macarısatanla bərabər
Avropanın digər ölkələrində ölkəmiz haqda yazilar da çap etdiririk. Buna çox ehtiyac var. Əlbəəttə ki, biz, daha
da güclənməliyik. Bunun ücün dövlətimizin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kölgəsini həmişə üzərimizdə
hiss etməliyik. Dövlətimizi layiqincə təmsil edən hər bir cəmiyyətə, vətəndaşa dəstək vermək lazimdir. Diaspor
işi o zaman daha effektli ola bilər ki, bu iş həmin ölkələrdə uzun müddət yaşayan, həmin millətin dilini- sirrini
bilən, orada müxtəlif təbəqələrdə, eyni zamanda, mediada dostluq əlaqələri qurmağı bacaran insanlarla
aparılsın”. Digər geniş əlaqələri olan soydaşlarımızdan biri Hollandiyada yaşayan Vüqar Abbasovdur. Vuqar
Abbasov Azərbaycan, Hollandiya və Beynəlxalq Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür, holland dilini bilir, holland
mediasında dəfələrlə yazıları dərc olunub, holland millət vəkilləri, bələdiyyə sədrləri və digər təşkilatlarla
əlaqələri var. Amma təəssüf ki, Diaporla İş üzrə Dövlət Komitəsi bu şəxslə də əməkdaşlıq etmir. Vuqar Abbasov
bildirdi ki, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsində şəxsən tanıdığı və hörmət etdiyi insanlar da çalışır: “İşgüzar
baxımdan isə komitə ilə heç bir bağlılığımız yoxdur. Öncələr də mətbuatda bizim olmayan əlaqələrimiz barədə
dəfələrlə yazmışam və dəyişən heç bir şey yoxdur. Ancaq buna görə kimisə, konkret komitəni itiham etmək
fikrindən çox-çox uzağam”. Onun sözlərinə görə, Niderlandda və eləcə də digər ölkələrdə mətbuatla işin nə
dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil: “Burda insanlar mətbuatı gündəlik
izləyirlər və bir çox halda bir qəzeti bir neçə adam oxuyur. Sadə niderlandlıların bir çoxunun belə bir adətləri
var ki, özləri qəzetləri oxuduqdan sonra qonşularına, yaxud digər tanıdıqlarına verirlər və bu da o deməkdir ki,
qəzet əslində öz tirajından daha artıq insana çatmış olur. Müasir dövrümüzdə mediyanın insanlara rolu
danılmazdır. Niderlandda hətta mediyanın vasitəsi ilə siyasətçilərə yaxşı mənada təsir belə etmək mümkündür.
Mətbuatın qaldırdığı hər hansı bir məsələyə, siyasətçilərə ünvanladığı suallara yerli siyasət adamları çox nadir
halda biganə qalarlar və hətta deyərdim ki, qalmırlar. Mən bunu şəxsi təcürübəmdən deyirəm. Niderlandın ən
böyük partiyası olan PvdA – nın sədrindən tutmuş hər hansı bir bələdiyyənin üzvünə qədər suallar göndərdiyim
vaxtlar olub və demək olar ki, heç bir vaxt suallarım cavabsız qalmayıb. Zaman-zaman bir çox oxucularımız
mənim Niderland siyasətçiləri ilə hazırladığım müsahibələri Azərbaycan mətbuatından oxumaq imkanı
qazanıblar (yeri gəlimişkən qeyd edim ki, həmən yazılar həm də yerli Niderland mətbuatında gedib).
Düşünürəm ki, çalışıb jurnalist dostlarımızın sayını çoxaltmalıyıq. Əgər jurnalistlərə həqiqətlərimizi sübut edə
bilsək, onlar bu həqiqətləri siyasətçilərə təqdim və sübut edə biləcəklər”.
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim edilir.
“Xalq Cəbhəsi”.-2015.-3 mart.-N 40.-S.9.
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Azərbaycançılıq – milli birliyi və identikliyi şərtləndirən ideya
Namiq Əhmədov
Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının formalaşması prosesi ötən əsrin əvvəllərində cərəyan edən
ictimai-siyasi proseslərlə bağlı olmuşdur. Aradan uzun illər keçməsinə baxmayaraq, həmin dövrdə yazıbyaratmış mütəfəkkir şair və yazıçıların, ədiblərin əsərləri ilə tanışlıq ümumən milli ideyanın əsasını təşkil
edən məqsədlərin nədən ibarət olduğu barədə dolğun təsəvvür yaradır.
Ümumilikdə, XIX-XX əsrlərdə Azərbaycanda ictimai fikrin təkamülü milli inkişafın “türkləşmə, islamlaşma,
avropalaşma” prioritetlərini əks etdirən formulu yaratmışdır. Bu tarixi zaman kəsiyində C.Məmmədquluzadə,
M.Ə.Sabir, Y.V.Çəmənzəminli, Ə.Topçubaşov, Ə.Ağayev, Ə.Hüseynzadə, H.Zərdabi, F.Xoyski, M.Ə.Rəsulzadə
və digər milli klassiklər, görkəmli maarifçilər azərbaycanlıların mənlik şüurunun oyanışında və milli ideyanın
formalaşmasında başlıca rol oynamışlar. Həmin dövrün böyük xeyriyyəçiləri, messenatları da bu prosesdə
yaxından iştirak etmişlər. Bu baxımdan azərbaycançılığın inkişafında böyük messenat Hacı Zeynalabdin
Tağıyevin xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazım gəlir. Bu böyük şəxsiyyət təhsilin inkişafına ciddi maliyyə
dəstəyi göstərməklə, ilk növbədə, azərbaycançılığın inkişafına töhfə verirdi. Onun maliyyə dəstəyi ilə həmin
illərdə xarici ölkələrin müxtəlif ali məktəblərində təhsil almaq üçün azərbaycanlı tələbələrin xaricə göndərilməsi
sahəsində mühüm işlər görülürdü. 1919-1920-ci tədris ilində 100 abituriyent və tələbənin xaricə göndərilməsi
nəzərdə tutulmuşdu. Gənclərdən 45 nəfəri Fransanın, 23 nəfəri İtaliyanın, 10 nəfəri İngiltərənin, 9 nəfəri
Türkiyənin müxtəlif ali məktəblərinə göndərilmişdi. Cəmi 23 ay yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti
müsəlman Şərqində ilk demokratik respublika olaraq bugünkü müstəqil dövlətimizin sələfi qismində
müstəqilliyimizə hüquqi-siyasi və mənəvi əsaslar formalaşdırmışdır. Cümhuriyyətin kənar hərbi müdaxilə
nəticəsində süqutundan sonra qırmızı imperiyanın sərt təzyiq və repressiyaları ilə üzləşən Azərbaycan xalqı
qəlbində qübar salmış müstəqillik idealını qoruyub saxlamışdır. Lakin yalnız ötən əsrin 70-ci illərində ulu
öndər Heydər Əliyevin sovet Azərbaycanında hakimiyyətə gəlişindən sonra azərbaycanlıların qəlbində közərən
müstəqillik düşüncəsini yenidən milli ideyaya çevirmiş, dövlətçilik düşüncəsinin praktik reallaşdırılması
istiqamətində ciddi addımlar atılmışdır. Böyük strateq hələ 70-ci illərdə milli təfəkkürümüzü repressiya
xofundan, təzyiq və təhdidlərdən xilas etmiş, milli şüurun yüksəlişinə xidmət edən ardıcıl tədbirlər həyata
keçirmişdir. Qərinələr boyu azərbaycanlıların milli düşüncəsinə, dövlətçilik təfəkkürünə hakim kəsilən, xalqı
aşkar-gizli mübarizə ruhunda kökləyən milli ideya-Azərbaycanın istiqlala qovuşması, müstəqil dövlət kimi
taleyini azad şəkildə müəyyənləşdirməsi isə ötən əsrin sonlarında “soyuq müharibə”nin başa çatması zəminində
cərəyan edən qlobal miqyaslı proseslərin məntiqi yekunu olaraq gerçəkləşmişdir. Azərbaycanın dövlət
müstəqilliyini bərpa etməsi ilə xalqın qəlbində nisgilə çevrilmiş bu ideya deklorativ şəkildə gerçəkləşmişdir.
Lakin ilkin mərhələdə, daha dəqiqi, 1991-ci ilin oktyabrından 1993-cü ilin iyun ayınadək respublikada sosialiqtisadi tənəzzülün dərinləşməsi, insanların sosial rifah halının pisləşməsi, ictimai-siyasi sabitliyin addımbaşı
pozulması, insan hüquqlarına təminatın olmaması və s. destruktiv proseslər respublikanın de-fakto
müstəqilliyinə imkan verməmişdir. Xatırlatmaq lazımdır ki, məhz ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
ilk dəfə 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və
birlik günü haqqında” tarixi qərarında 31 dekabr tarixinin respublikada bayram kimi qeyd olunması ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi qarşısında vəsatət qaldırmışdı. Ulu öndərin Azərbaycanda siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra isə müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının mənafe və
maraqlarının təminatçısı olduğunu rəsmən bəyan etmiş və xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş
aparılmağa başlanmışdır. Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin
müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların arasında birliyin
və həmrəyliyin təmin olunması ilə bağlı məsələlərin birgə müzakirəsi məqsədilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da
Bakıda tarixi bir toplantı-Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilmişdir. Qurultay Azərbaycan
diasporunun keçdiyi inkişaf mərhələlərini geniş təhlil etmiş, Azərbaycan icmalarının tarixi Vətənlə əlaqələrinin
qurulması və möhkəmləndirilməsi, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin təşkilatlanması, diaspor quruculuğu
sahəsində qarşıda duran prioritet vəzifələri müəyyənləşdirmişdir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin I
qurultaydakı dərin məzmunlu nitqində böyük həyəcanla söylədiyi “Fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!”
sözləri sayı 50 milyonu ötmüş dünya azərbaycanlıları üçün milli qürur simvoluna çevrilmişdir. Həmin tarixi
qurultaydan sonra Azərbaycanda diaspor quruculuğu prosesi sürətlənmiş, 2002-ci ilin iyulunda Xarici Ölkələrdə
Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (Hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi adlanır)
yaradılması bu sahədə dövlət siyasətinin sistemli və mütəşəkkil şəkildə həyata keçirilməsinə imkan yaratmışdır.
2002-ci ilin dekabrında “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan
Respublikası Qanununun qəbulu diasporumuzun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlılarının birliyinin yaranması
və dövlətin bu sahədə apardığı məqsədli siyasətin uğurla həyata keçirilməsinə nail olmaq üçün geniş imkanlar
açmışdır.
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Tarixdən məlumdur ki, mütərəqqi ideyalar olmadan insanları konkret məram və məqsədlər ətrafında səfərbər
etmək, birləşdirmək mümkün deyildir. Azərbaycan xalqının milli ideologiyasının vahid sistem halına gətirilməsi
məhz ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir. Bütün ruhu, qanı,
canı ilə özünü azərbaycanlı sayan ümummilli lider cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının
milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək ümumxalq birliyinin dərin
politoloji-nəzəri əsaslarını irəli sürmüşdür. Böyük strateq azərbaycançılığın tarixən formalaşmış ayrı-ayrı
komponentlərini vahid konsepsiyada birləşdirərək onu dövlət idarəçiliyinin elmi-nəzəri bazasına çevirmiş və
praktikada tətbiq etmişdir. Azərbaycan polietnik dövlət kimi ərazisində yaşayan bütün xalqların vətənidir. Bu
mənada, ölkədə reallaşdırılmasına səy göstərilən hər hansı ideya təkcə azərbaycanlıların deyil, bütün
etnosların maraqlarını özündə tam ehtiva edir. Yəni dövlətin irəli sürdüyü hər hansı ideya və fikir etnik
mənsubiyyətindən, dinindən asılı olmayaraq, ölkənin bütün əhalisinin maraqlarını önə çəkir. Dünyəvi və
demokratik dövlət modelini qəbul etməsinə rəğmən, respublikamızda insanların dini inancların, habelə vicdan
azadlığı yüksək səviyyədə təmin olunur. Milli-dini mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir həmvətənimizin
bu torpaq üçün yiyəlik və məsuliyyət hissi yaşaması da milli həmrəyliyin bariz təzahürüdür. Azərbaycançılıq
ideologiyası bu gün, ilk növbədə, etnik-dini tolerantlığın və milli həmrəyliyin başlıca təminatçısı kimi çıxış edir.
Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri həm də bütün dünyaya səpələnmiş 50 milyondan artıq azərbaycanlını
vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən olunur. Əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev də diaspor quruculuğu işinə xarici siyasətin ayrılmaz hissəsi kimi yanaşır. Dövlət
başçısının diqqət və qayğısı ilə ötən illərdə xaricdəki soydaşlarımızın təşkilatlanması istiqamətində fəal iş
aparılmışdır. Həmvətənlərimizin təşkilatlanması prosesinin daha geniş vüsət almasını, milli-mənəvi, əxlaqi
dəyərlərini qorumaqla bu qlobal prosesdən kənarda qalmamasını təmin etmək məqsədilə 2003-cü ildə
Almaniyanın Maynts şəhərində Dünya azərbaycanlıları diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu, 2004-cü ilin
aprelində Berlin şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) təsis konfransı keçirilmişdir. Xarici
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların problem və qayğılarını, onların birliyi və təşkilatlanması sahəsində
mövcud vəziyyəti təhlil etmək, ölkəmizlə əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, diaspor quruculuğu işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində qarşıda duran
vəzifələri müzakirə etmək məqsədi ilə 2006-cı ilin mart ayının 16-da Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının
II Qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam imzalamışdır. 2008-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarını
Əlaqələndirmə Şurasının Bakıdakı iclasında qəbul olunmuş “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası”
diasporumuzun fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərini müəyyən edən konseptual sənəd kimi qiymətləndirilməlidir.
Xartiya dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyinin təmini, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin
koordinasiya edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sənəddə Azərbaycan xalqının tarixi,
etnogenezi, milli özünüdərk prosesi, özünəməxsus xüsusiyyətləri, milli-mənəvi dəyərləri və müasir inkişaf
səviyyəsi təhlil edilmişdir. Eyni zamanda, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyası,
habelə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, qondarma “erməni soyqırımı” iddialarının ifşası və digər məsələlərlə bağlı diasporun üzərinə düşən
vəzifələr əksini tapmışdır. 2011-ci ilin iyun ayında Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının III
Qurultayı ölkəmizin diaspor və lobbi quruculuğu sahəsində böyük uğurlar əldə etdiyini bir daha
təsdiqləmişdir. Qurultayda dərin məzmunlu nitq söyləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev demişdir:
“Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, öz Vətənimizə
bağlıyıq. Bura bizim vətənimizdir, hamımızın vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların
vətənidir. Bizim bir vətənimiz var-Azərbaycan! Bizim bir dilimiz var-Azərbaycan dili! Bizim ümumxalq
ideologiyamız var-azərbaycançılıq məfkurəsi! Mən arzu edirəm ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar
həmişə bir yerdə olsunlar. Həmişə bilsinlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır və onlar
hər zaman Azərbaycan dövlətinə arxalana bilərlər”. Tam əminliklə demək olar ki, bu gün Azərbaycanda milli
birliyin və həmrəyliyin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi Prezident İlham Əliyevin hər bir
vətəndaşın mənafeyini əsas tutmaqla yürütdüyü məqsədyönlü siyasətinin nəticəsidir. İqtisadi, siyasi, hüquqi,
mədəni və digər sahələrdə həyata keçirilən siyasət hər bir vətəndaşın dövlətə olan inamını gücləndirir,
onlarda dövlətçilik təfəkkürünü, həmrəylik duyğularını gücləndirir. İnanırıq ki, Azərbaycanın iqtisadi
imkanları gücləndikcə, respublikamız diaspor və lobbi quruculuğu sahəsində daha geniş imkanlar əldə
edəcəkdir.
Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafınaDövlət Dəstəyi Fondunun
keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçündü
“Xalq qəzeti”.-2015.-5 mart.-N 51.-S.4.
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AFGA Fransada ən aktiv diaspor təşkilatlardan biridir
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması diaspor təşkilatlarının əsas
fəaliyyət istiqamətlərindəndir
Azərbaycan diasporunun fəaliyyət göstərdiyi Avropa dövlətlərindən biri də Fransadır. Yaxın tarixə nəzər
salsaq görərik ki, Fransaya azərbaycanlıların mühacirəti XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən başlayıb.
Lakin Fransanın Azərbaycana maraqları XV-XVI əsrlərə təsadüf edir. Hələ 1697-ci ildə Parisdə nəşr edilən
Bartelemi D.Erblonun "Şərq kitabxanası" əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı, mədəniyyəti və şairləri haqqında
Fransada ilk yazılı mənbədir. XIX əsrin sonlarından başlayaraq, Fransanın Avropadakı mövqeyinin
güclənməsi azərbaycanlıların bu ölkəyə mühacirətini sürətləndirdi. Azərbaycanın imkanlı və ziyalı təbəqəsinin
Fransada malik olduqları iş yerləri, mülklər onların ailələri və qohum-əqrəbalarının buraya köçməsinə şərait
yaradırdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev kimi milyonçuların Fransanın iş
adamları ilə birgə bizneslərinin olması, Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməkdə olduğunu göstərirdi.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra azərbaycanlıların kütləvi köçdükləri ölkələr
içərisində Fransa on yerlərdən birini tuturdu. Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əli bəy Hüseynzadə, Ceyhun bəy
Hacıbəyli, Umbulbanin kimi tanınmış azərbaycanlılar Fransada məskunlaşıblar. 1991-ci ildə dövlət
müstəqilliyimiz elan ediləndən sonra Fransa-Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrinin qurulması Azərbaycan
diasporunun fəaliyyətinə də təsirini göstərdi.
Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən proseslərdə Ermənistanı himayə edən Fransanın bu addımı
soydaşlarımız tərəfindən qəzəblə qarşılandı. Bunun nəticəsi olaraq, Fransada bir-birinin ardınca "Qarabağ
tarixi və indiki dövr", "Qarabağ" (məqalələr toplusu), "Dağlıq Qarabağ", "Dağlıq Qarabağın tarixi və ona aid
sənədlər" kitabları nəşr olundu. Ermənilərin ikinci ana vətəni sayılan Fransada da bu gün onlarla Azərbaycan
diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Belə təşkilatlardan biri də "Araz" Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr
Assosiasiyasıdır. "Araz" Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyası 2006-cı ildə Parisdə təsis edilib.
Assosiasiyanın əsas məqsədi mədəni tədbirlər və xeyriyyə aksiyaları təşkil etmək, Fransada fəaliyyət
göstərən başqa mədəni və dini icmalarla sıx əlaqələr qurmaqdır. Təşkil olunmuş tədbirlər zamanı
Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, musiqisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Fransada məskunlaşan
azərbaycanlılarla bağlı ətraflı məlumat verilir və əvvəlcədən hazırlanan filmlər nümayiş etdirilir. "Araz"
Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyasının sədri Qulam Abiyardır. Fransadakı Azərbaycan diasporu
erməni-rus hərbi birləşmələri tərəfindən işğal edilən və hazırda Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin nəzarəti
altında olan Azərbaycan ərazilərindəki təcavüzkar - separatçı rejimin rəhbəri Bako Saakyanın Parisə səfəri ilə
əlaqədar müraciət qəbul edib. Bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar adından hazırlanan müraciət Burq Le Valans
şəhərinin meriyasına, Region Departamentinin prezidenti Didier Guillauma, Fransa parlamentinə və Senatına
təqdim olunub. Sənəddə separatçı rejimin rəhbəri Bako Saakyanın səfərinin beynəlxalq hüququn normalarının
pozulması olduğu vurğulanaraq, belə halların Fransa ilə Azərbaycan arasında mövcud dostluq və anlaşmaya
kölgə sala biləcəyi qeyd olunub. Müraciətdə bildirilir ki, Burq Le Valans şəhər merinin işğal və təcavüz
əsasında Ermənistan tərəfindən yaradılan qeyri-leqal və qondarma rejimlə "Dostluq haqqında bəyanat"
imzalaması beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Fransadakı Azərbaycan diasporu ümid edir ki, münaqişənin
sülh yolu ilə həllində vasitəçilik missiyasını yerinə yetirən ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri kimi Fransa
beynəlxalq hüquq normalarından çıxış edəcək, Avropanın yanında yer alan bir dövlətin etibarını Avropanın
qarşısında olanlarla bir sırada dayanan Ermənistana qurban verməyəcək: "Ukrayna ilə bağlı hadisələrdə
Avropanın maraqlarına qarşı çıxan Ermənistana və onun dəstəklədiyi separatçı bir rejimə Avropanın aparıcı
ölkəsi olan Fransanın belə mehribancasına qucaq açması, eyni zamanda daim Avropanın maraqlarından
çıxış edən Azərbaycanı ciddi şəkildə narahat edən addımlar atması anlaşılmazdır". Fransadakı Azərbaycan
diasporu yanvarın 7-də Parisdə "Charlie Hebdo" jurnalının redaksiyasında baş verən terror aktı nəticəsində
həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib. Fransa Azərbaycanın Dostları Təşkilatının rəhbəri Mirvari
Fətəliyeva bildirib ki, diaspor bu hücum nəticəsində ölənlərin xatirəsinə həsr olunan tədbirlərdə iştirak edib:
"Biz baş verənlərdən dəhşətə gəlmişik. Fransızlarla həmrəy olduğumuzu göstərmək vacibdir". M. Fətəliyeva
gələcəkdə bu cür zorakılıq aktlarının baş verməyəcəyinə ümidvar olduğunu deyib. Azərbaycan-Fransız
Gənclik Assosiasiyası (AFGA) 2003-cü ildə Parisdə təhsil alan bir qrup azərbaycanlı tələbələr tərəfindən
təsis edilib. Assosiasiyanın ilk prezidenti o zaman Parisdə təhsil alan Babək İsmayılov olub. Növbəti illərdə
təşkilata Mirvari Fətəliyeva başçılıq edib. AFGA bu gün nəinki Parisdə, eləcə də Fransada ən aktiv
təşkilatlardan biridir. Fəaliyyət dairəsinin daha geniş olması məqsədilə təkcə tələbələri deyil, eyni zamanda,
gəncləri də əhatə edən AFGA-nın 50-dən çox üzvləri sırasına həm azərbaycanlılar, həm də Fransada yaşayan
fransız və xaricilər daxildir.
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AFGA-nın əsas məqsədi mədəniyyətimizi, tariximizi, uğurlarımızı, hətta problemlərimizi çatdırmaqla
yanaşı, Azərbaycan-Fransa arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, iqtisadi, elmi və mədəni
münasibətlərin inkişafına dəstək verməkdir. Təşkilat Parisdə, eləcə də Fransanın müxtəlif şəhərlərində fərqli
mövzularda tədbirlər, layihələr həyata keçirir. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi də daim diqqətdədir.
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı
beynəlxalq aləmin məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin
müzakirəsinə çıxarılması, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir. AzərbaycanFransız Gənclik Assosiasiyasının sədri Vüsalə Məmmədzadədir. Fransada təhsil alan tələbələrə arxalanan
assosiasiya öz ətrafında çoxlu sayda tələbəni birləşdirib. Tələbələrimiz də öz növbələrində assosiasiyanın xətti
ilə ölkəmizi tanıtmaq istiqamətində xüsusi fəallıq göstərir, bir çox sərgi və tədbirlərdə iştirakla respublikamızı
layiqincə təmsil edirlər. Assosiasiyanın üzvləri- Ruan şəhərindəki Biznes Universitetində təhsil alan
tələbələrimizdən Kamal Dadaşov və Nizami Mehdiyev keçən il martın 17-də təhsil ocağının geniş
auditoriyalarının birində keçirdikləri tədbirə özündə Azərbaycanın qədim tarixi və milli dəyərlərini, zəngin
mədəniyyəti və incəsənətini, adət-ənənələrini, o cümlədən ölkəmizin dünya iqtisadiyyatında mövqeyini əks
etdirən geniş təqdimatla başlayıblar. Azərbaycanın tarixindən, müasir və gələcək inkişafından bəhs edən
slaydlar, video və digər əyani məlumatlar zala toplaşan 200-dən artıq müəllim və tələbənin böyük marağına
səbəb olub. Tədbir zamanı assosiasiyanın mədəniyyət məsələləri üzrə sədr müavininin köməkçisi Könül
Rəfiyeva azərbaycanlı qadınlara məxsus qədim milli geyimləri nümayiş etdirib. Milli geyimlərin nümayişi
içtirakçılar arasında böyük maraq doğurub. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətinin tədbirin
maarifləndirici ədəbiyyatla və digər vəsaitlərlə təmin olunmasındakı xidmətlərini xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin əməkdaşı Zeynal Cəfərov tədbirin təşkilinə yaxından köməklik göstərən
universitetin beynəlxalq əlaqələr departamentinin rəhbəri Elen Boumana təşəkkürünü bildirib və ona xüsusi
hədiyyə təqdim edib. Təqdimatdan sonra dünyanın müxtəlif ölkələrindən universitetdə təhsil alan tələbələr və bu
ali təhsil ocağının müəllimləri Novruz bayramında süfrələrin bəzəyi olan milli mətbəximizin nümunələrindən
dadmaq imkanı əldə ediblər. Bu təqdimatın davamı olaraq Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi və
AFAJ-nin təşkilatçılığı ilə tələbələrimizdən Azər Həsənov və Günel Çəndirova Savua Universiteti, Şamberi
şəhər bələdiyyəsi və turizm bürosu tərəfindən martın 25-26-da Şamberi şəhərində təşkil olunan beynəlxalq
sərgidə Azərbaycanı layiqincə təmsil ediblər. Artıq 13 ildir ki, fəaliyyət göstərən bu sərgiyə hər il minlərlə
tamaşaçı baş çəkir. Hər il olduğu kimi, keçən il də sərgidə 40 ölkə təmsil olunub. Sərginin təşkilində əsas
məqsəd dünyanın müxtəlif ölkələrinin və xalqlarının mədəniyyətlərini Savua regionunda yaşayan əhaliyə
çatdırmaqdan ibarətdir. Tələbələrimiz "Gündəlik həyat" adı altında açılan sərgidə xalqımızın ən qədim mədəni
dəyərlərindən olan muğama və milli rəqslərə dair məlumatları, musiqi alətlərimizi, müxtəlif musiqi parçalarını
nümayiş etdiriblər. Onların təşkil etdikləri Azərbaycan guşəsi yerli KİV-lər tərəfindən maraqla qarşılanıb,
Fransa televiziyasında bununla bağlı qısa süjet göstərilib. Assosiasiya gələcəkdə də ölkəmizin Fransada təbliği
istiqamətində müxtəlif tədbirlər hazırlayıb həyata keçirməyi planlaşdırır. Fransanın Savoya regionunun Albertvil
şəhərində ənənəvi "Le Grand Bivouav" festivalı keçirilib. AFGA - nin katibi Günel Çəndirovanın ANS PRESSə verdiyi məlumata görə, 60-dan çox ölkədən gələn səyahətçilər, alimlər, tədqiqatçılar, fotoqraflar, yazıçılar və
musiqiçilərin iştirak etdiyi bu festival dünyaya "səyahət" məqsədi daşıyır. Festivalda müxtəlif ölkələrin
mədəniyyəti, adət- ənənələrini özündə əks etdirən sərgilər, təqdimatlar, konfranslar, debatlar, tamaşa və
animasiyalar təqdim olunub. Azərbaycanın ilk dəfə qatıldığı sözügedən beynəlxalq festival məhz
respublikamızın 20 illik müstəqilliyi ərəfəsinə təsadüf edir. Festivalda ilk dəfə iştirak edən Azərbaycan AFAJ
(Azərbaycan Fransa Gənclik Assosiasiyası) ilə təmsil olunub.
Paris VIII Universitetinin tələbəsi Vüsalə Məmmədzadə, Paris X Universitetinin tələbəsi Kəmalə
Gülməmmədova, Dauphine Universitetinin tələbəsi Fidan Əhmədova, Angers Universitetinin tələbəsi Könül
Rəfiyeva və Sorbon Universitetinin tələbəsi Aysel Səfərova Azərbaycan milli rəqslərini fransız və beynəlmiləl
tamaşaçı kütləsinə təqdim etdilər. Milli geyimlərimizin gözəlliyi, musiqimizin xoş və şux ahəngi tamaşaçıların
böyük maraq və heyranlığına səbəb olub. Festivala Fransanın "İmperial Kikiristan" qrupunun çıxışı yekun
vurub. Qrupdan bağlanış konsertində iştirak etmə təklifi alan milli geyimli qızlarımız grupla imrovizə və
bədahətən çıxış etdilər. Balkan-yunan musiqisinin notları altında Azərbaycan milli rəqs hərəkətlərindən ibarət
olan bu sintez tamaşaçılar tərəfindən böyük maraqla qarşılanıb. 4 gün davam edən festivalı 31000 tamaşaçı
yaxından izləyib.
“Paralel”.-2015.-5 mart.-№ 42.-S.10.
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Gürcüstanda çox sayda diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir
Bu təşkilatlar Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə çalışırlar
Xaləddin Yolçuyevdir
Rustavi Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Gürcüstan ərazisinin bir hissəsi tarixi Azərbaycan torpaqları olduğundan bu ölkədə çoxlu azərbaycanlılar
yaşayır. Bu da qonşu ölkədə diaspora təşkilatlarımızın hərtərəfli inkişafına zəmin yaradır. Digər tərəfdən
Azərbaycanla Gürcüstan enerji layihələrində və digər sahələrdə iqtisadi əməkdaşlıq edirlər. Bu faktorlar
da qonşu ölkədə Azərbaycan diasporasının inkişafına müsbət təsir edən amillərdəndir. Acarıstan GürcüAzərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti Acarıstanda (Batumidə) 2000 nəfərdən çox soydaşımızı birləşdirən Acarıstan
Gürcü-Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti 1997-ci ildə yaradılıb. Batumi şəhərində təsis edilən bu Cəmiyyət
adından göründüyü kimi, xeyriyyə aksiyaları təşkil edir. Eyni zamanda, paralel olaraq Acarıstan GürcüAzərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti mədəni tədbirlər və təbliğatla da məşğul olur. Azərbaycan Mədəniyyətinin
İnkişafı Mərkəzi 2010-cu ildə Tbilisidə rəsmi qeydiyyatdan keçib. Təşkilatın əsas məqsədi Gürcüstanda
Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına təkan vermək, mədəniyyət ocaqlarının fəaliyyətinə və inkişafına yardımçı
olmaq, müəyyən tədbirlərin keçirilməsi və milli-mədəni dəyərlərin qeyri-Azərbaycan əhalisi arasında
yayılmasını təbliğ etmək, gürcü-Azərbaycan mədəni əlaqələrinin inkişafında və milli-mədəni qurumlar arasında
əlaqələndirici rolu oynamaqdır. Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişafı Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri Namiq
Hacıyevdir. Azərbaycanlıların Tiflis Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanlıların Tiflis Mədəniyyət Mərkəzi 1996-cı
ildə Tiflis şəhərində təsis edilib. Bu qurum əsasən mədəni təbliğat işi ilə məşğul olur. Buraya müxtəlif
təbəqələrdən olan Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız üzvdürlər. Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi 2004cü ildə qeydiyyatdan keçib. Mərkəzin əsas məqsədi azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya
olunması, gənclərin təhsilə marağının artırılması, mədəniyyətimizi, tariximizi, ədəbiyyatımızı təbliğ edərək
özümüzü yaşadığımız cəmiyyətə daha da yaxşı şəkildə təqdim etmək və s. işləri həyata kecirməkdir.
Mərkəzin nəzdində sistematik və fasiləsiz gürcü dili öyrətmə, həmçinin, kompüter kursları fəaliyyət göstərir.
Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin maliyyə dəstəyilə iri məktəb və
məktəbdənkənar şagirdlər gürcü dili kurslarına cəlb edilib. Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində
"Sarvan" folklor rəqs qrupu, "Yazarlar Birliyi" fəaliyyət göstərir.
Mərkəzin tərkibində kitabxana da mövcuddur. Mərkəzin nəzdində, həmçinin, Gənclər Şurası fəaliyyət
göstərir. Şura tərkibində futbol komandası, intellektual əl işləri dərnəyi və digər klublar yaranıb. Şuranın
vasitəsilə sərgilər, görüşlər, iclaslar və s. təşkil olunur. İnformasiya qıtlığını aradan qaldırmaq üçün AMM qəzet
və jurnal nəşri ilə də məşğuldur. Belə ki, AMM-ın xətti ilə "Region press" qəzeti, "Qarapapaqlar" və
"Meydan" jurnalları nəşr olunur. Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Fazil Həsənovdur. "Birlik"
Ümumgürcüstan Azəri Türklərinin Cəmiyyəti "Birlik" Ümumgürcüstan Azəri Turklərinin Cəmiyyəti 1992-ci
ildə təsis olunub. Ümumgürcüstan Azəri Türklərinin Cəmiyyətinin 21 nəfərdən ibarət Baş Şura və Ağsaqqallar
Şurası var. "Birlik" Cəmiyyətinin əsas məqsədi Gürcüstanın azərbaycanlı əhalisinin mədəniyyət, təhsil, dil,
kütləvi informasiya, professional yaradıcılıq və xalq yaradıcılığı, din və digər sahələrdə mənəvi tələbatlarının
ödənilməsi üçün əlverişli şərait yaratmaqdır. Gürcüstanın azərbaycanlı əhalisinin deportasiya olunması,
soydaşlarımızın hüquqlarının pozulması hallarının, azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə kadrların milli
mənsubiyyətə görə təqib olunması, toponomik adların əsassız gücləndirilməsinin qarşısının alınması sahəsində
Cəmiyyət geniş fəaliyyət göstərir. "Birlik" Ümumgürcüstan Azəri Türklərinin Cəmiyyətinin sədri Süleyman
Süleymanovdur. "Dayaq" Assosiasiyası Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı öz ətrafında birləşdirən "Dayaq"
Assosiasiyası 1991-ci ilin oktyabrında fəaliyyətə başlayıb. Assosiasiya Ümumgürcüstan Rustaveli Cəmiyyətinin
nəzdində yaradılıb. Assosiasiyanın fəallarının əsas məqsədi Gürcüstanda yaşayan yurddaşlarımızın ictimai və
mənəvi inkişafına, mədəni ənənələrinin qorunub saxlanılmasına, onların konstitusiya hüquqlarının qorunmasına
kömək etməkdir. Gürcüstanda Azərbaycan xalqının tarixini, ədəbiyyatını və mədəniyyətini təbliğ, hər iki
respublikanın ictimai təşkilatlarının liderlərinin, elm və mədəniyyət xadimlərinin görüşlərini təşkil edir.
Assosiasiyanın əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də nəşriyyat işini təşkil etmək, tarixi abidələrin
bərpası ilə əlaqədar tədbirlər işləyib həyata keçirməkdir. Gürcüstan Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası
Gürcüstan Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası (GATA) 2009-cu ildən fəaliyyət göstərir. Marneulidə
qeydiyyatdan keçən bu tələbə təşkilatı Gürcüstanın dövlət və qeyri-hökumət qurumları ilə əməkdaşlıq edir.
Müxtəlif layihələr həyata keçirir. GATA qrant proqramlarına əsasən azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətinə
inteqrasiyası üzrə layihələrə maliyyə yardımı ala bilib.
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Gürcüstan Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının sədri Samirə İsmayılovadır. Gürcüstanın Azərbaycanlı
Gənclərinin İttifaqı Gürcüstanın Azərbaycanlı Gənclərinin İttifaqı 2010-cu il mayın 15-də Marneuli şəhərində
Gürcüstanın azərbaycanlı gənclərinin I qurultayında təsis edilib. Marneulidəki Azərbaycanlıların Mədəniyyət
Mərkəzinin təşkilatçılığı və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyilə keçirilən qurultayda Azərbaycan
Respublikasının Gürcüstandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Namiq Əliyev, Milli Məclisin deputatları
Qənirə Paşayeva, Rauf Əliyev, Sabir Hacıyev, Gürcüstan parlamentinin üzvü Azər Suleymanov, KvemoKartli qubernatorunun müavinləri Hüseyn Yusifov, Koba Kubiaşvili, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
əməkdaşları iştirak ediblər. Gürcüstanın Azərbaycanlı Gənclərinin İttifaqı ətrafında Gürcüstandakı
azərbaycanlı gənclərin təsis etdiyi 20-yə yaxın təşkilat toplaşıb.
Təşkilatın əsas məqsədi Gürcüstanın azərbaycanlı gənclərini bir araya gətirmək və onların cəmiyyətə
inteqrasiyası sahəsində ardıcıl layihələr həyata keçirməkdir. Nizamnaməyə uyğun olaraq Gürcüstan
Azərbaycanlı Gənclərinin İttifaqının İdarə Heyəti 13 nəfərdən ibarətdir. Gürcüstan Azərbaycanlı Gənclərinin
İttifaqının sədri Leyla Məmmədovadır. "Gürcüstan Mənim Vətənimdir" təşkilatı "Gürcüstan Mənim
Vətənimdir" təşkilatı 2003-cü ildə təsis edilib. Təşkilat son illər Gürcüstan Azərbaycanlıları Konqresinin
tərkibində təmsil olunur. Təşkilatın məqsədi burada yaşayan azərbaycanlıların Gürcüstan cəmiyyətinə
inteqrasiya etməsidir. Bu məqsədlə bir çox layihələr reallaşdırılıb, kitablar nəşr edilib, qəzetlər buraxılıb və bir
çox humanitar aksiyalar həyata keçirilib. Bu təşkilatın 2009-cu ildən fəaliyyətə başlayan "Gürcüstan
azərbaycanlıları" adlı qəzeti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə nəşr olunur və Azərbaycan
diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini işıqlandırır. Qəzet zaman-zaman öz səhifələrində Azərbaycanın tarixi,
mədəniyyəti, adət-ənənələri, tarixdə iz qoymuş şəxsiyyətləri barədə maraqlı yazılar verir.
Gürcüstan Azərbaycanlıları Ziyalılar Birliyi Üzvlərinin sayı etibarilə iri cəmiyyətlərdən biri də Gürcüstan
Azərbaycanlıları Ziyalılar Birliyidir. Birlik 2001-ci ildə Tiflis şəhərində təsis edilib. Bu birlik respublika üzrə
ziyalıların əksər qismini, müəllimləri, şair-nasirləri, başqa peşə sahiblərini öz ətrafinda toplamağa nail olub.
Bu qurum rəsmi və ictimai dairələrdə Azərbaycan naminə təbliğat işi aparmaqla Gürcüstan- Azərbaycan
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsinə çalışır. "Qeyrət" Xalq Hərəkatı azərbaycanlıları öz ətrafında birləşdirən
təşkilatlardan biridir. 1990-cı ildə Marneuli şəhərində yaradılıb. Hərəkat Gürcüstan azərbaycanlılarının
hüquqları və milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması istiqamətində fəaliyyət göstərir. "Qeyrət" Gürcüstanda
yaşayan yarım milyonluq azərbaycanlı əhalinin iqtisadi, siyasi, mədəni inkişafının, problemlərinin həlli
sahəsində müntəzəm iş aparır, Gürcüstandakı həmvətənlərimizin hüquqlarının tapdalanmasına qarşı qətiyyətlə
çıxış edir. "Qeyrət" Xalq Hərəkatının sədri Əlibala Əsgərovdur. Marneuli Gənclər Mərkəzi bir qrup gənc
tərəfindən 2005-ci ildə təsis edilib. Mərkəzin missiyası Kvemo-Kartlidə gənclərin savadlı, məsuliyyətli, fəal,
inteqrasiya olunmuş vətəndaş olmaları, bu bölgənin, həmçinin, digər bölgələrin ictimai həyatında iştirak
etmələri üçün onların təhsil və idman sahəsində inkişafına dəstək olmaqdır.
Təşkilatın məqsədi gənclərin inkişafı və inteqrasiyası, gənclərin işlə təmin olunması, bölgənin ictimai
həyatında və qərarların qəbul olunmasında iştirakçılığa cəlb olunmasıdır. Marneuli Gənclər Mərkəzi
Marneulidə və kəndlərdə müxtəlif tədbirlər, sərgilər, aksiyalar, idman və intellektual yarışlar həyata keçirir.
Gənclər Mərkəzinin dəstəyi ilə bir necə kənddə (Baydar, Faxralı, Aşağı Saral) gənclər təşkilatları yaradılıb.
Marneuli Gənclər Mərkəzinin sədri Rəna Nurməmmədovadır. Rustavi Azərbaycanlılarının Mədəniyyət
Mərkəzi Rustavi Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi 2002-ci ilin 16 mayında Azərbaycan ziyalıları
tərəfindən yaradılıb. Mərkəzin əsas məqsədi Rustavidə yaşayan 73 min əhalinin 15 minini təşkil edən
azərbaycanlılar öz soy-kökləri üzərində dayansın, öz mədəniyyətini, dilini itirməsin. Mərkəzin maliyyə
yardımı vasitəsilə "Ədəbi Gürcüstan toplusu" kitabı işıq üzü görüb. Bundan başqa mərkəzin təsisçiliyi ilə
2008-ci ildən başlayaraq ayda bir dəfə "Ədəbi Gürcüstan" adlı 16 səhifəlik beynəlxalq qəzet, "Sözün işığı"
adlı ictimai, mədəni mətbu orqanı nəşr olunur. "Ürəklərdən gələn söz ürəklərə yol tapar" devizi altında ayda
bir dəfə oxucularının görüşünə gələn bu qəzetdə Gürcüstanda və dünyada baş verən ictimai-siyasi proseslərə
toxunulur. Bununla yanaşı, Borçalı şair və yazıçılarının həyatı, kitabları, şeir və əsərləri, Borçalıda
keçirilən müxtəlif tədbirlər, baş verən olaylar, Azərbaycan Respublikası ilə bağlı xəbərlər, torpaqlarımıza
erməni təcavüzü və separatizmi, ədəbi-bədii, dini yazılar, maraqlı məlumatlar, idman xəbərləri verilir. Eyni
zamanda, mətbu orqanlarda Türk Dünyasında baş verən hadisələr də işıqlandırılır.
“Paralel”.-2015.-6 mart.-№ 43.-S.10
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Qırğızıstan Prezidenti Almazbek Atambayev və Maltanın Baş naziri Cozef Muskat III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda iştirak edəcək
Qırğızıstan Prezidenti Almazbek Atambayev və Maltanın Baş naziri Cozef Muskat III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda iştirak edəcək. Bu məqsədlə hər iki dövlət və hökumət başçısının aprel ayının sonunda
Azərbaycana səfəri planlaşdırılır. Səfər çərçivəsində A.Atambayev və C.Muskatın III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda iştirakı ilə yanaşı, bır sıra rəsmi görüşləri də gözlənilir.
III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən aprelin 27-30 Bakıda keçiriləcək. Tədbirdə onlarla ölkədən sabiq və
hazırkı dövlət, hökumət başçıları, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, ekspertlər, alimlər olmaqla 350 nəfərə yaxın
qonağın iştirakı nəzərdə tutulub.
Forumda etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı
kimi bir sıra qlobal problemlərini geniş müzakirə ediləcək.
12 mart 2015
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Cenevrə şəhərində dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri
Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib
İsveçrənin Cenevrə şəhərində dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib. “Nizami Gəncəvi Etik
Simpoziumu”nda dahi şairin irsini araşdıran tədqiqatçılar iştirak edib.
Oksford, Kembric, Kəşmir, Orizona, Leyden, Merilend və Amsterdam universitetlərinin alimləri Nizami
Gəncəvinin dünya mədəniyyətinin inkişafında rolu, şairin yaradıcılığının fəlsəfi əsasları ilə bağlı müzakirələr
aparıb. Çıxış edənlər Nizami Gəncəvi yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib və dahi şairin əsərlərini bütün dövrlər
üçün əvəzsiz xəzinə adlandırıblar. Nizami Gəncəvinin Şərq İntibahının formalaşmasında əvəzolunmaz yeri,
xalqlar arasında mədəni körpü rolu oynaması xüsusi vurğulanıb.
Nizami Gəncəvi irsinin daim aktual olduğunu qeyd edən alimlər onun əsərlərindəki bəşəri ideyaların daha
dərindən öyrənilməsi və daha geniş təbliğinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Tədqiqatçılar Nizami Gəncəvi irsinin
bəşəriyyət üçün rolunun araşdırılması, xüsusilə də şairin yaradıcılığında etik prinsiplərin yenidən öyrənilməsinin
vacib olduğunu qeyd ediblər.
Simpozium iştirakçıları Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq nümayəndəsi olan Nizami Gəncəvinin təqdim
olunması istiqamətində dahi şairin adını daşıyan Beynəlxalq Mərkəzin fəaliyyətini də yüksək qiymətləndiriblər.
Qeyd edək ki, “Nizami Gəncəvi Etik Simpoziumu” Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin tərəfindən təşkil olunub.
13 mart 2015
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BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros Qali bu ilin aprel ayında Bakıya gələcək
BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros Qali bu ilin aprel ayında Bakıya gələcək. Səfərin məqsədi
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil edəcəyi III
Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir.
Qeyd edək ki, 2014-cü ilin sentyabrında Butros Butros Qali Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən
təsisi edilmiş Nizami Gəncəvi mükafatı ilə təltif olunub. Mükafatın təqdimatı zamanı BMT-nin sabiq Baş katibi
Bakıda keçiriləcək III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumunun əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. O, bildirib ki,
"Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması" mövzusunda müzakirələrin aparılması bu gün dünyada cərəyan
edən gərgin siyasi proseslər və müsəlman dünyasında müşahidə edilən terror dalğası fonunda olduqca vacib
addımlardan biridir.
Xatırladaq ki, misirli diplomat Butros Butros Qali 1992-1996-cı Birləşmiş Millətlər Təşkilatına rəhbərlik
edib.
13 mart 2015
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Misirin İsgəndəriyyə şəhərində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair, mütəfəkkir
Nizami Gəncəvinin büstü qoyulacaq
Misirin İsgəndəriyyə şəhərində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair, mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin büstü qoyulacaq. Bu il aprelin 20-də büstün təntənəli açılış mərasimi təşkil ediləcək. Açılış
mərasimində Latviya, Polşa, Boliviya, Rumıniya, Serbiya, Bolqarıstan və Beninin sabiq prezident və baş
nazirlərinin iştirakı nəzərdə tutulub.
Bundan başqa, həmin tarixdə Misir Ərəb Respublikası Baş nazirinin xüsusi müşaviri, İsgəndəriyyə
Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Seragəldinin Nizami Gəncəvi
haqqında ərəbcə nəşr edilmiş kitabının təqdimatı da olacaq.
Qeyd edək ki, hər iki layihə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi və İsgəndəriyyə Kitabxanası tərəfindən gerçəkləşdiriləcək.
13 mart 2015
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Azərbaycanlıların məskunlaşdığı Avropa ölkələrindən biri də İsveçdir
Milli diasporumuzun taleyi Azərbaycanın dövlətçilik tarixinin həm işıqlı, həm dramatik səhifələrinə
bənzəyir. Keçmişdən bu günə ölkəmizdə və dünyada yaşanan siyasi proseslərin diasporumuzun
formalaşmasına ciddi təsirləri olsa da, onu zəiflədə bilməyib. Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası
və say tərkibinə görə geniş olduğu ikinci qitə Avropa qitəsidir. Son zamanların statistik göstəricilərinə
əsasən, Avropa azərbaycanlıların sayı Türkiyədə və Rusiyada milyonlarla, Ukraynada və Belarusda,
Almaniyada, Böyük Britaniyada yüzminlərlə, Norveçdə, Danimarkada, İsveçdə, Macarıstanda, Fransada,
İtaliyada on minlərlə, Polşada, İspaniyada, Avstriyada, Albaniyada, Finlandiyada, Portuqaliyada on mindən
çox göstərilir. Digər Qərb ölkələrində məskunlaşan azərbaycanlıların sayı müvafiq olaraq hər bir ölkədə 2-10
min nəfər arasındadır. Hollandiya, Belçika, Danimarka, İsveçrə və Almaniyada yaşayan soydaşlarımızın
əksəriyyəti Türkiyədən köçən azərbaycanlılardır.
Böyük Britaniya, Çexiya, Slovakiya, Polşa, Avstriya, Estoniya, Belarus, Rusiya, Ukrayna, Moldova
və Fransadakı soydaşlarımız isə İrandan və Azərbaycan Respublikasından köçənlərdir. Azərbaycanlıların
məskunlaşdığı Avropa ölkələrindən biri də İsveçdir. İsveçdə yaşayan soydaşlarımızın təxmini sayı 30
minə çatır. Azərbaycandan İsveçə mühacirət XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən başlayıb. Əsasən
Cənubi Azərbaycandan bu ölkəyə köçən azərbaycanlılar, artıq XX əsrin ortalarında burada icmalarını yarada
biliblər. Hazırda çoxsaylı media orqanları və təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi İsveçdə soydaşlarımız fəal
təbliğat işi apara bilir. İsveçdə Azərbaycanla bağlı bir çox tarixi sənədlərə və məlumatlara rast gəlmək olar.
Xüsusilə, Upsala Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatı, folkloru və tarixinə aid onlarla sənəd və material
var. Azərbaycanlılar İsveçin bir çox şəhərlərində məskunlaşıblar. İsveçin "Dag lus Nyhyer" ("Gündəlik
xəbərlər") qəzetində verilən məlumata görə, təkcə 2002-2003-cu illərdə İsveç vətəndaşlığına 1000-dən çox
azərbaycanlı daxil olub.
İsveçdə cənubi azərbaycanlılar xüsusilə çoxluq təşkil edir. Onların əksəriyyəti 20 ildən çoxdur ki,
İsveçdə yaşayır və bu ölkənin cəmiyyətinə artıq uyğunlaşıb. Azərbaycan Respublikasından olan
miqrantlar, əsasən, son illər ərzində İsveçə mühacirət ediblər. Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyaclarını
gizlətməyən İsveç azərbaycanlıları informasiya sahəsində bir qədər fəaldırlar. Soydaşlarımız burada
"Tribun", "Varlıq", "Azərbaycan", "Araz" və s. qəzet və jurnallar nəşr edirlər. İsveç Parlamentində
"Azərbaycan dostları" qrupu mövcuddur. Hələ Xocalı faciəsinin 17- ci il dönümündə Manaf Səbabinin
təşəbbüsü ilə İsveç parlamentinin uç nəfər üzvü Azərbaycanda səfərdə olub. Onlar Xocalı faciəsinin
nəticələri ilə, yurd-yuvalarından didərgin düşən qaçqın və məcburi köçkünlərin qeyri- insani yaşayış
şəraitləri ilə tanış olub, bütün bunlar haqqında İsveç və Avropa parlamentlərində məsələ qaldırıblar. İsveçdə
fəaliyyət göstərən İsveç Azərbaycan Federasiyası (AFİ) ölkə üzrə milli təşkilatların əksəriyyətini ("Durna",
"Ulduz", "Az link", "Günəş", "Ərk", "Savalan", "Azərbaycan Dostluq", "Yanar", "Azər", "Təbriz",
"Akademik Mərkəz", "Oyanış", "Varlıq", "Türk-Az", "Babəkin şopinq", "21 Azər" və başqa təşkilatları)
özündə birləşdirə bilib. Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi Azərbaycanlıların İsveçrədəki
Mədəniyyət Mərkəzi (AİMM) İsveçrənin Bern şəhərinin Maarif, İdman və Sosial Nazirliyi tərəfindən təşkil
olunan "Bern 2011 - irqçiliyə qarşı tədbirlər həftəsi" adlı layihənin qalibi elan edilib. Bu barədə
Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyasındakı Səfirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat
veriblər. Mərkəz tərəfindən irəli sürülən layihə 2011-ci ilin mart ayında həyata keçirilib. Sözügedən
təşəbbüs İsveçrə tərəfindən maliyyələşdirilib və layihə İsveçrənin dövlət orqanları və yerli kütləvi
informasiya vasitələrində işıqlandırılıb. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sözügedən layihədə qalib
gəlməsi, xalqımızın tolerant olmasının bir nümunəsidir və İsveçrə tərəfinin bu ölkədə yaşayan
Azərbaycanlılara olan müsbət münasibətini göstərir. Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi
(AİMM) 2005-ci ildən etibarən İsveçrə Konfederasiyasında fəaliyyət göstərir. AİMM xalqlar və
mədəniyyətlərarası əlaqələrin inkişafı istiqamətində həyata keçirdiyi fəaliyyətin nümunəsi kimi İsveçrə
Konfederasiyasının Prezidenti tərəfindən Mərkəzə təşəkkür məktubu ünvanlanıb. AİMM mütəmadi olaraq
İsveçrə Konfederasiyasının müvafiq qurumları tərəfindən təşkil edilən müxtəlif tədbirlərdə fəal iştirak edib
və bu fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyasındakı Səfirliyi
Mərkəzin fəaliyyətində yaxından iştirak edir və artıq birlikdə bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Heydər Əliyev
Fondunun Vitse-Prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə başladılan "Xocalıya
Ədalət!" beynəlxalq məlumatlandırma kampaniyası çərçivəsində bu il fevralın 23-də Bern şəhərində
"İsveçrədə Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi"nin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 23-ci
ildönümünə həsr edilmiş etiraz aksiyası keçirilib. Bern şəhərinin mərkəzi meydanlarının birində
keçirilən tədbirdə İsveçrədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporasının üzvləri, bu ölkədə təhsil alan
azərbaycanlı tələbələr və elmi fəaliyyətlə məşğul olan ziyalılar iştirak ediblər.
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İki saat ərzində davam edən aksiyada çoxsaylı Azərbaycan bayraqları dalğalandırılaraq, "Xocalıya ədalət",
"Erməni işğalına son", "Xocalı soyqırımında iştirak edənlər məsuliyyətə cəlb edilsin" və digər şüarları əks etdirən
plakatlar qaldırılıb. İsveçrədə təhsil alan tələbələrimiz və diaspora nümayəndələri tərəfindən fəallıqla yerli əhaliyə
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və xüsusilə də Xocalı faciəsi ilə bağlı dolğun məlumatlar
verilib və bu xüsusda yaddaş vərəqələri paylanıb.
Eyni zamanda etiraz aksiyası zamanı Xocalı faciəsinə dair ingilis, alman və fransız dillərində müxtəlif kitab
və bröşürlar İsveçrə ictimaiyyəti arasında yayılıb, qətliamın görüntülərinin əks olunduğu film nümayiş etdirilib.
Keçirilən tədbirin xüsusiyyətlərindən biri də Xocalı soyqırımı ilə bağlı Azərbaycan diaspora nümayəndələri
tərəfindən hazırlanan petisiyaya imza toplamaq olub. Xeyli sayda isveçrəlinin imzaladığı petisiya İsveçrə
parlamentinə təqdim olunub. "Azərbaycanın Dostları" Birliyi İsveçrənin Bazel şəhərində keçirilən 9-cu
Beynəlxalq film festivalında "Lətif" Azərbaycan filmi də nümayiş etdirilib. 1930-cu ildə Mikayıl Mikayılovun
lentə aldığı "Lətif" filmi Bazeldə fəaliyyət göstərən "Azərbaycanın Dostları" Birliyinin təşəbbüsü ilə festivalda
iştirak edib. 49 dəqiqəlik ağ-qara, səssiz "Lətif" filminə 2001-ci ildə caz ifaçısı, bəstəkar Salman Qəmbərov
müxtəlif janrladan, həmçinin, Azərbaycan xalq mahnılarından istifadə etməklə musiqi bəstələyib. Festivalda,
məhz filmin bu versiyası nümayiş etdirilib. Filmin Novruz bayramı ərəfəsində nümayişi gözəl bir təsadüf olub.
Belə ki, İsveçrə və Azərbaycandan olan təxminən 350 tamaşaçı filmi izləməklə Azərbaycanın tarixinə qısaca
nəzər salıb, Novruz adətləri ilə tanış olublar. İkinci həyatını yaşayan "Lətif" filmi festival iştirakçılarında
yaddaqalan izlər buraxaraq, tamaşaçılarda Novruz ovqatı yaradıb. Bununla da, "Azərbaycanın Dostları" Birliyi
vətənimizin adət-ənənələrinin və mədəniyyətinin yüksək səviyyədə təqdimatına nail ola bilib. Qeyd edək ki,
layihənin həyata keçirilməsində "Azərbaycanın Dostları" Birliyinə ARDNŞ və Azərbaycanın İsveçrədəki
səfirliyi dəstək göstərib. İsveçrənin Bazel şəhərində "Azərbaycanın Dostları" Birliyinin təşəbbüsü ilə xeyriyyə
tədbiri keçirilib. Birliyin sədri Arzu Əliyevanın verdiyi xəbərə görə, İsveçrə və Fransada yaşayan bir qrup
vətənpərvər azərbaycanlı xanımın təşkil etdiyi tədbirə türk, rus və yəhudi qadınlar da qatılıb. Azərbaycanın Qax
rayonundan olan 10 əlil uşağa yardım məqsədi daşıyan xeyriyyə tədbirində birliyin üzvü Yeşim Dəmirdaş
qonaqlara Azərbaycan və Qax rayonu, həmçinin yardım göstəriləcək xəstə uşaqlar haqqında məlumat verib. Qeyd
edək ki, xeyriyyə aksiyasına digər diaspor təşkilatları - Soloturndakı "Azərbaycan Türkləri" Kültür Dərnəyinin
üzvləri, Berndə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi də qatılıblar. Mədəniyyət
Mərkəzi uşaqlar üçün 3 əlil arabası, xəstə uçun kran və uşaq paltarları ayırıb. Xeyriyyə aksiyası haqqında hesabat
tezliklə tədbirə dəstək verən qurumlara təqdim olunacaq. Həqiqətən də Azərbaycan diasporunun məskunlaşma
coğrafiyası genişlənir. Dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5
qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı
şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. Müasir dövrümüzdə diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib
elementinə çevrilir. Qloballaşan dünyamızın reallıqları diaspor quruculuğu sahəsində Azərbaycanın qarşısında
yeni vəzifələr qoyur. Xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının
beynəlxalq siyasətdə artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirib.
Müasir həyatımızda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yeritdiyi diaspor siyasəti uğurla həyata keçirilir.
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor
təşkilatlarının təbliğat sahəsində fəaliyyətin daha da gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı
beynəlxalq aləmin məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin
müzakirəsinə çıxarılması ilə bağlı görülən işlər kifayət qədərdir. Son illər xarici ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində də bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirilir. İndiyədək əldə
olunan təcrübə diaspor təşkilatlarımızın daha yetkin və nəzərəçarpacaq fəaliyyət göstərməsinə imkan verir.
Diasporumuzun gördüyü işlər soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatına təsir edəcək səviyyəyə
yüksəlir. Bu da ulu öndə Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu diaspora siyasətinin məntiqi nəticəsidir.
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Kanada-Azərbaycan əməkdaşlıq assosiasiyasi BMT-nin Kanada təşkilatları şuraşına üzv seçilib
Azərbaycan diasporasının məlumatına görə Kanadada 275 min azərbaycanlı yaşayır
Kanada azərbaycanlıları - tarixi Azərbaycandan kənarda yaşayan Azərbaycan diasporunun Kanadada yaşayan
etnik azərbaycanlıların təşkil etdiyi hissəsinin adı. Azərbaycandan, İrandan, Şərqi Avropadan və Türkiyədən
gələrək Kanadada məskunlaşıblar. Azərbaycan diasporasının məlumatına görə Kanadada 275 min azərbaycanlı
yaşayır, onlardan 100 mini İran azərbaycanlıları, 50 mini Kanadada anadan olmuş azərbaycanlılar, təqribən 125
mini isə başqa ölkələrdən gələn azərbaycanlılardır. Kanadada məskunlaşan ilk azərbaycanlılar 1930-cu illərdən bu
ərazidə məskunlaşan İran azərbaycanlılarıdır.
Azərbaycan mühacirlərinin ikinci dalğası isə 1950-ci illərə təsadüf edir. İmmiqrasiyanın üçüncü dalğası
soyuq müharibə dövrünə, Kanadaya çox sayda SSRİ-dən immiqrantın, o cümlədən azərbaycanlıların gəldiyi
dövrdür. Dördüncü dalğa1979-cu ildən sonraya, İran inqilabı baş verdiyi dövrə təsadüf edir. Bu zaman çox sayda
etnik iranlılar, o cümlədən azərbaycanlılar Kanadaya mühacirət ediblər. Beşinci dalğa isə SSRİ-nin dağıldıqdan
sonrakı zamana təsadüf edən son dövrdür. Azərbaycan tarixində ikinci dəfə dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən
sonra bütün sahələr kimi diaspor sahəsinə də ciddi diqqət ayırmağa başladı. Bu sahəyə ayrılan diqqət və qayğı
tezliklə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, inkişaf etməsinə gətirib çıxardı. Sevindirici haldır ki, bu gün
dünyanın əksər ölkələrində Azərbaycan diaspor təşkilatları, cəmiyyət və dərnəkləri fəaliyyət göstərir. Bu gün
Azərbaycan diasporunun fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də Kanadadır. Hazırda Kanadada 170 minə qədər
azərbaycanlının yaşadığına dair məlumatlar var. Onların əksəriyyətini cənublular və türkiyəli azərbaycanlılar
təşkil edir. Cənublu soydaşlarımız güclü maddi və intellektual imkanlara malikdirlər. Azərbaycanlıların Kanadaya
mühacirəti əsasən XX əsrin əvvəllərindən başlayıb. Cənubi Azərbaycanda baş verən ictimai-siyasi proseslər,
bununla paralel olaraq Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutu soydaşlarımızın Kanadaya mühacirətini
intensivləşdirib. Lakin kütləvi mühacirət 1940-cı illərdən sonra baş verib ki, bunun nəticəsində soydaşlarımız
Ontario, Ottava, Monreal, Kvebek və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Azərbaycan dövlət müstəqilliyi əldə
etdikdən sonra Kanada azərbaycanlılarının fəaliyyətində canlanma yaranıb. 1989-90-cı illərdə Şimali
Azərbaycandan Kanadaya mühacirət prosesinin güclənməsi buradakı diasporumuzun daha da təkmilləşməsinə
şərait yaratdı.
Azərbaycanlıların Kanadada təşkil etdiyi tədbirlər siyahısına etiraz çıxışları, lobbiçilik, kütləvi infomasiya
vasitələri sahəsində təbliğat, ikitərəfli əlaqələr, Kanada-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafı və s. daxildir. İlk
zamanlar güclü erməni və yunan icmalarının müqaviməti ilə üzləşən soydaşlarımız birgə fəaliyyət nəticəsində
müəyyən qədər onları neytrallaşdırmağa nail olublar. Kanada azərbaycanlılarının kütləvi informasiya vasitələrində
fəaliyyətini də qismən müsbət qiymətləndirmək olar. Burada 1992-ci ildən etibarən təbliğat işinə diqqət yetirməyə
başlayıblar. Hazırda Kanadada azərbaycanlılar tərəfindən təsis olunan "Odlar Yurdu" (www.radioodlaryurdu.com)
radiosu yayımlanır. Bundan başqa, əvvəllər "Qurtuluş" jurnalı yayımlanıb. Sonradan onu "İldırım" jurnalı əvəz
edib. İlk zamanlar həm də "Azerbaijan Post" qəzeti nəşr edilib. Kanada Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının
(KADF) təşəbbüsü ilə Kanadada "AzCan TV" adlı Azərbaycan telekanalı açılıb. Kanada Azərbaycan Dərnəkləri
Federasiyası ilə RO GERS TV arasında bağlanan müqaviləyə əsasən, efirə çıxan "Az Can TV" ilk mərhələdə
həftədə 1 saatlıq proqramla RO GERS TV-nin nəzdində fəaliyyət göstərir.
Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Kanadada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarından
biri də Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzidir. Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Kanada
Azərbaycan Təşkilatları Assambleyasının üzvüdür. Mərkəz 2006-cı ildə təsis edilib. Mərkəzin məqsədi Kanada
və Azərbaycan icmaları arasında körpü rolunu oynamaq, bu ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi və
ənənələrini yaşadaraq təbliğ etmək, eyni zamanda, Kanada mədəniyyəti, ənənələr və həyat tərzini
öyrənməkdir. Bu baxımdan Mərkəz tərəfindən müxtəlif araşdırmalar aparılır və müvafiq layihələr həyata keçirilir.
Mərkəz müxtəlif yerli təşkilatlarla, insan haqları, ekoloji təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edir. Alberta Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Sabina İskəndərovadır. Bu il Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin
bərpasının ildönümü münasibətilə İtaliyada Kanadada fəaliyyət göstərən "İtaliya- Azərbaycan Mədəniyyət
Assosiasiyası"nın, "Azəri" Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Milanda konfrans, sərgi və konsert proqramı təşkil
olunacaq. Kanada Azərbaycan Gəncləri Şəbəkəsinin üzvləri Fransa Senatında yanvarın 23-də qondarma "erməni
soyqırımı"nı inkar edənlərin cəzalandırılması haqqında qanunun qəbul edilməsi ilə bağlı Toronto şəhərindəki
Fransa konsulluğu qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Əllərində Azərbaycan, Türkiyə və Kanada bayraqları,
"Tarix tarixçilər üçündür", "Fransada fikir azadlığına hə, senzuraya yox" və s. şüarlar yazılmış plakatlar tutan
nümayişçilər Senatın qəbul etdiyi bu qanunun söz və ifadə azadlığını kobud şəkildə pozduğunu bildiriblər.
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Aksiya zamanı, həmçinin Kanada Azərbaycan Gəncləri Şəbəkəsinin qanuna qarşı yaydığı bəyanatı oxunub və
konsulluğa təqdim olunub. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq
Assosiasiyası 2007-ci ilin yanvarında bir sıra diaspor təşkilatları tərəfindən təsis edilib. Assosiasiyada Kanadanın
müxtəlif yerlərində fəaliyyət göstərən 10 diaspor təşkilatı təmsil olunur. Assosiasiya fəaliyyətini Kanadada
Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması, respublikamız barədə dolğun təsəvvürün formalaşdırılması istiqamətində
qurub. Assosiasiya, həmçinin, Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəaliyyətlərini koordinasiya edir. Kanada-Azərbaycan
Əməkdaşlıq Assosiasiyası bundan başqa Kanadada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə də xüsusi diqqət ayırır.
Burada isə məqsəd soydaşlarımıza kömək etmək, istedadlı gəncləri üzə çıxarmaq, həmin gənclərin ictimai işlərdə
yaxından iştirakını təmin etməkdən ibarətdir. Kanadada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması məqsədilə
Assosiasiya tərəfindən bu ölkənin universitetlərində konfranslar keçirir, tələbə cəmiyyətlərinin təşkilatçılığı ilə
aksiyalar təşkil edir. Hazırda assosiasiyanın fəaliyyəti müsbət nəticələr verməkdədir. Dünyanın tanınmış ictimaisiyasi, elm xadimlərinin təşkilatın Kanadada keçirdiyi tədbirlərə qatılması ilə bir sıra uğurlar əldə edilib. İndi bu
ölkənin ictimaiyyəti də Azərbaycan barəsində ətraflı məlumat almaq imkanı əldə edib. Kanada-Azərbaycan
Əməkdaşlıq Assosiasiyasının sədri İlham Axundovdur. Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası (KAƏA)
Azərbaycanda diabetdən əziyyət çəkən uşaqlar üçün xeyriyyə aksiyaları keçirib. Xarici Ölkələrdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildiriblər ki, Assosiasiyanın təşəbbüsü ilə ikinci dəfə keçirilən
bu tədbirdə Kanada Diabet Assosiasiyası və Londonda fəaliyyət göstərən Dünya Azəri-Türk Qadınlar
Cəmiyyəti də iştirak edib. Toplanmış yüksək keyfiyyətli dərmanların növbəti partiyası Azərbaycana göndərilib.
Bundan başqa, diabet xəstələri üçün müxtəlif çeşidli məhsullar istehsal edən Kanadanın "Novo Nordisk" və
"Lilly" şirkətləri ilə Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası (KAƏA) arasında aparılan danışıqlarda belə
humanitar yardımların yaxın gələcəkdə davam etdirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Kanada-Azərbaycan
Əməkdaşlıq Assosiasiyası (KAƏA) BMT-nin Kanada Təşkilatları Şurasına üzv seçilib. Bu barədə Xarici
Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Qeyd edək ki, BMT-nin Kanada Təşkilatları Şurası 1946-ci ildən fəaliyyət göstərir. Şuraya əsasən beynəlxalq
təşkilatlar -UNİCEF-in Kanada ofisi, Kanadanın Beynəlxalq Sağlamlıq Cəmiyyəti, Kanadanın Gənclər
Şurası, Kanadanın Qırmızı Xaç Cəmiyyəti və bu kimi digər təşkilatlar üzvdürlər. Şuraya üzvlük nəticəsində
Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Beynəlxalq Sağlamlıq Cəmiyyəti, Qırmızı Xaç Cəmiyyəti,
UNİCEF təşkilatı və Kanadanın Gənclər Şurası kimi beynəlxalq təşkilatlarla yaxından əməkdaşlıq imkanı əldə
edəcək. Eyni zamanda Kanada-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası BMT-də müzakirə olunan bütün mühüm
məsələlərlə əlaqədar veriləcək birgə bəyanatların hazırlanmasında iştirak edəcək. Bundan əlavə, KanadaAzərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyası Şuraya üzv olmaqla BMT-nın Kanada Təşkilatları tərəfindən hər il
təşkil olunan Forumda iştirak etmək, BMT-Kanada Şurasının xüsusi tədbirlərinə və habelə illik Baş
Toplantısına qatılmaq, BMT-Kanada informasiya şəbəkəsinə giriş və başqa bu kimi imkanlardan yararlana
biləcək. Assosiasiyanın prezidenti, Makmaster Universitetinin professoru Ilham Axundovun sözlərinə görə, bu
yeni imkanlar Assosiasiya tərəfindən Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və
Azərbaycan Dövlətinin xarici siyasətinin prioritet istiqamətlərinin müdafiəsi üçün istifadə olunacaq.
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Latviyada yaşayan soydaşlarımızın diaspor hərəkatında fəal iştirak edirlər
"Azəri" Latviya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti
Bu gün Azərbaycan diasporunun geniş mənada fəaliyyət göstərdiyi regionlardan biri də Baltikyanı
ölkələrdir. Regionun üç ölkəsi-Latviya, Litva və Estoniyaya zaman-zaman mühacirət edən soydaşlarımız
tədricən bu ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiya edərək bu regionda Azərbaycan diasporunu formalaşdırıblar.
Baltik ölkələrində soydaşlarımızın ən çox məskunlaşdığı dövlət Latviyadır. Təxminən 2 minə yaxın
azərbaycanlının məskunlaşdığı Latviyaya soydaşlarımız əsasən Sovetlər Birliyi dövründə köçüblər. Xüsusilə, II
dünya müharibəsindən sonra elm, təhsil, sosial-iqtisadi səbəblərlə Latviyaya yüzlərlə azərbaycanlı miqrasiya
edib. 1991-ci ildə Sovetlər Birliyinin dağılması Latviyada yaşayan soydaşlarımızın diaspor hərəkatında fəal
iştirakına zəmin yaradıb. Latviyada yaşayan soydaşlarımız milli-mədəni tədbirlərdə bir yerə toplaşır, imkanları
daxilində Vətənə kömək və dəstək verməyin yollarını müzakirə edirlər.
İlk zamanlar Latviya rəsmilərinin Azərbaycan diasporuna biganəliyi müşahidə olunurdusa, son bir neçə ildə
bu tendensiya müsbət istiqamətdə dəyişib. Latviya kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan və
azərbaycanlılar barədə məlumatların yayımlanması ənənəvi xarakter almağa başlayıb. Hazırda Latviyada
çoxsaylı Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu diaspor təşkilatlarından biri də "Azəri" Latviya
Azərbaycanlıları Cəmiyyətidir. "Azəri" Latviya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti 1988-ci ildə Riqa şəhərində təsis
edilib. "Azəri" Latviya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızı öz ətrafında birləşdirir.
Cəmiyyət Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə Latviya ictimaiyyətini tanış edir. Azərbaycan və Latviyanın
bütün milli və dövlət tarixi günlərini genişmiqyaslı tədbirlərlə qeyd edir. "Azəri" Latviya Azərbaycanlıları
Cəmiyyəti yerli mətbuat, televiziya və radio ilə sıx əlaqələr qurub. Cəmiyyət Azərbaycan və Latviya uşaqlarına
azərbaycanlıların doğma dil, tarix və mədəniyyətini öyrədən "Bazar günü" məktəbi təşkil edir. Azərbaycan
mədəniyyəti və tarixini Latviyada təbliğ etməklə Cəmiyyət milli və etnik qrupların bu ölkənin mədəni
həyatındakı inkişafını, yerli əhali ilə qarşılıqlı münasibətlərin inteqrasiyasını dəstəkləyir. "Azəri" Latviya
Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Ulduzhan Əhmədovdur. "Azəri Vəhdət" Azərbaycan Cəmiyyəti Latviyada
1700 nəfərdən bir qədər cox azərbaycanlı yaşayır, diaspor böyük olmasa da, son dərəcə mütəşəkkildir.
Latviyadakı diaspor təşkilatlarımızdan biri də "Azəri Vəhdət" Azərbaycan Cəmiyyətidir. Cəmiyyət təkcə
Azərbaycan ailələrini birləşdirmir. Bütün dövlət bayramlarında, əlamətdar günlərdə, eləcə də 20 Yanvar, Xocalı
faciəsi, azərbaycanlıların soyqırımı tarixlərində müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Cəmiyyət xalq diplomatiyası
kimi məsul missiyanı da üzərinə götürüb.
Cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsində ölkələrimiz arasında inkişaf edən mehriban qonşuluq münasibətləri
fonunda daha bir tarixi hadisə baş verib. Riqanın özünüidarə orqanı paytaxtda Azərbaycan-Latviya dostluq
parkının salınması üçün 3 hektar sahə ayırıb. Parkın salınması dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına, mədəni
mübadiləyə xidmət edir. "Azəri Vəhdət" Azərbaycan Cəmiyyətinə Əlirza Hüseynov sədrlik edir. Latviya
Cəmiyyətin İnteqrasiyası Məsələlərində Xüsusi Tapşırıqlar Nazirliyinin katibliyi ilə "Azəri vəhdət" Azərbaycan
cəmiyyəti fəal əməkdaşlıq edir. Ətrafında Azərbaycan ailələrini birləşdirən cəmiyyət, hətta mühüm bayramlarda
azərbaycanlılar bir çox milli mədəniyyətin nümayəndələrini qonaqpərvərliklə qəbul edirlər. "Azəri vəhdət"
cəmiyyətinin həyata keçirdiyi xalq diplomatiyası missiyası Latviyada Azərbaycan diasporunun tərəqqisinə və
onun Latviya cəmiyyətinə inteqrasiyasına kömək edir. Latviya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası LatviyaAzərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası 1988-ci ildə Riqada yaradılıb. Assosiasiyanın ətrafında əsasən ziyalılar
toplaşıblar. Assosiasiya nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda keçmiş Sovet İttifaqının, Amerikanın, İsveçin,
Avstraliyanın və digər ölkələrin azərbaycanlı icmaları ilə əlaqələr yaradıb. Latviya televiziyası və radiosu, bir
çox latış yazıçıları, incəsənət ustaları Assosiasiya ilə yaxından əməkdaşlıq edirlər. Assosiasiyanın fəaliyyətində
Azərbaycanda gedən demokratik proseslər, ictimai-siyasi hadisələr, erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan
torpağında törətdikləri vəhşiliklər barədə həqiqətin yayılması əsas yer tutur. Assosiasiyanın yaxından iştirakı ilə
Latviya Xalq Cəbhəsinin "Baltiyskoye vremya" qəzeti 1992-ci ilin noyabrında bütövlükdə xüsusi buraxılışını
Azərbaycana həsr edib. Latviya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası Qarabağ hadisələrinin əsl mahiyyətini
açmaqla, Latviya kütləvi informasiya vasitələrində fəal təbliğat işləri aparır. Onun təşəbbüsü ilə indiyə qədər
yeddi latış jurnalisti Qarabağın müharibə gedən bölgələrində olub, bu barədə Latviya mətbuatında, radio və
televiziyasında xeyli qiymətli materiallar verilib. Latviya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti
Faiq Səfərovdur. "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzi Latviyadakı "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzi 17 yanvar 2007-ci ildən
fəaliyyət göstərir. Mərkəz Azərbaycanda demokratiyanın inkişafı sahəsində qazanılan uğurların, respublikamızın
iqtisadi inkişafının təbliğinə yönəlik informasiya kampaniyası keçirir. Təşkilatın əsas məqsədi Qarabağ
münaqişəsi barədə, Azərbaycanın zəngin tarixi və mədəni irsi haqqında həqiqəti Latviya ictimaiyyətinə
çatdırmaqdır.
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Təşkilat hər il Latviya Seyminin deputatlarının və jurnalistlərin iştirakı ilə azərbaycanlıların soyqırımı
gününə, 20 Yanvar faciəsinə, Xocalı soyqırımına həsr edilmiş aksiyalar keçirir. Latviyada yaşayan və təhsil alan
Azərbaycanlı Gənclər Cəmiyyəti bu təşkilatın uğurlu işində mühüm rol oynayır. Bu cəmiyyət gənclərdə
vətənpərvərlik ruhunun güclənməsi, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması üzrə daim iş aparır.
Latviyadakı azərbaycanlı gənclər Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günündə dahi bəstəkar Üzeyir
Hacıbəylinin "Arşın mal alan" operettasını tamaşaya qoyublar. "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyəti Mərkəzi
yanında yaradılan "Bazar günü" məktəbində uşaqlara ana dili öyrədilir, onlara Azərbaycan ədəbiyyatı,
xalqımızın zəngin tarixi və mədəniyyəti, milli musiqi və rəqslərimiz haqqında geniş məlumat verilir. "Ocaq"
Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Roman Əliyevdir. Riqadakı Konqres Evində Latviyadakı Azərbaycan
diasporunun Dünya azərbaycanlılarının III qurultayının qərarlarından irəli gələn vəzifələrinə həsr edilən
yığıncağı olub. Tədbirdə "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Roman Əliyev çıxış edib. O,
yığıncaqda müzakirə ediləcək başlıca məsələnin Dünya azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən III qurultayında
diaspor təşkilatları qarşısında qoyulan vəzifələrlə əlaqədar olduğunu diqqətə çatdırıb. Bu forumda Azərbaycan
dünyasını xaricdə işləyən, yaşayan və mədəniyyətimizi təbliğ edən insanlar təmsil etmişlər. R. Əliyev deyib:
"Qeyd etməliyəm ki, qurultaydan sonrakı dövrdə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü
olub. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının çox böyük nailiyyətidir, Prezident İlham Əliyevin müstəsna
xidmətidir". "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri bildirib ki, Prezident İlham Əliyev Dünya
azərbaycanlılarının III qurultayındakı nitqində xaricdə yaşayan Azərbaycan icmalarına və diplomatik
nümayəndəliklərə birliyi möhkəmləndirməyi, öz işlərini sıx əlaqə və əməkdaşlıq üzərində qurmağı tövsiyə
edib. O, həmçinin diqqəti ona cəlb edib ki, qurultayda Azərbaycan gerçəkliklərini, onun bütün sahələrdə
qazandığı nailiyyətləri təbliğ etmək, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqəti
yaşadıqları ölkələrin əhalisinə çatdırmaq, xaricdə ölkəmizin müsbət imicini formalaşdırmaq üçün bütün
imkanlardan, informasiya resurslarından, o cümlədən İnternetdən istifadə etməyin zəruriliyi diaspor
təşkilatlarının qarşısına mühüm vəzifə kimi qoyulub.
R.Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycanın sürətli iqtisadi inkişafı, ölkənin hərtərəfli tərəqqisinə və onun
əhalisinin güzəranının yaxşılaşdırılmasına yönəldilib, islahatlar həm də bütün dünyada Azərbaycan
diasporlarının fəaliyyətinin genişlənməsinə, onların yaşadıqları ölkələrlə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın
möhkəmlənməsinə kömək göstərir. O, deyib: "Biz hamımız Latviya cəmiyyətinə inteqrasiya etmişik,
gənclərimiz Latviyada yaxşı təhsil alırlar. İstərdik ki, azərbaycanlı gənclər təkcə Latviyanı deyil, Azərbaycanı
da Latviyada fəal təmsil etsinlər". "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Latviya-Azərbaycan
münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi üçün bu ölkədəki Azərbaycan diasporunun səylərini gücləndirməyin
vacib olduğunu bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, Latviyada yaşayan azərbaycanlılar sıx birləşməli, ölkənin
müxtəlif siyasi qurumlarında, özünüidarə orqanlarında, parlamentində daha geniş təmsil olunmalıdırlar. R.
Əliyev deyib: "Biz Latviya ictimaiyyətinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə, Azərbaycanda milyonlarla
qaçqının olduğu barədə, Xocalı soyqırımı haqqında daha geniş məlumat verməliyik. Litvada, Estoniyada,
İsveçdə, Finlandiyada, Polşada yaşayan həmvətənlərimizlə əlaqə yaratmaq, yekdillik, fəal mövqe nümayiş
etdirmək lazımdır". O, bu işdə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin böyük kömək
göstərdiyini qeyd edib. Çıxışının sonunda R. Əliyev diaspor təşkilatlarına göstərilən diqqət və qayğıya görə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirib. O, qeyd edib ki, Latviya azərbaycanlıları
bütövlükdə dövlət başçısının siyasi kursunu dəstəkləyirlər. Sonra Dünya azərbaycanlılarının III qurultayının
nümayəndəsi, Azərbaycan diasporunun ağsaqqalı A. Məmmədova söz verilib. Ulu öndər Heydər Əliyevin "Mən
fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam" sözlərini misal gətirən ağsaqqal deyib ki, diaspor təşkilatları Azərbaycan
dövlətinin başçısının yürütdüyü siyasəti dəstəkləməlidirlər. A.Məmmədov, həmçinin xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların sıx birləşməsinə, Azərbaycanın dünyada populyarlaşmasına, xalqımızın zəngin mədəni irsinin
qorunub saxlanmasına və təbliğ edilməsinə Heydər Əliyev Fondunun böyük kömək göstərdiyini qeyd edib.
Yığıncağın iştirakçıları Latviyada yaşayan bütün azərbaycanlıların birləşməsi və yekdil olması, Latviya
Azərbaycanlılarının Vahid Assosiasiyasının yaradılması barədə təklif irəli sürüblər. Tədbirin sonunda Latviya
azərbaycanlıları adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciət qəbul olunub.
“Palitra”.-2015.-17 mart.-№ 49.-S.12
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"Ukraynanın azərbaycanlı icmasının Ukrayna milli siyasətinin formalaşmasında rolu"
adlı konfrans keçirmişdir
17 mart tarixində Lvovda Ukrayna Milliyyətlər Assambleyası ölkədəki Azərbaycan diasporunun
nümayəndələri ilə birgə "Ukraynanın azərbaycanlı icmasının Ukrayna milli siyasətinin formalaşmasında rolu"
adlı konfrans keçirmişdir. Konfransda Ukraynanın tanınmış ictimai xadimləri, politoloqlar, ali məktəblərin
müəllimləri, deputatlar, əməkdar mədəniyyət və səhiyyə xadimləri, həmçinin, Ukrayna Azərbaycanlıları
Konqresinin vilayət təşkilatlarının rəhbərləri iştirak etmişlər.
17 mart 2015

90

Ukraynanın qərb regionunun mərkəzi olan Lvov şəhərində yaşayan azərbaycanlıların yeni diaspor
təşkilatı yaradılıb
Ukraynanın qərb regionunun mərkəzi olan Lvov şəhərində yaşayan azərbaycanlıların yeni diaspor təşkilatı
yaradılıb. Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresindən (BUAK) verilən məlumata görə, konqresin vilayət
üzrə bölməsinin yaradılması məqsədilə təşkilatın bölgə rəhbərlərinin iştirakı ilə Lvovda toplantı keçirilib.
Yeni təşkilatın təsis toplantısında BUAK-ın Dnepropetrovsk, Nikolayev, Xarkov, Jitomir, Zakarpatye,
Hmelnitsk, Kirovoqrad və digər bölgə rəhbərləri ilə yanaşı, Lvov şəhərinin meri Andrey Sadovoy, vilayət
administrasiyasının rəsmiləri də iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edən BUAK sədri Rövşən Tağıyev bildirib ki, Ukraynada gedən proseslərə baxmayaraq,
ölkədə tolerant mühit hökm sürür və bütün regionlarda azərbaycanlıların hüquqları qorunur. Ukraynada çox
sayda azərbaycanlıların yaşadığını xatırladan R.Tağıyev ölkənin iri və Avropa İttifaqı ilə sərhəddə yerləşən
Lvovdakı azərbaycanlılara hüquqi yardım göstərilməsi baxımından BUAK-ın yerli şöbəsinin yaradılmasının
zəruri olduğunu bildirib.
Lvov şəhərinin meri A.Sadovoy isə deyib ki, çoxmillətli şəhərdə azərbaycanlıların fəallaşması yerli hökumət
tərəfindən təqdir olunur.
Daha sonra keçirilən səsvermədə Teymur Məmmədov BUAK Lvov vilayəti üzrə sədri seçilib.
17 mart 2015
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Novruz bayramı diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif səpkidə qeyd edilmişdir
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı-NAYO və Oslo Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə
«Azərbaycanı tanıtım» və «Bu mənim mədəniyyətimdir» layihələri çərçivəsində Norveçin paytaxtı Oslo
şəhərinin məhşur «Oslo Konserthus» konsert zalında Novruz bayramı münasibətilə konsert keçirilib. Əvvəlcə
Türkiyənin Norveçdəki səfiri Şafak Göktürk çıxış edərək, Novruz bayramının dostluq və qardaşlıq bayramı
olduğunu vurğulayıb. Səfir Azərbaycanı və ölkəmizin mədəniyyətini layiqli təmsil etdiklərinə görə NAYO və
Oslo Azərbaycan Evinə təşəkkürünü bildirib, iki millətin qardaşlığının daimi olmasını arzulayıb. Oslo
Azərbaycan Evinin sədri Ramil Əliyevin verdiyi məlumata görə, tədbirə Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri
Yun Ramberq, Oslo Universitetinin professoru Vibeke Roqqen, müxtəlif şirkətlərin rəhbərləri, Norveç elitasının
nümayəndələri, bu ölkədə yaşayan türk və azərbaycanlı icmalarının fəalları və digər qonaqlar iştirak ediblər.
Konsertdə Musson ansamblının, NAYO-nun “Cücələrim” uşaq rəqs qrupunun və başqalarının çıxışları maraqla
qarşılanıb. Mərasim çərçivəsində Azərbaycan haqqında kitab sərgisi təşkil olunub və ölkəmizi təbliğ edən
məlumatlar qonaqlara paylanılıb. Tədbirdə qonaqlara Novruz süfrəsinin hazırlanması, bu bayramın UNESCOnun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi, Novruzun adət-ənənəsi, habelə xalqımızın qədim və
zəngin irsi barədə məlumatlar təqdim edilib.
Avstraliyada yaşayan azərbaycanlılar Novruz bayramını Sidney şəhərində qeyd ediblər. Bayram gecəsinin
Gəncə xanı Cavad xanın nəslindən olan Kazım Cavad xanın qızı Yasəmən Cavadxanlı ilə Yunus Serinelin toy
şənliyi ilə üst-üstə düşməsi Avstraliyada yaşayan soydaşlarımız üçün ikiqat sevincli olub. Tədbirdə
Avstraliyadakı Azərbaycan və Türk diasporunun nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən AzərbaycanAvstraliya-Türk Dostluq Cəmiyyətinin prezidenti İmamətdin Qasımov qonaqları Novruz bayramı münasibətilə
təbrik edərək Azərbaycan tarixi barədə məlumat verib. İ.Qasımov xüsusilə Cavad xan, onun Azərbaycan
tarixində rolu barədə danışıb. Daha sonra bayram və toy şənliyi Azərbaycan milli musiqisi, adət-ənənəsinə
uyğun olaraq davam edib. Qeyd edək ki, Malayziyanın tanınmış neyrocərrahı Kazım Cavadxanlı Azərbaycan
sərkərdəsi və Gəncə xanlığının sonuncu hökmdarı Cavad xanın kötükcəsidir. Gəncə xanlığının çar Rusiyası
tərəfindən işğalından sonra Cavad xanın nəslinin sağ qalmış nümayəndələri Təbrizə köçüblər. Kazım
Cavadxanlı da 1947-ci ildə Təbrizdə anadan olub, 1976-82-ci illərdə Belçikada neyrocərrahiyyə üzrə təhsil alıb.
1982-ci ildən Malayziyaya köçən soydaşımız paytaxt Kuala-Lumpurdakı Malaziya Milli Universitetin tibb
fakültəsində neyrocərrahiyyə üzrə mühazirələr oxuyub, bu ölkədə ilk neyrocərrahiyyə əməliyyatını aparıb. O,
hazırda Malziyanın Penanq ştatında neyrocərrahiyyə sahəsində mütəxəssis kimi fəaliyyətini davam
etdirməkdədir. Kazım Cavadxanlının iki oğlu və bir qızı var, övladlarından ikisi – qızı və bir oğlu Avstraliyada
yaşayır.
Nordrayn-Vestfaliya Alman-Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti Bielefeld şəhərində Novruz şənliyi təşkil
edib. Cəmiyyətin idarə heyətinin sədr müavini Kəmalə Tağıyeva tədbirdə çıxış edərək qonaqları təbrik edib,
onlara Novruz bayramının tarixi, özünəməxsus xüsusiyyətləri, milli adətləri barədə məlumat verib.
Həmvətənimiz Etibar Qəniyev Novruzun əsl el şənliyi, dövlət səviyyəsində mötəbər bir bayram kimi qeyd
olunmasında ulu öndər Heydər Əliyevin rolunu vurğulayıb. O, Prezident İlham Əliyevin Novruz bayramı
münasibətilə Azərbaycan xalqına təbrikinin mətnini qonaqların diqqətinə çatdırıb. Bu bayramın insanlar
arasında mehribanlıq və birlik kimi mənəvi keyfiyyətləri möhkəmləndirdiyi vurğulanıb. Tədbirdə bahar bayramı
haqqında şeirlər söylənilib, mahnılar, milli rəqslər ifa edilib, yumurta döyüşdürmə yarışı keçirilib. Bielefeld
şəhərindəki Göy məscidin nümayəndəsi Mehmet Irmak işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının tezliklə azad
ediləcəyini, bu bayramın həmin torpaqlarda keçiriləcəyini söyləyib. Novruz şənliyində süfrələrə şəkərbura,
paxlava və digər şirniyyatlar, yeddi rəngə boyanmış yumurtalar, səməni düzülmüşdü. Həmvətənlərimizin
evlərində hazırladıqları, bayram töhfəsi kimi özləri ilə bu gecəyə gətirdikləri ləziz nemətlər və bahar xonçaları
şənliyə xüsusi gözəllik verirdi. Bayram gecəsində “Azərbaycan” ədəbi-bədii kompozisiyası nümayiş etdirilib.
Şənlik Almaniyanın bir sıra kütləvi informasiya vasitələri tərəfindən işıqlandırılıb. Alman Azərbaycan
Mədəniyyət Evin dəstəyi ilə Almaniyanın Köln şəhərində möhtəşəm Novruz gecəsi keçirilib. Gecədə 800-ə
yaxın soydaşımızın iştirakı ilə yanaşı, Türkiyə diasporunun fəalları, Almaniyada yaşayan müxtəlif icmaların
nümayəndələri də iştirak edib. Tədbiri giriş sözü ilə açan Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evinin sədri Ağa
Ağayev bütün iştirakçıları salamlayaraq Novruzun xalqımız üçün əlamətdar bayram olduğunu qeyd edib. O
bildirib ki, xalqımızın övladları harada yaşamasından asılı olmayaraq hər zaman bu bayramı böyük təntənə və
sevinclə qeyd edir: “Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evi hər il olduğu kimi bu il də vətəndən uzaqda yaşayan
soydaşlarımızın bu bayramı Azərbaycandakı kimi keçirməsi üçün əlindən gələni əsirgəməyib”. Daha sonra
tədbir Azərbaycandan dəvət olunmuş estrada müğənnilərinin, eləcə də Almaniyada fəaliyyət göstərən
musiqiçilərimizin maraqlı çıxışları ilə davam etdirilib. Qeyd edək ki, tədbirə Niderland, Avstriya, Belçika və
Böyük Britaniyada yaşayan soydaşlarımız da qatılıblar.
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Finlandiyada yaşayan azərbaycanlılar Helsinkidəki “Caisa” mədəniyyət mərkəzində Novruz bayramı
münasibətilə əyləncəli bayram proqramı təşkil edib. Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının (AAF) AzərTürk Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil etdiyi bayram tədbirində Türkiyə Respublikasının
Finlandiyadakı Səfirliyinin təmsilçiləri, Türk diaspor təşkilatlarının üzvləri, finlər və digər xalqların
nümayəndələri iştirak edib.
AAF-ın nəzdində fəaliyyət göstərən Yeniyetmə Gənclər Təşkilatının sədri Günay Muradlının aparıcılığı ilə
keçirilən tədbirdə Assosiasiyanın sədr müavini və Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay
qonaqları Novruz bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Daha sonra tədbir iştirakçıları bu gün 100-ci ildönümü
qeyd edilən Çanaqqala döyüşlərində şəhid olmuş Azərbaycan və Türk əsgərlərinin, həmçinin 31 Mart
soyqırımına məruz qalan azərbaycanlıların xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib. Tədbirdə çıxış edən
Helsinki universitetinin tələbəsi Karhan Özdenkci Novruz bayramı münasibəti ilə Azərbaycan xalqını və Türk
dünyasını təbrik etdikdən sonra qonaqlara Çanaqqala savaşı, bu döyüşlərdə azərbaycanlıların qardaş türk
xalqına göstərdiyi dəstək haqqında məlumat verib.
Novruz bayramı münasibətilə təşkil olunmuş tədbirdə bayramın tarixi, Azərbaycan və türkdilli xalqların
mədəniyyətində Novruz bayramının yeri, əhəmiyyəti, mənası, adətləri barədə danışılıb. Azərbaycanda keçirilən
Novruz şənliklərindən bəhs edən video nümayiş etdirilib. Novruz bayramını və milli adət-ənənələri
Finlandiyada tanıtmaq məqsədi daşıyan tədbirdə daha sonra FAA-nın Yeniyetmə Gənclər Təşkilatının və AzərTürk Gənclər Təşkilatının birgə hazırladığı bayram proqramı nümayiş etdirilib. Azərbaycan milli rəqsləri, AzərTürk Gənclər Təşkilatının sədri Ulviyyə Cabbarovanın rəhbərlik etdiyi “Azər-Turk” uşaq musiqi qrupunun
Azərbaycan, türk və ingilis dillərində ifa etdiyi mahnılar maraqla qarşılanıb.
Litvanın Klaypeda şəhərində yaşayan azərbaycanlılar Novruz bayramını qeyd ediblər. Klaypedada fəaliyyət
göstərən “Azəris” Cəmiyyəti tərəfindən təşkil olunmuş bayram şənliyində azərbaycanlılarla yanaşı, müxtəlif
icmaların nümayəndələri və fəxri qonaqlar da iştirak edib. Onların arasında Rusiya Federasiyasının Klaypeda
şəhərindəki Baş konsulu vəzifəsini icra edən Vladimir Novikov, Milli Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Yelena
Butkyaviçene, “Vətən” Rus Mədəniyyət İcmasının sədri Tamara Loxankino, Vilnüs şəhərindəki “Azəri”
icmasının sədri Kamal Zülfiyev, “Vətən” Ukrayna Mədəni-Maarif Mərkəzinin sədr müavini Aleksandr
Nesterenko, “Krıniça” Belarus icmasının sədri Nikolay Loqvin, “Nur” tatar icmasının sədri İlfir Qibadulin və
başqaları olub.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Cəmiyyətin sədri Əliağa Məmmədov qonaqları salamlayaraq onlara Novruz
bayramı haqqında məlumat verib və həmvətənlərimizin bayramını təbrik edib. Azərbaycanlıların həftəsonu
məktəbinin şagirdlərinin hazırladığı milli rəqslər, musiqi nömrələri, səhnəciklər, Kosa ilə Keçəlin təqdim etdiyi
oyunlar qonaqlar tərəfindən maraqla qarşılanıb. Tədbirdə qonaqlara Azərbaycan milli mətbəxinin şah yeməyi
olan plov, Novruz bayramının atributu olan şirniyyatlar təqdim olunub. Bayram gecəsinin sonunda Üzeyir
Hacıbəyovun ölməz “Arşın mal alan” əsəri oynanılıb.
Martın 19-da Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin, Azərbaycan-Rumıniya Gənclər və Mədəniyyət
Assosiasiyasının təşəbbüsü, ARDNŞ-ın Rumıniya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Buxarestdə yerləşən “Marriott”
hotelində Novruz bayramı münasibətilə tədbir keçirilib. Tədbirə Rumıniyada fəaliyyət göstərən türkdilli
ölkələrin səfirləri, Rumıniya parlamentinin deputatları, dövlət və hökumət nümayəndələri, aparıcı bankların
prezidentləri, Rumıniyada işləyən, yaşayan təhsil alan azərbaycanlılar, diaspora təşkilatlarımızın üzvləri,
Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyinin, Heydər Əliyev Fondunun, ARDNŞ-in Rumıniya nümayəndəliyinin və
SOCAR Petroleum şirkətinin əməkdaşları və tərəfdaşları qatılıblar. Tədbirdə Novruz bayramı barədə ətraflı
məlumat verilib, Novruz bayramının hər il Rumıniyada yüksək səviyyədə qeyd olunduğunu bildirilib. Sonra
tədbir iştirakçıları Novruz bayramı barədə hazırlanan qısa metrajlı filmə baxıblar.
Novruz bayramı münasibəti ilə soydaşlarımızı təbrik edən ARDNŞ-ın Rumıniya nümayəndəliyinin
direktoru Həmzə Kərimov Azərbaycanın enerji layihələrindən, xüsusi ilə də martın 17-də Türkiyədə təməli
qoyulan TANAP layihəsindən bəhs edib. H.Kərimov SOCAR-ın yeni loqosu barədə də məlumat verib. Sonra
loqo barədə hazırlanan film nümayiş etdirilib. Azərbaycan-Rumıniya Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının
sədri İqbal Hacıyev ölkəmizin son illərdə əldə etdiyi uğurlardan ətraflı söhbət açıb.
İ.Hacıyev əldə olunan bütün nailiyyətlərin təməlində əsası Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan və Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən daxili və xarici siyasət
strategiyasının dayandığını bildirib. İ.Hacıyev “Bakı-2015” birinci Avropa Oyunlarının ən yüksək səviyyədə
keçiriləcəyini deyib və tədbir iştirakçılarını bu yarışları izləməyə dəvət edib. Sonra “Bakı 2015” Avropa
Oyunları barədə qısa film təqdim olundu. Tədbirdə muğam ifaçıları Arzu Əliyeva və İlkin Əhmədovun
rəhbərliyi altında ansamblın çıxışı olub. Azərbaycanın xalq mahnıları əsləndirilib. Tədbir iştirakçılarına Novruz
bayramı ilə bağlı hədiyyələr, “Bakı-2015” Avropa Oyunları barədə hazırlanmış broşurlar, kitabçalar təqdim
olunub.
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Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq Ulyanovsk şəhərində xeyriyyə
aksiyası keçirib. Bu münasibətlə ÜAK-ın regional şöbəsinin nümayəndələri Ulyanovskun Heydər Əliyev adına
78-li məktəbində olublar. Görüş zamanı ÜAK Ulyanovsk vilayəti üzrə sədri İslam Hüseynov şagirdlərə Novruz
bayramının rolu və Azərbaycan xalqı üçün önəmi barədə danışıb. Şagirdlər və Konqres nümayəndələri məktəbin
həyətində yerləşən Azərbaycan Tarixi və Mədəniyyəti Muzeyində görüşüblər. Şagirdlərə bayram münasibətilə
hədiyyələr təqdim edilib. Uşaqlar öz növbəsində qonaqlara hazırladıqları konsert proqramını təqdim ediblər.
Onlar Novruzun tarixi, adət-ənənələrimiz haqda məlumat verib, şeir söyləyib, kiçik səhnəciklər oynayıblar.
Qeyd edək ki, 2010-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həmin məktəb fondun hesabına yenidən
qurulub. 2014-cü ildə təhsil ocağına Heydər Əliyevin adı verilib.
Bununla yanaşı, ÜAK nümayəndələri Ulyanovskda yerləşən "Qnyozdışko" uşaq evini də ziyarət ediblər.
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri burada tərbiyə alan uşaqları bayram münasibətilə təbrik edib, onlara
milli şirniyyatları və idman ləvazimatları hədiyyə ediblər. Uşaq evindəki bayram tədbiri uşaqların və qonaqların
iştirakı ilə çay süfrəsi arxasında başa çatıb.
17-22 mart 2015
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Buxarestdə Bakı-2015 birinci Avropa Oyunları ilə bağlı təqdimat təşkil olunmuşdur
Birinci Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi ilə əlaqədar ölkəmizə qarşı bəzi qərb kütləvi
informasiya vasitələrində qarayaxma kampaniyası aparılmışdır. Erməni diasporunun təsiri altında birləşən antiAzərbaycan qüvvələri hətta Avropa Oyunlarını boykot etməyə çağırışlar etməkdən çəkinməmişlər. Lakin
Azərbaycanda olduğu kimi, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın da mübarizəsi sayəsində bəzi dairələr öz
məqsədlərinə nail ola bilməmişlər. Azərbaycana qarşı yeridilən kampaniyaya etiraz əlaməti olaraq xaricdəki
diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif tədbirlər keçirilmişdir.
Martın 19-da Azərbaycan-Rumıniya Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyasının təşəbbüsü, Azərbaycanın
Rumıniyadakı Səfirliyinin, ARDNŞ-nin Rumıniya nümayəndəliyinin dəstəyi ilə Buxarestdə Novruz bayramı
münasibətilə keçirilən tədbirdə Bakı-2015 birinci Avropa Oyunları ilə bağlı təqdimat təşkil olunmuşdur. Tədbir
iştirakçılarına Bakı-2015 Avropa Oyunları barədə hazırlanmış broşurlar, kitabçalar təqdim edilmişdir.
ABŞ-ın Nyu York şəhərində keçirilən ənənəvi 34-cü Türk Günü Yürüşündə Bakı-2015 ilk Avropa
Oyunları təbliğ olunmuşdur. Nyu Yorkun Mahnetten səmtində minlərlə insanın iştirakı ilə baş tutan yürüşdə
Azərbaycan diasporu tərəfindən Bakı-2015 birinci Avropa Oyunları Nyu York sakinlərinə və şəhərin
qonaqlarına təqdim edilmişdir. Belə ki, oyunların loqosu əks olunmuş mobil stend yürüş boyu bir neçə saat
ərzində şəhərin mərkəzi prospekti ilə hərəkət etdirilmişdir. Yürüşdə türkdilli xalqların diaspor təşkilatları, o
cümlədən Azərbaycan Nyu- York Assosiasiyası fəal iştirak etmişdir. Bundan başqa, “AzeriAmerica” təşkilatı
mayın 9-da “Bakı-2015” Birinci Avropa Oyunlarına həsr olunmuş poçt markası hazırlamışdır.
19 mart 2015
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Əsl soyqırım sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində Azərbaycan türklərinə qarşı törədilib
Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Bakı ilə Budapeşt arasında qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf
etdirilməsinə öz töhfəsini verir
Bu gün əksər Avropa ölkələrində olduğu kimi Macarıstanda da Azərbaycan diasporu fəaliyyət göstərir.
Bu ölkədə Azərbaycan diaspor təşkilatları məhdud sayda olsa da, fəaliyyətləri qənaətbəxş hesab edilə bilər.
Hazırda Macarıstanda fəaliyyət göstərən yeganə diaspor təşkilatı Macar - Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətidir.
Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti 1994-cu ildən Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə fəaliyyət göstərir.
Cəmiyyət üzvlərinin 90 faizi macarlardan ibarətdir. Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycanın tarixi
və bu günü, qədim adət- ənənələri, milli bayramları, dövlətimizin qazandığı nailiyyətlər barədə informasiya
yaymağı qarşısına məqsəd qoyub. Cəmiyyət Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı Səfirliyi ilə öz üzvləri
arasında görüşlər keçirərək, iki ölkə arasında münasibətlərin qurulmasına öz töhfəsini verir.
Cəmiyyət, həmçinin, Macarıstanda yaşayan azərbaycanlıların ölkəmizin mədəniyyəti, tarixi və s. barədə
məlumat yaymasına dəstək verir. Məsələn, Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti 2011-ci ilin yanvarında
Mərkəzi Avropa Universitetində keçirilən Beynəlxalq Mədəniyyət Festivalında azərbaycanlı tələbələrin da
təmsil olunmasına dəstək verib. Təşkilat Azərbaycanın milli bayramları zamanı həm azərbaycanlı, həm də macar
üzvləri ilə birlikdə bayram süfrəsi açır, maraqlı görüşlər keçirirlər. Təşkilat, həmçinin, Azərbaycanın
problemləri, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə macar ictimaiyyətinə məlumat verir, 20 Yanvar, 31 Mart, 26
Fevral faciələri zamanı həlak olan azərbaycanlıların xatirəsi anılır. Cəmiyyət, həmçinin, hər il ənənəvi olaraq
Azərbaycan və macar dillərində görkəmli azərbaycanlılara həsr olunmuş təqvimlər hazırlayır. 2011-ci ilin
təqvimi Tahir Salahova, 2012-ci ilin təqvimi isə Toğrul Nərimanbəyova həsr olunub. Macar-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin sədri Svetlana Abdullayevadır Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Macarıstan rəsmiləri ilə
müntəzəm görüşlər təşkil edərək Azərbaycan həqiqətlərini, Dağlıq Qarabağ problemini onların diqqətinə çatdırır.
Cəmiyyət rəsmi Bakı ilə Budapeşt arasında dostluq, qarşılıqlı münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə də öz töhfəsini
verir. Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Fransa parlamentinin qondarma "erməni soyqırımı" ilə bağlı
qərarını beynəlxalq hüququn normalarına və prinsiplərinə zidd hesab edir.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilir ki, Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti bu ədalətsiz qərar
ilə bağlı Fransa parlamenti və bu ölkənin Macarıstandakı səfirliyinə müraciətlər ünvanlayıb. "100 il əvvəl baş
verən və təsdiqini tapmayan hadisələrə görə bütöv bir xalqın ittiham olunmasını, çoxəsrlik demokratiya ənənələri
olan Fransaya yaraşdırmırıq", - deyə müraciətlərdə vurğulanıb. Müraciətlərdə qeyd olunub ki, uydurulmuş
"tarixi fakt"ların tanınması və qanun kimi qəbul olunması, insanların öz fikirlərini sərbəst ifadə etmək
azadlığını kobud surətdə pozmaq deməkdir. Azərbaycan Respublikasının 28 may Respublika günü Budapeştin
mərkəzində yerləşən "İnterContinental" otelində yüksək səviyyədə qeyd edilib. Diasporla iş üzrə dövlət
komitəsinin məlumatına görə, Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları, Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Azərbaycan-Macarıstan Gənclər
Birliyinin təmsilçiləri, həmçinin, Macarıstanın dövlət və hökumət rəsmiləri, Macarıstan Parlamentinin deputatları
və siyasi partiyaların təmsilçiləri, KİV nümayəndələri, iş adamları, xarici ölkələrin diplomatik korpus
nümayəndələri və bu ölkədəki Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak edib.
Tədbir çərçivəsində ölkəmizin hərtərəfli inkişafını və nailiyyətlərini əks etdirən müxtəlif nəşrlərdən ibarət
sərgini mərasim iştirakçıları maraqla qarşılayıb. Sərgi zamanı ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, iqtisadiyyatı və
ədəbiyyatına dair macar və ingilis dillərində çap edilən 40-a yaxın adda kitab və ingilis dilində nəşr olunan "İrsHeritage" jurnalının yeni nömrələri iştirakçılara paylanıb. Budapeştdə fəaliyyət göstərən yeganə diaspora
təşkilatımız olan Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti hər il olduğu kimi, 2012-ci ildə də Azərbaycan və
macar dillərində təqvim hazırlayıb. Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyindən verilən məlumata görə, builki
təqvim görkəmli Azərbaycan rəssamlarından biri olan Toğrul Nərimanbəyova həsr olunub. Təqvimin hər
səhifəsində rəssamın tanınmış əsərləri, onların adları və çəkilmə illəri göstərilib, son səhifəsində isə rəssamın
tərcümeyi-halı və nailiyyətləri öz əksini tapıb. Bu rəsmlər arasında rəssamın avtoportreti, Bakının panoramı,
Azərbaycan süfrəsi, muğam triosu, nağıllarımız, meyvələrimiz və başqa milli atributlarımız yer alıb. Hazırlanan
təqvim Macarıstanda yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılara, macarlara, dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatlarına, biznes qurumlarına paylanıb. Budapeştdə fəaliyyət göstərən Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti
2013-cü il üçün Azərbaycan və macar dillərində təqvim hazırlayıb. Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyindən
verilən məlumata görə, təqvim görkəmli Azərbaycan rəssamlarından biri olan Sara Manafovaya həsr olunub.
Təqvimin səhifələrində rəssamın "Avtoportret", "Bakı - küləklər şəhəri", "Xocalı faciəsi", "Bahar. Azərbaycan",
"Qarabağ - ağrım mənim", "Çarmıxa çəkilmiş məhəbbət", "Yatmış qız" və s. kimi tanınmış əsərləri, onların
adları və çəkilmə illəri göstərilib, son səhifəsində isə rəssamın tərcümeyi-halı və nailiyyətləri öz əksini tapıb.
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Təqvim Macarıstanda yaşayan və təhsil alan Azərbaycanlılara, macarlara, dövlət və qeyri-hökumət
təşkilatlarına, biznes qurumlarına paylanıb. Bu təqvim ənənəvi olaraq Macarıstanda hər il çap olunur.
Azərbaycan Respublikasının Macarıstandakı səfirliyinin, Macarıstanda fəaliyyət göstərən "Qardaşlıq"
Azərbaycan-macar dostluq cəmiyyətinin və Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması İctimai Birliyinin təşəbbüsü
ilə Budapeştin Gellert otelinin konfrans zalında Xocalı soyqırımı ilə bağlı tədbir keçirib. Tədbiri giriş
sözü ilə "Qardaşlıq" cəmiyyətinin sədri Ramiz Əmirli açıb. Azərbaycanın və Macarıstanın dövlət himnlərinin
ifasından sonra Xocalı soyqırımı haqqında sənədli film nümayiş olunub. Daha sonra Azərbaycan
Respublikasının və Türkiyə Cümhuriyyətinin Macarıstandakı səfirləri-Vilayət Quliyev və Şakir Fakılı çıxış
ediblər. Diplomatlar öz çıxışlarında 100 illiyi bir sıra dünya ölkələrində səs-küylə qeyd olunan qondarma erməni
soyqırımının saxta mahiyyətini çoxsaylı faktlarla açıqlayaraq ortaya qoyublar. Əsl soyqırımının Birinci Dünya
müharibəsi illərində Anadolu türklərinə, sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində isə Azərbaycan türklərinə
qarşı törədildiyini iştirakçıların diqqətinə çatdırıblar. Bunun ən bariz nümunəsinin Xocalıda törədilən dəhşətli
qətliam olduğu göstərilib. Macar tarixçisi Barbara Obruşanska, Soyqırımı Həqiqətlərinin Tanıdılması İctimai
Birliyinin sədri Ceyhun Ələkbərov, Hollandiyada yaşayan Azərbaycan icmasının təmsilçisi Vüqar Abbasov,
Macarıstan Parlamentinin keçmiş üzvü doktor Atilla Şarvaş və Sombateli Universitetinin dosenti doktor Mihal
Freshli öz çıxışlarında uydurma erməni soyqırımının, Dağlıq Qarabağdakı erməni işğalının və Xocalı
soyqırımının müxtəlif aspektlərinə toxunublar.
Tədbir çərçivəsində Barbara Obruşancka və Ceyhun Ələkbərovun birlikdə qələmə aldıqları "Azərbaycan Qafqazın parlayan ulduzu" və əsərlərini macar dilində yazan gənc azərbaycanlı şair Rüstəm Əmirlinin
"Nigarançılıq" kitablarının təqdimatı keçirilib. Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Ermənistanın
Azərbaycana təcavüzü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Macarıstan Parlamentinə müraciət ünvanlayıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumatda deyilir: "Müraciətdə münaqişə haqqında məlumat
verilərək bildirilir ki, 1988-ci ildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və hərbi təcavüzü ilə başlayıb
1991-1994-cü illərdə aktiv fazaya keçən müharibə nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisinin 20 faizi Dağlıq Qarabağ və ona bitişik yeddi inzibati rayon Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunub, bölgədə
yaşayan bir milyon insan məcburi köçkün düşüb. 890 şəhər, kənd və qəsəbə erməni silahlı qüvvələri tərəfindən
zəbt edilib. Müharibədə 30 min azərbaycanlı şəhid olub, 100 min nəfər yaralanıb, 50 min insan əlil olub. Rəsmi
məlumata görə, erməni işğalçıları tərəfindən 4 min 852 nəfər azərbaycanlı, o cümlədən 323 qadın, 54 uşaq və
410 qoca əsir və girov götürülüb. Müraciətdə Xocalı faciəsi də xatırladılır və bildirilir ki, erməni silahlı
birləşmələri tərəfindən 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Xocalı şəhərində XX əsrin ən böyük faciəsi
"Xocalı soyqırımı" törədilib: 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i yaşlı olmaqla 613 nəfər Xocalı sakini bir gecədə
qətlə yetirilib. Macarıstan Parlamentinə ünvanlanan müraciətdə daha sonra deyilir: "BMT Təhlükəsizlik
Şurasının Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərini tərk etməsinə dair 822, 853, 874,
884 saylı qətnamələri hələ də yerinə yetirilməyib. Bu gün Qarabağ münaqişəsində atəşkəs rejimi tətbiq olunsa
da, hər il qarşı tərəfin atəşkəsi pozması nəticəsində onlarla insan həyatını itirir. Artıq 1995-ci ildən keçən
atəşkəs dövrü ərzində Azərbaycan beş mindən artıq hərbçisini itirib. 2014-cü ilin səkkiz ayı ərzində
Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşə tutması nəticəsində Azərbaycan Ordusunun 23 hərbçisi və onlarla dinc
sakin həlak olub. İyul ayının sonundan başlayaraq Ermənistan tərəfindən atəşkəsin pozulması halları daha da
intensivləşib. Ermənistanın təcavüzkar ordusu cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində Azərbaycan Ordusunun
müdafiənin ön xəttində yerləşən mövqelərindəki postlara bir neçə dəfə basqın etməyə cəhd göstərib. Ermənistan
silahlı qüvvələrinin hücumunun qarşısını alarkən 13 Azərbaycan əsgəri həlak olub. Erməni ordusu Azərbaycanın
dinc sakinlərinin yaşadığı ərazilər də şiddətli atəşə məruz qoyub və nəticədə bir nəfər mülki şəxs həyatını itirib,
bir nəfər isə ağır yaralanıb". Müraciətdə Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Macarıstan Parlamentinin
üzvlərini və ölkə ictimaiyyətini bütün bunlara biganə qalmamağa çağırıb.
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Misirdəki Azərbaycan Diasporu dünya ictimaiyyətini təcavüzkar ölkəyə qarşı təzyiqləri
artırmağa çağırıb
İsgəndəriyyə şəhərində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair, mütəfəkkir Nizami
Gəncəvinin büstü qoyulacaq
Afrika qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların sayı Misir və Əlcəzairdə yüzminlərlə, Sudanda 17 min
nəfərdir. Ümumilikdə, son zamanlar aparılan araşdırmalar nəticəsində Cənubi Afrika Respublikası və Zairdə
də soydaşlarımızın məskunlaşdıqları müəyyən edilib. Avstraliya qitəsində isə təxminən 10 minə yaxın
azərbaycanlının yaşadığı barədə məlumatlar var.
Misir Ərəb Respublikasındakı Azərbaycan diasporu Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında
erməni silahlı qüvvələrinin vəziyyəti yenidən gərginləşdirməsi ilə əlaqədar Misirdəki yerli və xarici qurumlara
bəyanat ünvanlayıb. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.
Bəyanatda Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan və Ermənistan arasında mövcud atəşkəs
rejiminin intensiv pozulmasından dərin narahatlıq ifadə olunur. Bildirilir ki, son günlər Ermənistan silahlı
qüvvələrinin qoşunların təmas xəttində atəşkəsi mütəmadi pozması nəticəsində Azərbaycanın 13 hərbçisi həlak
olub. Müraciətdə Ermənistan silahlı qüvələrinin sərhəd bölgələrində yaşayan dinc əhaliyə, o cümlədən uşaqlara
atəş açması və bir nəfər yerli sakinin qətlə yetirilməsi xüsusi qeyd edilir.
Misirdəki Azərbaycan Diasporu dünya ictimaiyyətini baş verənlərə, Ermənistanın yenidən müharibəni
alovlandırmaq cəhdlərinə biganə qalmamağa, təcavüzkar ölkəyə qarşı təzyiqləri artırmağa çağırıb. Bəyanat
Misirdə fəaliyyət göstərən yerli və beynəlxalq təşkilatlara, səfirliklərə, Misirin müvafiq dövlət qurumlarına
göndərilib. Misirin İsgəndəriyyə şəhərində Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair, mütəfəkkir
Nizami Gəncəvinin büstü qoyulacaq. Məlumata görə, bu il aprelin 20-də büstün təntənəli açılış mərasimi
keçiriləcək. Açılış mərasimində Latviya, Polşa, Boliviya, Rumıniya, Serbiya, Bolqarıstan və Beninin sabiq
president və baş nazirlərinin iştirakı nəzərdə tutulub. Bundan başqa, həmin tarixdə Misir Ərəb Respublikası
baş nazirinin xüsusi müşaviri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri İsmail Seragəldinin Nizami Gəncəvi haqqında ərəbcə nəşr edilmiş kitabının təqdimatı da olacaq. Hər
iki layihə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və
İsgəndəriyyə Kitabxanası tərəfindən gerçəkləşdiriləcək. AR-ın Misirdəki səfirliyi 20 yanvar faciəsinin 25-ci
ildönümü ilə əlaqədar tədbir təşkil edib. Tədbirdə Misirin siyasi-ictimai xadimləri, Qahirə və Ayn Şəms
universitetlərinin tələbələri, Azərbaycan diasporu üzvləri və tələbələri iştirak ediblər.
Tədbirdə çıxış edən səfir Şahin Abdullayev 1990-cı il 20 yanvar hadisələri barədə məlumat verərək, 20
yanvar tarixinin Azərbaycan xalqının yaddaşında silinməz iz qoyduğunu qeyd edib. Səfir Sovet ordusunun
öz azadlığını tələb edən və haqq səsini ucaldan Azərbaycan xalqının dinc etiraz nümayişlərinə qarşı ağır
texnikadan və odlu silahlardan istifadə etdiyini vurğulayıb və 20 yanvar əməliyyatı nəticəsində 130-dan artıq
insanın qətlə yetirildiyi və 700-dən artıq insanın yaralandığı barədə məlumat verib. Təbdir zamanı qanlı 20
yanvar hadisələrini əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilib, Azərbaycan xalqının sovet rejiminə qarşı milli
azadlıq mübarizəsi, 80-ci illərin sonundan başlayaraq, Ermənistanın Azərbaycana qarşı ərazi iddiaları və 20
yanvar faciəsinə aparan yol haqqında bəhs edilib, SSRİ prezidenti Mixail Qarbaçovun əmri ilə Sovet qoşunları
tərəfindən 1990-cı ilin 20 yanvar tarixində Bakıda törədilən qanlı hadisələr barəsində tədbir iştirakçılarına ətraflı
məlumat verilib. 90-cı illərdə Misir parlamentinin üzvü olmuş, o zamanlar Misir parlamentində çıxış edərək,
Sovet hakimiyyətinin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi cinayətlərə görə SSRİ-yə etirazını bildirən, tanınmış
hüquqşünas Dəmirdaş Əl-Uqali səfirliyin təşkil etdiyi tədbirdə iştirak edib və tədbirdə çıxışı zamanı Sovet
ordusunun həyata keçirdiyi vəhşiliklərdən danışıb, 20 yanvar hadisələri ilə bağlı Misir xalqının o zamanlar
göstərdiyi həssaslıqdan söz açıb.
Səfir Ş.Abdullayev qanlı 20 yanvar hadisələrinin o zamanlar Misir ictimaiyyəti tərəfindən həssasısla
qarşılanmasının Azərbaycan xalqı üçün yeni məlumatlar olduğunu deyərək, Azərbaycan xalqına göstərdiyi
mənəvi dəstəyinə görə Misir xalqına təşəkkürünü bildirib. Misir Ərəb Respublikasının paytaxtı Qahirə
şəhərində Misir Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Beynəlxalq Tolerantlıq Gününə həsr olunmuş "VI
Beynəlxalq Səmaa Dini Musiqi Festival"-ı keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən daxil olan məlumata görə, Azərbaycanın da iştirak etdiyi
festivalda12 ölkə təmsil olunub. Festivalın açılış günüdə 3 nəfərdən 2-i erməni olmaqla Rusiyanı təmsil edən
iştirakçıların çıxışı azərbaycanlılar tərəfindən ciddi narazılıqla qarşılanıb. Buna səbəb, Avetis Manukyan
tərəfindən ifa olunan milli musiqi alətimiz olan balabanın Ermənistanın nəfəs musiqi aləti kimi təqdim edilməsi
olub.
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Bununla yanaşı, Misir Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən paylanılan xüsusi proqram kitabçasında Rusiya
Federasiyasını təmsil edən iştirakçıdan birinin doğulduğu yer kimi Xankəndinin Ermənistan ərazisi kimi qeyd
olunması, Azərbaycanı təmsil edən nümayəndə heyətinin rəhbəri, Akademik Ziya Bünyadov adına Şərqşünaslıq
institutunun Ərəb ölkələrinin tarixi və iqtisadiyyatı şöbəsinin kiçik elmi işçisi Pərvin Əfəndiyevanın, Misirdəki
Azərbaycan Diasporu təşkilatının sədri, Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin Mərkəzi Şurasının üzvü Ramil
Nifəliyevin və Misirdəki Azərbaycan Diasporu təşkilatının beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Rəşad Əliyevin
kəskin etirazına səbəb olub. Diaspor nümayəndələri bu barədə misirli festival təşkilatçılarına və iştirakçılara
məlumat verib, bu məsələ ilə bağlı öz etiraz və iradlarını bildiriblər.
Nəticədə ermənilərin yekun bağlanış konsertində iştirakı qadağan olunub. Uydurma erməni soyqırımının
yüzilliyi yaxınlaşdıqca, erməni diaspor təşkilatları da aktivləşib. Hətta onların fəaliyyətləri qeyri-müsəlman
cəmiyyətlərin sərhədlərini aşaraq islam ölkələri və Türkiyə ilə yaxın tarixi və iqtisadi əlaqələri olan Yaxın Şərq
ölkələrində də genişlənib. Regionda baş verən hadisələrin yaratdığı yeni şəraitdən istifadə etməyə çalışan erməni
təşkilatları kilsə ilə birlikdə ərəb və islam dünyasının nüfuzlu dövlətlərindən biri olan Misir Ərəb
Respublikasında fəallaşaraq onu öz tarixi yalanlarına inandırmağa çalışırlar. Misir erməni diasporunun geniş
fəaliyyət göstərdiyi ərəb dövlətlərindən biridir. Sayları təxminən altı minə çatan erməni diasporunun
nümayəndələri Misirin, əsasən Qahirə və İskəndəriyyə şəhərlərində məskunlaşıblar.
Qahirədə onlar "Erif", "Hosaper" və "Tşahager" qəzetlərini və "Arik" (Ərəb erməni mədəniyyətləri divanı)
ədəbi jurnalını nəşr etdirirlər. Misirdə katolik və ortodoks erməni patriarxlığı fəaliyyət göstərir. Qahirədə Erməni
Xeyriyyə Cəmiyyəti, Qahirə Universitetindəki Erməni Araşdırmaları Mərkəzi də diasporun işində yaxından
iştirak edib. Erməni təşkilatları uydurma soyqırımın yüzilliyi ərəfəsində onu qəbul etdirmə iddialarını həyata
keçirmək üçün hələ bir neçə il bundan qabaq fəaliyyətə keçiblər. Ermənistanın mühacirət məsələləri üzrə naziri
Hiranuş Hakopyan Misirin "əl-Vatan" internet xəbər portalına 16 noyabr 2014-cü ildə verdiyi müsahibəsində
soyqırımın yüzilliyini təntənəli qeyd etmək üçün hazırlıqlara hələ 2011-ci ildən başlandığını bildirib.
Nazirin müsahibəsindən o da aydın olur ki, bu məqsədlə dünyanın 50 ölkəsində komitələr yaradılıb, onların
hər birinə fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə tez-tez iclaslar, dəyirmi masalar, konfranslar keçirməklə cəmiyyəti
uydurma iddialarına inandırmaq, həmin ölkələrin parlamentlərində uydurma "soyqırım"ı tanıyan qərarların qəbul
edilməsinə nail olmaq tapşırığı verilib. Bu komitələr altı bölmədən ibarətdir və siyasi, mədəni, ədəbi, media və s.
sahələrdə tədbirlər həyata keçirir. Komitələrin bölmələri siyasi elita ilə işləyərək "erməni soyqırımı"nın xeyrinə
siyasi qərarların qəbul edilməsinə nail olmalı, mediada mütəmadi çıxış edərək sadə insanları, nəyin bahasına
olursa-olsun, ermənilərin osmanlılar tərəfindən kütləvi şəkildə qırılması mifinə inandırmalıdır. Komitələrin
vəzifələri sırasında aprelin 24-də planlaşdırılan "yüzillik" şousuna xidmət edən mədəni tədbirlərin, incəsənət
sərgilərinin, konfransların, elmi simpoziumların və kitab sərgilərinin təşkil edilməsi də var. Bu komitələrdən biri
də "Erməni soyqırımı"nı anma Qahirə komitəsidir.
Son hadisələr nəticəsində Misirlə Türkiyə arasında yaranan müvəqqəti soyuqluqdan məharətlə istifadə
etməyi qarşısına məqsəd qoyan bu komitə, artıq bu günədək bu sahədə müəyyən işlər görüb. Komitə, ilk
növbədə Misirin yeni seçilmiş hakimiyyətinin, xüsusilə prezident Əbdülfəttah Sisinin rəğbətini qazanmaqla,
Misirin "Erməni soyqırımı"nı tanımasına nail olmağa can atır. Bu istək Ermənistanın rəsmi şəxslərinin dilindən
də səslənir. Ermənistanın mühacirət məsələləri üzrə naziri Heranuş Hakopyan Misirin "əl-Vatan" internet
xəbər portalına 2014-cü ilin 26 sentyabrında verdiyi müsahibəsində bildirir: "Misirdən ermənilərə qarşı
törədilən soyqırımları tanımasını gözləyirik. Çünki Misirin ərəb regionunda, o cümlədən beynəlxalq müstəvidə
çəkisini və aparıcı rolunu dərk edirik". Erməni diasporu Misirin belə bir addım atmasına nail olmaqla digər ərəb
və islam dövlətləri üçün ilk presedent ola biləcəyinə bel bağlayırlar.
Təbii ki, bu hadisə baş verərsə, siyasi və iqtisadi, hətta mədəni sahələrdə mənfi nəticələr törədə bilər.
Erməni məsələsi komitəsinin üzvü dr. Armen Mazlumyan "əl-Vatan" internet xəbər portalına 2014-cü il 4
aprelində verdiyi müsahibəsində Misirdəki ermənilərin prezident Hüsni Mübarəkin devrilməsi və Mursinin
prezident seçilməsi ilə nəticələnən 25 yanvar, eyni zamanda prezident Mursinin devrilməsi və Əbdülfəttah
Sisinin prezident seçilməsi ilə nəticələnən 30 iyun inqilablarında yaxından iştirak etmələrini vurğulamaqla
onların vəziyyətdən məharətlə öz xeyirlərinə istifadə etmək bacarıqlarını ortaya qoymaqla yanaşı, ölkə başçısı
Sisiyə yarınmaq, onun rəğbətini qazanmaq məqsədi güddüklərini izhar edir.
Misirdə fəaliyyət göstərən xristian icmaları ilə avqustun 14-də keçirilən görüşdə katolik və ortodoks erməni
kilsələrinin rəhbərləri prezident Sisiyə "Ermənilər Misirdə" və "Erməni xalqının qısa tarixi" kitablarını hədiyyə
ediblər. Bir neçə ay sonra isə (noyabrda) erməni nazir Hiranuş Hakopyan müsahibələrinin birində prezident
Sisini də soyqırımın anım tədbirlərində görmək istədiyini dilə gətirərək, "Əgər Sisi anım tədbirimizə gəlsə,
başlarımızı dik tutarıq" deyib. Bəlkə də bununla "kitabımızı" oxuyub yekun rəy bildirməyin vaxtının çatdığına
işarə edilir.
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Hətta son vaxtlar mediada erməni məsələsini Fələstin probleminə oxşatmaq cəhdlərinin artdığının şahidi
oluruq ki, bununla da ərəb və islam dünyasının ağrılı və həll edilməyən problemlərindən birinin adı ilə
spekulyasiya məqsədi aydın hiss edilir. Lakin tarix Fələstin Azadlıq Təşkilatı daxilindəki fikir ayrılıqlarının
dərinləşərək silahlı münaqişəyə keçməsində Fələstin mübarizəsinin fəaliyyətinə ağır zərbə vuran Əbu Nidal Asala erməni terror təşkilatının yaradıcılarından Monte Melkonyan tandeminin fəaliyyətini hələ unutmayıb.
“Paralel”in Araşdırma Qrupu
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
KİV-ə Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunub
“Paralel”.-2015.-20-29 mart.-N 52.-S.10.
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Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı və Oslo Azərbaycan Evi
Norveç parlamentinin binası qarşısında Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar mitinq
keçirilib
Xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclər tərəfindən yaradılan təşkilatların sayı getdikcə artır. Müxtəlif ölkələrdə
yaranan gənclər təşkilatları Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq istiqamətində mühüm tədbirlər həyata
keçirirlər. Belə təşkilatlardan biri də Norveç Azərbaycanlılarının Gənclər Təşkilatıdır (Norwegian Azerbaiyanis
Youth Organization - NAYO). Norveç Azərbaycanlılarının Gənclər Təşkilatı 2005-ci ildə Norveçdə yaradılıb.
Beş nəfərdən ibarət idarə heyəti olan NAYO dünyəvi, sivil, qeyri-siyasi və gəlir əldə etmək məqsədi olmayan
bir təşkilatdır. Təşkilatın əsas məqsədi orada yaşayan azərbaycanlıların Norveç ictimaiyyətinə inteqrasiya
olunmasında yardımçı olmaq, onları təşkilatlandırmaq, hüquqlarını müdafiə etmək və sosial problemlərinin həlli
istiqamətində işlər görməkdir. Təşkilatın məqsədi həm də Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, tarixini,
problemlərini və nailiyyətlərini Norveç ictimaiyyətinə çatdırmaqla yanaşı, iki ölkə arasında dostluq əlaqələrini
möhkəmləndirmək, iqtisadi, elmi və mədəni əlaqələrin inkişafına dəstək verməklə dostluq və əməkdaşlıq
körpüsü rolunu oynamaqdır. NAYO təşkilatı həm Norveçdə, həm də xaricdə davamlı olaraq müxtəlif
mövzularda tədbirlər, layihələr həyata keçirir. Ən böyük layihələrdən biri kimi Norveçin Beynəlxalq Əlaqələr
İnstitutunda "Azərbaycanın Cənubi Qafqazda geosiyasi rolu" mövzusunda təşkil edilən seminarı göstərmək
olar. Həmin tədbirdə Norveçdə akkreditə olan dörd səfirliyin nümayəndəsi, parlamentin üzvləri, QHT-lər
iştirak edib. NAYO-nun layihələri üç hissəyə bölünür. Belə ki, tədbirlərdə ilk olaraq Azərbaycanın potensialı,
neft strategiyası, regionda mövqeyi, daha sonra isə Dağlıq Qarabağ problemi, Xocalı faciəsi və ermənilərin
törətdiyi digər vəhşiliklər, nəhayət, sonda tibbi və Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən kitablar təqdim
edilir. NAYO Azərbaycan diaspor təşkilatları içərisində şəbəkəsi olan yeganə təşkilatlardandır. Norveç
Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri Ramil Əliyevdir. Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı və
Oslo Azərbaycan Evi Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar fevralın 26-da Norveç parlamentinin
binası qarşısında mitinq təşkil edib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin verdiyi məlumata görə, aksiyada hər iki təşkilatın
üzvləri, Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələri və Azərbaycan icmasına yaxın olan norveçlilər iştirak
edib. Mitinqdə 1992-ci ildə Azərbaycanın Xocalı şəhərinin ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalması,
günahsız insanların qətlə yetirilməsi bir daha yerli ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb və faciəyə Norveç
parlamentinin hüquqi qiymət verməsi tələbi irəli sürülüb. Qeyd edək ki, 2005-ci ildə yaradılan Norveç
Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı və 2012-ci ildə təsis edilən Oslo Azərbaycan Evi Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, Xocalı soyqırımı və ermənilərin törətdiyi digər vəhşiliklərin Norveç ictimaiyyətinə çatdırılması,
azərbaycanlıların yerli cəmiyyətə inteqrasiyası, Azərbaycan mədəniyyətinin, tarixinin təbliği istiqamətində
uğurlu layihələrə imza atıb. NAYO təşkilatı Norveçdə bir çox tədbirlər həyata keçirməklə bərabər həm də öz
dəst-xəttini saxlaya bilib. Ötən müddət ərzində təşkilat Azərbaycanı akademik səviyyədə təmsil edib. Belə ki,
Azərbaycana aid elmi iş yazan, Azərbaycanla layihələr qurmaq istəyən təşkilatlara ölkəmizlə bağlı informasiya
verib, onlara hərtərəfli yardım edib. NAYO təşkilatı həm də Norveçin Biznes Menecment İnstitutunda biznes
təşkilatlarının iştirakı ilə "Azərbaycanın yüksələn iqtisadiyyatında investisiya imkanları" mövzusunda biznesforum təşkil edib. Həmin tədbirə "Azpromo"nun prezidenti Emil Məcidovu dəvət olunub. Onu da xüsusi qeyd
etmək lazımdır ki, təşkilat bütün layihələrdə mütləq kitab sərgisi təşkil edir.
Burada əsasən Heydər Əliyev Fondunun təqdim etdiyi kitabları təqdim edilir. Onu da qeyd edək ki, təşkilat
2007-ci ildə Oslo şəhərində Xocalı faciəsinin 15 illiyinə həsr olunmuş, 24 ölkədən 150 nəfərdən çox insanın
iştirakı ilə "Azərbaycan 15 il sonra" adlı seminar təşkil edib, broşüralar hazırlayıb. 2008-ci ildə isə Oslo
Universitetində 250-300 nəfərlik hökumət və dövlət adamları, professorlar, müəllimlər, tədqiqatçılar və
tələbələrin iştirakı ilə "Azərbaycanın Qafqazda mövqeyi və Qafqazın gələcəyi" mövzusunda seminar təşkil edib.
Seminara Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Rafael İbrahimov və "Azpromo"-nun prezidenti cənab Emil Məcidov
dəvət olunublar. Digər layihələrdən biri də Norveç Beynəlxalq Skaut Təşkilatıyla Azərbaycan Skaut
Assosiasiyasının birgə təşkil etdiyi "Skaut yay düşərgəsi" adlanır. Zaqatalada reallaşdırılan bu layihə Gənclər və
İdman Nazirliyi, "Statoil" və Norveçin Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirilib.
Norveçdən Azərbaycana 52 nəfərlik qrupun gəlməsi və bu layihənin həyata keçməsi üçün, məhz NAYO son
iki ildə intensiv lobbiçilik fəaliyyətilə məşğul olub, adıçəkilən təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edib. Bu
məqsədlə"Azərbaycan Marketing" adlı sərgi, konsert və müxtəlif növ təqdimatlar keçirilib. NAYO-nun əsas
uğurlarından biri də odur ki, artıq regional bir təşkilata çevrilib. Belə ki, Norveçin Trondheim şəhərində NAYO
təşkilatının ilk regional şöbəsi təsis olundu. NAYO-Trondheim adlanan bu şöbə azərbaycanlıları şimali
Norveçdə təmsil edəcək və təşkilatın maraqlarını həyata keçirəcək. NAYO-Trondheim də qısa zaman ərzində
yerli təşkilatlarla uğurlu əməkdaşlığa başlayıb və artıq 2009-cu il üçün üç böyük layihə həyata keçirib.
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Bu layihələr seminar, sərgi, konsert və ana dili günü tədbirləridir. 2009-cu ildə Norveçin digər iki böyük
şəhərində, həmçinin Oslo Universitetində də NAYO-nun şöbələri açılıb. Beləliklə, NAYO-nun beş şöbəsi
açıldıqdan sonra təşkilat artıq Norveçdə milli təşkilat statusu əldə edib. 2009-cu ilin digər uğurları odur ki,
yerli türk təşkilatlarıyla və eləcə də İsveçdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı- türk təşkilatlarıyla
əməkdaşlığımız olub. Türk gənclər təşkilatının təşkil etdiyi toplantıda NAYO Norveçdə Azərbaycan icmasının
təmsilçisi kimi qatılıb. Oslo Şəhər Konsulluğunun üzvü Mertefe Bartinlioglu və İsveç Parlament üzvü Mehmet
Kaplan kimi türk əsilli Skandinaviya diplomatları ilə türk icması-NAYO-türk siyasətçiləri formatında gələcəkdə
işbirliyi və birgə əməkdaşlıq yolları haqqında fikir mübadiləsi aparılıb. Görüşdə birgə seminarın təşkili təklifi
irəli sürülüb. Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Rafael İbrahimovun dəvəti ilə İsveçin Stokholm şəhərində NAYOnun görüşü keçirilib.
NAYO və səfirlik arasında gələcək əməkdaşlıq mövzusunda müzakirələr aparılıb və səfirliyin təşkilatçılığı
ilə yerli Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə görüşlər keçirilib. Skandinaviya Azərbaycanlılarının Konqresinin
yaradılması mövzusunda və Norveç-İsveç-Azərbaycan təşkilatlarının əməkdaşlığı mövzusunda maraqlı fikir
mübadiləsi aparılıb. Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov, mədəniyyət və turizm naziri Əbülfəs Qarayev,
millət vəkili Fuad Muradovun Norveçə səfəri zamanı təşkilatın üzvləri ilə görüşlər və bu mövzuda fikir
mübadiləsi olub. Təşkilat hesab edir ki, biz özümüzü ancaq soyqırımı ilə təbliğ etməməliyik. Məhz bu məqsədlə
də, təşkilat intellektual səviyyəli seminarlar keçirir. Öz sahələri ilə maraqlanan insanlar həmin seminara gəlirlər
və Azərbaycanda həmin sahələrlə bağlı vəziyyətlə maraqlanırlar. Təbii ki, təşkilat Dağlıq Qarabağ problemi,
Xocalı faciəsi barədə də təbliğat işləri aparır. Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi, Xəzər bölgəsinin Avropa
üçün enerji təminatçısına çevrilməsi və nəhayət ermənilərin torpaqlarımıza təcavüzü ilə bağlı analitik məlumat
verdikdə bu çox müsbət qarşılanır və bu, regional yanaşma olur. Oslo Azərbaycan evinin sədri Ramil Əliyev on
ildən artıqdır ki, Norveçdə Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərini təbliğ edir. Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar
çoxsaylı tədbirlərə imza atıb. Bu yaxınlarda Oslo Azərbaycan evi Oslo Universitetinin kitabxanasında sərgi açıb.
Üç gün davam edən sərgidə Qarabağ münaqişəsini, Xocalı soyqırımı və Azərbaycanın milli mədəniyyətini əks
etdirən çoxsaylı kitablar, bukletlər və video kasetlər nümayiş etdirilib. Təbii ki, sərgi ilə maraqlanan xarici
tələbələrə və müəllimlərə sərgidə nümayiş olunan kitab və bukletlərdən hədiyyə olunub.
Sərginin ikinci günü Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Adış Məmmədov da öz xanımı ilə bərabər Oslo
Universitetinə gələrək sərgidə iştirak edib və kitabların bir qismini Oslo Universitetinin kitabxanasının direktoru
Halvor Konqshavna təqdim edib. Digər tədbir Osloda keçirilən Saqinə festivalında yer alıb. Oslo şəhərinin ən
böyük bələdiyyəsi olan Saqinə bələdiyyəsi hər il Saqinə festivalını keçirir. Saqinə festivalında Norveç
Krallığının hökumət və Qeyri-Hökumət təşkilatları, siyasi partiyalar və nüfuzlu ictimai siyasi qurumlar iştirak
edir. Saqinədə fəaliyyət göstərən ən aktiv təşkilatlardan biri olan Azərbaycan evi də hər il olduğu kimi ötən il də
festivala dəvət alıb. Festivalda Norveçin milli mətbəx nümunələri, milli geyimləri, bitki və gül nümunələri,
Osloda yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələrinin gətirdikləri milli məişət əşyaları nümayiş etdirilir. Bu
festival həm də Suriyada vətəndaş müharibəsindən əziyyət çəkən insanlara yardım məqsədi daşıyır.
Skandinaviya ölkələri ilə Mədəni və Elmi Əlaqələr İctimai Birliyi də Oslo şəhərindəki Azərbaycan Evi ilə
əməkdaşlığı çərçivəsində Saqinə festivalında Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən kitab sərgisi açıb. Ramil Əliyev
festivala gələn iştirakçılara və siyasi partiya nümayəndələrinə, eləcə də maraqlanan Norveç vətəndaşlarına
ermənilərin Xocalıda və Qarabağda törətdikləri vəhşilik barədə məlumat verib və sərgidə nümayiş olunan kitab
və bukletləri onlara hədiyyə edib.
“Paralel”.-2015.-31 mart.-№ 54.-S.10.
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Xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz "31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı" günü ilə əlaqədar
müxtəlif formatlı anım mərasimləri keçirmişdirlər
Xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz "31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı" günü ilə əlaqədar
müxtəlif formatlı anım mərasimləri keçirmiş, yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətini soyqırım barədə
məlumatlandırmağa çalışmışlar. Belə ki, Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli Konqresinin təşkilatçılığı ilə
Tbilisidəki Qafqaz Beynəlxalq Universitetində konfrans keçirilmişdir.
Konfransın yekununda iyirminci yüzillikdə azərbaycanlıların soyqırımının tanınması üçün dünya
ictimaiyyətinə müraciət qəbul olunmuşdur. Bundan başqa, Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının (AAF)
Azər-Türk Gənclər Təşkilatı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil etdiyi tədbirdə 31 Mart soyqırımına məruz qalan
azərbaycanlıların xatirəsi yad edilmiş, Ankarada Türkiyə Radio Televiziya (TRT) qurumunda təşkil edilən
tədbirdə TRT-nin hazırladığı “Qarabağın səssiz harayı” filminin təqdimatı olmuşdur.
31 mart 2015
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Lvov şəhərində yaşayan azərbaycanlıların yeni diaspor təşkilatı yaradılmışdır
Mart ayında Ukraynanın qərb regionunun mərkəzi olan Lvov şəhərində yaşayan azərbaycanlıların yeni
diaspor təşkilatı yaradılmışdır. Konqresin vilayət üzrə bölməsinin yaradılması məqsədilə təşkilatın bölgə
rəhbərlərinin iştirakı ilə Lvovda toplantı keçirilmişdir.
Yeni təşkilatın təsis toplantısında BUAK-ın Dnepropetrovsk, Nikolayev, Xarkov, Jitomir, Zakarpatye,
Hmelnitsk, Kirovoqrad və digər bölgə rəhbərləri ilə yanaşı, Lvov şəhərinin meri Andrey Sadovoy, vilayət
administrasiyasının rəsmiləri də iştirak etmişlər.
Mart 2015
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Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları Brüsseldə etiraz aksiyası keçiriblər
Martın 30-da Avropadakı Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Belçikanın
paytaxtı Brüsseldə etiraz aksiyası keçiriblər. Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a
bildirilib ki, 31 mart-Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ərəfəsində keçirilən aksiyanın məqsədi
azərbaycanlılara və türklərə qarşı tarixin müxtəlif mərhələlərində həyata keçirilmiş terror və soyqırımı
aktları, “erməni soyqırımı” iddiaları, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Xocalı soyqırımı ilə bağlı
Avropadakı azərbaycanlı və türk icmalarının etirazını dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaqdan
ibarət olub.
Aksiya Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı və Avropa Azərbaycanlıları Konqresi, Bielefeld
Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti, Hannover Xəzər Cəmiyyəti, Belçika-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin dəstəyi ilə baş tutub. Aksiyada “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyəti, “Odlar
Yurdu” Cəmiyyəti və Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin nümayəndələri də fəal iştirak ediblər. Təxminən iki saat
davam edən aksiyaya Azərbaycan və türk diasporunun 400 nəfərdən çox nümayəndəsi qatılıb.Aksiya
iştirakçıları əvvəlcə Avropa Parlamentinin binası qarşısına -Lüksemburq meydanına toplaşıblar. Benilüks
Azərbaycanlıları Konqresinin birinci vitse-prezidenti Elsevər Məmmədov aksiyanın məqsədi barədə məlumat
verib. Sonra BAK-ın sədri Sahil Qasımov, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Samirə Patzerİsmayılova, Avropa Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin Bielefeld şöbəsinin rəhbəri Mehmet Ali Ölməz, Hannover
Xəzər Cəmiyyətinin sədri Etibar Qəniyev çıxış edərək beynəlxalq ictimaiyyəti bəşəriyyətin ümumi bəlası –
terrora qarşı öz gücünü birləşdirməyə çağırıblar. Diaspor rəhbərləri 1905-ci ildən bəri Anadoluda və Cənubi
Qafqazda yaşayan türklərin erməni millətçiləri tərəfindən soyqırımı və deportasiyalara məruz qaldığını diqqətə
çatdırıblar. Çıxışlarda 1918-ci ilin mart soyqırımında erməni millətçilərinin Bakı, Şamaxı, Quba, Muğan,
Lənkəranda 50 mindən artıq azərbaycanlı, habelə yəhudi, ləzgi, tat və digər milli azlıqların yüzlərlə
nümayəndəsini qətlə yetirdiyi, evlərini talan etdiyi, on minlərlə insanı yurd-yuvasından didərgin saldığı
vurğulanıb. Sonra aksiya iştirakçıları “Terror bəşəriyyətin ümumi bəlasıdır!”, “Biz terrora və soyqırımına yox
deyirik!”, “Xocalıya ədalət - Qarabağa azadlıq!”, “İşğalçı Ermənistan, Dağlıq Qarabağı tərk et!” “Azərbaycanlı
girovlara azadlıq!” kimi şüarlar səsləndirərək, Brüsselin mərkəzi küçələri ilə Ermənistanın Belçikadakı
səfirliyinə doğru yürüş ediblər.
Ermənistan səfirliyi qarşısında davam edən mitinqdə Bielefeld Alman-Azərbaycan Mədəniyyət
Cəmiyyətinin üzvü Faiq Məmmədov aksiya iştirakçıları adından çıxış edərək, Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinin regionda sülhə və sabitliyə təhlükə yaratdığını, on minlərlə insanın qətlə yetirilməsinə səbəb
olduğunu vurğulayıb. “Ana Vətən” Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Maisə Ağamirzəyeva aksiya iştirakçıları
adından qəbul olunmuş bəyanatın mətnini oxuyub. Bəyanatda 1915-ci ildə baş vermiş hadisələrin erməni
diasporu tərəfindən “erməni soyqırımı” kimi tanıdılması cəhdlərinə etiraz ifadə olunur, məhz Anadolu və
Cənubi Qafqaz türklərinin soyqırımına məruz qaldığı vurğulanır. Sənəddə qeyd olunur ki, erməni diasporu və
lobbisinin heç bir real tarixi mənbəyə əsaslanmayan “soyqırımı” iddiaları regionda sülh və sabitlik, xalqlar
arasında qarşılıqlı dialoq və anlaşma üçün təhlükədir. “Biz- Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və türk
diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Ermənistanın, habelə erməni diasporu və lobbisinin etnik düşmənçilik,
millətlərarası ədavət, kin və nifrət təlqin edən fəaliyyətindən dərin narahatlığımızı ifadə edir və dünya
dövlətlərini bu cür təşəbbüslərə qarşı adekvat addımlar atmağa çağırırıq”, - deyə bəyanatda bildirilir. Bəyanatda,
həmçinin Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü, Xocalı soyqırımı barədə faktlar diqqətə çatdırılır və
dünya dövlətlərindən “Böyük Ermənistan” xülyasının nəticəsi kimi meydana çıxan, bölgədə təhlükəsizliyə ciddi
təhdid yaradan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə dəstək vermək,
Ermənistanın terrorçu və təcavüzkar siyasətinə son qoymaq üçün səy göstərmək tələb olunur.
“Xalq qəzeti”.-2015.-1 aprel.-N 66.-S.5.
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Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) dəstəyi ilə Ukraynanın Lvov şəhərində yeni
idman sarayı istifadəyə verilib
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) dəstəyi ilə Ukraynanın Lvov şəhərində yeni
idman sarayı istifadəyə verilib. Konqresin Lvov vilayəti üzrə sədri Teymur Məmmədovun rəhbərliyi ilə keçirilən
açılış mərasimində deputatlar, yerli hakimiyyət nümayəndələri, “SOCAR Ukrayna” şirkətinin nümayəndəsi,
gənclər təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edib.
Açılışda çıxış edən Lvov vilayət radasının deputatı Andrey Karbovnik Azərbaycan diasporunun bu
fəaliyyətini təqdir edib. Mərasimdə bildirilib ki, Almaniyadan dəvət olunan milliyyətcə azərbaycanlı məşqçilər
Yusif Yusifzadə və İrac Həsənzadə yeni idman sarayında fəaliyyət göstərəcəklər. Sarayda bütün güləş və şərq
əlbəyaxa idman növləri üzrə məşqlər keçiriləcək. Ukraynada gedən hərbi əməliyyatlarda ölənlərin övladlarına, o
cümlədən kimsəsiz uşaqlara sarayda pulsuz xidmət göstəriləcək.
Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidenti, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri
Rövşən Tağıyev bildirib ki, belə layihələr gələcəkdə də həyata keçiriləcək.
01 aprel 2017
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Moskva vilayətinin Kolomno şəhərindəki Mədəniyyət sarayında Azərbaycan mədəniyyəti və
poeziyası gecəsi keçirilib
Rusiya Federasiyası Moskva vilayətinin Kolomno şəhərindəki Mədəniyyət sarayında Azərbaycan
mədəniyyəti və poeziyası gecəsi keçirilib. Gecədə Rusiyada fəaliyyət göstərən “Dərviş” teatrının təqdimatında
"Arışın mal alan" tamaşası nümayiş etdirilib. Tamaşanın nümayişindən sonra Azərbaycan şairlərinin
yaradıcılığından seçmələr səsləndirilib. Kolomnoda yaşayan həmyerlimiz Fuad Əliyev Azərbaycanın böyük şairi
Nizami Gəncəvinin qəzəllərini oxuyub, özünün müəllifi olduğu və Müslüm Maqomayevə həsr etdiyi şeirləri
qonaqların diqqətinə çatdırıb.
Tədbirdə Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin regionlarla iş üzrə şöbəsinin rəhbəri Rövşən Rəhimov,
ÜAK-ın yerli regional bölməsinin sədri Elxan Qurbanov, Kolomno şəhəri administrasiyasının sədr müavini
Dmitri Redkin iştirak edib.
Gecədə Böyük Vətən Müharibəsinin veteranlarına Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi adından medal və
hədiyyələr də təqdim olunub.
01 aprel 2015
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Azərbaycan diasporu Özbəkistan respublikasının ölkənin ictimai- siyasi həyatında fəal
iştirak edir
İlham Əliyev: "Biz ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı yüksək qiymətləndiririk. Çünki xalqlarımız qardaş
xalqlardır, yaxın xalqlardır"
Azərbaycan diasporunun aktiv fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də Özbəkistandır. Orta Asiyanın bu dövləti
ilə Azərbaycan arasında mədəniyyət və ticarət əlaqələrinin kökü qədim dövrlərə təsadüf edir. Tarixən Orta
Asiyanın bu respublikasına azərbaycanlıların bir hissəsi könüllü mühacirət edib, bir qismi isə zorla köçürülüb.
Xüsusən, Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri nəticəsində yüzlərlə sənətkar, elm xadimi və nüfuzlu peşə
sahibləri Səmərqəndə sürgün ediliblər. Böyük bir imperiyanın yaradıcısı olan Əmir Teymur azərbaycanlı
sənətkarları Səmərqənddə aparılan inşaat işlərinə cəlb etmək məqsədilə sürgün edib.
Bu sürgünlər XIV əsrin II yarısı - XV əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların Özbəkistanda kütləvi
məskunlaşdırılmasına səbəb olub. Sonrakı dövrdə baş verən ictimai-siyasi proseslər, dünyanın siyasi xəritəsində
yeniliklərin çoxalması, rus işğalı və s. hadisələr Özbəkistandakı azərbaycanlılar barədə məlumatların itməsinə
səbəb olub. Jurnalist-tədqiqatçı Yaşar Qasım Özbəkistanda konkret olaraq Azərbaycan diasporunun formalaşma
prosesini aşağıdakı mərhələlərə bölür. Birincisi, 1905-1907-ci illərdə ermənilərin Azərbaycan ərazilərində
həyata keçirdiyi kütləvi qırğınlar zamanı başqa ölkələrə, o cümlədən Özbəkistana miqrasiya edənlər, İkincisi,
oktyabr çevrilişi, vətəndaş müharibələri və ümumən 1918-1920-ci illərdəki hadisələr nəticəsində mühacirət
edənlər, Üçüncüsü, 1930-40-cı illərdəki deportasiya və repressiyalar zamanı Özbəkistana məcburi sürgün
edilənlər, Dördüncüsü, 1950-1960-cı illərdə aparılan quruculuq işləri ilə əlaqədar köçürülənlər, Beşincisi, 1960cı illərin axırı və 1970-ci illərin əvvəlində başlanan sənayeləşmə ilə xarakterizə olunan yeni dövr. 1991-ci il
Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasından sonra həmvətənlərimizin Qərb və Şərq ölkələrinə
başlanan kütləvi miqrasiyası azərbaycanlıların Özbəkistana mühacirətinin sonuncu mərhələsi kimi
qiymətləndirilə bilər. Müasir dövrdə Azərbaycan diasporunun Özbəkistanda sayı təqribən 60000 nəfərə çatır.
Seyid Rza Əlizadə, Maqsud Şeyxzadə kimi görkəmli şəxsiyyətlər yetişdirən Özbəkistanda Azərbaycan
diasporu bu ölkənin ictimai- siyasi həyatında fəal iştirak edir, vətənlə intensiv əlaqə saxlayır, mədəni-kütləvi
tədbirlər həyata keçirir. Bu gün Özbəkistanda bir neçə Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir ki, onlar da
müntəzəm olaraq Azərbaycanın təbliği, zəngin tarixi-mədəni irsimizin özbək cəmiyyətinə çatdırılması
istiqamətində müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata keçirirlər. Belə diaspor təşkilatlarından biri də Özbəkistan
Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyasıdır. Özbəkistan Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyası 4 noyabr
2002-ci ildə Özbəkistanda təsis edilib. 2003-cü ildə Daşkənddə "Azərbaycan evi" və məscid tikililərinin başa
çatdırılması yeniyetmə və gənc soydaşlarımızın milli adət-ənənələr ruhunda tərbiyə olunmasına xidmət edir.
Özbəkistan Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyası Özbəkistandakı ən böyük Azərbaycan diaspor
təşkilatlarından biri hesab olunur. Bu təşkilat Azərbaycan həqiqətlərinin yerli ictimaiyyətə çatdırılması, millimədəni irsimizin təbliği, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı çox mühüm işlər həyata
keçirir. Təşkilat Özbəkistanın ictimai-siyasi dairələri ilə yaxşı əlaqələrə malikdir. Özbəkistandan Azərbaycan
mədəniyyətini ilk illər "Lalə" qızlar ansamblı, indi isə "Mehrican" Qəyyumluq Şurasının adını daşıyan
"Mehrican" ansamblı təbliğ edir. Hazırda Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət, kənd
təsərrüfatı, biznes, idman və digər sahələrdə çalışırlar. Azərbaycan-Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əlaqələr
Mərkəzi 1992-ci ilin aprelində Səmərqənddə yaradılıb. Mərkəzin əsas vəzifəsi Azərbaycan-Özbəkistan mədəni
və iqtisadi əlaqələrinin inkişafına köməklik göstərmək, Özbəkistanda yaşayan həmvətənlərimizə xalqımızın
adət-ənənələrini yaşatmaqda yardım etməkdir. Dili, dini və adət-ənənələri eyni olan özbək xalqı ilə
azərbaycanlıların əlaqələrinin möhkəmlənməsi Mərkəzin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir.
Azərbaycan-Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Səxavət Ovceyevdir. Özbəkistanda
Azərbaycanlıların Milli-Mədəni Mərkəzləri Assosiasiyası 24 noyabr 2002-ci ildə təsis edilib. Assosiasiyanın
6 vilayətdə yerli təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu Assosiasiya Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlıların bir-biri
ilə əlaqə yaratmasında, Azərbaycançılıq ideyasını soydaşlarımız arasında təbliğ etməsində, onların tarixi vətənlə
əlaqələrinin gücləndirilməsində, Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasında
mühüm rol oynayır. "Qardaşlıq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 1989-cu ilin sentyabr ayında Daşkənddə
yaradılıb. Mərkəzin əsas məqsədi Özbəkistanda yaşayan soydaşlarımız arasında sıx əlaqələr yaratmaq, onları
Azərbaycanda baş verən hadisələrlə yaxından tanış etmək, milli-mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılmasına
çalışmaq, Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirməkdir. Mərkəzin
fəaliyyətində Azərbaycana qarşı erməni təcavüzkarlarının apardıqları işğalçılıq müharibəsi haqqında əsl həqiqəti
açıb göstərmək, soydaşlarımıza və Özbəkistanda yaşayan xalqlara bu hadisələrin mahiyyətini izah etmək mühüm
yer tutur.
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Mərkəzdə keçirilən tədbirlərdə və toplantılarda Azərbaycanda gedən hadisələr təhlil olunur, erməni
təcavüzkarlarına qarşı müharibə aparmağa məcbur olan Azərbaycana maddi və mənəvi kömək göstərilməsi
təşkil edilir. Mərkəzdə tez-tez xalqımızın tarixi, adət-ənənələri haqqında söhbətlər keçirilir. Mərkəz
Özbəkistanın, Azərbaycanın və digər respublikaların mədəniyyət və elm dairələri ilə əlaqələr yaradıb. Mərkəzdə
teatr, musiqi, folklor-etnoqrafiya kollektivləri, bədii studiyalar və dərnəklər təşkil edilib. Mərkəzin təşkil etdiyi
tədbirlərdə digər millətlərin nümayəndələri də iştirak edirlər. Birgə mədəni və siyasi tədbirlər keçirilir, dəyirmi
stol arxasında söhbətlər təşkil edilir, ümumi problemlərdən və qayğılardan danışılır. Belə tədbirlərdə
Azərbaycan mədəniyyətini, xalq sənətini təbliğ etmək məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Mərkəz Azərbaycanın
peşəkar incəsənət ustaları və özfəaliyyət kollektivləri ilə müntəzəm əlaqələr saxlayır. "Qardaşlıq" Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Mobil Məmmədovdur. Cəmiyyətin inkişafında mədəniyyətin rolunun artması
dövrümüzün ən mühüm qanunauyğunluqlarından biridir. Müasir dövrdə türk xalqları arasında mövcud olan
mədəni əlaqələr bu xalqların tarixi keçmişinə əsaslanır. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
bu məsələyə böyük önəm verərək deyib ki, Azərbaycan sülhsevər ölkə olaraq bütün dövlətlərlə və xalqlarla
qarşılıqlı anlaşma, mehriban dostluq və əməkdaşlıq şəraitində yaşamaq istəyir. Ölkəmizin yaradıcılıq ittifaqları
mədəni əlaqələrin yaranması və inkişafında yaxından iştirak edir. Bu əlaqələrin forma və vasitələri zəngin,
coğrafi dairəsi geniş, əhəmiyyəti isə böyükdür. Bu baxımdan Özbəkistanla mədəni əlaqələrimizin yaxın tarixinə
nəzər salaq. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının mədəni əlaqələr sahəsində fəaliyyətində bədii tərcümə və
ədəbiyyatın təbliği əsas yer tutur. Buna görə də ittifaqın nəzdində hələ sovet dönəmində xüsusi olaraq tərcümə
bölməsi fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan ədəbiyyatının bir çox nümunələri özbək dilinə çevrilib. C.Cabbarlının
"Od gəlini", "Sevil", "1905-ci ildə" pyesləri özbək dilində çap olunub. Azərbaycan dilinə və ədəbiyyatına
xüsusi məhəbbət bəsləyən, onları öyrənən və orijinaldan tərcümə edən müəlliflər respublika Yazıçılar ittifaqı ilə
sıx əlaqələr saxlayıblar. Özbək Ə. Cabbarov Azərbaycan dilini bilir və orijinaldan tərcümə edirdi. Azərbaycan
Yazıçılar İttifaqı keçmiş SSRİ xalqları ədəbiyyatından edilən tərcümələri öz orqanlarında, xüsusən
"Azərbaycan" jurnalında nəşr edirdi. M.Şeyxzadənin "Mirzə Uluqbəy" faciəsi dediklərimizə sübutdur.
Azərbaycanın Özbəkistanla ikitərəfli və çöxtərəfli əlaqələri, o cümlədən mədəni əməkdaşlığı bu gün də uğurla
davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Asiya ölkələri ilə iqtisadi, siyasi və mədəni əlaqələrin
yaranması və inkişafına böyük diqqət yetirir. Çünki milli ənənələrimiz, dil birliyimiz, mədəniyyətimiz, tariximiz,
müasir dövrdə milli mənafe və vəzifələrimiz bunu tələb edir. Bununla əlaqədar olaraq dövlət başçılarının
səfərləri, parlament üzvlərinin və müxtəlif təşkilatların əlaqələri mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin Özbəkistan Respublikasına rəsmi səfəri də əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə və
möhkəmlənməsində mühüm rol oynayır.
Səfər zamanı ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərə dair bir sıra məsələlər müzakirə olunub. Özbəkistan
Respublikasının prezidenti İslam Kərimov dövlətlərimiz və xalqlarımız arasında mədəni əlaqələrə toxunaraq
deyib ki, Daşkənd və Bakı şəhərlərində dahi əcdadlarımız Nizami Gəncəvi və Əlişir Nəvainin abidələrinin
açılması, Azərbaycan paytaxtında küçələrdən birinə dünya şöhrətli astronom Mirzə Uluqbəyin adının verilməsi
azərbaycanlılar və özbəklər arasında qarşılıqlı marağın, tarixən mövcud olan qarşılıqlı hörmətin parlaq
nümunəsidir. İslam Kərimov öz çıxışında həmçinin Dağlıq Qarabağ probleminə toxunaraq bu sahədə
Özbəkistanın Azərbaycanın haqq işini dəstəklədiyini bildirib. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev ölkələrimiz
arasında əlaqələrin, xüsusən də humanitar sahədə əməkdaşlığın əhəmiyyətini önə çəkərək bildirib: "Biz
ölkələrimiz arasında humanitar əməkdaşlığı çox yüksək qiymətləndiririk. Bu, tamamilə təbiidir, çünki
xalqlarımız qardaş xalqlardır, yaxın xalqlardır. Biz özbək ədəbiyyatını, musiqisini, mədəniyyətini çox sevirik.
Yəni, bunlar sizin üçün olduğu kimi, bizim üçün də əziz və doğmadır". Prezident İlham Əliyevin səfəri
ərəfəsində Daşkənddə Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin nəzdində Heydər Əliyev adına mədəniyyət
mərkəzinin açılışı olub. Mədəniyyət mərkəzinin sərgi salonunda Səmərqənddə yaşamış mərhum azərbaycanlı
heykəltaraş Eynulla Əliyevin əsərlərindən ibarət sərgi təşkil olunub. Bu rəsmi səfər Azərbaycanla Özbəkistan
arasında biri neçə sahədə, o cümlədən mədəniyyət sahəsində sənədlərin imzalanması ilə yadda qalıb.
Özbəkistan Milli Teleradio Şirkəti və Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri Qapalı Səhmdar
Cəmiyyəti arasında əməkdaşlıq haqqında, Özbəkistan Rəssamlıq Akademiyası və Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyası Memarlıq və İncəsənət İnstitutu arasında əməkdaşlıq haqqında bağlanan müqavilələr mühüm
əhəmiyyət daşıyır. Əlbəttə, qədim tarixə və mədəni irsə malik Azərbaycan və Özbəkistan xalqlarının bu
əlaqələri gələcək münasibətlərin daha da inkişafına təkan verəcək.
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Avropa Komissiyası Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar
müraciətinə cavab verib
BAK dünya ictimaiyyətinə müraciət edərək Xocalı soyqırımını tanımağı və günahkarların
cəzalandırılmasını tələb etmişdi
Niderland xüsusi statusa malik Aruba adası və Niderland Antil adaları ilə birlikdə Niderland Krallığını təşkil
edir. Bu ərazilər arasındakı münasibətlər 1954-cü ildə qəbul edilmiş "Niderland Krallığının Statusu" adlı sənədlə
tənzimlənir. "Niderland" sözünün yerli dildə mənası "alçaq ərazilər" deməkdir. Bəzən Niderlandı Hollandiya da
adlandırırlar. Əslində bu adın ölkə üçün istifadə edilməsi düzgün deyil. Çünki ölkənin 12 inzibati bölgəsindən
ikisi Hollandiya adlanır: Şimali və Cənubi Hollandiya. Hollandiya adı, əslində yalnız ölkənin şimal-qərb
qismindən Birləşmiş Hollandiya Krallığının əhəmiyyətli hissəsi olan Hollandiya əyalətindən gəlir. Bu əyalət
qısaca olaraq Hollandiyi adlandırılır. 19-cu yüzilliyin ikinci yarısından etibarən isə bu əyalət iki hissəyə
bölünmüş vəziyyətdədir. Niderland Krallığı Azərbaycan diaspora təşkilatlarının fəal olduqları Avropa
ölkələrindən biridir. Bir müddət əvvəl ölkənin "NPO 2" televiziya kanalında Xocalı soyqırımına həsr olunmuş
proqram yayımlanıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, kanalın müsəlmanlar
üçün təsis edilən yayım qurumunda efirə gedən 10 dəqiqəlik proqramda Benilüks Azərbaycan Konqresinin
(BAK) Xocalı soyqırımı ilə bağlı anım tədbirlərinə geniş yer verilib.
Telekanalın əməkdaşı Burhanettin Çarlakın hazırladığı proqramda Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 20
faiz torpağımızı işğal altında saxlaması, bir milyondan artıq insanın öz torpağından didərgin düşməsi,
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərində azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi soyqırımı, insanların
ağlasığmaz işgəncələrlə öldürülməsi, azərbaycanlı və türk müsahiblərin dili ilə tamaşaçıların diqqətinə
çatdırılıb. Verilişdə Azərbaycan və Türkiyə türkləri ilə yanaşı, hollandların çıxışlarına da yer ayrılıb. Holland
jurnalist Jak Kroes öz müsahibəsində 23 il əvvəl Xocalıda törədilən faciəni heç bir bəraəti olmayan cinayət
adlandırıb. Avropa Şurası, Avropa Parlamenti, Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi kimi beynəlxalq qurumları Xocalı
faciəsinə ədalətli qiymət verməyə, günahkarların cəzalandırılması üçün konkret addımlar atmağa çağıran J.
Kroes bu istiqamətdə Azərbaycanın səylərini daha da gücləndirməsinin vacib olduğunu bildirib. Niderland
televiziyasında yayımlanan proqramda bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların yerli cəmiyyətə inteqrasiyası, BAK
və təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərən Ana dili məktəblərinin fəaliyyətinə də toxunulub. Qeyd edək ki, bu,
yerli telekanalda Azərbaycan haqqında ilk veriliş deyil. Jurnalist B.Çarlak daha əvvəl də Niderland televiziyaları
üçün Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, həmçinin Azərbaycan mədəniyyəti və digər
mövzularda geniş reportajlar, proqramlar hazırlayıb. "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi
Hollandiyada 80 ilə yaxındır fəaliyyət göstərən "NivonY İctimai Birliyi ilə birgə tədbir keçirib. Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin məlumata görə, tədbirdə Azərbaycan həqiqətləri foto, video və şifahi məlumatlarla
yerli ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılıb və maraqla qarşılanıb. Əvvəlcə "Nivon" təşkilatının rəhbəri İnqeborq
Barnhorn tədbir iştirakçılarına "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi haqqında qısa məlumat
verib. Daha sonra iştirakçılara holland dilində Azərbaycan haqqında ətraflı məlumat verib, Azərbaycan tarixinin
maraqlı və şanlı səhifələri ilə yanaşı, qanlı məqamlarını da faktlar və fotolarla təqdim ediblər. Bir müddət əvvəl
25 illiyi qeyd edilən 20 Yanvar hadisələri isə xüsusi vurğulanıb. Hadisənin səbəbləri, siyasi motivləri,
xalqın başına gətirilən qanlı olaylar, eləcə də bu illər ərzində Azərbaycan xalqının və hökumətinin öz
şəhidlərinə, azadlıq qurbanlarına göstərdiyi hörmət və ehtiram, bu hadisələrdən çıxarılan nəticələr haqqında
geniş bəhs olunub. Gənc diaspor nümayəndələri Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, Xocalı soyqırımı,
Azərbaycanın 20 faiz torpağının hələ də işğal altında qalması kimi faktları da tədbir iştirakçılarının diqqətinə
çatdırıb. "Ana Vətən" Birliyinin dəvəti ilə tədbirə qatılan müstəqil holland jurnalist Xert van Dam Azərbaycana
səfərindən sonra qaçqınların üzləşdiyi çətinlikləri, yaşadıqları əzab-əziyyətləri və əsl həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırmaq məqsədilə yerli mətbuatda dərc etdirdiyi yazıları ilə tanınır. Tədbirdə çıxış
edən X. Dam Azərbaycan və azərbaycanlılar, onların başına gətirilən bəlalardan danışıb, Azərbaycanda olarkən
görüb yaşadıqları barədə təəssüratlarını tədbir iştirakçıları ilə bölüşüb. Tədbirin digər iştirakçısı, azərbaycanlı
jurnalistlərə təlim keçmək məqsədilə dəfələrlə ölkəmizdə olan yazıçı-jurnalist Jak Kruz isə Azərbaycan
haqqında kitab yazdığını və yaxın vaxtlarda həmin kitabın təqdimatını keçirəcəyini bildirib. Bakı, Qobustan,
Şamaxı, Quba, İsmayıllı, Qəbələ, Şəki, Lahıc, Kişdəki tarixi abidələrimizdən, palçıq vulkanlarından, hətta
Naftalanın möcüzəvi neftindən söhbət açan yazıçı-jurnalist azərbaycanlıların mehriban, modern, təhsilli,
qonaqpərvər və sülhsevər xalq olduğunu vurğulayıb. J.Kruz, eləcə də Dağlıq Qarabağ probleminin hər iki xalqa
vurduğu maddi-mənəvi, psixoloji zərbələrdən danışıb və hər zaman haqqın qalib gələcəyinə inamını qeyd
edərək xalqımızı səbirli olmağa çağırıb.
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Tədbirdə Azərbaycandakı iqtisadi, sosial inkişaf, quruculuq işlərindən bəhs edən sənədli film nümayiş
etdirilib. 20 Yanvar faciəsinin növbəti ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Niderland Krallığındakı səfirliyində
"20 Yanvar - tarixin qanlı səhifəsi" adlı fotosərgi təşkil olunub. Səfirlikdən verilən məlumata görə, faciədən
bəhs edən fotoşəkillər Niderland ictimaiyyətinin diqqətinə təqdim olunub. Bununla yanaşı, səfirlikdə faciə
ilə bağlı anım mərasimi təşkil olunub. Mərasimi giriş sözü ilə açan səfir Mir-Həmzə Əfəndiyev xalqımızın
müstəqillik mübarizəsi tarixində həkk olunmuş 20 Yanvar faciəsindən bəhs edərək, həmin tarixin həm şəhidlərin
anım günü, həm də Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda mübarizə aparan xalqımızın birliyi, həmrəyliyi günü
olduğunu bildirib. Həmçinin, Azərbaycanın insan hüquqları üzrə müvəkkilinin 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin
25-ci ildönümü ilə əlaqədar bəyanatı, eləcə də səfirliyin hazırladığı press-reliz Niderlandda fəaliyyət göstərən
Azərbaycanın diaspor təşkilatları, eləcə də aidiyyəti təsisatlara göndərilib.
Daha sonra toplantı iştirakçıları faciə ilə bağlı xatirələrini bölüşüb, 20 yanvarla bağlı sənədli film nümayiş
etdirilib. Tədbirdə Niderland ictimaiyyətinin təmsilçiləri tərəfindən təsis edilmiş Niderland-Azərbaycan
Əməkdaşlıq Platformasının, "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin, Azərbaycan-Türk
Mədəniyyət Dərnəyinin və digər diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri, eləcə də yerli ictimaiyyətin nümayəndələri
və səfirliyin əməkdaşları iştirak ediblər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən əldə
etdiyimiz məlumata görə, "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Xocalı faciəsinin 23-cü
ildönümü ilə əlaqədar ölkədə fəaliyyət göstərən bütün siyasi institut və təşkilatlara, eləcə də Niderland
Krallığı Parlamentinin Xarici İşlər üzrə komissiyasının rəhbəri xanım A.Eijsink və qurumun digər üzvlərinə
petisiya ilə müraciət edib. Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlı və digər türk soydaşlarımızın imzaladığı
bu petisiya, həmçinin BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Beynəlxalq Ombudsman qurumu və digər beynəlxalq
təşkilatların üzvlərinə, həmçinin Azərbaycanın xaricdəki səfirliklərinə göndərilib. Petisiyada qeyd olunur ki,
Xocalı soyqırımı Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasəti insan haqları və azadlıqlarının kütləvi
şəkildə pozulmasının bariz nümunəsidir. Petisiyada Xocalı soyqırımına görə Ermənistanın heç bir beynəlxalq
səviyyəli təşkilatlar tərəfindən məsuliyyətə cəlb edilməməsi təəssüflə qeyd olunur. Müraciətdə Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Xocalı şəhərində törətdiyi soyqırımı, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında ətraflı məlumat verilir. Petisiyada daha sonra beynəlxalq hüquqa görə soyqırımının sülhə və insanlığa
qarşı törədilən cinayət kimi qiymətləndirilir. Qeyd olunur ki, Xocalı faciəsinin əvvəlcədən planlaşdırılması,
etnik təmizləmə siyasətinə əsaslanması bu cinayətin beynəlxalq normalara görə soyqırımı olduğunu bir daha
təsdiqləyir. Petisiya müəllifləri dünya ictimaiyyətini Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalıda törədilən
vandalizm və zorakılıq cinayətlərini soyqırımı kimi tanımağa çağırır. Avropa Komissiyasında Xocalı soyqırımı
ilə bağlı müraciətə baxılacaq.
Onu da qeyd edək ki, Avropa Komissiyası Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) Xocalı soyqırımı
ilə əlaqədar müraciətinə cavab verib. Qurumdan diaspor təşkilatına ünvanlanan rəsmi məktubda Avropa
Komissiyasında BAK-ın 13.02.2015-ci il tarixli müraciətinə baxılacağı bildirilir. Sənəddə həmçinin qeyd olunur
ki, Avropa Komissiyasının prezidenti Yan Klod Yunker Aİ-nin xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali
təmsilçisi xanım Federika Moqereniyə BAK-ın Avropa institutlarına ünvanlanan müraciətinə baxılmasını
tövsiyə edib. Xatırladaq ki, Benilüks Azərbaycanlılar Konqresi Xocalı soyqırımının 23-cü ildönümü ilə əlaqədar
Avropa institutlarının rəhbərlərinə və Avropa Parlamentinin 751 millət vəkilinə ünvanlanan bəyannamə qəbul
etmişdi. Bəyannamədə 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Xocalı şəhərində törədilən kütləvi qırğınla bağlı faktlar Avropa
parlamentarilərinin, beynəlxalq təşkilatların və dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb. BAK dünya
ictimaiyyətinə müraciət edərək insanlığa qarşı törədilən Xocalı soyqırımını tanımağı və günahkarların
cəzalandırılmasını tələb edib. Müraciətdə, həmçinin Avropanın beynəlxalq təşkilatları və parlamentariləri öz
nüfuzundan istifadə edərək bir milyondan çox azərbaycanlı məcburi köçkün və qaçqının öz torpağına təhlükəsiz
qayıtmasını təmin etməyə çağırılıb. Bəyannamə Avropa Parlamenti, Avropa Komissiyası və Avropa Şurasının
prezidentlərinə, Birləşmiş Millətlər Təşkilatına, Niderland, Belçika, Lüksemburq parlamentlərinə və bir sıra
beynəlxalq təşkilatlara göndərilib.
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Əliyev Məmmədbağır Cavad oğlu Əliyevə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri
diplomu”nun verilməsi haqqında sərəncam
Prezident İlham Əliyev Məmmədbağır Cavad oğlu Əliyevə “Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
fəxri diplomu”nun verilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Lent.az-ın məlumatına görə, mükafat M. Əliyevə
Azərbaycan üçün tibb kadrlarının hazırlanması və diaspor quruculuğu sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə
verilib.
08 aprel 2015
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Qazaxıstan Azərbaycanlılarının iqtisadi və siyasi cəhətdən ən böyük təşkilatı "Turan"
Mədəniyyət Mərkəzidir
Azərbaycan təşkilatları Prezident N. Nazarbayevin rəhbərlik etdiyi "Qazaxıstan Xalqları
Assambleyasına" daxildilər
Rəsmi məlumatlara görə hazırda Qazaxıstanda yüz min, qeyri-rəsmi məlumatlara görə isə üç yüz min
azərbaycanlı yaşayır. Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət, kənd təsərrüfatı, kiçik, orta biznes və
digər sahələrdə çalışırlar. Eyni zamanda onlar Qazaxıstan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında yaxından
iştirak edir, dövlət orqanlarında təmsil olunurlar. Bununla yanaşı, həmvətənlərimiz Qazaxıstan Respublikasının
qanunlarına uyğun olaraq özlərinin bir neçə milli-mədəniyyət təşkilatlarını yaradıblar. Qazaxıstan
Respublikasında "Qazaxıstan Xalqı Assambleyası" yaradılıb və Prezident N. Nazarbayev bu assambleyanın
sədridir. 1990-ci illərdən etibarən Almatıda "Turan", Aktöbe vilayətində "Dostluq", Jambul vilayətində "Azəri",
Qərbi-Qazaxıstan vilayətində "Birlik", Qarağandı vilayətində "Namus", Kostanay vilayətində "Heydər",
Pavlodar vilayətində "Vətən" və s. Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. Bu cəmiyyətlər eyni
zamanda "Qazaxıstan Xalqı Assamleyası"nın üzvləridir. Paytaxt Astanada diasporanın çoxsaylı
nümayəndələrini ətrafında birləşdirməyi bacaran "Xəzər" milli-mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Bununla yanaşı, 2003-cü ildə Astanada "Dünya azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi" ictimai təşkilatının
nümayəndəliyi açılıb ki, bu da Qazaxıstandakı bütün Azərbaycan milli-mədəniyyət mərkəzlərini özündə
birləşdirir. Son dövrlər Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə
Qazaxıstanın Taldıkorğan şəhərində "Naxçıvan", Şu şəhərində "Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi" təsis
edilib və Astana, Almatı, Taldıkorğan, Qarağandı şəhərlərində Azərbaycan dilində "Bazar günü" məktəbləri
açılıb. 7 sentyabr 2004-cü il tarixində Astana şəhərinin "Turist" mehmanxanasının konfrans zalında Astana
şəhəri Akiminin müavini, Astana şəhəri mətbuat mərkəzinin fəxri prezidenti T.Muxamedjanovun və Azərbaycan
Respublikasının Qazaxıstan Respublikasındakı səfiri L.Qəndilovun Astana ictimaiyyətinin və kütləvi
informasiya vasitələrinin iştirakı ilə Azərbaycan "Xəzər" milli-mədəniyyət Mərkəzinin təsis etdiyi beynəlxalq
ictimai-siyasi, rus və qazax dillərində nəşri nəzərdə tutulan aylıq "Turan-ekspress" qəzetinin təqdimat mərasimi
keçirilib. 25 sentyabr 2006-cı il tarixində Qazaxıstanın Jambul vilayətinin Şu rayonunda 5 mindən artıq
soydaşımızın yaşadığı "Yeni yol" ("Novıy put") kəndində "Nəsimi" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yaradılıb.
Mərkəzin sədri Qazaxıstanda tanınmış həmvətənlimiz T.Mirzəyev seçilib. Qazaxıstan Respublikasının rəsmi
dövlət dili qazax dilidir. Qazax dili türk dillərinin qipçaq altqrupuna (tatar, başqırd, qaraçay-çərkəz, qumuq,
qaraim, krimtatar, qaraqalpaq, qaraqaş, noqay) daxildir . Noqay, qaraqalpaq və qaraqaş dilləri ilə birlikdə qıpçaq
- noqay qoluna aiddir. Orta Asiyanın aparıcı dövlətlərindən olan Qazaxıstanla Azərbaycanın tarixi əlaqələri
orta əsrlərə gedib çıxır.
Böyük "İpək yolu" dövlətləri olan Qazaxıstan və Azərbaycan arasında əlaqələr ticari və mədəni əsaslarla
inkişaf edib. Hazırda təqribi sayı 90 min göstərilən Qazaxıstan azərbaycanlılarının bu ölkədə diaspor
formalaşdırması XX əsrin 60-cı illərindən sonrakı dövrə təsadüf edir. 1920-ci illərdə Sovetlər Birliyində
başlanan siyasi repressiyaların ən ağır zərbəsi Azərbaycana dəydi. Bunun nəticəsində azərbaycanlıların çox
hissəsi Orta Asiya, Sibir kimi yerlərə sürgün edilirdilər. Belə azərbaycanlıların təqribən 120 min nəfəri
Qazaxıstana sürgün edilib. İlk sürgün edilən soydaşlarımız Canbul, Cimkənd və Almatı vilayətlərində
məskunlaşıblar. Bu prosesdən sonra 40-50-ci illərdə davam edən repressiya prosesi azərbaycanlıların bura
köçürülməsi ilə nəticələnib. Onlar, əsasən, Gürcüstan və Azərbaycanın digər bölgələrindən olan deportantlar
idilər.
1956-1960-cı illərdə isə on beş minə yaxın azərbaycanlı Qazaxıstanın xam torpağının münbitləşdirilməsinə
kömək üçün buraya köçüblər. Azərbaycan diasporu mədəni və ictimai fəaliyyətlə məşğul olur. Hüquq,
iqtisadiyyat, ictimai işlər, texniki, elmi və digər sahələrdə çalışan soydaşlarımızın müəyyən hissəsi öz peşəsi
üzrə xeyli qabağa gedərək, mühüm vəzifələr tutublar. Qazaxıstan azərbaycanlılarının çox hissəsi Vətənə gələrək,
burada ailə həyatı qurmağa üstünlük verir. Qazax və ruslarla qarışıq nikaha girən bəzi soydaşlarımız isə
ailələrində azərbaycanlı ənənələrini təbliğ edirlər. Azərbaycan təşkilatları Prezident N. Nazarbayevin rəhbərlik
etdiyi "Qazaxıstan Xalqları Assambleyasına" daxildilər. Qazaxıstanda insanların milli, dini, irqi zəmin də heç
bir problemi yoxdur. Bu ölkədə bacarığı sayəsində yüksək pillədə qərar tutan çoxlu azərbaycanlılar, beş nəfər
vilayət, üç nəfər şəhər deputatımız var. Cu şəhərinin meri də azərbaycanlı Nizami Məmmədovdur.
Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarında da azərbaycanlılar təmsil olunur. Vəkillər, alimlər arasında da xeyli
soydaşımız var. Dövlət Dumasında hüquq müfəttişliyinin rəhbəri də azərbaycanlı professor Mirbəşir
Əliyevdir. Daxili İşlər Nazirliyi sistemində, hərbi sahədə, vergi orqanlarında yüksək rütbə daşıyan çoxlu
həmvətənimiz fəaliyyət göstərir. Qazaxıstan azərbaycanlılarının iqtisadi və siyasi cəhətdən ən böyük təşkilatı
1997- ci ildən fəaliyyətə başlayan "Turan" Mədəniyyət Mərkəzidir.
113

1993-cu ilin mayında Qazaxıstan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçən "Turan" ictimai-mədəni
fəaliyyətlə məşğul olur. Mərkəzin rəhbərliyi ilə Almatıda "Ozan" şəhər Mədəniyyət Cəmiyyəti təsis olunub və
bunun ardınca digər vilayətlərdə proses davam edib. Türk xalqlarının birliyi, mədəni tədbirlər, QazaxıstanAzərbaycan ikitərəfli əlaqələrinin inkişaf etməsi və s. istiqamətlərdə fəal iş aparan "Turan" Mədəniyyət
Mərkəzinin analoqu olan Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandakı Azərbaycan ictimai-mədəni cəmiyyətlərinin
konqresi ilə müqayisədə "Turan"ın missiyası daha geniş, fəaliyyəti isə böyükdür. "Turan" konqresinin orqanı
olan "Vətən" qəzeti qeydiyyatdan keçib. Qəzet Azərbaycan, qazax və rus dillərində çap olunur. Hazırda
Astana, Almatı, Taldıkurqan, Qaraqanda şəhərlərində Azərbaycan dilində "Bazar günü" məktəbləri fəaliyyət
göstərir. Xoca Əhməd Yəsəvi adına Türküstan Universitetində azərbaycanlılara hər il 10 yer verilib. Almatıda
ilk Azərbaycan məscidi də fəaliyyətə başlayıb. Məscidin tikintisinə 70 min ABŞ dolları həcmində vəsaitin
toplanmasında Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlı ziyalılar, elm xadimləri, konqres üzvləri, eləcə də qazaxların
özləri yardımçı olublar.
Qazaxıstan Azərbaycanlılarının Mədəni Mərkəzləri İttifaqı Qazaxıstan Azərbaycanlılarının Mədəni
Mərkəzləri İttifaqı böyük bir qurumdur. Bu İttifaq əslində koordinasiya mərkəzidir, burada 12 diaspor təşkilatı
birləşib. Qazaxıstan 14 vilayətdən ibarətdir. Respublika tabeçiliyində olan iki böyük şəhəri var: Astana və
Almatı. Bu vilayətlərin hər birinin mərkəzində vilayət mədəni mərkəzləri var. Qazaxıstanda 250 minə qədər
azərbaycanlı yaşayır. Qazaxıstanda diasporların fəaliyyətində ildən-ilə irəliləyiş olur. Bütün tədbirlərdə hamı
iştirak edə bilməz, ancaq bayramlarda, məsələn Novruz bayramı və bu kimi digər tədbirlərimizdə 500, 1000,
2000-ə qədər adam iştirak edir. Azərbaycanlılarının Mədəni Mərkəzləri İttifaqının sədri Vidadi Salahov deyir ki,
bütün diaspor təşkilatlarında olduğu kimi Azərbaycanlılarının Mədəni Mərkəzləri İttifaqında da problemlər
mövcuddur. Baxmayaraq xaricdə olan diaspor təşkilatları artıq erməni lobbisinə qarşı dura biləcək
qüvvəyə malikdir, ancaq bu o demək deyil ki, Azərbaycan diaspor təşkilatı tam formalaşıb. Hələ görüləsi işlər
çoxdur. "Ola bilsin ki, diaspor təşkilatları Amerikaya və yaxud Avropaya önəm verir, bu da siyasi nöqteyinəzərdən vacibdir. Eyni zamanda, Orta Asiyanı, qonşu dövlətləri nəzərdən qaçırmaq lazım deyil, gərək birinci
qonşun bilsin ki, sən kimsən". Vidadi Salahov deyir ki, Bakıda Dövlət Miqrasiya Xidmətində qəbulda
olmuşam, iki şöbə müdiri ilə görüşdüm: "Dedim bu xalqa sahib olun, bu xalqın kimliyini təmin edin.
Azərbaycan vətəndaşı gəlib orada pasportunu itirərsə, qalacaq ortalıqda. Qaraçı qaraçıdır, onun da sənədi var.
Bu, dözülməz hal alıb, ona görə də diaspor təşkilatları ilə səfirliklər arasında müəyyən anlaşılmazlıqlar var.
Bu məsələdə səfirliyin günahı olmasa da, səfir həmin ölkədə səlahiyyətli nümayəndəmiz kimi bir çıxış yolu
tapılmalıdır. Bilirsiniz, səfirlik nə cavab verir sənəd almaq istəyən insanlara: "Biz sorğu veririk Bakıya,
Miqrasiya Xidməti təzə yaranıb, arxivi yoxdur, o da cavab verir ki, həmin şəxsin kimliyi təyin olunmayıb".
Belə cavab verildiyi təqdirdə sənəd almaq istəyən qalacaq çöllərdə. Belə də şey olar? Mən bu məsələni
Miqrasiya Xidmətinin qarşısında qaldırmışam ki, belə cavab vermək olmaz, siz yazmalısız ki, ya
vətəndaşdır, ya vətəndaş deyil. Vətəndaşdırsa, səfirlik buna arayış verməlidir, adam vətəninə gəlməlidir,
burada sənədləşməlidir. Yox, Azərbaycan vətəndaşı deyilsə, adam həmin ölkəyə müraciət edir ki, "görürsünüz,
mən oranın vətəndaşı deyiləm, mənim vətəndaşlığımı burada təmin edin". Amma bizim qurumların verdikləri
cavab soydaşımızı bunun ikisindən də məhrum edir. Diaspor nümayəndələri pul yığırlar, həmin insanlara maddi
kömək göstərirlər. Sadəcə problemin həlli konsulun verdiyi bir sənəddən asılı olur. Onun yolpulunu biz
təmin edirik. Tailandda sunami baş verəndə Rusiya və Qazaxıstan kefə gedən turistlərini geri qaytarmaq üçün
təyyarə göndərdi. Dünyanın bütün sivil ölkələrində bu cür münasibət var, öz vətəndaşına sahib çıxır. Bizdə hamı
deyir ki, "özü günahkardır, sənədi itirməyəydi""
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Makedoniya Prezidenti George İvanov aprelin sonunda Azərbaycana səfərə gələcək
Makedoniya Prezidenti George İvanov aprelin sonunda Azərbaycana səfərə gələcək. George İvanovun
səfərinin məqsədi aprelin 27-30-da Bakıda təşkil ediləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak
etməkdir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil
edilən Foruma 10-dan çox ölkənin hazırkı prezident, baş nazir və xarici işlər nazirinin iştirakı planlaşdırılır.
Ümumilikdə isə forumda əksəriyyəti sabiq dövlət və hökumət başçıları, siyasi xadimlər, elm adamları və
ekspertlər olmaqla 350-yə yaxın nümayəndənin iştirakı nəzərdə tutulub.
III Forumda nüfuzlu siyasi liderlər dünyanı narahat edən məsələlər – etnik və digər zəmində baş verən
münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya və bir sıra qlobal problemləri geniş
müzakirə edəcək, onların həll yollarının tapılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparacaqlar. Xatırladaq ki,
Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubunun təşkilatçılığı ilə 2013 və
2014-cü illərdə Bakıda I və II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu keçirilib.
07 aprel 2015
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Andorranın Baş naziri Antoni Marti aprelin 27-30-da Bakıda təşkil ediləcək III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək
Andorranın Baş naziri Antoni Marti aprelin 27-30-da Bakıda təşkil ediləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək. Antoni Marti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi
ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən Forum çərçivəsində qlobal problemlərin
müzakirəsinə qatılacaq və bir sıra görüşlər keçirəcək.
Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Andorra hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq edir. Belə ki, III
Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumuna hazırlıq məqsədilə 2014-cü ilin sentyabr ayında Andorranın paytaxtı
Andorra La Vella şəhərində “Avropada etimadın bərpa olunması” mövzusunda beynəlxalq konfrans və Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin VII toplantısı keçirilib. Toplantıda Mərkəzin həmsədrləri və
üzvləri ilə yanaşı, Andorra Parlamentinin sədri Visenç Mateu, Andorranın sabiq hökumət başçısı Oskar Ribas da
iştirak edib.
Xatırladaq ki, “Yeni dünya düzənində etimadın bərpası” mövzusuna həsr edilən III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda regiondakı münaqişəli məsələlər, enerji təhlükəsizliyi, dinlərarası dialoq, sülhün qorunmasında
qadınların rolu kimi bir sıra məsələlərlə bağlı fikir mübadilə aparacaqlar.
07 aprel 2015
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Henri Kissencer III Qlobal Açıq Cəmiyətlər Forumunda iştirak etmək üçün aprel ayının sonunda
Azərbaycana gələcək
Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) dövlət xadimi, XX əsr ABŞ xarici siyasətinin əsas strateqlərindən biri,
beynəlxalq münasibətlər üzrə diplomat və ekspert Henri Kissencer III Qlobal Açıq Cəmiyətlər Forumunda iştirak
etmək üçün aprel ayının sonunda Azərbaycana gələcək. Henri Kissencerin “Yeni dünya düzənində etimadın
bərpa olunması” mövzusuna həsr olunan beynəlxalq forumun açılış sessiyasında çıxışı planlaşdırılıb. Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəxri üzvü, 2014-cü ildə Mərkəzin xüsusi Qızıl medalı ilə təltif olunub.
H.Kissencer ABŞ-ın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri (1973-1977), keçmiş dövlət katibi,
Nobel sülh mükafatı laureatıdır. ABŞ-ın müasir xarici siyasətinin formalaşmasında mühüm rola malik
H.Kissencer ABŞ-SSRİ münasibətlərinin yeni müstəviyə keçməsinin təşəbbüskarı və icraçısı, ölkəsinin Çin Xalq
Respublikası ilə münasibətlərinin əsasını qoyan, Vyetnam müharibəsini bitirən Paris sülh müqaviləsini
imzalayan siyasətçi kimi tarixə düşüb. H.Kissencer hazırda “Kissenger Associates” beynəlxalq konsaltinq
firmasının rəhbəridir.
Xatırladaq ki, III Qlobal Açıq Cəmiyətlər Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən aprelin 28-30-da Bakıda keçiriləcək. Forumda 75 ölkədən 350-dək
yüksək səviyyəli dövlət xadimi, siyasətçi, ekspert və alimin iştirakı nəzərdə tutulub.
08 aprel 2015
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Səfər Qaraqoyunlu Milliyətçi Hərəkat Partiyasının deputatlığa namizədləri siyahısına daxil edilib
Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin İdarə Heyətinin sədri, əslən azərbaycanlı olan Səfər
Qaraqoyunlu Milliyətçi Hərəkat Partiyasının deputatlığa namizədləri siyahısına daxil edilib. Səfər Qaraqoyunlu
MHP-nin İğdır bölgəsi üzrə siyahısında ikinci yerdədir. Onun namizədliyi deputatlıq iddiası olan 11 nəfər partiya
üzvü arasından seçilib. MHP-nin namizədlər siyahısı aprel ayının 7-də Yüksək Seçim Kuruluna təqdim olunub.
Qeyd edək ki, əslən azərbaycanlı olan Səfər Qaraqoyunlu 1963-cü ildə Türkiyənin İğdır bölgəsinin
Qaraqoyunlu ilçəsində doğulub, Anadolu Universitetinin İctimaiyyətlə əlaqələr bölümünü bitirib. Hazırda
İstanbulda yaşayan diaspor fəalı 2010-cu ildə İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dərnəyini (“İS-TAD”) təsis edərək
Türkiyədə Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində fəaliyyətə başlayıb.
Bu illər ərzində S.Qaraqoyunlunun rəhbərlik etdiyi təşkilat Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, Xocalı soyqırımı və onun nəticələrinin Türkiyə ictimaiyyətinə çatdırılması, həmçinin Azərbaycan
mədəniyyəti, incəsənətinə həsr olunmuş onlarla müxtəlif səpkili tədbirlər həyata keçirib. Xatırladaq ki, Türkiyə
Böyük Millət Məclisinə seçkilər 2015-ci il iyun ayının 7-də keçiriləcək.
08 aprel 2015
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Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək fondunun tədbirləri həm rəsmi, həm də ictimai dairələrdə
maraqla qarşılanıb
Soydaşlarımız Azərbaycan reallıqlarının Qırğızıstan ictimaiyyətinə çatdırılmasına üstünlük
verməlidirlər
Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımız bu ölkədə Azərbaycan ədəbiyyatını, mədəniyyətini,
elmini təbliğ etmək məqsədiylə müxtəlif tədbirlər keçirir. Belə tədbirlərdən biri də tanınmış Azərbaycan
alimi, yazıçı və pedaqoq Mir Cəlal Paşayevin 106 illiyinə həsr edilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
verilən xəbərə görə, Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondu və Bişkek şəhər Mərkəzi Kitabxanalar
Sisteminin birgə təşkil etdiyi tədbirdə Bişkek şəhər Şurasının deputatları, Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin,
Qırğızıstan Dövlət Kitab Palatasının rəhbərləri, tanınmış ictimai xadimlər, Azərbaycan diasporunun fəalları iştirak
edib. Mərasimdə Mir Cəlalın Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun sifarişi ilə qırğız dilinə tərcümə
olunan və ayrıca kitab şəklində nəşr edilən "Bir gəncin manifesti" əsərinin təqdimatı da keçirilib. Bişkek şəhər
Mərkəzi Kitabxanalar Sisteminin direktoru Gülsayra Dandıbayeva, Bişkek şəhər Şurasının deputatı Alimbay
Sariyev, Bişkek şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin direktoru Marlen Rakişev, Qırğızıstandakı "Xəzər"
İctimai Birliyinin sədri Ziyəddin Hüseynov, Qırğızıstandakı Azərbaycan diasporunun fəalları və digərləri çıxış
edərək vətənpərvərlik ruhunda yazılan əsərin Qırğızıstan oxucuları arasında rəğbət qazanacağını deyiblər. Daha
sonra Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun prezidenti Nüsrət Məmmədov Mir Cəlalın həyat və
yaradıcılığı haqqında tədbir iştirakçılarına geniş məlumat verib. Tədbir Bişkek şəhər Mədəniyyət və Turizm
İdarəsinin incəsənət ustalarının konserti ilə davam edib. Sonda qırğız dilində nəşr olunan "Bir gəncin manifesti"
kitabı tədbir iştirakçılarına hədiyyə edilib.
Türk birliyinin nümayəndəsi olan Qırğızıstan Respublikası ilə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələrin müasir
vəziyyəti çoxtərəfli əlaqələr sistemində inkişaf edir. Qırğız xalqının milli eposu olan "Manas" dastanının 1000
illiyi ilə bağlı tədbirlərdə TÜRKSOY xəttilə Azərbaycan dövlət nümayəndə qrupunun iştirakı iki xalq arasında
dostluq, qardaşlıq, mədəni birliyin ən bariz nümunəsidir. Ötən əsrin 90-cı illərinin sonlarına doğru AzərbaycanQırğızıstan prezidentlərinin, hökumət və dövlət nümayəndələrinin işgüzar səfərləri, Qırğızıstanın
paytaxtı
Bişkekdə keçirilən müxtəlif səviyyəli beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə elmi-mədəni əməkdaşlıq sahəsində
ikitərəfli və çoxtərəfli əlaqələrin qurulması məsələlərinə də önəm veriblər. 1998-ci ilin sentyabrında Bakıda təşkil
olunmuş "Tarixi İpək yolunun bərpası üzrə" beynəlxalq konfransda iştirak edən Qırğızıstanın sabiq prezidenti
Əsgər Akayev bu ideya çərçivəsində, həm də mədəni əməkdaşlığın gücləndirilməsinə şəraitin yaradılmasını ön
plana çəkir. Qədim İpək Yoluna həm də mədəni dəyərləri daşıyan əzəmətli bir yol kimi yanaşan Qırğızıstan
prezidenti onun vasitəsilə Asiya və Avropa mədəniyyətlərinin qarşılıqlı nüfuz və zənginləşməsinin həyata
keçdiyini vurğulayıb. Orta Asiya respublikalarında mədəni əməkdaşlıq sahəsində əlaqələrin nisbətən zəif həyata
keçirilməsinin başlıca səbəbi isə o dövürdə respublika daxilində sosial sabitliyin olmaması faktı idi. Bu hadisələr
həmin türk dövləti ilə mədəni əlaqələrin daha davamlı və ardıcıl inkişaf etdirilməsinə müəyyən əngəllər törədirdi.
Bununla belə mədəni əlaqələr davam etdirilib.
Bişkekdə Qırğızıstandakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının-"Xəzər" İctimai Birliyi, Qırğızıstan
Azərbaycanlıları Konqresi, Qırğızıstan Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Mərkəzi, Regional Milli Etnik Diaspor
Əməkdaşlığı Şurası və "Qırğızıstan-Azərbaycan Gəncləri" İctimai Birliyinin rəhbərlərinin toplantısı keçirilib.
Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Nüsrət Məmmədov bildirib ki, tədbirdə
Qırğızıstandakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının inkişafı, soydaşlarımızın bu ölkənin ictimai həyatında daha
fəal iştirakı və s. məsələlər müzakirə olunub.
Toplantıda çıxış edənlər soydaşlarımızın Qırğızıstan cəmiyyətinə inteqrasiyasının, yaşadıqları bölgənin
ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında daha fəal rol oynamalarının vacibliyini vurğulayıblar. Qeyd olunub ki,
soydaşlarımız Qırğızıstan ilə Azərbaycan arasında əlaqələrinin genişlənməsinə, Azərbaycan reallıqlarının
Qırğızıstan ictimaiyyətinə çatdırılmasına, zəngin və çoxşaxəli mədəni irsimizin təbliğinə üstünlük verməlidirlər.
Bişkekdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin yaradılmasının vacibliyinin vurğulayan natiqlər, belə bir təşkilatın
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının imkanlarını xeyli artıracağını bildiriblər.
Qırğızıstandakı diaspor təşkilatlarımızın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycanın Qırğızıstandakı
səfirliyi ilə əməkdaşlığının genişləndirilməsi də diqqət mərkəzində olub. Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfiri
Hidayət Orucov bu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşüb. Səfirlikdən
verilən məlumata görə, görüşdə Qırğızıstan Azərbaycanlıları Konqresi İctimai Birliyinin prezidenti Çingiz
Ələsgərov, Kara Baltadakı "Sodrujestvo" Cəmiyyətinin prezidenti Mirzəli Rzayev, Qırğızıstan Azərbaycanlıların
Əlaqələndirmə Mərkəzi İctimai Birliyinin prezidenti Cəbi Rəsulov və İssıkkuldakı "Xəzər" İctimai Birliyinin
prezidenti Ziyəddin Hüseynov iştirak ediblər.
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Səfir diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti ilə maraqlanıb, onların proqramı, həmvətənlərimizlə aparılacaq
işlərlə bağlı məsələləri müzakirə edib. Qırğızıstandakı diaspor təşkilatları arasındakı problemlərdən danışan
diplomat deyib ki, soydaşlarımızın birliyinə ciddi ehtiyac var. Səfir soydaşlarımız arasında belə bir birliyin
formalaşması və möhkəmləndirilməsi üçün səylərini əsirgəməyəcəyini, diaspor təşkilatlarının tədbirlərində
yaxından iştirak edəcəyini bildirib. Görüşdə Qırğızıstanda Azərbaycan Mədəniyyət Evinin açılması və onun
nəzdində Azərbaycan məktəbinin fəaliyyəti məsələlərinə toxunulub. H. Orucov bu məsələlərin həll üçün səfirlik
tərəfindən dəstək göstəriləcəyini vurğulayıb. Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondu 2005-ci ildən
Bişkekdə rəsmi fəaliyyətə başlayıb. Fondun fəaliyyətinin əsas istiqaməti türkdilli dövlətlərin liderlərinin müxtəlif
ölkələrdə geniş təbliğatını təşkil etmək, xalqlarımız arasında birlik və əlaqələrin formalaşmasında dahi
siyasətçilərin rolunu daha geniş auditoriyaya çatdırmaqdır. Fondun bu günə qədər gerçəkləşdirdiyi tədbirlər həm
rəsmi, həm də ictimai dairələrdə böyük maraqla qarşılanıb. Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun
sədri Nüsrət Məmmədovdur. Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondunun prezidenti Nüsrət Məmmədov
deyir ki, Azərbaycan-Qırğızıstan əlaqələrinin inkişafında əsas rolumuz Azərbaycan yazıçılarının, alimlərinin,
siyasətçilərinin, elm adamlarının kitablarını qırğız, ingilis, rus, qazax dilinə tərcümə etdirərək, nəşr etdirib pulsuz
yaymaqdır: "Bu işi hazırda davam etdiririk. Bəxtiyar Vahabzadəni hər kəs "Gülüstan" poeması ilə tanıdığı
halda, bu poema başqa dillərə tərcümə olunmayıb.
Bu kitabı ilk dəfə biz Qırğızıstanda ingilis, rus, qırğız dilinə tərcümə etdirdik. Kitab demək olar ki, böyük
maraqla qarşılandı. Biz həmin kitabı ilk dəfə 1000 tirajla çap etdik. Sonra yenidən əlavə çap olundu. Milli
Kitabxanaya da həmin kitabdan hədiyyə etmişik. Yəni bizim gördüyümüz bütün işlərdə marağımız AzərbaycanQırğızıstan əlaqələrinin genişləndirilməsi, prezident İlham Əliyevin apardığı daxili, xarici siyasətin Qırğızıstanda
və Orta Asiya dövlətlərində təbliğatını aparmaqdır". N.Məmmədov qeyd edir ki, Qırğızıstanın bütün
kitabxanalarında onların nəşr etdirdikləri kitablar var. Azərbaycanla, prezidentinin apardığı siyasətlə bağlı
maraqlanan bütün şəxslər həmin kitablar vasitəsilə məlumat əldə edə bilərlər. Qırğızıstanın Milli Kitabxanasına,
Bişkek Kitabxanalar Sisteminin nəzdində Bişkek şəhəri üzrə 29 kitabxana var, onlara da təşkilat tərəfindən
həmin kitablar hədiyyə edilib. 29 kitabxananın hər birində eyni vaxtda təşkilat tərəfindən buraxılan kitabların
sərgisi keçirilib. Sərgilərdən sonra həmin kitablar kitabxanalara hədiyyə olunub. Bişkekdən bir az əvvəl Bişkek
Milli Kitabxanasında "Kəndlərə kitab" adlı böyük bir tədbir keçirilib. Həmin marafonda Türkdilli Dövlətlərin
Siyasətinə Dəstək Fondu tərəfindən kitabxanaya təxminən 500-ə yaxın Mir Cəlal Paşayevin "Bir gəncin
manifesti", Aqil Hacıyevin "Rus ədəbiyyatında Qafqaz mövzusu" kitabları hədiyyə olunub. Sevindirici bir haldır
ki, artıq Qırğızıstanın kəndlərində də Azərbaycan yazıçılarının və alimlərinin kitablarını oxuyurlar. Nüsrət
Məmmədov qeyd edib ki, o, Qırğızıstandakı bankların birinin səhmdarıdır və oradan gələn dividendlərin
hamısını bu kitabların nəşrinə sərf edir. "Öz şəxsi maliyyəmizdir. Amma diaspora üzvlərindən kimsə yardım
edirsə, bu zaman qəbul edirik.
Biz bunu dövlət üçün etdiyimizə görə, dövlətdən hansısa köməyi gözləmirik. 2004-cü ildən bu günə kimi
Heydər Əliyev parkının salınması üçün çox böyük təzyiqlərlə qarşılaşaraq torpaq sahəsinin alınmasında bizim
ciddi fəaliyyətimiz oldu. 2012-ci il aprelin 6-da həmin torpaq sahəsini aldıq. Torpaq sahəsi Bişkekin ən gözəl
yerlərindən birində yerləşir. Bizə 5 hektar yarım sahə ayrılıb. O, yer Fransanın, Çinin, Rusiyanın, elə
Qırğızıstanın özünün iş adamlarının əldə etmək istədiyi ərazi idi. Biz fond olaraq orada parkın salınmasını da öz
üzərimizə götürmüşdük. Amma Azərbaycan dövlətinin, Qırğızıstandakı səfirliyimizin maliyyə imkanları daha çox
olduğundan parkın tikilməsini onlara təqdim etdik. Bizim əsas istəyimiz odur ki, həmin torpaq sahəsi etibarlı
əllərdə olsun. Qələbəmiz ondadır ki, istədiyimizə nail olduq". Bütün bunlarla yanaşı Fond 2009-cu ildə həm də
"Ermənilərin Azərbaycan torpağında törətdiyi vəhşiliklər tarixi faktlarla" kitabını çap etdirib. Həmin kitab 2200
tirajla buraxılıb. Həmin kitaba görə Ermənistan Xarici işlər naziri Qırğızıstan Xarici İşlər Nazirliyinə etiraz notası
göndərib. "Ermənilər Azərbaycan həqiqətlərinin Qırğızıstan ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmasını istəmirlər.
Bəlkə də, bu günə kimi Fondun fəaliyyəti bir qədər zəif olub. Artıq demək olar ki, Azərbaycanın Qırğızıstandakı
səfirliyi ilə birgə fəaliyyətimiz sayəsində hədəflədiyimiz işləri həll etmək üçün gücümüz iki dəfədən çox artıb".
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"AzərRos" prezident İlham Əliyevə müraciət ünvanlayıb
“FMMM: birləşmənin və böhrandan çıxışın problemləri” mövzusunda dəyirmi masanın iştirakçıları ilə
Rusiyanın Azərbaycan təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri tərəfindən Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə
müraciət ünvanlanıb. “AzərRos” Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli-Mədəni Muxtariyyətindən APA-ya
verilən məlumata görə, müraciətdə deyilir:
”Hörmətli İlham Heydər oğlu!
Müraciətimizin əsas səbəbi Rusiyada Azərbaycanlıların Federal Milli-Mədəni Muxtariyyəti (AzərRos
FMMM) ətrafında son zamanlar yaranmış və təşkilatın tam bölgüsü ilə nəticələnə biləcək dramatik vəziyyətdir.
Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin sabiq müavini Abbas Abbasov və ondan
maddi cəhətdən asılı olan tərəfdaşları Rusiya Federasiyasının "Milli-mədəni muxtariyyət haqqında" və “Xarici
agentlər haqqında” qanunları kobud şəkildə pozaraq AzərRos FMMM ictimai təşkilatına basqın edib ələ
keçirməyə çalışırlar.
Biz, Rusiya azərbaycanlıları, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşadığımıza baxmayaraq,
tarixi Vətənimizlə bağlı bütün məsələlərə hər zaman böyük hörmət və diqqətlə yanaşırıq, Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəsiyyətinə riayət edərək, Azərbaycanın milli adət-ənənələrinin, həmçinin
Rusiya və Azərbaycan xalqları arasında dostluq və qarşılıqlı anlaşma mühitinin inkişaf etdirilməsi üçün
çalışırıq.
2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı Abbas Abbasov tərəfinizdən Rusiyada AzərRos FMMMnin rəhbəri vəzifəsinə təyin olunmuş adam qismində çıxış edərək bizi aldatdı. Azərbaycanı və Azərbaycan
xalqını Rusiyada 15 il ərzində uğurla təmsil edən ən böyük federal təşkilatlardan biri olan AzərRos FMMM-ni
ona etibar etdik.
AzərRos FMMM 1999-cu ildə Rusiyada təsis edilib. Fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində sözügedən təşkilat
Rusiyada Azərbaycan icmasını gücləndirə və vahid mərkəz ətrafında birləşdirə bilib. Lakin Abbas Abbasov
verdiyi sözləri yerinə yetirməyib. Rusiya azərbaycanlılarını birləşdirilməsi və AzərRos FMMM ilə digər
Azərbaycan təşkilatları arasında qarşılıqlı anlaşma mühitinin gücləndirilməsi əvəzinə o, şəxsi siyasi məqsədləri
naminə fitnəkarlıq vasitəsilə təşkilatı parçalanma və münaqişə vəziyyətinə gətirib.
Şəxsi maraqlarını rəhbər tutaraq ictimai təşkilatı siyasi bəyanatlar üçün platformaya çevirən A.Abbasov
Rusiya azərbaycanlılarını Sizə etimadsızlıq göstərməyə çağırır. Onun bütün hərəkətləri Azərbaycanda yaşayan
soydaşlarımızın AzərRos FMMM-yə və bizə, bu təşkilatın üzvlərinə, qarşı nifrət yaradırdı. Azərbaycan
Respublikasının hakimiyyət orqanlarına müxalif qüvvə kimi Azərbaycanda yaşayan qohumlarımız və
ictimaiyyətin münasibətini biz anlamama və təəssüf hissləri ilə qəbul edirik.
Yeni rəhbərliklə AzərRos FMMM üzvlərinin dialoq qurmaq cəhdləri A.Abbasovun mövqeyi üzündən heç
bir nəticə verməyib. O, təşkilatda avtoritar idarəçilik sistemi yaradıb, rəhbərliyin mövqeyindən fərqli mövqe
tutan hamını qovub və AzərRos FMMM-ni “cib” ictimai təşkilatına çevirib. 28 fevral 2014-cü il tarixində RF
Ədliyyə Nazirliyini aldadaraq, A.Abbasov tərəfdaşları ilə birgə “kağız üzərində” AzərRos FMMM-nin
qurultayını keçirib.
Həmin qurultay zamanı bütün “xoşa gəlməyən” və “sözə baxmayan” regional təşkilatlar AzərRos
FMMM-dən çıxarılıb. 2015-ci ilin əvvəlində tərkibində 40-dan çox təşkilatdan cəmi 4-ü qalıb. İctimai
təşkilatımızın şəxsi maraqlar nöqteyi-nəzərindən özəlləşdirilməsinə və istifadə edilməsinə rahat baxa bilmirdik.
Əvvəlki adını bərpa etmək, böhranı uğurla addımlamaq və AzərRos FMMM-ni qorumaq məqsədilə 17 yanvar
2015-ci il tarixində Rusiyadan 120-dən çox nümayəndənin iştirakı ilə təşkilatın Federal Şura üzvləri və
regional liderləri FMMM-nin Ümumrusiya növbədənkənar qurultayını keçirdilər. Qurultayda muxtariyyətin
son iki il ərzində gördüyü işləri qeyri-qənaətbəxş sayıldı, nümayəndələr AzərRos FMMM-nin sabiq sədri Asif
Məhərrəmova etimadsızlıq göstərdilər və A.Abbasovun başçılıq etdiyi Ağsaqqallar Şurası ləğv olundu.
Təşkilatın birləşməsi məqsədilə nümayəndələr tərəfindən bu ilin 6 mart tarixinə qədər qurultayın işində fasilə
elan edildi.
Lakin A.Abbasov Ümumrusiya azərbaycanlıları qurultayının qərarını saymayaraq və Azərbaycan
diasporunun bəzi nümayəndələrini aldadaraq, 20 fevralda tələsik, bağlı qapılar arxasında yalnız 4 regional
təşkilatın iştirakı ilə öz “qurultayını” keçirib. Azərbaycanlıları özündən ayırıb Dağıstan döyüşçüləri və polis
arxasında gizlənərək, o, AzərRos Federal Şurasının digər üzvlərini, o cümlədən regional və yerli milli-mədəni
təşkilatlar nümayəndələrini “qurultaya” buraxmayıb. Öz hərəkətləri ilə o, Rusiya azərbaycanlılarına və
Azərbaycana qarşı nifrətini bir daha təsdiq etdi.
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Hörmətli İlham Heydər oğlu
Regionda hər gün sürətlə dəyişən mürəkkəb geosiyasi vəziyyətdə, Rusiya və ətrafında olan postsovet
ölkələrinə bir sıra Qərb ölkələri tərəfindən ciddi təzyiq göstərildiyi zaman biz, Rusiya azərbaycanlıları,
millətlərarası sülh və dözümlüyü təmin etmək üçün çalışırıq. 2001-ci ildə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyev yaşadıqları yerindən asılı olmayaraq Azərbaycanı bütün dünya azərbaycanlılarının Vətəni
adlandırıb. 2011-ci ildə Dünya azərbaycanlılarının III qurultayında çıxış edərək Siz bütün azərbaycanlıları
birlik, sülh və öz tarixi Vətəninin milli maraqlarının qorunmasına çağırdınız. Biz həmişə Heydər Əliyevin
vəsiyyətinə riayət edirdik və edirik, Sizin bizə qarşı qayğınızı və diqqətinizi yüksək qiymətləndiririk. Təəssüf ki,
A.Abbasov adınızdan istifadə edərək Azərbaycan icmasının nümayəndələrini aldadır və Azərbaycan
hakimiyyətinə qarşı etimadsızlıq yaradır. Rusiya Federasiyasının qanunlarını pozaraq Rusiya ictimai təşkilatını
əlinə almağa çalışan və dağıdıcı hərəkətləri ilə Rusiyanın Azərbaycan icmasını parçalayan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşı A. Abbasovla bağlı Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanlarına
tədbirlərin görülməsinə dair göstəriş verməyinizi Sizdən xahiş edirik.
Dərin hörmətlə,
Abdullayeva M.S., AzərRos FMMM-in üzvü
Abdullayeva E., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Abdurəşidov Ş. “Kontinent” MMC
Əvəzov Eldəniz, Moskva vil., Lenin r-nu üzrə MMM
Ağayev Q., Moskva vilayəti üzrə RMMM
Ağamirova L., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Əlcanova A., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Əliyev Q.M. AzərRos FMMM FŞ-ın üzvü
Allahveridyev T.,
Alıyev A., şair ƏİB “Şəhriyar”
Amanov E.A., RMMM Kaluqa vilayəti
Aslan M., “Kontinetnt” MMC
Əhmədov Q.M. AzərRos FMMM-in üzvü
Əhmədov T.N
Babayev T.E.
Bəkirova Ş., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Hacıyev T.S. ., AzərRos FMMM-in üzvü
Qəmbərov R.A. MMM İvanovo şəhəri
Qarayev İlqar “Kontinent” MMC
Həsənov E.R.
Həsənova Z., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Qasımov A., şair ƏİB “Şəhriyar”
Quliyev V., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Qurbanov D.B.
Qurbanov S.M. MMMM Luberes r-nu Moskva vil-ti
Hüseynov A., tarix elmləri doktoru, professor
Hüseynov A.İ., RMMM Yaroslav vilayəti.
Hüseynov R.İ., Ulyanovsk şəhəri
Hüseynov F.A., “Kontinetnt” MMC
Gəncəliyev N., RMMM Astraxan vilayəti
Cavadov Ş.D. RMMM Kaluq avilayəti
Cəlalov Ş.D., “Kontinent” MMC
Cəfərli X., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Cəfərov Ş., RÜAK Fondu, Moskva şəhəri. Dövlətov
A. AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi Zeynalov A.,
AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi Zeynalov E.İ.,
AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi İsrafilov A. N.
Qəlbiyev U.İ.
Məhərrəmov Ə.Y.
Məmmədov A.İ. Krasnoyarsk şəhəri
Məmmədov A. A.
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Məmmədov V., publisist ƏİB “Şəhriyar”
Məmmədov R., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Məmmədov S., şair ƏİB “Şəhriyar”
Məmmədov E.A.
Məmmədov S.A. MMMM İvanovo şəhəri
Məcidov Y., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Mehdiyev A., jurnalist
Mustafayev V.R., RMMM Rostov vilayəti
Rəhimov R.F.
Sadıxov S.K., AzərRos FMMM-in fəxri prezidenti
Səfərov A. S.
Səfərov İ., MMMM Moskva vil-nin Şelkov r-nu
Seyidov A.R. RMMM Surqut şəhəri (XMVD)
Surxayev Z.B., MMMM Mtişi r-nu, Moskva vil-ti
Tağıyev Ş., RÜAK Fondu, Moskva şəhəri.
Xanbabayev E., RÜAK Fondu, Moskva şəhəri.
Xıdırov Y.Y., AzərRos FMMM-in vitse-prezidenti
Şamilov V., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Şamilova İ., AzərRos FMMM-in Gənclər birliyi
Yaqubov A.N. MMMM İvanovo şəhəri.”
“İki sahil”.-2015.-9 aprel.-№ 61.-S.11.
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Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Yaroslavl vilayəti üzrə regional bölməsinin rəhbəri Söhrab
İbrahimov vəfat edib
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Yaroslavl vilayəti üzrə regional bölməsinin rəhbəri Söhrab
İbrahimov uzun sürən xəstəlikdən sonra aprelin 9-da 41 yaşında. Söhrab İbrahimov 1974-cü ilin iyulun 10-da
Laçın rayonunun Alqulu kəndində doğulub. Rusiya Beynəlxalq Biznes və Yeni Texnologiyalar Akademiyasının
hüquq fakültəsini bitirib. Yaroslavlda bir sıra vəzifələrdə çalışan Söhrab İbrahimov uzun illərdi sahibkarlıq
fəaliyyəti ilə məşğul idi.
Söhrab İbrahimov 2009-cu ilin yanvarından Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Yaroslavl Vilayəti üzrə
regional bölməsinə sədrlik edir. Yaroslavlda Azərbaycanla bağlı bir çox tədbirlərin keçirilməsində böyük rolu olan
Söhrab İbrahimov vilayətdə Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması prosesində də yaxından iştirak edib. Diaspor
rəhbəri eyni zamanda "Vahid Rusiya" ("Yedinnaya Rossiya") Partiyasının Yaroslavl şəhəri üzrə və Rusiya Xalqlar
Assambleyasının Yaroslavl vilayəti üzrə Şuralarının üzvü idi. Üç uşaq atası olan S. İbrahimov Bakıda dəfn
olunacaq.
09 aprel 2015
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkilatın üzvü olan
sabiq prezidentlərin toplantısı keçirilib
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüsü ilə Türkiyənin İstanbul şəhərində təşkilatın üzvü olan
sabiq prezidentlərin toplantısı keçirilib. Toplantıda Türkiyə Respublikasının 11-ci Prezidenti Abdulla Gül,
Rumıniyanın eks-prezidenti Emil Konstantinesku, Latviyanın sabiq dövlət başçısı Valdis Zatlers, Bolqarıstanın
keçmiş Prezidenti Petar Stoyanov, Moldovanın sabiq Prezidenti Petru Luçinski və Albaniyaya rəhbərlik etmiş
Bamir Topi iştirak edib.
Görüşdə regional layihələr, enerji təhlükəsizliyi və bu məsələdə Azərbaycanın əhəmiyyəti, bölgədə
cərəyan edən proseslərdə Türkiyənin rolu, Avrasiya qitəsində təhlükəsizliklə bağlı geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Sabiq prezidentlər eyni zamanda aprelin 28-30-da Bakıda keçiriləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunu da
geniş müzakirə ediblər. Müzakirələr zamanı bəşəriyyəti narahat edən qlobal problemlərin həll yollarının tapılması
baxımından tədbirin vacibliyi xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, dünya siyasətini müəyyənləşməsində böyük rolu
olan liderlərin beynəlxalq forumda iştirakı onun əhəmiyyətini daha da artırır.
Xatırladaq ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər Forumunda 75 ölkədən əksəriyyəti sabiq dövlət və
hökumət başçısı olmaqla 350-yə yaxın qonağın iştirakı gözlənilir.
09 aprel 2015
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Əfqanıstanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Həmid Kərzai
aprelin sonunda Azərbaycana gələcək
Əfqanıstanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Həmid Kərzai aprelin sonunda
Azərbaycana gələcək. Səfərin məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir. “Yeni
dünya düzənində etimadın bərpa olunması mövzusuna həsr olunan Forumun ilk günündə Həmid Kərzainin çıxışı
planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Həmid Kərzai Taliban rejimindən sonra Əfqanıstanın ilk prezidenti olub. İki dönəm prezident
seçilən H.Kərzai 2014-cü ilədək ölkəsinə rəhbərlik edib. Xatırladaq ki, aprelin 28-30-da keçiriləcək III Qlobal
Açıq Cəmiyyətlər Forumunda 40-dan çox ölkə sabiq və indiki prezident, baş nazir və xarici işlər naziri
səviyyəsində təmsil olunacaq. Ümumilikdə isə 75 ölkədən 350-dək nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Forum
çərçivəsində yeni dünya nizamının başlıca problemləri, Avropa İttifaqı və qonşuluq, enerji təhlükəsizliyi,
etimadın qurulmasında dinərarası dialoq, sülhün qorunmasında qadınların rolu, təhlükəsizliyin təminatında yerli,
milli və regional inteqrasiyanın əhəmiyyəti kimi mövzular barədə müzakirələr aparılacaq.
13 aprel 2015
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Cahangir Novruzov qardaş ölkədə növbəti sənət uğuruna imza atıb
Türkiyənin Adana şəhərində yaşayıb-yaradan Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, professor
Cahangir Novruzov qardaş ölkədə növbəti sənət uğuruna imza atıb. Görkəmli teatr xadiminin Xocalı soyqırımı
qurbanlarının əziz xatirəsinə ithaf etdiyi və dünyada baş alıb gedən terrorizmə qarşı etiraz olaraq səhnələşdirdiyi
Qriqori Qorinin “Herostratı unudun!” pyesi əsasında hazırlanmış eyniadlı tamaşasının premyerası böyük maraqla
qarşılanıb. Türkiyənin Adana Böyük Şəhər Bələdiyyəsi Teatrında səhnəyə qoyulan tamaşanın premyerasına
gələnlər arasında Adana şəhər rəhbərliyi, ölkə ictimaiyyətinin görkəmli simaları, Azərbaycanın Ankara və
İstanbuldakı diplomatik nümayəndəliklərinin təmsilçiləri, diaspor qurumlarının, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri
Federasiyasının rəhbərliyi, TÜRKSOY-un nümayəndələri, qardaş ölkənin nüfuzlu teatr tənqidçiləri, tanınmış
sənətçilər iştirak ediblər. “Herostratı unudun!” adlı ikipərdəli tragikomediyanın süjetinin əsasında dünyanın 7
möcüzəsindən biri hesab edilən, inşası 120 il davam etmiş qədim Efes şəhərində Artemida məbədinin eramızdan
əvvəl 356-cı ildə Herostrat adlı bazar alverçisi tərəfindən yandırılması hekayəsi dayanır. İlk baxışda Herostratın
məqsədi müqəddəs məbədi yandıraraq şöhrət qazanmaq və adını əbədiləşdirmək cəhdi kimi görünsə də,
hadisələrin inkişafı onun hədəfinin hakimiyyəti ələ keçirməyə qədər gəlib çıxdığını göstərir. Hakimiyyət
hərisliyinin bütün müqəddəs dəyərləri tapdaladığı bir cəmiyyətdə məbədin yandırılması eyni zamanda bu gün
müxtəlif formalarda davam edən terror aksiyalarının təməlində bu məqsədin olduğunu ortaya qoyur. Əsərdə
məbədin yandırılması bir obraz olaraq Cahangir Novruzov tərəfindən mənəvi dəyərlərin itirilməsi və yox olması
mənasına işarə edir.
Tamaşadan əvvəl günümüzdə baş verən qanlı terror hadisələri, o cümlədən Xocalı soyqırımını da əks
etdirən sənədli videofilmin göstərilməsi, rəsmi tarixdə qəbul olunmuş ilk terror hadisəsindən çox uzun zaman
keçməsinə rəğmən hələ də terror, qan, qətliam kimi bəlaların bu gün dünyanın müxtəlif yerlərində artaraq davam
etməsinə diqqət çəkilib. Mövzunun aktuallığı və C.Novruzovun uğurlu rejissor işi ilə yanaşı böyük əksəriyyəti
elə özünün Çuxurova Universitetində yetişdirdiyı aktyorların məharətlə yaratdığı obrazlar son dərəcə inandırıcı
və maraqlı olmaqla bərabər, böyük bir zövqlə tərtib edilmiş dekorasiya, musiqi, kostyum, qrim, səhnə effektləri,
bir sözlə teatr sənətinin bütün elementlərin ahəngi, bütövlükdə tamaşanın böyük uğurunu təmin edib. Qeyd edək
ki, tamaşanın dekorasiya və kostyumları Azərbaycan rəssamlıq məktəbinin nümayəndəsi Günəş Abbasova
tərəfindən tərtib edilib. Tamaşa teatrsevərlərlə yanaşı nüfuzlu tənqidçilər, eləcə də peşəkar teatr aktyorlarının da
rəğbətini qazanıb. Premyeranın ardından çıxış edən Azərbaycanın İstanbuldakı baş konsulu Həsən Zeynalov,
Adana Böyükşəhər bələdiyyəsinin sədri Hüseyn Sözlü və başqaları yaradıcı heyəti, eləcə də bu möhtəşəm sənət
əsərinin ortaya çıxmasında əməyi olan hər kəsi təbrik ediblər. Çıxışlarda iyirmi ildir ki, Türkiyədə yaşayıbyaradan C.Novruzovun növbəti uğuru qardaş ölkənin teatr sənətinin inkişafına yeni bir töhfə kimi
qiymətləndirilib. Natiqlər bildirdiblər ki, Azərbaycan və Türkiyə inkişaf və tərəqqi yolunda birgə addımladıqları
kimi, beynəlxalq terrorizmə qarşı mübarizədə də bir yerdədirlər. Teatrsevərlərin görüşünə gələn tamaşa da, bu
istiqamətdə atılan dəyərli bir mənəvi addımdır.
Tamaşadan sonra çıxış edən adanalı yaradıcı heyətin nümayəndələri bildirdiblər ki, onların ən böyük
arzusu görkəmli teatr xadiminin quruluş verdiyi tamaşanı onun doğma Vətənində Azərbaycan tamaşaçısına
təqdim etməkdir. Mübaliğəsiz olaraq qeyd edə bilərik ki, tamaşanın yüksək keyfiyyətlə səhnələşdirilməsində
terrorun Azərbaycan və Türkiyənin tarixində və gündəlik həyatında yaşatdığı silinməz izlərin də özünəməxsus
rolu var. Bəli, ölkələrimiz və xalqlarımız dünya terrorizminin önündə gedən erməni terrorizminin törətdiyi ən
dəhşətli hadisələri yaşamışdır. Əfsuslar olsun ki, hələ də ölkəmiz və xalqımız erməni terrorizminin təhdidləri ilə
üz-üzə qalmaqdadır. Bu tamaşa Cahangir Novruzovun sənət nümunəsinin timsalında Azərbaycan xalqının terrora
qarşı barışmaz mövqeyinin göstəricisidir. "Herostratı unudun!" əsəri qədim dövrdə baş vermiş bir hadisəni əks
etdirsə də onun yüksək peşəkarlıqla səhnələşdirilməsi müasir dövrdəki terror və münaqişələri özündə əks etdirir.
Sabir Şahtaxtı
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri Adana, 13 aprel, 2015 AZƏRTAC
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Türkiyənin 11-ci Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Abdulla Gül III Qlobal
Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək
Türkiyənin 11-ci Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Abdulla Gül III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək. Forumda Abdulla Gülün “Yeni dünya
düzəninin başlıca problemləri” mövsuzunda məruzə ilə çıxışı nəzərdə tutulub. 2014-cü ildən Mərkəzə üzv olan
Abdulla Gül Azərbaycanda dünyanın nüfuzlu ictimai-siyasi liderlərinin birləşdiyi belə bir beynəlxalq əhəmiyyətli
təşkilatın fəaliyyətini və həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiymətləndirir. A.Gülün fikrincə, bu, təkcə
Azərbaycanın deyil, eyni zamanda bütün türk dünyasının bəşəriyyəti narahat edən qlobal problemlərin həlli
yollarının tapılmasında iştirakını təmin edə bilər.
Qeyd edək ki, “Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması” mövzusuna həsr olunan III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda nüfuzlu siyasətçilər yeni dünyanın idarə edilməsi strategiyasının müəyyənləşdirilməsi
üçün fikir mübadiləsi aparacaq. Müzakirələrdə onlarla ölkənin hazırkı və sabiq prezidenti, dövlət başçısı, nüfuzlu
ictimai-siyasi xadimlər, ekspert, elm adamları iştirak edəcək.
Xatırladaq ki, Forum Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilir. 2013 və 2014-cü illərdə Bakıda I və II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu baş tutub.
14 aprel 2015
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Ukraynaya rəhbərlik etmiş Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma və Viktor Yuşenko aprel ayının
sonunda Azərbaycana gələcək
Ukraynaya rəhbərlik etmiş Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma və Viktor Yuşenko aprel ayının sonunda
Azərbaycana gələcək. Səfərin məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir.
“Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması” mövzusuna həsr olunan Forumda sabiq prezidentlərin
Ukraynadakı vəziyyətə dair çıxışı nəzərdə tutulub. Tədbirdə nüfuzlu siyasi liderlər dünyanı narahat edən
məsələlər – etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı, təhsil,
ekologiya və bir sıra qlobal problemləri geniş müzakirə edəcək, onların həll yollarının tapılması istiqamətində
fikir mübadiləsi aparacaqlar.
Qeyd edək ki, 1991-ci ildən 2010-cu ilədək Ukraynaya rəhbərlik etmiş Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma və
Viktor Yuşenko Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvüdür. Xatırladaq ki, aprelin 28-30-da Bakıda
keçiriləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda BMT-nin keçmiş Baş katibi Butros Butros Qali, ABŞ-ın
sabiq Dövlət katibi Henri Kissencer kimi nüfuzlu siyasətçilər, həmçinin Qırğızıstan Prezidenti Almazbek
Atambayev, Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bolqarıstan Prezidenti Roşen Plevneliyev, Andorranın Baş
naziri Antoni Marti və bir sıra ölkələrin eks-prezidentləri, sabiq hökumət rəhbərləri iştirak edəcək.
15 aprel 2015
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Azərbaycan və Türkiyənin dostluq və həmrəyliyi sonsuzadək davam etməlidir
Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası dünya ictimaiyyətini Azərbaycanın problemlərinə biganə
qalmamağa çağırıb
Qardaş Türkiyə Azərbaycan diasporunun ən çox yayıldığı və mütəşəkkil fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən
biridir. Qardaş ölkədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının daha geniş yayılması prosesi 1991-ci ildən daha geniş
vüsət alıb. Belə ki, 1991-ci ildən başlayaraq 2002-ci ilə qədərki dövrdə Türkiyə ərazisində "İzmir
Azərbaycan Kültür Evi və Dayanışma Dərnəyi", "Manisa Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Bursa
Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Kocaeli Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Çanakkale Azərbaycan Evi Dərnəyi",
"Balıkesir Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Aydın Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Muğla Azərbaycan Evi Dərnəyi",
"Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Antalya Azərbaycan Evi Dərnəyi", "Ankara Azərbaycan
Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "İğdır Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Hatay Azərbaycan Türk
Kültür Mərkəzi", "İstanbul Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi", "Ədirnə Azərbaycan Evi Dərnəyi" və s.
cəmiyyətlər yaradılıb. 2004-cü ilin may ayında isə İskəndərun şəhərində Türkiyədəki Azərbaycan təşkilatlarını
özündə birləşdirən "Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası" -TADF təsis olunub. Türkiyə-Azərbaycan
Dərnəkləri Federasiya ölkənin 20-yə yaxın şəhərində-Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Tire, Dörtyol,
Çanaqqala, İqdır və digər şəhərlərdə fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi" cəmiyyətlərini əhatə edir.
Qurum Türkiyədə Azərbaycan maraqlarını təbliğ edir, Azərbaycan təşkilatlarının işini əlaqələndirir. Türkiyədəki
Azərbaycan dərnəkləri fəaliyyət göstərdikləri bölgənin ictimai-siyasi, iqtisadi-sosial və mədəni həyatında
fəal rol oynayırlar. "İstanbul Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi" 2004-cü ilin yanvar ayından etibarən
"Azərbaycan Dünyası" adlı jurnal buraxır. Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi və onun nəticələri barədə də işlər aparır, dünya ictimaiyyətini Azərbaycanın problemlərinə biganə
qalmamağa çağırır. Bu istiqamətdə aparılan səylər nəticəsində Federasiya Balıkesir bələdiyyəsi tərəfindən
ermənilərin Xocalıda törətdiyi vəhşiliklərin soyqırım kimi tanınması barədə qərarın qəbuluna nail olub. TürkiyəAzərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündardır. 2004-cü ilin may ayının 28-də Federasiyasının
təsis konfransı keçirilib. Konfransın işində Azərbaycan Respublikasının dövlət və hökumət nümayəndələri,
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbərliyi, Türkiyə Cümhuriyyətinin siyasi və ictimai xadimləri, bir
sıra ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının nümayəndələri də iştirak ediblər.
Konfransda öncə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin tədbir iştirakçılarına təbrik
məktubu oxunub və bundan sonra müxtəlif mövzularla bağlı məruzələr dinlənilib. Aparılan müzakirələrin
yekunu olaraq qətnamə qəbul olunub. Qətnamədə qardaş Türkiyədə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı Azərbaycan
dərnəklərini, müxtəlif qurumları və onların timsalında burada yaşayan bütün həmvətənlərimizi öz ətrafında sıx
birləşdirməyi Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının qarşısına məqsəd qoyduğu xüsusi qeyd olunub.
Sənəddə TADF-in Dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasını müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafı
baxımından vacib hesab etdiyi və bu sahədə əlindən gələni etməyə hazır olduğu bəyan edilib. TADF-in
təsisçiləri Türkiyədəki həmvətənlərimizi bir araya gətirmək, onların Azərbaycanla əlaqələrini daha da
möhkəmləndirmək amalına sadiq qalaraq, eyni zamanda dünya azərbaycanlılarının vahid bir təşkilatda
birləşdirilməsinin tarixi zərurət olduğunu qeyd edərək, TADF-in Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin tərkibinə
daxil olmasını məqsədəuyğun hesab ediblər. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADF) təsis
olunması ilə bağlı rəsmi razılıq protokolunu qardaş ölkənin 18 şəhərindəki Azərbaycan Kültür və Dayanışma
mərkəzlərinin rəhbərləri imzalayıb və Türkiyədə fəaliyyət göstərən digər Azərbaycan dərnək və qurumlarını da
Federasiya ətrafında sıx birləşməyə çağırıblar.
Hazırda təşkilatın üzvlərinin sayı 20-yə çatıb. Təsis konfransında Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri
Federasiyasının I qurultayının mümkün qədər qısa vaxt ərzində Ankara şəhərində çağırılması qərara
alınıb. Tədbirin sonunda Azərbaycan Prezidentinə ünvanlanan müraciətdə TADF-in ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi və onun siyasi kursunun davamçısı kimi cənab İlham Əliyevin
müvəffəqiyyətlə davam etdirdiyi Azərbaycançılıq ideyasının gerçəkləşdirilməsinə layiqli töhfəsini verməyə
çalışacağı bəyan edilib. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının təsis olunması ötən dövr ərzində
dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən çoxsaylı cəmiyyət və dərnəklərin bir araya gətirilməsi, onların
fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi istiqamətində atılan addımların növbəti göstəricisidir. Fəaliyyətə başladığı
gündən qarşısına qoyduğu məqsədlər istiqamətində fəaliyyət göstərən Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi təşkilati
strukturunun genişləndirilməsinə də diqqət ayırıb. 2011-ci ildə Türkiyə- Azərbaycan Dərnəyinin Türkiyənin
ikinci böyük şəhəri sayılan İstanbulda ofisi açılıb. İstanbulun Kadıköy Xalq Təhsil Mərkəzində keçirilən
tədbirdə Azərbaycandan və Türkiyənin müxtəlif guşələrindən 500-dək qonaq iştirak edib. Mərasimi giriş sözü
ilə açan İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin rəhbəri Səftər Qaraqoyunlu dünyanın müxtəlif ölkələrində
yaşayan eyni millətin övladlarını bir arada toplaşmasından qürur duyduğunu bildirib.
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TAD-ın İstanbul ofisinin rəhbəri bildirib ki, bu dərnəyin yaradılmasında məqsəd Türkiyə və Azərbaycan
türkləri arasında mövcud olan dostluq, qardaşlıq və həmrəylik əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir. Səftər
Qaraqoyunlu deyib ki, Azərbaycan və Türkiyənin dostluq və həmrəyliyi sonsuzadək davam etməlidir: "Biz
Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dünya ictimaiyyətinə var gücümüzlə anlatmalıyıq. İstanbul Türkiyə
Azərbaycan Dərnəyi olaraq Azərbaycan və Türkiyənin dünyada səsi olacağıq". Açılış mərasimində iştirak
etmək üçün Ankaradan gələn İsa Yaşar Tezel və Ənvər Türkoğlu yeni yaradılan dərnəyə uğurlar arzulayaraq
qərb ölkələrinin Qarabağ məsələsinə ikili standartlarla yanaşdıqlarını qeyd ediblər. 24 noyabr 2012-ci il tarixdə
Türkiyənin İzmit şəhərində Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının III Qurultayı keçirilib. Azərbaycan
və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra qurultayın Rəyasət Heyəti seçilib və TADF sədri Bilal
Dündarın hesabat məruzəsi dinlənilib. Dündar təşkilatın ötən müddət ərzində həyata keçirdiyi tədbirlər
haqqında ətraflı məlumat verib. O, reallaşdırılan layihələrin Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərinin daha da
inkişafına, Azərbaycanın Türkiyədə daha yaxından tanıdılmasına xidmət etdiyini bildirib. Qeyd edib ki,
təşkilatın fəaliyyətini daha da gücləndirmək üçün hüquqşünasların və peşəkar mütəxəssislərin quruma
cəlb olunması planlaşdırılır. TADF sədri federasiyanın Türkiyənin kütləvi informasiya vasitələri, qeyrihökumət təşkilatları, siyasi partiyaları, dövlət orqanları və Böyük Millət Məclisi ilə yaxşı əlaqələrə malik
olduğunu, gələcəkdə bu əlaqələrin daha da dərinləşdiriləcəyini qeyd edib. O, Balıkəsr Bələdiyyə
Məclisinin Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyan qərar qəbul etdiyini də diqqətə çatdırıb. Hesabat
məruzəsindən sonra federasiyanın ötən dövrdəki fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş etdirilib. Nəzarəttəftiş komissiyasının hesabatı dinlənildikdən sonra qurultay nümayəndələrinin təklifləri əsasında
Nizamnaməyə bəzi dəyişiklik və əlavələr edilib.
Dəyişikliklərə görə İdarə Heyəti üzvlərinin say tərkibi 9-dan 7-yə Nəzarət-təftiş komissiyasının tərkibi isə
7-dən 5-ə endirilib. Bu dəyişikliyin məqsədi təşkilatın daha operativ idarə edilməsinə nail olmaqdır.
Daha bir təklif isə təşkilat İdarə Heyətinə seçkilərdə namizədlərin siyahı əsasında deyil tək-tək verilməsi ilə
bağlı olub. Bu təklif qurultay nümayəndələri tərəfindən qəbul edilib. Qurultay nümayəndələri federasiyanın
tərkibində ictimai xadimlərin təmsil olunduğu Məsləhət Şurasının yaradılması üçün İdarə Heyətinə səlahiyyət
verilməsi barədə təklifin də lehinə səs veriblər. Sonra İdarə Heyəti və Nəzarət Təftiş Komissiyasının tərkibi
seçilib. Qurultay nümayəndələri TADF-in gələcək fəaliyyəti ilə bağlı təkliflərini yeni seçilən İdarə Heyətinin
diqqətinə çatdırıblar.
Qurultayda TADF-in mətbu orqanının yaradılması, internet səhifəsinin təkmilləşdirilməsi, üzv təşkilatların
fəaliyyətinin daha yaxşı koordinasiya olunması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi və digər qərarlar da qəbul
olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi aparatının rəhbəri Nəriman Qurbanov qurultayda çıxış edərək
TADF-in keçdiyi tarixi yol haqqında danışaraq, bu qurumun bir sıra uğurlara imza atdığını bildirib. O,
təşkilatın gələcək fəaliyyətində qloballaşan dünyanın reallıqlarını nəzərə alan strategiyanın seçilməsinə
ehtiyac duyulduğunu qeyd edib. Qurbanov diasporun ictimai-siyasi fəallığının daha da artırılması, fəaliyyət
göstərdiyi ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri, siyasi partiyaları, qanunverici və icraedici orqanları ilə sıx
əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulmasının, ziyalıların diaspor quruculuğu işinə daha fəal cəlb olunmasının
zəruriliyini vurğulayıb. Toplantının sonunda qurultay iştirakçılarının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevə və Türkiyə Respublikasının Prezidenti Abdullah Gülə müraciəti qəbul olunub. Türkiyə
Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası 2006-cı ildə yaradılıb. 2008-ci ildə təşkilatın I qurultayı, 2010-cu ildə II
qurultayı keçirilib. Təşkilatın tərkibində Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan dərnəkləri təmsil olunur.
Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ problemi, eləcə də ermənilərin
azərbaycanlılara qarşı tarixin müxtəlif dövrlərində həyata keçirdikləri soyqırımların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində fəaliyyətini əzmlə davam etdirir. Hələ Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümü
günü Türkiyənin TRT televiziyası vasitəsilə Türkiyə-Ermənistan əlaqələrinə həsr olunmuş "Pusula"
proqramının yayımlanması ilə bağlı dərnək etiraz məktubu yayıb. TAD sədri Siana Oğanın TRT televiziyasına
yazdığı məktubda qeyd olunurdu ki, Türkiyədə yaşayan 3 milyon Azəri türkü və 73 milyon Türkiyə türkü
olaraq bizim vergilərimizlə maliyyələşən TRT televiziyasında Xocalı soyqırımının 19-cu ildönümünün qeyd
olunduğu bir gündə erməniləri təbliğ edən, türk-erməni əlaqələrindən bəhs edən "Pusula" adlı proqramın
yayımlanması nəyə xidmət etdiyi başadüşülən deyil. Məktubda TRT rəhbərliyini qınayan Türkiyə-Azərbaycan
Dərnəyinin sədri, telekanal rəhbərliyini bu məsuliyyətsiz addımdan çəkinməyə çağırıb. Xocalı soyqırımının
20-ci ildönümü ərəfəsində isə TAD-ın dəstəyi ilə İstanbulun Taksim meydanında yüz minlərlə insanın iştirak
etdiyi möhtəşəm Xocalı mitinqi keçirilib.
“Paralel”.-2015.-15 aprel.-№ 65.-S.10.
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Aprelin 28-20-da Bakıda təşkil olunacaq III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda İtaliyanın dövlət
xadimləri və siyasətçilərdən ibarət nümayəndə heyəti iştirak edəcək
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin aprelin 28-20-da
Bakıda təşkil etdiyi III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda İtaliyanın dövlət xadimləri və siyasətçilərdən ibarət
nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinin tərkibinə İtaliya parlamentinin vitse-spikeri Linda
Lanzelotte, İtaliyanın sabiq Baş naziri Massimo D`Alema və ölkənin keçmiş xarici işlər naziri Franko Frattini
daxildir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Franko Frattini Forum çərçivəsində radikallaşma
mövzusunda keçirilən paneldə müzakirələrdə moderatorluq edəcək.
Qeyd edək ki, “Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması” mövzusuna həsr olunan Forumda dünyanın
ən nüfuzlu siyasətçiləri yeni dünyanın başlıca problemləri, radikallaşma meyllərinin artması, Avropa Birliyi və
qonşuluq siyasəti, enerji təhlükəsizliyi, etimadın yaradılmasında dinlərarası dialoqun rolu, təhlükəsizliyin
təminatında regional təşkilatların əhəmiyyəti kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparacaq.
16 aprel 2015
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Polşanın eks-prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Aleksandr Kvasnevski III Qlobal
Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək
Polşanın eks-prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Aleksandr Kvasnevski III Qlobal
Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək. Polşalı dövlət xadimi Forumun “Avropa
Birliyi və onun qonşuluq siyasəti” mövzusuna həsr olunmuş panel iclasında çıxış edəcək. Qeyd edək ki, 1995-ci
ildən 2005-cii ilədək ölkəsinə 10 il rəhbərlik etmiş Aleksandr Kvasnevski hazırda Corctaun universitetində
müasir Avropa siyasəti, transatlantik münasibətlər, Mərkəzi və Şərqi Avropanın demokratikləşməsi mövzularını
tədris edir.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən aprelin 2730-da Bakıda təşkil ediləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda Qırğızıstan Prezidenti Almazbek
Atambayev, Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bolqarıstan Prezidenti Roşen Plevneliyev, Andorranın Baş
naziri Antoni Marti də daxil olmaqla 10-dan çox ölkənin hazırkı prezident, baş nazir və xarici işlər nazirinin
iştirakı planlaşdırılır. Beynəlxalq forumda həmçinin, bır sıra ölkələrin sabiq dövlət və hökumət başçıları, siyasi
xadimlər, elm adamları və ekspertlərin - ümumilikdə 75 ölkədən 350-yə yaxın nümayəndənin iştirakı nəzərdə
tutulub. “Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması” mövzusuna həsr olunan III Forumda dünyanı narahat
edən məsələlər – etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı, təhsil,
ekologiya və bir sıra qlobal problemlərə dair geniş fikir mübadiləsi aparılacaq.
16 aprel 2015
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Maltanın Baş naziri Jozef Muskat aprelin sonunda Azərbaycana gələcək
Maltanın Baş naziri Jozef Muskat aprelin sonunda Azərbaycana gələcək. Səfərin məqsədi Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda iştirak etməkdir. Maltanın hökumət rəhbəri Forum çərçivəsində müzakirələrə qatılaraq “Avropa
Birliyi və onun qonşuluq siyasəti” mövzusunda çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, Jozef Muskat 2014-cü ilin dekabr ayında Azərbaycanda səfərdə olub və bir sıra rəsmi
görüşlərdə iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib. Xatırladaq ki, uzun illər
radio jurnalisti kimi fəaliyyət göstərən 41 yaşlı J.Muskat sonradan siyasətlə məşğul olaraq deputat seçilib,
Leyboristlər partiyasına rəhbərlik edib. 2013-cü ilin martından isə ölkənin Baş naziri vəzifəsinə təyin olunub.
17 aprel 2015
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Rusiyanın Amur vilayətinin Blaqoveşensk şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu həmin
şəhərdə ermənilərin qondarma “erməni soyqırım”larına abidə qoymaq istəyinə
qarşı kampaniya aparırlar
Rusiyanın Amur vilayətinin Blaqoveşensk şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu həmin şəhərdə
ermənilərin qondarma “soyqırım”larına abidə qoymaq istəyinə qarşı kampaniya aparırlar. Həmin şəhərdə fəaliyyət
göstərən Araz Milli-Mədəni Cəmiyyətinin rəhbəri Məhəmməd Əsgərov Trend-ə bildirib ki, Blaqoveşenskdə
yaşayan ermənilər bir neçə ildir ki, qondarma “erməni soyqırım”larına abidə qoymağa çalışırlar. M.Əsgərov deyib
ki, ermənilər qondarma “erməni soyqrımı”nın "100 illiyi"nə qədər abidəni tikmək üçün şəhər rəhbərliyinə müraciət
ediblər: “Bu məsələni eşidəndən sonra mən şəhər rəhbərliyinə bildirdim ki, belə bir şey ola bilməz, bu təxribatdır.
Onlara bunun qondarma "soyqırım", Türkiyəyə qarşı təxribat olduğunu bildirdim. Həmçinin onların diqqətinə
çatdırdım ki, 23 il bundan əvvəl ermənilər tərəfindən Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədilib.
Lazımdırsa, elə gəlin bu soyqırıma abidə qoyaq, niyə 100 il bundan qabaq uydurma “soyqırım”a abidə qoyuruq?
Belə deyəndən sonra onlar razılaşdılar, dedilər ki, ermənilərə abidə qoymağa icazə verilməyəcək”.
O bildirib ki, sonradan ermənilər yenə abidə ucaltmağa cəhd ediblər: “Bunu eşidəndən sonra yenə şəhər
rəhbərliyinin yanına getdim və məsələyə aydınlıq gətirilməsini istədim. Şəhər rəhbərliyi isə bildirdi ki, ermənilərin
tikinti apardığı ərazi Rus Pravoslav kilsəsinin ərazisidir və həmin kilsə şəhər hakimiyyətinə tabe olmadığı üçün
tikintiyə müdaxilə etmək imkanları yoxdur. Mən isə bildirdim ki, bu belə olmaz. Mənim şəxsi torpaq sahəm var,
onda mən də orada Xocalı soyqırımına abidə ucaldacağam. Şəhər rəhbərliyindən məsələni həll edəcəklərini
bildirdilər”.
M.Əsgərov məsələ ilə bağlı Rusiyada müxtəlif instansiyalara, Türkiyənin və Azərbaycanın Moskvadakı
səfirliklərinə müraciət etdiyini, o cümlədən Azərbaycanda bir sıra dövlət və hökumət rəsmiləri ilə görüşdüyünü
bildirib. O, qeyd edib ki, məsələ ilə bağlı dövlət tərəfindən lazımi tədbirlərin görülməsi istiqamətində işin
aparılacağı bildirilib.
Cəmiyyət rəhbərinin sözlərinə görə, əgər Rus Pravoslav kilsəsi bu müraciətlərə məhəl qoymayıb ermənilərin
abidə tikməsinə icazə versə, Azərbaycan diaspor nümayəndələri həmin şəhərdə buna etiraz olaraq mitinqlər
keçirməyə başlayacaq: “Nəyin bahasına olursa-olsun, ermənilərin bu qondarma “soyqırım”a abidə qoymalarına
imkan verməyəcəyik”.
17 aprel 2015
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Beniluks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) Avropa Parlamentinin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı
qətnaməsinə etiraz bəyanatı qəbul edib
Beniluks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) Avropa Parlamentinin 1915-ci il hadisələri ilə bağlı qətnaməsinə
etiraz bəyanatı qəbul edib. Bəyanatda bildirilir ki, aprelin 15-də Avropa Parlamentinin erməni uydurmasını
dəstəkləyərək bununla bağlı qətnamə qəbul etməsi 24 aprel tarixinin Avropada “erməni soyqırımı” kimi qeyd
olunmasını təşviq edir və bu, Azərbaycanla Türkiyəyə qarşı planlaşdırılmış təxribatdır.
Bəyanatda daha sonra qeyd olunur ki, həmişə insan hüquqlarının müdafiəçisi, sülhün təbliğatçısı kimi çıxış
edən Avropa Parlamenti ikili standartlara yol verərək tarixi təhrif edib: “İllərdir Xocalı soyqırımına siyasi və
hüquqi qiymətin verilməsini Avropa Parlamenti və digər Avropa institutlarından tələb edən Benilüks
Azərbaycanlıları Konqresində birləşən azərbaycanlılar 15 aprel qətnaməsindən çox sarsılıblar. Biz bu qətnamənin
lehinə səs verən parlamentarilərin addımından təəssüflənir və qəbuledilməz hesab edirik”.
Bəyanatın mətni Avropa Parlamentinə, Avropa Komissiyasına və eyni zamanda Avropa Parlamentinin 751
üzvünə rəsmi məktub olaraq göndərilib.
17 aprel 2015
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Çiçəklənən Azərbaycan gəncliyi xarici ölkələrdə diasporlar formalaşdıraraq ideyalarını reallaşdırırlar
Xaricdə yaşayan və fəaliyyət göstərən gəncləri Azərbaycandan koordinasiya edən bir təşkilata
ehtiyac duyulur
Prezident Administrasiyası İctimai-siyasi məsələlər şöbəsinin müdiri Əli Həsənov "Xaricdə Təhsil Alan və
Məzun Olmuş Gənclərin Beynəlxalq Forumu" İctimai Birliyinin (ASAİF) Bakıda keçirilən XII Forumunda çıxış
edib. Ə. Həsənov bildirib ki, 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbindən sonra Bakıya gələn Heydər Əliyev Azərbaycan
dövlətçiliyi ilə yanaşı, gəncliyi də məhv olmaq təhlükəsindən xilas edib: "Xatırlatmaq yerinə düşər ki, ulu öndər
Heydər Əliyev hələ 1969-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə siyasi hakimiyyətə gələrkən gənclərlə işə xüsusi diqqət
yetirirdi. O, Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması məsələsinə böyük əhəmiyyət verirdi. 1969-1970-ci
dərs ilində respublikadan kənara cəmi 47 nəfər təhsil almağa göndərilmişdisə, 1975-ci ildə bu rəqəm 14 dəfə
artaraq 700 nəfərə yaxın olub. Sonrakı illərdə bu artım yüksələn xətt üzrə davam edərək 1000 nəfərə çatıb.
Ümumilikdə, ötən əsrin 70-80-ci illərində 15 mindən çox Azərbaycan gənci respublikamızdan kənarda - keçmiş
SSRİ-nin 50-dən artıq şəhərinin 170 ali məktəbində 250-yə yaxın ixtisasa yiyələnib.
1970-ci ilədək respublikadan kənarda təhsil almağa göndərilənlərin yalnız 40 faizini azərbaycanlılar təşkil
etdiyi halda, bu göstərici 1976-cı ildə 85%-ə, 1977-ci ildə 92%-ə, 1980-ci illərin əvvəllərində isə 97,6%-ə
çatıb. Ulu öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra Azərbaycanın dövlət siyasətində
gənclərlə iş prioritet sahələrdən birinə çevrildi, gənclər ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni
həyatında fəal iştirak etməyə başladılar. 1994-cü ildə Gənclər və İdman Nazirliyi yaradıldı, 1996-cı ildən
Gənclər Forumları keçirilməyə başladı, bir sıra normativ-hüquqi aktlar və proqramlar qəbul olundu. Bütün bunlar
gənclərin hərtərəfli inkişafına imkan yaratdı". Ə.Həsənovun sözlərinə görə, 2003-cü ildən sonra Azərbaycanda
gənclər siyasəti keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyub: "Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev "Azərbaycan gəncliyi Dövlət Proqramı (2005-2009)" və "Azərbaycan gəncliyi 2011-2015-ci illərdə
Dövlət Proqramı"nı təsdiq etməklə, gənclərə müstəsna diqqət və qayğısını nümayiş etdirdi.
Bunlarla yanaşı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun, regionlardakı gənclər
mərkəzlərinin və evlərinin yaradılması ilə dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsində gənclərin yaxından iştirakına
əlavə stimul verdi. Ölkə başçısı Azərbaycan gənclərinin mükəmməl təhsil alması, davamlı inkişafının təmin
edilməsi, ölkəmizin müasir tələblərə cavab verən kadrlara ehtiyacının ödənilməsi, istedadlı gənclərin üzə
çıxarılması məqsədilə 2007-ci il 16 aprel tarixli Sərəncamı ilə "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nı təsdiq etdi. Proqram çərçivəsində minlərlə azərbaycanlı
gəncin xarici ölkələrin ali məktəblərində təhsil alması nəzərdə tutuldu. Bu gün artıq proqram çərçivəsində
dünyanın aparıcı universitetlərində yüzlərlə gəncimiz təhsil alır. Bütün bunlar bir daha onu göstərir ki, ölkə
rəhbəri gənclərimizin öz bilik və bacarıqlarını üzə çıxarmalarına, potensiallarını effektli reallaşdırmalarına,
cəmiyyətdə layiqli yer tutmalarına münbit şərait yaradıb. Təbii ki, gənclərimiz bu etimadı layiqincə
dəyərləndirməli və yaradılmış şəraitdən səmərəli istifadə etməlidirlər". Xaricdə yaşayan və fəaliyyət göstərən,
eləcə də təhsil alan azərbaycanlı gənclər son zamanlar ictimai fəaliyyətlə də məşğuldurlar.
Bu baxımdan gənclərimiz kifayət qədər təşkilatlanıblar və ölkəmizin aktiv təbliğatını aparırlar. Lakin bütün bu
fəaliyyətlər bir çox hallarda dağınıq olduğu üçün onları Azərbaycandan koordinasiya edən bir təşkilata ehtiyac
duyulur. Bunu hamıdan çox elə xaricdəki gənclərimiz istəyir. Varşava Sosiologiya Akademiyasının bakalavrı
və "diaspora.az" saytının rəhbəri Nail Əhməd bizimlə söhbətində dedi ki, xaricdəki azərbaycanlı gənclər son
zamanlar ictimai fəaliyyətlə daha geniş formatda məşğuldurlar: "Amma qeyd edim ki, ictimai fəaliyyətlə məşğul
olan gənclər xaricdə yaşayan və təhsil alan tələbə kontingentinin bir qismini təşkil edir. Bu baxımdan böyük
təşkilat və ya platforma yaradılmalıdır ki, xaricdə yaşayan və təhsil alan gənclərin böyük əksəriyyəti ictimai
fəaliyyətə istiqamətləndirilsin". Nail Əhmədə görə, hal-hazırda xaricdə ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin
vahid mərkəz tərəfindən düzgün istiqamətdə idarə olunmasına böyük ehtiyac duyulur.
Avstraliyanın Makkouri Universitetinin magistrı Murad Baxşəliyevin fikrincə, bütün xaricdə fəaliyyət göstərən
gəncləri əhatə edə biləcək bir təşkilat yaratmaq gözəl ideyadır: "Xaricdəki gənclərin fəaliyyət istiqamətləri
nəzərdə saxlanılmalıdır. Həmçinin bu gənclərin daha aktiv fəaliyyəti üçün güclü maliyyə imkanları gərəkdir.
Çünki hər hansı bir tədbiri xaricdə keçirmək üçün bəzən gözləniləndən çox maliyyə imkanına ehtiyac duyulur".
ASGA Ukrayna Nümayəndəliyinin rəhbəri, ÜAGT-ın baş katibi Xəzri Elxanoğluya görə isə indiki zamanda
gənclərimiz diaspor fəaliyyətində yaşlı nəsildən daha fəaldırlar: "Eyni zamanda keçmişdə və hətta indi də bəzi
diaspor təşkilatlarımızda olduğu kimi pərakəndə yox, daha düşünülmüş və müasir təbliğat kampaniyası
aparmaqdadırlar.
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Çiçəklənən Azərbaycanın gələcəyinə işıq saçan intellektual və vətənsevər gənclərimiz hal -hazırda xarici
ölkələrdə yaşamalarına baxmayaraq, birlikdə dövlətimizin xeyrinə gənc diasporlar formalaşdıraraq ideyalarını
reallaşdırırlar. Amma nə qədər çalışsaq da, müəyyən formalarda düşüncə fərqliliyi olur və bu da diaspor
fəaliyyətində zəifləmə ilə nəticələnir". Xəzri Elxanoğlu qeyd edir ki, bu gün xaricdəki bir çox gənclər təşkilatları
diaspor təşkilatlarından asılı şəkildə fəaliyyət göstərir: "Gənclərə aid bir sıra layihələr və tədbirlər bəzi hallarda
diqqətdən kənarda qalır. İstərdim ki, dövlətimizin Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinə bənzər, xüsusi olaraq xaricdə ictimai fəaliyyətlə məşğul olan gənclərimizə nəzarət, eyni zamanda
onların ictimai fəaliyyətini Azərbaycandan istiqamətləndirmək üçün bir təşkilat yaradılsın. Mənə elə gəlir ki,
xaricdə fəaliyyət göstərən gənclərimizə nəzarət olunsa, daha düzgün və planlı şəkildə istiqamət verilsə,
gənclərimiz yüksək səviyyədə Azərbaycanın xeyrinə işlər görərlər. Ən əsas onu qeyd etməliyəm ki, dövlət
nəzarəti nəticəsində bəzi gənclərimiz də hər hansı bir dövlət maraqlarına zidd fəaliyyətlərdən çəkinərlər".
Xaricdəki gənclərimizin sayının hər il artdığını deyən ÜAGT-ın baş katibinin fikrincə, bu gənclər nəzarətdə
saxlamaq üçün xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən gənclər təşkilatının liderləri ilə dövlət səviyyəsində görüşlər
keçirilməli və onlara təlimatlar verilməlidir: "Mən bir gənc olaraq inanıram ki, dövlətimiz hər zaman olduğu
kimi, gələcəkdə də gənclərimizə daha çox etimad göstərəcək. Nə qədər ki, biz və xaricdə ictimai fəaliyyətlə
məşğul olan digər dövlətçi və milli dəyərlərimizə sadiq gənclərimiz var, Azərbaycan gəncliyi ümummilli lider
Heydər Əliyevin azərbaycançılıq və dövlətçilik ideyalarının daşıyıcısı və icraçısı olacaq".
Baltik Beynəlxalq Akademiyasının bakalavrı, Azərbaycan-Latviya Dostluq Birliyinin sədri Azər Abbasov da
xaricdəki azərbaycanlı gənclərin fəallığının sevindirici hal olduğunu bildirib: "Bildiyiniz kimi, Avropada
azərbaycanlı tələbələrin sayı günü-gündən artır. Bu, Prezident İlham Əliyevin gənclərə yaratdığı şəraitdən irəli
gəlir. Bu, çox müsbət haldır. Çünki xaricdə təhsil alan tələbə həmçinin qeyri- millətlərin dəyərlərini yaxşı
öyrənərək gələcəkdə bunları ölkəmizdə təqdim edəcəklər". Azər Abbasov da azərbaycanlı tələbələrin xaricdə
daha fəal olmasına kömək göstərə biləcək bir təşkilata ehtiyacın olduğunu deyir: "Hansısa dövlət təşkilatının
yaradılması gənclərin xaricdə fəaliyyətinə dəstək olardı. Bu, gənclər üçün həm də bir stimuldur. Hazırda
Azərbaycanın dövlət qurumları sayəsində biz gənclər də əlimizdən gələni edirik. Biz, Azərbaycan-Latviya
Dostluq Birliyi olaraq ölkəmizin təbliğatını aparırıq. Milli idmanımızı Latviya, o cümlədən digər Avropa
ölkələrində yüksək səviyyədə nümayiş etdiririk. Qeyd etmək istəyirəm ki, İlk Avropa Oyunlarının
Azərbaycanda keçirilməsi çox qürurvericidir. Biz maksimum dərəcədə bu barədə xaricdə məlumat yayır və
sevinclə əcnəbiləri Azərbaycana dəvət edirik. Biz, gənclər inanırıq ki, Azərbaycanın qələbəsi bununla
bitməyəcək. Biz-xaricdə təhsil alan gənclər Azərbaycanımızla fəxr edirik". Doğu Akdeniz Universitetinin
tələbəsi, Diaspor Jurnalistləri Birliyinin Şimali Kipr üzrə təmsilçisi Rəşad Bədirli bildirdi ki, bir çox ölkələrdə
azərbaycanlı gənclərin təhsil alması və ictimai fəaliyyətlə məşğul olması Azərbaycanın uğurudur: "Xaricdə
yaşayan və təhsil alan azərbaycanlılar daha məsuliyyətlidirlər.
Demək olar ki, hər bir ölkədə Azərbaycan təşkilatları, mədəniyyət mərkəzləri və azərbaycançılıq
ideologiyasını daşıyan qurumlar mövcuddur. Bunların da əksəriyyətini xaricdə yaşayanlarla yanaşı, xaricdə
təhsil alan tələbələrdir. Demək olar ki, hər bir ölkədə təşkilatlanmış azərbaycanlıları görürük. Təşkilatlanmaq
mühümdür ki, ətrafına özün kimi fəal dostları toplayasan və Azərbaycanı xaricdə qürurla təmsil edəsən". Onun
sözlərinə görə, xaricdəki gənclərin ictimai fəaliyyətinin Azərbaycandan istiqamətləndirilməsi vacibdir: "Qəlbi
Azərbaycanla döyünən hər bir kəsin harada olmasına baxmayaraq, düşüncəsində Azərbaycanı layiqincə təmsil
etmək dayanır. Bu düşüncə olan yerdə gənclərin bütün ictimai fəaliyyətlərinin və təşkilatlanmalarının istiqaməti
bir olacaq. Amma Azərbaycanın təyin etdiyi vahid ad altında hər kəsin birləşərək fəaliyyət göstərməsi daha
məqsədəuyğun olar". Türkiyə-Azərbaycan Tələbə Birliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbərı Söhrab İsmayıl
gənclərimizin inkişafının dövlətimizin qarşısında duran prioritet məsələ olduğunu vurğulayıb: "Son illərdə
qəbul edilən proqramlar bunun bariz nümunəsidir. Xaricdə təhsil alan tələbələrimiz çoxsaylı təşkilatlarda öz
təbliğatlarını həyata keçirirlər. Bu təşkilatların fəaliyyəti hazırda daha çox səfirliklərimiz tərəfindən koordinasiya
olunur. Xaricdəkı ayrı-ayrı diaspor təşkilatlarına dövlət tərəfindən maddi köməklik göstərilir". Söhrab İsmayılın
fikrincə, dövlətimiz tərəfindən səmərəli fəaliyyət göstərən, dövlətçiliyimizə xidmət edən tələbə təşkilatlarına
edilən maddı kömək artırılmalı, təşkilatlar fəaliyyət üçün zəruri olan maddi texniki baza ilə təmin
olunmalıdırlar: "Tələbə təşkilatları isə öz fəaliyyətləri ilə bağlı aidiyyəti qurumlara hesabat verməlidirlər.
Türkiyədə təhsıl alan tələbə kimi deyə bilərəm ki, burada istənilən tələbə təhsil aldığı universitetdə çoxlu
sayda tələbə birliyi qura bilər. Bu tələbə birliklərində çox vaxt 5, 10, 20 tələbə olur. Amma əsas məsələ tələbə
birliklərinin sayı, gördüklərı işin keyfiyyətidir. Zənnimcə, yuxarıda qeyd etdiyimiz işlər həyata keçirilərsə,
bu sahədə daha böyük uğurlara imza atmaq olar".
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Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasında Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş
beynəlxalq konfrans və dahi mütəfəkkirin büstünün açılış mərasimi keçirilib
Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasında Azərbaycanın böyük şairi Nizami Gəncəviyə həsr olunmuş
beynəlxalq konfrans və dahi mütəfəkkirin büstünün açılış mərasimi keçirilib. Tədbir Azərbaycan Respublikası
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi və Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanası tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə İsgəndəriyyə
şəhərinin qubernatoru Hani Əlməsiri, Misir Baş nazirinin xüsusi müşaviri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının
direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmayıl Seragəldin, təşkilatın digər həmsədri,
Latviyanın eks-prezidenti Vayra Vike-Frayberqa, Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvləri, eks-prezidentlər-Petar
Stoyanov (Bolqarıstan), Emil Konstantinesku (Rumıniya), Boris Tadiç (Serbiya), Rexhep Meydani (Albaniya),
Andres Pastrana (Kolumbiya), Niderlandın sabiq Baş naziri Vim Kok, eləcə də Ərəb Liqasının sabiq rəhbəri
Əmr Musa, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sabiq Baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, Milli Məclisin deputatı Gövhər Baxşəliyeva, Azərbaycan
Respublikasının Misirdəki səfiri Şahin Abdullayev və səfirliyin əməkdaşları, Nizami irsini tədqiq edən misirli
alimlər, ictimai-siyasi xadimlər, ictimaiyyətin nümayəndələri və tələbələr iştirak edib.
Konfransı giriş sözü ilə açan İsmayıl Seragəldin Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair,
mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin yaradıcılığını geniş təhlil edərək Nizaminin zəngin irsinin nəinki Azərbaycan
xalqına, eyni zamanda, bütün bəşəriyyətə misilsiz töhfələr verdiyini vurğulayıb. Nizaminin öz əsərlərində
qadınlara verdiyi önəmli roldan da bəhs edən İ.Seragəldin Azərbaycanın Şərqdə qadınlara seçmək və seçilmək
hüququ verən ilk dövlət olduğunu da vurğulayıb.
Bolqarıstanın sabiq Prezidentli Petar Stoyanov isə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü
olmaqdan qürur duyduğunu dilə gətirərək Nizamini yalnız şair kimi deyil, zamanının böyük filosofu və
humanisti kimi xarakterizə edib. Onun fikrincə, N.Gəncəvi insanlar arasında siyasi islahatlar keçirmək,
millətlərarası dialoq və əməkdaşlıq kimi təşəbbüsünü müdafiə etdiyinə görə bu gün istənilən yaşda olan insan
üçün ilham mənbəyi olaraq qalır. Bu baxımdan P.Stoyanov qanlı münaqişələr, zorakılıq və müxtəlif dinlər,
mədəniyyətlər arasında qarşıdurmaların mövcud olduğu bir zamanda humanizm, anlaşma, təmkinlik və
əməkdaşlıq fəlsəfəsi kimi N.Gəncəviyə və onun fəlsəfəsinə ehtiyac olduğunu qeyd edib: “Onun fəlsəfəsi
bəşəriyyətin müxtəlifliyini müdafiə edir və o bilirdi ki, yalnız ayrı-ayrı xalqlar, mədəniyyətlər və dinlər arasında
bu müxtəliflik və mübadiləsi yolu ilə dünya daha yaxşı bir yer ola bilər”. P.Stoyanov həmçinin Nizami
yaradıcılığında qadına münasibətə diqqət çəkərək bildirib ki, bu gün qadınlara qarşı zorakılıq dünyanın bir çox
yerində hələ də geniş tətbiq edilir və Nizami Gəncəvi bu istiqamətdə real nümunə və ilham mənbəyi ola bilər”.
Daha sonra Emil Konstantinesku, Rexhep Meydani, Milli Məclisin deputatı Gövhər Baxşəliyeva Nizami
Gəncəvi yaradıcılığını müxtəlif aspektlərdən təhlil edərək, şairin irsinin ümumbəşəri dəyərlərindən söz açıb,
onun istər Azərbaycan, istərsə də Şərq və dünya ədəbiyyatına verdiyi töhfələrdən danışıblar. Konfransdan sonra
İ.Seragəldin Azərbaycan dövləti tərəfindən rəhbərlik etdiyi İsgəndəriyyə Kitabxanasına təqdim olunmuş büstün
açılışını edib. Açılış mərasiminin ardınca tədbirdə iştirak edən media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı
keçirilib. Tədbirin ikinci hissəsi Nizami Gəncəvi yaradıcılığını tədqiq edən alimlərinin çıxışları və geniş
müzakirələrlə davam edib. Konfrans çərçivəsində İ.Seragəldinin Nizami Gəncəvi haqqında ərəbcə nəşr edilmiş
kitabının təqdimatı da keçirilib.
21 aprel 2015
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Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər naziri və Baş nazirin birinci müavini Zlatko Laqumdjiya aprelin
27-də Bakıya gələcək
Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər naziri və Baş nazirin birinci müavini Zlatko Laqumdjiya aprelin 27də Bakıya gələcək. Zlatko Lagumdzijanın səfərinin məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən aprelin 28-29-da keçiriləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda iştirak etməkdir. “Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması” mövzusuna həsr olunan Forumda
Zlatko Laqumdjiyanın çıxışı planlaşdırılır. Qeyd edək ki, 2001-2002-ci illərdə Bosniya və Herseqovinada Baş
nazir olmuş Zlatko Laqumdjiya Sosial Demokrat Partiyasının sədridir. O, kompüter elmləri və elektrotexnika
sahəsi üzrə akademikdir.
Xatırladaq ki, Forumun işində 40-dan çox ölkə, sabiq və indiki prezident, baş nazir və xarici işlər naziri
səviyyəsində təmsil olunacaq. Ümumilikdə isə 75 ölkədən 350-dək nümayəndənin iştirakı gözlənilir. Forum
çərçivəsində yeni dünya nizamının başlıca problemləri, Avropa İttifaqı və qonşuluq, enerji təhlükəsizliyi,
etimadın qurulmasında dinlərarası dialoq, sülhün qorunmasında qadınların rolu, təhlükəsizliyin təminatında yerli,
milli və regional inteqrasiyanın əhəmiyyəti kimi mövzular barədə müzakirələr aparılacaq.
22 aprel 2015

140

Azərbaycan diasporu ölkəmizin mədəniyyətinin təbliği istiqamətində
geniş təbliğat işləri aparır
Qədim və tarixi ənənələrə malik Azərbaycan mədəniyyəti özünün zənginliyi ilə seçilir, tanınır və
dəyərləndirilir
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar mədəni irsimizin təbliği, milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunması
məsələlərinə hər zaman xüsusi diqqət göstərib, bu istiqamətdə müxtəlif layihələr, tədbirlər keçiriblər. Məhz
Azərbaycan diasporunun ölkəmizin mədəniyyətinin təbliği istiqamətində gördüyü işlərin nəticəsində dünyanın
əksər dövlətlərində görkəmli elm xadimlərimiz, mədəniyyət nümayəndələrimiz barədə dolğun və ətraflı fikir
formalaşıb, onların əsərləri, qələmə aldıqları kitablar geniş təbliğ edilib. Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin,
mədəniyyətimizin, incəsənətimizin, ədəbiyyatımızın Fransada təbliği sahəsində uğurlu fəaliyyət göstərən
Strasburqdakı "Azərbaycan Evi" cəmiyyəti ölkənin məşhur Mark Blok Universiteti ilə əlaqələr qurub.
Nəticədə universitet Azərbaycanla bağlı bir neçə maraqlı tədbir həyata keçirib. Strasburq şəhərində isə
"Nizami Gəncəvi və Dünya Mədəniyyəti" mövzusunda konfrans təşkil olunub. Tədbirin təşkilatçıları
Strasburqda fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi" və Strasburq Türkologiya Departamenti olub.
Avstriyanın paytaxtı Vyana şəhərində Avstriya-Azərbaycan Akademik Birliyinin təşəbbüsü və Avropa
Komissiyasının dəstəyi ilə gənclər proqramı həyata keçirilib. Proqramda Portuqaliya, Slovakiya, Almaniya,
Türkiyə və Azərbaycan gənclər təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Proqram çərçivəsində Avstriya
Xarici Siyasət məsələləri üzrə Akademik Forumla birlikdə "Azərbaycan gecəsi" təşkil olunub. Azərbaycan
mədəniyyətinin dünya xalqlarının mədəniyyətləri arasında özünəməxsus yeri var. Qədim və tarixi ənənələrə
malik Azərbaycan mədəniyyəti özünün zənginliyi ilə seçilir, tanınır və dəyərləndirilir. Mədəniyyət elə bir
sahədir ki, onun vasitəsilə müxtəlif dairələrdə varlığımızı bildirə, təbliğatımızı apara bilərik. Zəngin, qədim,
köklü mədəniyyətimiz imkan verir ki, dünyada qürurla təbliğat işini aparaq və milli kimliyimizi bütün
bəşəriyyətə təqdim edək. Biz öz mədəni irsimizlə fəxr edə bilərik. Digər tərəfdən dövlətimiz məlum sahənin
təbliği ilə bağlı uğurlu siyasət həyata keçirir.
Milli Məclisin "Mədəniyyət haqqında" qanunu yenidən qəbul etməsi, bu sahənin hüquqi zəmində
güclənməsinə təkan verib. Son zamanlar mədəni sferada qazanılan məşhurluq hər bir kəs tərəfindən diqqətlə
izlənilir. Bu məşhurluqda musiqi sahəsində əldə olunan qalibiyyətlər vacib yer tutur. "Evrovizion" mahnı
müsabiqəsində birincilik bütün dünyaya bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan musiqisi sərhəd tanımır. Hələ
sovetlər dönəmindən formalaşan milli musiqi sənətimizi bu gün də dünyada tanıdan kifayət qədər insanlar var.
Yalnız musiqi sahəsində deyil, rəsm sahəsindəki uğurlarımız da danılmazdır. Fərqli üslubu və istedadı ilə
seçilən rəssamların sərgiləri Avropanın bir çox ölkəsində nümayiş olunub. Avropada mədəniyyətin beşiyi hesab
edilən şəhərlərdə, o cümlədən Paris və Londonda mədəniyyət günlərinin keçirilməsi də mədəni təbliğat işində
uğurlu addımlardır. Bildiyiniz kimi, son illərdə Azərbaycan dövlətinin rəhbəri İlham Əliyevin bu sahədə bir çox
sərəncamları olub. Həmin sərəncamların hər biri Azərbaycan incəsənətinin, mədəniyyətinin, kino sənətinin
inkişafı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Onu da qeyd edim ki, mədəniyyət, incəsənət sahəsi, folklor
sənətimiz, ümumiyyətlə, tətbiqi sənətin hər bir növü yüksək səviyyədə təbliğ olunur.
Hər zaman, xüsusilə, mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
Azərbaycan mədəniyyətinin daha da inkişaf etdirilməsi, qorunması və dünyada təbliğ edilməsi istiqamətində
ciddi addımlar atılıb, bu addımlar öz müsbət töhfələrini verib və verməkdədir. Azərbaycan mədəniyyətinin
inkişafı və dünya arenasına çıxarılaraq layiqincə təqdim, təbliğ edilməsi yönündə işlər Heydər Əliyev kursunun
layiqli davamçısı prezidenti İlham Əliyev cənabları tərəfindən də uğurla davam etdirilir. İstər dövlət başçısı
İlham Əliyev tərəfindən atılan addımlar, istərsə də Milli Məclisin deputatı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti,
UNESKO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın bu istiqamətdə ölçüyəgəlməz
xidmətləri Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında yeni bir mərhələyə qədəm qoyulması ilə nəticələnib.
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı-NAYO və Oslo Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycanı
tanıtım" və "Bu mənim mədəniyyətimdir" layihələri çərçivəsində Norveçin paytaxtı Oslo şəhərinin məhşur
"Oslo Konserthus" konsert zalında Novruz bayramı münasibətilə konsert keçirilib. Əvvəlcə Türkiyənin
Norveçdəki səfiri Şafak Göktürk çıxış edərək, Novruz bayramının dostluq və qardaşlıq bayramı olduğunu
vurğulayıb. Səfir Azərbaycanı və ölkəmizin mədəniyyətini layiqli təmsil etdiklərinə görə NAYO və Oslo
Azərbaycan Evinə təşəkkürünü bildirib, iki millətin qardaşlığının daimi olmasını arzulayıb. Oslo Azərbaycan
Evinin sədri Ramil Əliyevin məlumatına görə, tədbirə Norveçin Azərbaycandakı keçmiş səfiri Yun Ramberq,
Oslo Universitetinin professoru Vibeke Roqqen, müxtəlif şirkətlərin rəhbərləri, Norveç elitasının
nümayəndələri, bu ölkədə yaşayan türk və azərbaycanlı icmalarının fəalları və digər qonaqlar iştirak ediblər.
Konsertdə Musson ansamblının, NAYO-nun "Cücələrim" uşaq rəqs qrupunun və başqalarının çıxışları maraqla
qarşılanıb.
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Mərasim çərçivəsində Azərbaycan haqqında kitab sərgisi təşkil olunub və ölkəmizi təbliğ edən
məlumatlar qonaqlara paylanılıb. Tədbirdə qonaqlara Novruz süfrəsinin hazırlanması, bu bayramın UNESCOnun Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilməsi, Novruzun adət-ənənəsi, habelə xalqımızın qədim və
zəngin irsi barədə məlumatlar təqdim edilib. Novruz bayramı münasibətilə xalq artisti Zeynəb Xanlarova
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində konsert proqramı ilə çıxış edib. Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəyi ilə təşkil olunan proqram Nyu-Yorkun Bruklin səmtindəki "Master Theatre" adlı konsert
kompleksində baş tutub. Konsert Azərbaycanın milli himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. "Xoş gördük,
əzizlərim" adlı proqramda xalq artisti Zeynəb Xanlarova on nəfərlik ansamblının müşayiəti ilə repertuarındakı
ən sevilən mahnıları "Xoş gördük", "Doğmasan mənə", "Anacan", "Niyə yox deyirsən", "Azərbaycan maralı",
"Olmaz, olmaz", "Qadan mən alım", "Gül yanaqlım" ifa edib. Tədbirdə iştirak edən Bruklin rayonunun rəhbəri
Erik L.Adams çıxış edərək Novruz bayramı münasibətilə azərbaycanlıları təbrik edib. Daha sonra Zeynəb
Xanlarova haqqında fikirlərini bölüşən Erik L.Adams onun Azərbaycan mədəniyyətinin, muğamın təbliğinə
verdiyi töhfələrı, 50 ilə yaxın Azərbaycan Opera və Balet teatrındakı fəaliyyətini, müxtəlif dillərdə mahnılar ifa
edərək xalqlar arasında mədəni əlaqələrin inkişafındakı xidmətlərini yüksək qiymətləndirib.
Bruklin rayonunun rəhbəri bu xidmətlərinə görə Azərbaycanın xalq artisti Zeynəb Xanlarovanı Bruklinin
xüsusi mükafatı ilə təltif edib. Konserti izləyən tamaşaçılar arasında ABŞ-ın bir sıra şəhərlərindən gələn
azərbaycanlı, türk, yəhudi və digər xalqların nümayəndələri olub. İki saat yarım davam edən konsert
Zeynəb Xanlarovanın "Birlik" mahnısı ilə başa çatıb. Misirin İsgəndəriyyə şəhərində Azərbaycan ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndəsi, şair, mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin büstü qoyulub. Bu ilin aprelin 20-də büstün
təntənəli açılış mərasimi təşkil edilib. Açılış mərasimində Latviya, Polşa, Boliviya, Rumıniya, Serbiya,
Bolqarıstan və Beninin sabiq prezident və baş nazirləri iştirak ediblər. Bundan başqa, həmin tarixdə Misir Ərəb
Respublikası Baş nazirinin xüsusi müşaviri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri İsmail Seragəldinin Nizami Gəncəvi haqqında ərəbcə nəşr edilən kitabının təqdimatı
da keçirilib. Qeyd edək ki, hər iki layihə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi və İsgəndəriyyə Kitabxanası tərəfindən gerçəkləşdirilib. İsveçrənin Cenevrə şəhərində
dünya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi
yaradıcılığına həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib. "Nizami Gəncəvi Etik Simpoziumu"nda dahi şairin irsini
araşdıran tədqiqatçılar iştirak edib. Oksford, Kembric, Kəşmir, Orizona, Leyden, Merilend və Amsterdam
universitetlərinin alimləri Nizami Gəncəvinin dünya mədəniyyətinin inkişafında rolu, şairin yaradıcılığının
fəlsəfi əsasları ilə bağlı müzakirələr aparıb. Çıxış edənlər Nizami Gəncəvi yaradıcılığını yüksək qiymətləndirib
və dahi şairin əsərlərini bütün dövrlər üçün əvəzsiz xəzinə adlandırıblar. Nizami Gəncəvinin Şərq İntibahının
formalaşmasında əvəzolunmaz yeri, xalqlar arasında mədəni körpü rolu oynaması xüsusi vurğulanıb. Nizami
Gəncəvi irsinin daim aktual olduğunu qeyd edən alimlər onun əsərlərindəki bəşəri ideyaların daha dərindən
öyrənilməsi və daha geniş təbliğinin əhəmiyyətini vurğulayıblar. Tədqiqatçılar Nizami Gəncəvi irsinin
bəşəriyyət üçün rolunun araşdırılması, xüsusilə də şairin yaradıcılığında etik prinsiplərin yenidən öyrənilməsinin
vacib olduğunu qeyd ediblər. Simpozium iştirakçıları Azərbaycan mədəniyyətinin parlaq nümayəndəsi olan
Nizami Gəncəvinin təqdim olunması istiqamətində dahi şairin adını daşıyan Beynəlxalq Mərkəzin fəaliyyətini
də yüksək qiymətləndiriblər. Qeyd edək ki, "Nizami Gəncəvi Etik Simpoziumu" Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin tərəfindən təşkil olunub. "Ana Vətən"
Nederland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi Hollandiyanın Haaqa şəhərində 8 Mart - Beynəlxalq Qadınlar Günü
münasibətilə bayram şənliyi təşkil edib. Tədbirdə 70-dək azərbaycanlı və digər millətlərdən olan xanımlar,
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən bir çox təşkilatların nümayəndələri iştirak edib. Beynəlxalq Qadınlar
Gününə həsr edilən tədbirdə uzun sürən xəstəlikdən sonra bu ilin yanvarında vəfat etmiş, "Ana Vətən"
Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin yaradıcısı Gülşən Kazımova-Atəşin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
anılıb, daha sonra onun həyat və yaradıcılığı haqqında müzakirələr aparılıb. Bayram tədbirində 8 Mart
Beynəlxalq Qadınlar Gününün yaranma tarixi barədə məlumat verilib. İştirakçılar "Ana Vətən" Niderland
Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin fəaliyyətindən geniş bəhs ediblər. Təşkilatın işlərində fəallıq göstərən
xanımlara fəxri fərman və hədiyyələr təqdim edilib. Bundan başqa, iştirakçılar arasında Azərbaycan haqqında
maraqlı və əyləncəli suallardan ibarət viktorina keçirilib və qaliblər mükafatlandırılıb. Tədbirdə iştirak edən
Beneluks Azərbaycan Konqresinin (BAK) vitse-prezidenti və "Brabant Azərbaycanlıları Məclisi"nin sədri
Ofeliya Babayeva, BAK İcra Aparatının rəhbəri və "Nord Holland Azərbaycanlıları İttifaqı"nın sədri Sima
Cəfərova, "Odlar Yurdu" təşkilatının rəhbəri Firəngiz Bağırova çıxış edərək bütün xanımları 8 Mart-Beynəlxalq
Qadınlar günü münasibətilə təbrik edib, "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinə azərbaycanlı
xanımları bir araya topladığı və onlara əsl bayram sevinci yaşatdığı üçün təşəkkür ediblər.
“Paralel”.-2015.-23 aprel.-№ 70.-S.10.
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Ermənilərin 1915-ci il hadisələrinin 100-cü ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşdığı ərəfədə - aprelin 22də Türkiyənin İzmit şəhərində Xocalı abidəsinin açılışı olub
Ermənilərin 1915-ci il hadisələrinin 100-cü ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşdığı ərəfədə - aprelin 22-də
Türkiyənin İzmit şəhərində Xocalı abidəsinin açılışı olub. 1992-ci il fevralın 26-da Xocalı şəhərində Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən törədilmiş soyqırım aktının unudulmaması və faciə qurbanlarının xatirəsinin
əbədiləşdirilməsi məqsədilə qoyulan abidə Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) təşəbbüsü
ilə İzmit bələdiyyəsi tərəfindən ucaldılıb. Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səsləndirilməsi başlayan
açılış mərasimində TADEF sədri Bilal Dündar çıxış edərək Xocalı soyqırımı haqqında mərasim iştirakçılarına
məlumat verib. B.Dündar bu günün iki ölkə arasında qardaşlıq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi baxımımdan
xüsusi əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. Diaspior rəhbəri abidənin hazırlanmasında göstərdiyi dəstəyə görə İzmit
Bələdiyyəsinə təşəkkür edib.
Tədbirdə iştirak edən Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Valeh Hacıyev də abidənin ucaldılmasına görə İzmit Bələdiyyəsinin sədri Nevzat Doğan başda olmaqla hər kəsə
təşəkkürünü bildirib. V.Hacıyev abidənin açılışının Çanaqqala zəfərinin 100-cü ildönümü ərəfəsində təşkil
edilməsinin ayrıca əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd edib: "Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılan bu
abidə dünyadakı erməni yalanlarına ən gözəl cavabdır. Nə Türkiyədə, nə də Azərbaycan torpaqlarında kütləvi
erməni məzarlarına rast gələ bilməzsiniz. Kütləvi məzarlarda həmişə türklər vardır. Tarixin heç bir mərhələsində
türklər ermənilərə qarşı soyqırımı aktı həyata keçirməyib”.
İzmit Bələdiyyəsinin sədri Nevzat Doğan da çıxışında türk millətinin bütün döyüşlərdə mərdlik nümayiş
etdirdiyini, qadına, uşağa, yaşlıya qarşı silah qaldırmadığını, ermənilərin isə Azərbaycanda dinc əhalini
amansızcasına qətlə yetirdiyini deyib. Faciə qurbanlarının xatirəsinin hər zaman qəlblərdə yaşayacağını deyən
N.Doğan bu abidənin də soyqırımı həqiqətlərinin gələcək nəsillərə ötürmək məqsədi daşıdığını qeyd edib.
Xocalı abidəsinin açılış mərasimində Azərbaycanın İstanbuldakı Konsulu Rəşad Eyvazov, Kocaeli
Böyükşəhər Bələdiyyəsi sədrinin nümayəndəsi Zəkəriyyə Özak, Azərbaycan Türk diaspor təşkilatlarının, QHTlərin, yerli ictimaiyyətin, Azərbaycan və Türkiyə kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri, Türkiyədə
təhsil alan azərbaycanlı tələbələr və digər qonaqlar iştirak edib.
Sonda İzmit Bələdiyyəsinin sədri Nevzat Doğana Azərbaycan diasporuna göstərdiyi diqqətə və dəstəyə görə
plaket təqdim olunub. Qeyd edək ki, Xocalı abidəsi İzmitin Yenişəhər məhəlləsindəki parkda, Bələdiyyənin Park
və Bağçalar müdirliyi tərəfindən hazırlanan layihə əsasında inşa edilib. 2,5 metr hündürlüyü olan abidə
Azərbaycan və Türkiyənin qardaşlığını tərənnüm edən bayraq simvolları, şəhidlərin ölməzliyini bildirən səmaya
doğru ucalmış sütunlardan ibarətdir. Abidənin üzərində soyqırımı əks etdirən fotolar və Xocalıda qətlə yetirilmiş
613 nəfərin adı həkk olunub.
23 aprel 2015
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Liviyanın xarici işlər naziri Mohamed Dayri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda
iştirak etmək məqsədilə Azərbaycana gəlir
Liviyanın xarici işlər naziri Mohamed Dayri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak
etmək məqsədilə Azərbaycana gəlir. “Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması” mövzusunda keçiriləcək
Forumda Mohamed Dayrinin geniş məruzə çıxışı nəzərdə tutulub.
Foruma qatılacaq Liviya nümayəndə heyətinin tərkibində ölkənin sabiq Baş naziri Əbdürrəhim El-Keyb və
Liviyanın Avropa Birliyindəki səfiri Farida Allaghi də var. Farida Allaghi eyni zamanda Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü, Əbdürrəhim El-Keyb isə təşkilatın üzvüdür.
Qeyd edək ki, Bakı Forumunda iştirak etmək üçün Mohamed Dayri ilə yanaşı üç ölkənin hazırkı dövlət
başçısı - Qırğızıstan Prezidenti Almazbek Atambayev, Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bolqarıstan
Prezidenti Roşen Plevneliyev, eləcə də Andorranın Baş naziri Antoni Marti, Maltanın Baş naziri Jozef Muskat,
Bosniya və Hersoqovinanın xarici işlər naziri Zlatko Laqumciya da bu ayın sonunda Azərbaycana gələcək.
23 aprel 2015
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IV Dünya Türk Forumu (DTF) keçirilmişdir
Aprelin 24-də İstanbulda Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin (TASAM) təşkilatçılığı ilə
Çanaqalla zəfərinin 100-cü ildönümünə ithaf edilən IV Dünya Türk Forumu (DTF) keçirilmişdir. Açılış
mərasimində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, Makedoniyanın Dövlət
naziri Furqan Cako, Maldovanın Qaqauz yerinin sabiq rəhbəri Mixail Formuzal, Türk Akademiyasının prezidenti
Darhan Kıdırali çıxış edərək Türkiyə və Azərbaycanın timsalında bütün türk dünyasına qarşı müşahidə edilən
hücumların qarşısını almaq üçün bütün türkləri həmrəyliyə və birliyə çağırmışlar.
Forum çərçivəsində əsasən yeni regional və qlobal idarəetmə, xalq diplomatiyası, media, informasiya, türk
dünyası və diasporlar üçün yeni perspektivlər, erməni məsələsi və digər mövzular ətrafında fikir mübadiləsi
aparılmışdır. Ümumilikdə Forumda Türk dünyasından - 60-a yaxın ölkədən 450-dək nümayəndə iştirak etmişdir.
24 aprel 2015
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Nüfuzlu siyasi liderlər dünyanı narahat edən məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparacaqlar
Aprelin 28-29-da Bakıda III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu öz işinə başlayacaq
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin aprelin 28-20-da
Bakıda təşkil nəzərdə tutulan III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda İtaliyanın dövlət xadimləri və
siyasətçilərdən ibarət nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinin tərkibinə İtaliya parlamentinin
vitse-spikeri Linda Lanzelotte, İtaliyanın sabiq Baş naziri Massimo D`Alema və ölkənin keçmiş xarici işlər
naziri Franko Frattini daxildir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Franko Frattini Forum çərçivəsində
radikallaşma mövzusunda keçirilən paneldə müzakirələrdə moderatorluq edəcək. Qeyd edək ki, "Yeni dünya
düzənində etimadın yaradılması" mövzusuna həsr olunan Forumda dünyanın ən nüfuzlu siyasətçiləri yeni
dünyanın başlıca problemləri, radikallaşma meyllərinin artması, Avropa Birliyi və qonşuluq siyasəti, enerji
təhlükəsizliyi, etimadın yaradılmasında dinlərarası dialoqun rolu, təhlükəsizliyin təminatında regional
təşkilatların əhəmiyyəti kimi məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparacaqlar.
BMT-nin sabiq Baş katibi Butros Butros Qali bu ilin aprel ayında Bakıya gələcək. Səfərin məqsədi III Qlobal
Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir. Qeyd edək ki, 2014-cü ilin sentyabrında Butros Butros Qali
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təsisi edilən Nizami Gəncəvi mükafatı ilə təltif olunub.
Mükafatın təqdimatı zamanı BMT-nin sabiq Baş katibi Bakıda keçiriləcək III Qlobal Müştərək Cəmiyyətlər
Forumunun əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. O, bildirib ki, "Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması"
mövzusunda müzakirələrin aparılması, bu gün dünyada cərəyan edən gərgin siyasi proseslər və müsəlman
dünyasında müşahidə edilən terror dalğası fonunda olduqca vacib addımlardan biridir. Xatırladaq ki, misirli
diplomat Butros Butros Qali 1992-1996-cı illərdə Birləşmiş Millətlər Təşkilatına rəhbərlik edib. Türkiyənin 11ci Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Abdulla Gül III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda iştirak etmək üçün Azərbaycana gələcək. Forumda Abdulla Gülün "Yeni dünya düzəninin başlıca
problemləri" mövzusunda məruzə ilə çıxışı nəzərdə tutulub. 2014-cü ildən Mərkəzə üzv olan Abdulla Gül
Azərbaycanda dünyanın nüfuzlu ictimai-siyasi liderlərinin birləşdiyi belə bir beynəlxalq əhəmiyyətli təşkilatın
fəaliyyətini və həyata keçirdiyi layihələri yüksək qiymətləndirir. A. Gülün fikrincə, bu, təkcə Azərbaycanın
deyil, eyni zamanda bütün türk dünyasının bəşəriyyəti narahat edən qlobal problemlərin həlli yollarının
tapılmasında iştirakını təmin edə bilər.
Qeyd edək ki, "Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması" mövzusuna həsr olunan III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda nüfuzlu siyasətçilər yeni dünyanın idarə edilməsi strategiyasının müəyyənləşdirilməsi
üçün fikir mübadiləsi aparacaqlar. Müzakirələrdə onlarla ölkənin hazırkı və sabiq prezidentləri, dövlət başçıları,
nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər, ekspertlər, elm adamları iştirak edəcəklər. Əfqanıstanın sabiq Prezidenti,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Həmid Kərzai aprelin sonunda Azərbaycana gələcək. Səfərin
məqsədi III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir. "Yeni dünya düzənində etimadın bərpa
olunması" mövzusuna həsr olunan Forumun ilk günündə Həmid Kərzainin çıxışı planlaşdırılır. Qeyd edək ki,
Həmid Kərzai Taliban rejimindən sonra Əfqanıstanın ilk prezidenti olub. İki dönəm prezident seçilən H. Kərzai
2014-cü ilədək ölkəsinə rəhbərlik edib. Amerika Birləşmiş Ştatlarının (ABŞ) dövlət xadimi, XX əsr ABŞ xarici
siyasətinin əsas strateqlərindən biri, beynəlxalq münasibətlər üzrə diplomat və ekspert Henri Kissencer də III
Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün aprel ayının sonunda Azərbaycana gələcək. Henri
Kissencerin "Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması" mövzusuna həsr olunan beynəlxalq forumun
açılış sessiyasında çıxışı planlaşdırılıb. O, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəxri üzvüdür və 2014-cü
ildə Mərkəzin xüsusi Qızıl medalı ilə təltif olunub.
H. Kissencer ABŞ-ın milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə sabiq müşaviri (1973-1977), keçmiş dövlət katibi,
Nobel sülh mükafatı laureatıdır. ABŞ-ın müasir xarici siyasətinin formalaşmasında mühüm rola malik H.
Kissencer ABŞ-SSRİ münasibətlərinin yeni müstəviyə keçməsinin təşəbbüskarı və icraçısı, ölkəsinin Çin Xalq
Respublikası ilə münasibətlərinin əsasını qoyan, Vyetnam müharibəsini bitirən Paris sülh müqaviləsini
imzalayan siyasətçi kimi tarixə düşüb. H.Kissencer hazırda "Kissenger Associates" beynəlxalq konsaltinq
firmasının rəhbəridir. "Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyəti təqdirəlayiqdir"- bu sözləri Böyük
Britaniyanın Baş naziri Devid Kameron deyib. Devid Kameron Mərkəzə ünvanlandığı məktubda təşkilatın
fəaliyyəti və III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu ilə bağlı fikirlərini bildirib. Böyük Britaniyanın Baş naziri
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dünyada beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunması istiqamətində
mövcud əməkdaşlığın artırılmasına yönəlik fəaliyyətini təqdirəlayiq hesab edir. Baş naziri Devid Kameron III
Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun uğurlu keçməsi üçün ən xoş arzularını çatdırıb. Xatırladaq ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin əsas məqsədi müxtəlif xalqlar və mədəniyyətlər arasında dialoq, tolerantlıq və
anlaşmanın təbliğ olunmasıdır. Bu istiqamətdə müxtəlif hökumətlər və ictimai təşkilatlarla sıx əməkdaşlıq edən
Mərkəz bir sıra beynəlxalq tədbirlər təşkil edib.
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Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin bütün layihələri, o cümlədən III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə reallaşır. III Forumda nüfuzlu siyasi
liderlər dünyanı narahat edən məsələlər-etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri,
demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya və bir sıra qlobal problemləri geniş müzakirə edəcək, onların həll
yollarının tapılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparacaqlar. Onu da qeyd edək ki, Dövlət Komitəsinin
dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Madrid Klubunun təşkilatçılığı ilə artıq 2013 və 2014-cü
illərdə Bakıda I və II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu keçirilib. Polşanın eks-prezidenti, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Aleksandr Kvasnevski III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etmək üçün
Azərbaycana gələcək. Polşalı dövlət xadimi Forumun "Avropa Birliyi və onun qonşuluq siyasəti" mövzusuna
həsr olunmuş panel iclasında çıxış edəcək.
Qeyd edək ki, 1995-ci ildən 2005-cii ilədək ölkəsinə 10 il rəhbərlik edən Aleksandr Kvasnevski hazırda
Corctaun universitetində müasir Avropa siyasəti, transatlantik münasibətlər, Mərkəzi və Şərqi Avropanın
demokratikləşməsi mövzularını tədris edir. Onü da qeyd edək ki, Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunda
həmçinin Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bolqarıstan Prezidenti Roşen Plevneliyev, Andorranın Baş
naziri Antoni Marti də daxil olmaqla 10-dan çox ölkənin hazırkı prezident, baş nazir və xarici işlər nazirinin
iştirakı planlaşdırılır. "Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması" mövzusuna həsr olunan III Forumda
dünyanı narahat edən məsələlər etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın
inkişafı, təhsil, ekologiya və bir sıra qlobal problemlərə dair geniş fikir mübadiləsi aparılacaq.
Qırğızıstan Prezidenti Almazbek Atambayev və Maltanın Baş naziri Cozef Muskat III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda iştirak edəcək. Bu məqsədlə hər iki dövlət və hökumət başçısının aprel ayının sonunda
Azərbaycana səfəri planlaşdırılır. Səfər çərçivəsində A. Atambayev və C. Muskatın III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər
Forumunda iştirakı ilə yanaşı, bır sıra rəsmi görüşləri də gözlənilir. III Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumu
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Forumda etnik və digər zəmində baş verən
münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı kimi bir sıra qlobal problemlərini geniş müzakirə
ediləcək. Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər naziri və Baş nazirin birinci müavini Zlatko Laqumdjiya
aprelin 27-də Bakıya gələcək. Zlatko Lagumdzijanın səfərinin məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən aprelin 28-29-da keçiriləcək III Qlobal Açıq
Cəmiyyətlər Forumunda iştirak etməkdir. "Yeni dünya düzənində etimadın yaradılması" mövzusuna həsr olunan
Forumda Zlatko Laqumdjiyanın çıxışı planlaşdırılır. Qeyd edək ki, 2001-2002-ci illərdə Bosniya və
Herseqovinada Baş nazir olmuş Zlatko Laqumdjiya Sosial Demokrat Partiyasının sədridir. O, kompüter elmləri
və elektrotexnika sahəsi üzrə akademikdir.
Xatırladaq ki, Forumun işində 40-dan çox ölkə, sabiq və indiki prezidentlər, baş nazirlər və xarici işlər naziri
səviyyəsində təmsil olunacaq. Ümumilikdə isə Forumda 75 ölkədən 350-dək nümayəndənin iştirakı gözlənilir.
Forum çərçivəsində yeni dünya nizamının başlıca problemləri, Avropa İttifaqı və qonşuluq, enerji təhlükəsizliyi,
etimadın qurulmasında dinlərarası dialoq, sülhün qorunmasında qadınların rolu, təhlükəsizliyin təminatında
yerli, milli və regional inteqrasiyanın əhəmiyyəti kimi mövzular barədə müzakirələr aparılacaq. Liviyanın xarici
işlər naziri Mohamed Dayri də bu mühüm tədbirdə iştirak etmək məqsədilə Azərbaycana gəlir. Forumda
Mohamed Dayrinin geniş məruzə ilə çıxışı nəzərdə tutulub. Foruma qatılacaq Liviya nümayəndə heyətinin
tərkibində ölkənin sabiq Baş naziri Əbdürrəhim El-Keyb və Liviyanın Avropa Birliyindəki səfiri Farida Allaghi
də var. Farida Allaghi eyni zamanda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü, Əbdürrəhim
El-Keyb isə təşkilatın üzvüdür.
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Avstraliyadakı Azərbaycan və Türk diasporunun iştirakı ilə qondarma erməni soyqırımının 100
illiyini ilə əlaqədar “Erməni yalanlarına dur de!” şuarı ilə etiraz yürüşü və mitinqi təşkil olunub
Avstraliyadakı Azərbaycan və Türk diasporunun iştirakı ilə qondarma erməni soyqırımının 100 illiyini
ilə əlaqədar “Erməni yalanlarına dur de!” şuarı ilə etiraz yürüşü və mitinqi təşkil olunub. Əllərində Azərbaycan
və Türkiyə bayraqlarını tutan aksiya iştirakçıları ermənilərlə eyni vaxtda Türkiyənin Sidneydəki Baş konsulluğu
önünə toplaşıblar. Aksiyada “Soyqırımı yalanları”, “Onlar özləri ilə nifrət gətirdilər: Avstraliyada ilk siyasi terror
1980-ci ildə türk diplomatının öldürülməsi oldu”, “1970-1980-ci illərdə 40 türk diplomatını qətlə yetirdilər” kimi
şüarlar səsləndirilib.
Avstraliya Türkiyə Alyansının təşkil etdiyi tədbirdə türklərlə yanaşı, Azərbaycan-Avstraliya-Türk
Dostluq Cəmiyyətinin rəhbərləri və üzvləri, eləcə də bu ölkədə təhsil alan tələblərimiz də iştirak edib.
Qeyd edək ki, Ermənistan prezidentinin dəvətinə baxmayaraq, Avstraliya hökuməti Yerevanda qondarma
“erməni soyqırımı”nın 100 illiyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərə nümayəndə göndərməyib. Avstraliyanın Baş
naziri Toni Abbott isə Çanaqqala zəfərinin 100-cü ildönümü münasibətilə keçirilən mərasimlərə qatılmaq üçün
Türkiyəyə səfər edib.
25 aprel 2015
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Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (TASAM) tərəfindən təşkil edilən IV Dünya Türk
Forumu çərçivəsində “Qızıl alma” ("Kızıl elma") mükafatının təqdimatı baş tutub
Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (TASAM) tərəfindən təşkil edilən IV Dünya Türk Forumu
çərçivəsində “Qızıl alma” ("Kızıl elma") mükafatının təqdimatı baş tutub. Doqquz nominasiya üzrə ikinci dəfə
təqdim edilən mükafatın "sənət" kateqoriyası üzrə laureatları Azərbaycandan müğənni Azərin və Qazaxıstandan
musiqiçi, bəstəkar, qopuz ifaçısı Arslanbek Sultanbekov olub. Onlar türk dünyasının mədəniyyətinə verdiyi
töhfələrə görə bu mükafata layiq görülüblər.
Mükafatın elm kateqoriyası üzrə isə yenə Azərbaycandan Bakı Dövlət Universitetinin "Türk xalqları
ədəbiyyatı" kafedrasının müdiri Ramiz Əsgər layiq görülüb. Bu nominasiya üzrə eyni vaxtda daha beş nəfər Qazaxıstandan Temirxan Tebegenov, Qırğızıstandan Gülzara Cumakunova, Özbəkistandan Zöhrəddin
İsaməddinov, Türkmənistandan Berdi Sarıyev görkəmli qırğız mütəfəkkiri Toktoqulun "Şeirə, nəğməyə çevrilən
ömür" kitabının Azərbaycan, qazax, türk, özbək, türkmən dillərinə tərcümə etdikləri üçün layiq görülüblər.
Xatırladaq ki, “Qızıl alma” mükafatı 2013-cü ildə İstanbulda keçirilən II Dünya Türk Forumunda
TASAM tərəfindən təsis edilib. Mükafat türk dünyasının iqtisadiyyat, mədəniyyət, incəsənət, elm, texnologiya,
diplomatiya və digər sahələrinə töhfə verən şəxslərə təqdim edilir.
25 aprel 2015
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Berlində qondarma erməni soyqırımı iddialarına qarşı izdihamlı yürüş-mitinq keçirilib
Almaniyanın paytaxtı Berlində qondarma erməni soyqırımı iddialarına qarşı izdihamlı yürüş-mitinq
keçirilib. 10 minə yaxın insan iştirak etdiyi etiraz aksiyası Berlinin mərkəzi meydanı olan Uraniyaddan başlayıb.
Daha sonra şəhərin küçələri ilə davam edən aksiya Brandenburq qapıları yanında sona çatıb.
Yürüş iştirakçıları əllərində Türkiyə və Azərbaycan bayraqları, erməni terrorçuların qətlə yetirdiyi türk
diplomatlarının fotolarını, “ASALA dinc insanları qətlə yetirib”, “Tarixdən düşmənlik yaratmayın”, “Soyqırımı
məsələsi parlamentdə müzakirə edilməz” kimi erməni yalanlarını əks etdirən türk və alman dillərində plakatlar
tutublar. Aksiya iştirakçıları Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımına dair şüarlar da səsləndirib. Əsl
soyqırımı aktının ermənilərə qarşı deyil, məhz türklərə qarşı həyata keçirildiyini yerli ictimaiyyətin diqqətinə
çatdırıblar.
Almaniyanın bir çox şəhərlərində fəaliyyət göstərən Türk Federasiyalarının təşkilatçılığı ilə keçirilən etiraz
aksiyasına bu ölkədəki Azərbaycan diasporu da dəstək verib.
27 aprel 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə III Qlobal Bakı Forumu keçirilmişdir
2015-ci ilin 28-29 aprel tarixlərində Bakı şəhərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə III Qlobal Bakı Forumu keçirilmişdir.
“Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması” mövzusuna həsr olunan III Forumda nüfuzlu siyasi
liderlər qloballaşmanın geniş vüsət aldığı bir dövrdə dünyanı narahat edən məsələlər - etnik və digər zəmində baş
verən münaqişələr, terror təhdidləri, demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya və digər sahələrdə mövcud
problemləri geniş müzakirə etmiş, onların aradan qaldırılması istiqamətində qarşıda duran mühüm vəzifələrlə
bağlı fikir mübadiləsi aparmışlar.
Forumun işində iki ölkənin hazırki prezidenti, 4 ölkənin Baş nazir və Xarici işlər naziri, 41 ölkənin sabiq
prezidenti olmaqla, ümumilikdə 72 ölkənin nümayəndəsi iştirak etmişdir. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi,
Madrid Klubu və Roma Klubunun üzvü olan sabiq ölkə və hökumət rəhbərləri ilə yanaşı, dünyanın bir çox
tanınmış ictimai və siyasi xadimləri də foruma qatılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumun rəsmi açılış mərasimində nitq söyləmişdir.
28-29 aprel 2015
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Aprelin 28-də Azərbaycanın paytaxtında III Qlobal Bakı Forumu işə başlayıb
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Forumun rəsmi açılış mərasimində iştirak edib
Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail
Serageldin Forumu açaraq dedi:
- Zati-aliləri.
Xanımlar və cənablar sabahınız xeyir olsun.
Mən böyük şərəf hissi ilə Prezident İlham Əliyevin dəvətini qəbul edib buraya gəlmişəm. Bugünkü
görüşümüzün məqsədi yeni formalaşan dünya durumunda etimadın qurulmasına aiddir. Təbii ki, İkinci Dünya
müharibəsindən sonra yaranmış vəziyyət və həmin vəziyyətdən sonrakı durum necə olmalıdır? Bizim qarşımızda
problemlər var, çağırışlar mövcuddur, dövlətlər, xalqlar arasında etimad məsələləri gündəliyimizdə vacib yer
tutur. Buna görə də, biz bu gün gündəlikdə duran həmin məsələləri fəal müzakirə etməliyik. Biz indi özümüz
üçün müzakirələr aparmalıyıq ki, hansı yeni durum olmalıdır? Henri Kissincer əslində bu sahədə görüləcək
tədbirlərin çərçivəsinin hüdudsuz olduğunu qeyd etmişdir. Biz müəyyənləşdirməliyik ki, bir siyasi sistemin digər
siyasi sistemə mənfi təsirinin qarşısının alınması hansı tədbirlərə əsaslanmalıdır? Bu məsələ bu gün bizi narahat
edir. Buna görə də aydınlaşdırmalıyıq ki, bu gün dünya durumunda məhz hansı yeni sərhədlər, üfüqlər açılır. Bu
gün Bakıya yüksək səviyyəli nümayəndələr, təmsilçilər təşrif gətiriblər. Bu, bizim üçün böyük şərəfdir. Biz Bakı
Forumumuzu artıq illik əsaslarla keçiririk. Mən indi böyük məmnuniyyətlə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə söz vermək istəyirəm. Dövlətimizin başçısı Forumun rəsmi açılışında
nitq söylədi.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin nitqi
- Hörmətli xanımlar və cənablar.
Hörmətli qonaqlar.
Sizi Azərbaycanda salamlayıram, hər birinizə “Xoş gəldiniz!” deyirəm. Çox şadam ki, bu gün biz Bakıda
60-dan çox dövlətin nümayəndələrinin iştirakı ilə belə bir vacib, mühüm tədbir təşkil etmişik. Hazırkı və keçmiş
prezidentlər, baş nazirlər, siyasətçilər, dövlət və ictimai xadimlər bu gün Bakıda dünya siyasəti ilə bağlı
məsələləri nəzərdən keçirəcəklər. Onların baxışları dəyərli bilikləri və təcrübələrinə əsaslanır. Düşünürəm, bu
nadir fürsətdir ki, burada bu dərəcədə yüksək səviyyəli qonaqların sayəsində bizi gələcəkdə hansı işlərin, hansı
çağırışların gözlədiyini və bu gün dünyanın bütün yerlərində mövcud olan gərginliyin azaldılması üçün hansı
tədbirlərin görülməli olduğunu müzakirə edək. Olduqca məmnunam və fəxr edirəm ki, qısa bir zaman kəsiyində
çox mühüm beynəlxalq təsisata çevrilmiş bu Mərkəz dahi azərbaycanlı Nizami Gəncəvinin adını daşıyır. Nizami
ilə fəxr etməyən azərbaycanlı tapmaq çox çətindir və mən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri xanım Prezident Vayra Vike-Freyberqaya və cənab Serageldinə dünya səviyyəli beynəlxalq təsisatın yaradılması
ilə bağlı diqqətəlayiq fəaliyyətləri və töhfələrinə görə minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Əminəm ki, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi gələcəkdə dünya siyasətinin mühüm məsələlərinə müraciət edəcək və irəli getmək
yollarının müəyyənləşdirilməsində, gərginliyin azaldılmasında, əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlaşma mühitinin
yaradılmasında daha da vacib rol oynayacaq. Eyni zamanda, şadam ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
vaxtaşırı tədbirlərini Azərbaycanın qədim şəhəri və Nizaminin vətəni olan Gəncədə təşkil edir. Mərkəz əsasən
humanitar məsələlərlə məşğul olan təsisatdan bu gün dünya siyasətinə aid bütün məsələləri – iqtisadi inkişafla,
sosial problemlərlə, münaqişələrin həlli ilə bağlı məsələləri müzakirə edən bir təşkilata çevrilmişdir. Əlbəttə,
humanitar aspekt də burada vacib rol oynayır. Əsrlər boyu Azərbaycan sivilizasiyaların bir araya gəldiyi məkan
olmuşdur. Bizim coğrafi yerləşməmiz və xalqımızın tarixi irsi Azərbaycanda xüsusi ab-hava yaratmışdır.
Azərbaycan Avropa və Asiya arasında təbii coğrafi körpüdür. Əminəm ki, Azərbaycan hazırda Avropa ilə
müsəlman dünyası arasında mədəni və siyasi körpü rolunu oynayır. Bizim cəmiyyətdə multikulturalizm ənənələri
dərin köklərə malikdir. Siyasi quruluşdan asılı olmayaraq, Azərbaycanda müxtəlif millətlərin, dinlərin və etnik
azlıqların nümayəndələri hər zaman sülh və ləyaqət şəraitində yaşamışlar. Müstəqil olandan sonra Azərbaycan bu
səbəbdən dünya multilkulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilmişdir. Gələn ay biz III Beynəlxalq
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumuna ev sahibliyi edəcəyik. Biz hər il Beynəlxalq Humanitar Forum təşkil edirik.
Bu tədbir əsasən sülh şəraitində birgə yaşayış, etimadın artırılması və dünyada müxtəlif dövlətlər arasında
mövcud olan gərginliyin azaldılması məsələlərini müzakirə edir. Ancaq böyük tarix və mədəniyyətimizə
baxmayaraq, Azərbaycan 20 ildən bir qədər çoxdur ki, müstəqildir və bu illər diqqətəlayiq transformasiya illəri
olmuşdur.
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Bugünkü nailiyyətlərimiz aydın nümayiş etdirir ki, yalnız müstəqil olduğumuz illərdə bizim insanlar böyük
uğur əldə edə bilər, öz gələcəyini müəyyən edə bilər, planlar qura bilər və dünyadakı mövqelərini müəyyən
etməklə böyük iqtisadi transformasiya və uğura nail ola bilər. Bəli, Azərbaycan hər zaman enerji resursları ilə
zəngin ölkə olmuşdur. Ancaq, eyni zamanda, xatırlayırıq ki, Azərbaycan müstəqil olmayan dövrdə biz bu
resursların bəhrəsini görə bilmirdik. XX əsrin əvvəlində Azərbaycan bütün dünyada hasil olunan neftin
yarısından çoxunu istehsal edirdi. Siz o vaxtkı mənzərəyə baxsanız çiçəklənmə, bərabərlik və sosial firavanlıq
görə bilməzsiniz. Sovet dövründə, xüsusilə də İkinci Dünya müharibəsi zamanı Azərbaycan nefti faşizmlə
mübarizədə çox mühüm rol oynamışdır. Sovet İttifaqının neftinin 70 faizini Azərbaycan təmin etmişdir. Lakin
müstəqil olandan sonra biz ekoloji fəlakət, neft sənayesinin dağılması, iqtisadi və sənaye tənəzzülü ilə üzləşdik.
Yəni, çox qısa bir zamanda - yalnız taleyimiz öz əlimizdə olanda biz uğura nail ola bilmişik. Bu çox çətin dövr
idi, çünki biz yalnız dövlət və dövlətçiliyin əsaslarını yaratmaqla kifayətlənməli deyildik. Biz, eyni zamanda,
bütün sistemi transformasiya etməli idik–həm siyasi, həm də iqtisadi. Biz planlı iqtisadiyyatdan bazar
iqtisadiyyatına, təkpartiyalı sistemdən çoxpartiyalı sistemə, totalitarizmdən demokratiyaya keçməli idik.
Düşünürəm ki, siyasi və iqtisadi islahatların paralel aparılması, sürətli transformasiya, sabitlik
proqnozlaşdırıla bilən iqtisadi və sosial inkişafı təmin etmişdir. Bu gün Azərbaycan bütün azadlıqlardan
faydalanır, bizim cəmiyyət azaddır, bizdə bütün azadlıqlar təmin edilir - media azadlığı, azad, senzurasız internet,
ifadə və toplaşma azadlığı, din azadlığı var. Siyasi transformasiya davam edir. Biz bundan sonra da hüquq
sistemimizin təkmilləşdirilməsi üzərində çalışmalıyıq. Çünki ədalət-cəmiyyətdə ədalət, ailədə ədalət və
ümumiyyətlə, hər yerdə ədalət istənilən cəmiyyətin normal inkişafı və sabitliyi üçün ən əsas elementlərdəndir.
Həmçinin Azərbaycan özünün dünya xəritəsindəki yerini müəyyən edə bilmişdir. Bizim ölkəmiz həm Avropa
Şurasının, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvüdür. Biz dünyada çox az sayda dövlətlərdənik ki, hər iki
təsisatın üzvüyük. Azərbaycanın bu təşkilatlarda güclü mövqeyi var və biz fərqli tarixə, ənənəyə və mədəniyyətə
sahib olan ölkələri daha da yaxınlaşdırmaqda mühüm rol oynayırıq.
Azərbaycan həm də Qoşulmama Hərəkatının üzvüdür. Bu da bizim prioritetlərimizin göstəricisidir. Biz bir
neçə il əvvəl 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçilməyimizlə fəxr edirik. Bu da aydın
göstərir ki, beynəlxalq ictimaiyyətin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanı dəstəkləyir, Azərbaycana etibar edir və belə
bir vacib səsvermə prosesində öz mövqeyini ifadə edir. Dünyanın ən aparıcı beynəlxalq qurumu olan BMT
Təhlükəsizlik Şurasına üzv seçiləndə biz aydın şəkildə bildirdik ki, ədaləti və beynəlxalq hüququ müdafiə
edəcəyik. Təəssüf ki, beynəlxalq hüquq artıq heç də bütün dövlətlər tərəfindən hörmət olunan məfhum deyil. Bir
daha təəssüf edirəm ki, artıq bu, reallıqdır. Belə bir təsəvvür yaranır ki, beynəlxalq hüquq yalnız kifayət qədər
güclü olmayan ölkələrə mütləq şamil edilir və onlar digər vasitələrlə məqsədlərinə nail ola bilmirlər. Biz bunu
aydın görürük ki, ara-sıra dünyanın aparıcı dövlətləri beynəlxalq hüquq normalarını kobud şəkildə pozur və bu
da müharibədən sonrakı beynəlxalq münasibətlər sisteminin bütün konstruksiyasına xələl gətirir. Düşünürəm ki,
bu, bizim çox açıq və aydın şəkildə müzakirə etməli olduğumuz bir məsələdir.
Biz imkanlarımızdan, intellektual potensialımızdan və beynəlxalq nüfuzumuzdan istifadə etməyə
çalışmalıyıq ki, bu gün mövcud olan beynəlxalq münasibətlər sistemini gücləndirə bilək. Beynəlxalq hüquqa
hörmət etməliyik. Beynəlxalq təşkilatların qətnamələrinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Çünki bəzi hallarda qətnamələr
dərhal icra olunur, - mən BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini nəzərdə tuturam,- digər hallarda isə onlar
illər, onilliklər boyu icra edilmir. O zaman, beynəlxalq hüquq, siyasi maraqlar və siyasi prioritetlər arasında
ziddiyyət yaranır. Bu isə məyusluğa gətirib çıxarır. Belə bir vəziyyətin yaranmasına səbəb olur ki, ikili
standartlar istisna deyil, bir qaydaya çevrilir. Bir ölkə olaraq biz bunun nə qədər ağrılı olduğunu yaxşı bilirik,
çünki biz ikili standartlardan, beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasından əziyyət çəkirik. Bildiyiniz kimi,
Azərbaycanın tarixi və beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı uzun illərdir ki,
davam edir. Baxmayaraq, BMT Təhlükəsizlik Şurası dörd qətnamə qəbul etmişdir ki, onlar Ermənistan
qoşunlarının Azərbaycan ərazisindən dərhal və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını tələb edir.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi, ayrılmaz parçasıdır və dünyanın heç bir ölkəsi “Dağlıq Qarabağ
Respublikası” adlanan bu qanunsuz qurumu müstəqil olaraq tanımamışdır. Biz işğaldan əziyyət çəkirik. Bizim
ərazimizin 20 faizdən artıq hissəsi hələ də işğal altındadır və bir milyondan artıq azərbaycanlı öz torpağında
qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Biz etnik təmizləmədən əziyyət çəkmişik, bizə qarşı Xocalı
soyqırımı törədilib və bu soyqırımı artıq dünyanın 10 ölkəsi tərəfindən tanınıb və həmin proses davam edir. Ərazi
bütövlüyü beynəlxalq hüququn fundamental prinsipidir. Bu, BMT Nizamnaməsində əks olunub, bu, Helsinki
Yekun Aktında da beynəlxalq hüququn fundamental prinsipi kimi təsbit edilib. Burada heç bir ziddiyyət
olmamalıdır və aydın başa düşülməlidir ki, müqəddəratın müəyyən edilməsi hüququ dövlətlərin ərazi
bütövlüyünü pozmamalıdır və istənilən dövlətin ərazi bütövlüyü ölkənin hökuməti və xalqının razılığı olmadan
dəyişdirilə bilməz. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü digər dövlətlərin ərazi bütövlüyü qədər dəyərlidir. Təəssüflər
ki, dünyanın müxtəlif yerlərində aqressiv separatçılıq parçalanma siyasətini həyata keçirməyə çalışır.
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Ərazi bütövlüyünün pozulması münaqişələrin yaranmasına səbəb olur və Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu
vaxta qədər həll edilsə idi, bəlkə də digər münaqişələrin şahidi olmazdıq. Azərbaycan bu münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə əsasən, sülh yolu ilə həll edilməsinə
olduqca sadiqdir. Yeri gəlmişkən, digər vacib beynəlxalq təsisatlar–Avropa Parlamenti, Avropa Şurasının
Parlament Assambleyası, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və Qoşulmama Hərəkatı buna bənzər qətnamələr qəbul
etmişdir ki, münaqişə beynəlxalq hüquq prinsipləri və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunmalıdır. Əlbəttə, bu, bizim ölkəmiz üçün ən böyük problem, inkişafımız üçün ən böyük maneədir. Lakin
buna baxmayaraq, Azərbaycanın inkişafı çox uğurlu olmuşdur və son on il ərzində bizim iqtisadiyyatımız üç
dəfədən çox artmışdır. Biz iqtisadiyyatımızın şaxələndirilməsi və enerji sektorundan asılılığı azaltmağa müvəffəq
olmuşuq. Bu gün enerji sektoru ümumi daxili məhsulun təqribən 30 faizini təşkil edir. Beləliklə, şaxələndirmə
siyasəti böyük tərəqqiyə səbəb olmuşdur və hətta bu gün neftin qiymətinin aşağı düşdüyü bir vaxtda, ilin birinci
rübündə Azərbaycan iqtisadiyyatı 5 faizdən çox artmışdır. Biz şaxələndirmə siyasəti, sərmayələr və müasir
infrastrukturun, əlverişli işgüzar mühitin yaradılması sayəsində özümüzü neftin qiymətinin qeyri-sabitliyindən
qoruya bilmişik. Azərbaycan xarici sərmayələr üçün açıq ölkədir.
Müstəqillik illəri ərzində Azərbaycana 200 milyard ABŞ dollarından çox xarici sərmayə yatırılmışdır. Ötən
il 27 milyard, yəni, 30 faiz birbaşa xarici sərmayə qoyulmuşdur. Beləliklə, Azərbaycan xarici investorlar üçün
cəlbedici ölkədir. Çünki bizdə çox yaxşı işgüzar və sərmayə mühiti var. Davos Dünya İqtisadi Forumunun
qiymətləndirilməsinə görə, rəqabət qabiliyyəti baxımından Azərbaycan iqtisadiyyatı 38-ci yerdədir. Yəni, bir
daha qeyd edirəm ki, bu, enerji resursları sayəsində deyil, islahatlar və son illər ərzində görülən işlər nəticəsində
mümkün olmuşdur. Biz demək olar ki, işsizliyi tam aradan qaldıra bilmişik və hazırda bu göstərici 5 faizdən
azdır. Yoxsulluq kəskin şəkildə azalaraq, 2003-cü ildə 49 faiz olduğu halda, 2013-cü ildə 5 faizə enmişdir. Hesab
edirəm ki, iqtisadi və siyasi islahatlar, eyni zamanda, çox fəal sosial siyasət və insanların sosial müdafiəsi, enerji
sektorunun inkişafından əldə edilən gəlirlərin toplanması, dövlət vəsaitinin xərclənməsində şəffaflıq bizim
inkişafımız üçün, həmçinin vacib rol oynamışdır.
Növbəti illərdə biz daha çox saxələndirməyə diqqət yetirməliyik və bizim hökumətimizin diqqət yönəltdiyi
sahələr müasir texnologiya və kənd təsərrüfatıdır. Azərbaycan artıq kosmik sənayeyə malik ölkədir, bizim iki
peykimiz var və kosmik sənayenin sürətli inkişafı bizim planlarımızın göstəricisidir. Çünki əhalimiz artır,
iqtisadiyyatımız da artmaqdadır. İqtisadiyyat əhalinin artımından daha sürətlə inkişaf etməlidir. Əks təqdirdə,
müəyyən mərhələdə biz çətinliklərlə üzləşə bilərik. Bu səbəbdən islahatlar davam etməlidir. Biz heç zaman
özümüzü arxayın hiss etməməliyik. Biz çox çalışmalıyıq, dövlətçiliyimizi və müstəqilliyimizi gücləndirməliyik.
İqtisadi müstəqillik bizə müstəqil xarici siyasət yürütmək imkanı verir. Zəif və asılı olduqda, sən təsir altına
düşürsən, fərq etməz kimdən, ancaq yenə də təsir altına düşürsən. Güclü iqtisadiyyat qurmaqla biz özümüzü
istənilən xarici təsirdən qorumuş olduq. Biz istədiyimiz kimi yaşamaq istəyirik. Əsrlər boyu Azərbaycan
imperiyaların, digər dövlətlərin tərkibində olub. Bu gün biz azadıq və bizim insanlar müstəqillikdən həzz alır və
onun üstünlüklərini görürlər. Biz öz seçimimizi müdafiə etməliyik və seçimimizi müdafiə edəcəyik. Bizim
seçimimiz demokratiya, sosial firavanlıqdır.
Bizim seçimimiz Azərbaycan xalqı daxilində sülhdür, multikulturalizm, dinlərarası dialoq, dünyanın bütün
ölkələri ilə əməkdaşlıq, habelə regional və hamımız üçün faydalı qitə əhəmiyyətli layihələrin həyata
keçirilməsidir. Enerji təhlükəsizliyinə gəldikdə, enerji təminatının şaxələndirilməsində Azərbaycan öz vacib
rolunu oynayır. 20 il ərzində biz elə bir neft strategiyası yürütmüşük ki, onun sayəsində regionda yeni enerji
xəritəsi yaranmışdır. Biz bir neçə neft boru kəməri vasitəsilə Xəzər dənizini Qara və Aralıq dənizləri ilə
birləşdirə bilmişik və bu gün Xəzər dənizinin nefti -təkcə Azərbaycanın resursları deyil, Xəzərin şərq sahillərinin
nefti də beynəlxalq bazarlara məhz Azərbaycan vasitəsilə nəql edilir. Hazırda biz Avropanın ən iri infrastruktur
layihəsini həyata keçiririk. Azərbaycan burada da təşəbbüs irəli sürmüş və aparıcı rol oynamağa başlamışdır. Bu
layihə “Cənub” Qaz Dəhlizi adlanır və o, 4 hissədən ibarətdir. Birincisi, dünyanın ən böyük qaz yataqlarından
olan “Şahdəniz” yatağının işlənilməsi, növbəti mərhələ Azərbaycan və Gürcüstanı birləşdirən boru kəmərləri
sisteminin inşasını nəzərdə tutan Cənubi Qafqaz Boru Kəməri, Trans-Anadolu Boru Kəməridir ki, onun inşası
nəzərdə tutulmuşdur. Hazırda artıq bütün Türkiyə ərazisində-ölkənin şərq sərhədindən qərb sərhədinədək tikinti
işləri başlayıb və Trans-Adriatik Boru Kəməri–TAP-dır ki, Türkiyə-Yunanıstan sərhədindən başlayaraq inşa
ediləcək və Albaniya ərazisindən İtaliyaya uzanacaq. Bundan əlavə, Bolqarıstan da bizim enerji siyasətimizin bir
hissəsidir. Biz görürük ki, Azərbaycan-Gürcüstan-Türkiyə üçtərəfli formatı daha böyük formata çevrilmişdir.
Əminəm ki, qarşıdan gələn illərdə Balkan ölkələri bizim boru kəmərləri sistemimizə qoşulacaq, xüsusilə nəzərə
alsaq ki, hazırda Avropada əlaqələndirici kəmərlər inşa edilir. Biz bunu tam dəstəkləyirik, çünki Azərbaycan
nəhəng qaz ehtiyatlarına və tikilməkdə olan infrastruktura malikdir. Bizim planlarımıza görə, 2018-2020-ci
illərdə mənim adını çəkdiyim bütün bu layihələr yekunlaşmalıdır. Bu, 45 milyard dollarlıq sərmayədir, texniki
baxımdan olduqca mürəkkəbdir. Əlbəttə, bizim geniş əlaqələndirməyə və əməkdaşlığa ehtiyacımız var.
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Bu məqsədlə Azərbaycan “Cənub” Qaz Dəhlizinin Məşvərət Şurasını təsis etmiş və cari ilin fevral ayında
onun ilk iclasını keçirmişdir. Həmin iclas mənim sadaladığım ölkələrin, eləcə də Birləşmiş Ştatlar və Avropa
Komissiyasının yüksək rütbəli nümayəndələrinə bu məsələni müzakirə etmək imkanını yaratdı. Biz mətbuat üçün
birgə bəyanat da qəbul etdik ki, orada Azərbaycanın aparıcı rolu aydın şəkildə müəyyən edilmişdir. Bu, bizim
Avropa İttifaqı ilə əməkdaşlığımızın bir hissəsidir, ancaq əməkdaşlığımız bununla bitmir. Bununla yanaşı, biz
anlayırıq ki, Avropa İttifaqı üçün enerjinin şaxələndirilməsi deyərdim, milli təhlükəsizlik məsələsidir və biz
həmin məsələyə məhz bu şəkildə yanaşmalıyıq. Enerji təhlükəsizliyi milli təhlükəsizlikdən ayrıla bilməz. Daha
bir vacib məsələ mənbələrin şaxələndirilməsidir. Marşrutların şaxələndirilməsi də vacibdir. Ancaq mənbə
eynidirsə, şaxələndirilmənin heç bir mənası yoxdur.
Bizim halda, söhbət mənbələrin şaxələndirilməsindən gedir və Avropa üçün yeganə yeni qaz mənbəyi
Azərbaycandır. Əlbəttə, mən demək istəmirəm ki, digər mənbələr əhəmiyyətli deyil və biz heç kimlə rəqabət
aparmağa çalışmırıq. Lakin digər mənbələr artıq istifadə olunur və yeganə yeni mənbə Xəzərdir, Azərbaycandır.
Hesab edirəm ki, biz burada vacib rol oynayırıq və bu, davam edəcəkdir. Bununla yanaşı, bizim Avropa İttifaqı
ilə əməkdaşlıq formatımız mövcuddur və gələn ay Riqada “Şərq Tərəfdaşlığı”nın növbəti Zirvə toplantısı
keçiriləcəkdir. Azərbaycan bu proqramın fəal iştirakçısıdır və demək istərdim ki, biz, eyni zamanda, Avropa
İttifaqının üzv dövlətləri ilə ikitərəfli əlaqələrimizi gücləndiririk. Bu günədək Azərbaycan artıq ittifaqın 7 ölkəsi
ilə Strateji Tərəfdaşlığa dair saziş imzalamış və ya birgə bəyanat qəbul etmişdir. Bu, Avropa İttifaqı üzvlərinin
dörddəbiridir və düşünürəm ki, növbəti illərdə Avropa İttifaqı tərəfindən “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına üzv
olan dövlətlərə qarşı daha da fərqləndirilmiş yanaşma olmalıdır. Çünki bunlar fərqli ölkələrdir, fərqli hədəflərə
və fərqli iqtisadi inkişafa malik dövlətlərdir.
Bu səbəbdən bizim üçün ən münasib format strateji tərəfdaşlıqdır. O, bizim münasibətlərimizin mahiyyətini
və gələcəyini əks etdirəcəkdir. Yekunda bizim üçün prioritet olan məsələ ilə bağlı bir neçə söz demək istərdim,
bu da təhsildir. Təhsil bilikdir, təhsil gələcəkdir, bizim üçün təhsil müasirləşmə deməkdir. Bizim bəxtimiz gətirib
ki, Azərbaycanda savadlılığın səviyyəsi 100 faizə bərabərdir. Hökumətimiz ildə 40 milyon avroya yaxın vəsait
xərcləyir ki, bizim gənclər dünyanın aparıcı universitetlərində təhsil alsınlar. Təhsil həm də, radikallaşmadan
müdafiədir. Bu da bu regionda yerləşən ölkə üçün çox vacibdir.
Radikallaşmadan müdafiə əlbəttə ki, cəmiyyətdə sabitlik və ədalət, habelə onun iqtisadi inkişafı,
yoxsulluğun və işsizliyin aradan qaldırılması deməkdir. Çünki radikallar yoxsulluq, işsizlik, sosial və siyasi
ədalətsizlikdən istifadə edirlər. Radikallar bu vasitələrdən istifadə edərək gənclərin beyinlərini korlayırlar və
özlərinin məqsədlərinə nail olmaq üçün onları öz sıralarına cəlb edirlər. Bu səbəbdən bizim üçün təhsil
radikallaşmadan müdafiə, müasirləşmə və inkişaf deməkdir. Biz Azərbaycanı məhz belə görmək istəyirik və
Azərbaycanın hansı şəkildə inkişaf etməli olması ilə bağlı cəmiyyətimizdə tam konsensus var. Bizim inkişaf
yolumuz azadlıq, demokratiya, iqtisadi və sosial tərəqqi, bütün tərəfdaşlarımızla yaxşı münasibətlər yoludur ki,
müstəqilliyimizi gücləndirək və seçimimizi qoruya bilək. Əziz dostlar, sizi bir daha Azərbaycanda salamlayıram
və Foruma uğurlar diləyirəm.
XXX
Forumda çıxış edən Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev dünyadakı böhranların rekord həddə çatdığını
dedi. Müasir dünyanın çağırışlarına toxunan dövlət başçısı qanunun aliliyinin təmin olunması, böhranların həlli,
miqrasiyanın tənzimlənməsi, terrorçuluğun qarşısının alınmasının vacibliyinə diqqət çəkdi. “Sülh yalnız
müharibənin olmaması deyil. Sülh qanunun aliliyidir”,-deyən Rosen Plevneliyev indi dondurulmuş
münaqişələrin sayının artdığını bildirərək, dünyada davamlı nizam-intizama nail olunmasının zəruriliyini
vurğuladı. Bolqarıstan Prezidenti onu da dedi ki, siyasi məsələlərin həlli siyasi qərarların qəbul olunmasını tələb
edir. Hər bir ölkənin digər ölkəni tərəfdaş kimi qəbul etməsinin vacibliyinə toxunan, etimad körpüsünün önəmini
qeyd edən Bolqarıstan dövlətinin başçısı dedi:- Cənab Prezident, dostlar.
Çox sağ olun ki, mənim üçün belə bir imkan yaratmısınız. Mən dözümlü bir xalqın - bolqarların
nümayəndəsi kimi mən bu gün burada - Azərbaycanda sizin qarşınızda çıxış edirəm. Çalışıram sizə izah edim ki,
bizim mirasımız nədən ibarətdir. Bu tarixi görüşümüz bizə imkan verəcək ki, daha yüksək rifaha imza atan bir
dünya yarada bilək. Biz çalışacağıq qeyd etdiyim məsələləri, Nizami Gəncəvinin bizə vəsiyyət etdiklərini
gələcək üçün çağırışlar kimi, mərhələlər kimi inkişaf üçün bərqərar edək.
Biz onları dəstəkləyəcəyik, inkişaf etdirəcəyik, gələcəyə ötürəcəyik, daha çox dözümlü, vətənpərvər
olacağıq. Müsbət enerjidən daha çox istifadə edəcəyik və sizin qərarlarınızdan asılı olaraq biz öz planlarımızı
daha güclü bir səviyyəyə çatdıracağıq, dostluq naminə bir-birimizi daha yaxşı başa düşəcəyik. Çox sağ olun
cənab Prezident.
XXX
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Makedoniya Prezidenti George İvanov Bakıda keçirilən növbəti Forumun əhəmiyyətindən danışdı:
- Bu çox önəmli Forum dünya nizamı üçün vacib məsələləri müzakirə etməyə imkan verir. Avropa doğrudan da
sülh, azadlıq və növbəti nəsillər üçün sabit məkana çevrilməlidir. “Şərq tərəfdaşlığı” Proqramı Avropa Qonşuluq
Siyasətinin perspektivi kimi Avropa İttifaqı və tərəfdaş ölkələr arasında əməkdaşlığı genişləndirməli idi. Eyni
zamanda, beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq münaqişələrin həllinə kömək etmək və tərəflər arasında
etimad yaratmaq əsas məqsədlərdən idi. Son məqsəd isə İttifaqın sabitliyi, rifahı üçün ümumi standartların
bərqərar olması idi. Digər tərəfdən, Avropa, Aralıq dənizi İttifaqı, Şimali Afrika və Yaxın Şərq ölkələrində bazar
islahatları və demokratik islahatlar dəstəklənməli idi. Əsas məqsəd iqtisadi inkişafa kömək etmək və işsizlik
səviyyəsini azaltmaq idi. Makedoniya Prezidenti çıxışında Avropa İttifaqının dəyərlərinə toxundu, bu qurumun
yaratdığı dəyərlərin qitəni əhatə edən ölkələrin hər birində bərabər qaydada paylanmasının vacib olduğunu
bildirdi. Avropa İttifaqının genişlənmə siyasətinin xeyli ləngidiyini deyən dövlət başçısı bu qurumun hələ də
dünya nizamında layiqli yer uğrunda mübarizə apardığını bildirdi. George İvanov əsas məqsədin rifah yaratmaq
olduğunu söylədi. O, ölkəsi haqqında danışaraq, Makedoniyada tolerantlığın hökm sürdüyünü vurğuladı.
XXX
Sonra Maltanın Baş naziri Cozef Muskat çıxış edərək Bakı Forumunun yüksək səviyyədə təşkilinə və onu
bu tədbirə dəvət etdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Cozef Muskat dünyanın və
cəmiyyətlərin dəyişdiyi indiki vaxtda ölkəsində həyata keçirilən islahatlardan danışdı, hazırda dünyanı narahat
edən miqrasiya probleminin artıq ciddi fəsadlar yaratdığını bildirərək dedi: - İnsanlar öz həyatlarını daim
yaxşılaşdırmaq istəyirlər. Bunu da qəbul etmək lazımdır ki, insanlar həmişə miqrasiya edəcək, yerlərini dəyişmək
niyyətində olacaqlar. Ona görə də miqrasiya məsələlərinin həll olunması üçün həm Avropa səviyyəsində, həm də
qlobal səviyyədə yeni qanunlar, yeni qaydalar yaratmalıyıq. Avropa dünyanın nizam-intizamını dəyişib. O,
insanların rifahı naminə daha sürətlə dəyişməlidir.
XXX
Sonra İsmayıl Serageldin Almaniya Federativ Respublikasının Kansleri xanım Angela Merkelin Foruma
müraciətini oxudu. Müraciətdə deyilir: “III Qlobal Bakı Forumu bir çox dövlət və hökumət başçıları, bir sıra
önəmli beynəlxalq təşkilatlar ilə müzakirə və fikir mübadiləsi aparmaq üçün gözəl fürsətdir. Qlobal maraq
doğuran məsələləri müzakirə etmək barədə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşəbbüsü bu baxımdan çox
qiymətlidir, vaxtına düşür və eyni zamanda, zəruridir. Hazırda dünya nizamı iki dünya müharibəsinin acı
təcrübəsinə əsaslanır. Sülh, demokratiya və insan hüquqları dəyərlərini müdafiə etmək bizim iradəmizdən
asılıdır. İnsanların uzunmüddətli rifahını, sabitliyini təmin etmək istəyən hər bir şəxs dünya birliyinin qaydalarını
qəbul etməli və bərqərar olunmasına çalışmalıdır. Biz bilirik ki, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq prinsipləri Avropada
yalnız dialoq, əməkdaşlıq və etibarın yaradılması nəticəsində mümkündür. Baxmayaraq ki, 1949-cu ildə demək
olar, bütün ölkələr BMT-nin insan hüquqları haqqında Bəyannaməsini qəbul edib. Bu prinsiplərin tam şəkildə
bərqərar olunması və onlara hörmətlə yanaşılması üçün hələ görüləcək işlər çoxdur. Dünya nizamı yetərincə
çevik olmayıb. Əlbəttə, gələcəkdə onun davamlı inkişafı önəmlidir. Biz ondan sui-istifadə etməməliyik. Bunu
yalnız ümumi dialoq şəklində etmək mümkündür. Almaniya da bu səyləri həmişə dəstəkləyəcək. Forumun
iştirakçılarını bir daha salamlayıram. Federal Kansler Angela Merkel”.
XXX
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kemeronun Foruma
ünvanladığı məktubu həmin ölkənin Azərbaycandakı səfiri İrfan Siddiq oxudu. Məktubda deyilir: “Mən Bakıda
keçirilən Üçüncü Foruma salamlarımı çatdırmaq istərdim. Bu görüş dünyanın aparıcı liderlərini bir araya gətirib.
Bu şəxslər qlobal məsələlər üzrə bir-biri ilə rəqabət aparan şəxslərdir. Bu sahədə müxtəlif çağırışların həlli üçün
müdrik yanaşma çox önəmlidir. Üçüncü Forumun məqsədi etimadın yaradılmasıdır. Müasir dünyada indiki
təhdidləri nəzərə alsaq, onların həlli üçün belə Forumun məqsədi çox önəmlidir. Mən Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin və açıq cəmiyyətlərin qlobal Forumunun beynəlxalq əməkdaşlığın, ən əsas təhlükəsizlik
məsələlərinin, çağırışların həll olunması sahəsində göstərdiyi səyləri yüksək qiymətləndirirəm. Mən Forum
iştirakçılarını səmimiyyətlə salamlayıram. Baş nazir Devid Kemeron”.
XXX
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Daha sonra UNESCO-nun baş direktoru İrina Bokovanın Forum iştirakçılarına videomüraciəti nümayiş
etdirildi. Videomüraciətdə deyilir: “Zati-aliləri, xanımlar və cənablar.
Hazırkı III Qlobal Bakı Forumunda bu gün beynəlxalq münasibətlərdə vacib bir məsələ araşdırılacaqdır.
Dövlətlər arasında və cəmiyyətlər daxilində etimad sabitlik, inkişaf və sülhün sütunudur. Etimadın
gücləndirilməsi insan hüquqları və insan ləyaqətinə əsaslanan həmrəylik vasitəsilə sülhü müdafiə etmək üçün 70
il bundan əvvəl yazılmış UNESCO-nun mandatının əsasında durur. Bu məsələ cəmiyyətlərin transformasiyaya
uğradığı, bərabərsizliyin baş qaldırdığı, münaqişələrin davam etdiyi və planetimizin artan təzyiqlə üzləşdiyi bir
vaxtda önəmlidir. Dünyada biz zorakı ekstremist qüvvələr tərəfindən məktəblərə hücum olunduğunu, mədəni
abidələrin məhv edildiyini müşahidə edirik. Bu çağırışlar dönüş nöqtəsində dövlətin yeni qlobal dayanıqlı inkişaf
gündəmini formalaşdırmasında baş qaldırır. Bu gündəmin uğur qazanması üçün UNESCO-nun qeyri-hərbi gücü
həlledici rol oynayır. Təhsil, elm, mədəniyyət, kommunikasiya və informasiya. Bunlar dayanıqlı inkişaf və
davamlı sülhün təməlini təşkil edir. Bu dövr UNESCO tərəfindən irəli aparılan mədəniyyətlərin yaxınlaşması
üçün beynəlxalq onilliyi istiqamətləndirir.
Bu məsələ, həmçinin UNESCO və Azərbaycan arasında aparılan tərəfdaşlığın özəyində durur. Mən
mədəniyyətlərarası dialoqun təbliğ edilməsinə uzun müddətdir ki, sadiq qaldığına görə Prezident İlham Əliyevə
öz təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu məsələ şifahi ənənələr və musiqi ənənələri sahəsində UNESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində də irəli
aparılır. Eyni münasibət hər bir qadın və kişinin ləyaqəti haqqında yazmış, 2013-cu ildə UNESCO tərəfindən 900
illiyi qeyd olunan Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi tərəfindən də ifadə olunmuşdur. Xanımlar və cənablar,
mən sizə bu nöqteyi-nəzərdən uğurlu bir Forumda iştirak etməyi diləyirəm”.
XXX
BMT-nin sabiq baş katibi Butros Butros-Qali öz videomüraciətində Forumun işinə uğurlar arzuladı: “Mən
xəstəyəm və əfsuslar olsun ki, müxtəlif həkimlərin qəbuluna getmək məcburiyyətindəyəm və onlar mənə hərəkət
etməməyi məsləhət görüblər. Ümidvaram ki, Bakı Forumu texnoloji inqilaba görə baş verən kəskin
dəyişiklikləri, BMT-nin artıq köhnəlmiş bir təşkilat olması faktını və yeniliklərə ehtiyac duyduğunu nəzərə
almağa kömək edəcəkdir və ümid edirəm ki, Bakı Forumu bir çox digər beynəlxalq konfranslara kömək
edəcəkdir və yeni ideyalar üzərində texnoloji inqilabın hansı təsirlərə malik olduğunu nəzərə alaraq beynəlxalq
ictimaiyyəti yeni ideya və konsepsiyalarla təmin etmək üçün bir növ mədəni mərkəz rolunu oynayacaqdır.
Biz özümüzü yeni cəmiyyət üçün hazırlamalıyıq. Biz hələ də dövlətin yeganə iştirakçı olduğu köhnə
cəmiyyətdə yaşayırıq. Artıq dövlət yeganə iştirakçı deyil. Mən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
minnətdarlığımı ifadə etməliyəm. Mən onu çox yaxşı tanıyıram, onun atasını da tanımışam. Ümid edirəm ki,
texnoloji inqilabla əlaqəli yeni problemlərin sülh yolu ilə həllini tapmaqda beynəlxalq ictimaiyyətə kömək etmək
üçün Bakı müxtəlif konfranslar və iclasların keçiriləcəyi mədəni mərkəz olmağa davam edəcəkdir”.
XXX
İsmail Serageldin ABŞ-ın sabiq dövlət katibi Henri Kissincerin də məktubunu oxudu: “Bakı Forumunun
bütün iştirakçılarını salamlayıram. Hazırda dünyada çox güclü çağırışlar var. Dünyada təhlükəsizliyin qorunması
üçün çox böyük imkanlar var. Biz düşünürük ki, bu Forum beynəlxalq aləmdə anlaşmanın və etimadın
möhkəmlənməsinə, dünyamızın daha gözəl, daha ləyaqətlə yaşamaq üçün bir məkana çevrilməsi işinə kömək
edəcək. Hamınıza bu yolda uğurlar arzu edirəm. Henri Kissincer”.
XXX
Latviyanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Freyberqa da
çıxışında miqrasiya probleminin həlli istiqamətində təsirli addımların atılmasının vaxtının yetişdiyini dedi.
Bundan əlavə, insanlar arasında ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması ilə bağlı tədbirlərin də görülməsinin
vacibliyinə diqqət çəkdi.
Bu ideyalar uğrunda mübarizənin daha güclü xarakter almasının zəruri olduğunu dedi. Latviyanın sabiq
prezidenti ədalətin hökm sürdüyü ölkələrin daha çox inkişaf etdiyini vurğuladı. Vayra Vike-Freyberqa müxtəlif
fikirləri dinləyərək ortaq məxrəcə gəlinməsi baxımından Bakı Forumunun əhəmiyyətli məkana çevrildiyini
bildirdi, bu proseslərin uğurlu alınmasında Prezident İlham Əliyevin rolunu və xidmətlərini xüsusi vurğulayaraq
dedi: - Bu Forumun məqsədi sizin fikirlərinizi dinləməkdir, baxmaqdır ki, fərqlər nədən ibarətdir, bunları təhlil
etməkdir. Cəmiyyətdə ideyalar irəli sürülməlidir.
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Yaxşı ideyalar bölüşülməlidir və tətbiq olunmalıdır. Mən düşünürəm ki, Bakı Forumu bu mənada çox
önəmli bir məkana çevrilib. Ona görə də mən şəxsən Prezident İlham Əliyevə təşəkkürümü bildirmək istərdim.
Ona görə ki, o, belə görüşün önəmini başa düşən bir şəxsiyyətdir və bu tədbirin keçirilməsinə, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinə böyük dəstək verib. Hamınıza uğurlar arzu edirəm.
XXX
Xatırladaq ki, üçüncü dəfə Bakıda keçirilən Foruma Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Madrid Klubu və
Roma Klubunun üzvü olan sabiq dövlət və hökumət rəhbərləri, tanınmış ictimai və siyasi xadimlərdən ibarət 200-ə
yaxın nümayəndə qatılıb. Aprelin 30-dək davam edəcək tədbirdə nüfuzlu siyasi liderlər qloballaşmanın geniş vüsət
aldığı bir dövrdə dünyanı narahat edən məsələlər - etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror təhdidləri,
demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya və digər sahələrdə mövcud problemləri geniş müzakirə edəcək, onların
aradan qaldırılması istiqamətində qarşıda duran mühüm vəzifələrlə bağlı fikir mübadiləsi aparacaqlar.
28 aprel 2015
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Aprelin 28-də III Qlobal Bakı Forumu rəsmi hissədən sonra işini “Yeni dünya düzəninin başlıca
problemləri” mövzusunda giriş sessiyası ilə davam etdirib
Aprelin 28-də III Qlobal Bakı Forumu rəsmi hissədən sonra işini “Yeni dünya düzəninin başlıca
problemləri” mövzusunda giriş sessiyası ilə davam etdirib. AZƏRTAC xəbər verir ki, moderator - Boliviyanın
sabiq Prezidenti Jorge Quiroqa sessiyada yeni dünya nizamının əsas problemləri və onların həlli yolları ilə bağlı
səmərəli müzakirələrin aparılacağını bildirib. Sessiyada çıxış edən Türkiyənin sabiq Prezidenti Abdullah
Gül Forumda iştirakdan məmnunluğunu vurğulayaraq, yeni dünya nizamı şəraitində etimad mühitinin
yaradılması baxımından tədbirin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib.
XX əsrin ilk 15 ilinin bəşər sivilizasiyasına yaraşmayan siyasi və ideoloji münaqişələr şəraitində keçdiyini
bildirən Abdullah Gül qloballaşmanın təsirinin artması nəticəsində dünya nizamının ciddi problemlərlə qarşıqarşıya qaldığını vurğulayıb. Sabiq Prezident qeyd edib ki, beynəlxalq əməkdaşlıq sistemləri iki dünya
müharibəsinin dərsləri əsasında formalaşıb. Həmin prinsiplərin qəbulundan 70 il keçdiyi üçün beynəlxalq
strukturlar yeni dünya nizamına uyğunlaşdırılmalıdır. Bu sahədə ciddi cəhdlərin göstərilmədiyini vurğulayan
Abdullah Gül deyib ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının islahatı ilə bağlı səylər nəticəsiz qalıb.
Bu da BMT və Təhlükəsizlik Şurasına etibarın azalmasına səbəb olur. Münaqişələrin uzun müddət həll
olunmamış qalmasından yaranan məyusluq bizə təsir edir. Məhz bu baxımdan belə islahatlar beynəlxalq
ictimaiyyətə və sistemə yeni dinamika gətirəcək, beynəlxalq proseslərə müsbət təsir göstərəcək. Buna görə də biz
ümumi dəyərlər və maraqlar ətrafında birləşməli, beynəlxalq münasibətlərin digər prinsiplərini və
mexanizmlərini gücləndirməliyik. Çıxışında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə də toxunan
Abdullah Gül bu münaqişə nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 ildən çoxdur işğal altında qaldığını, bir
milyondan çox insanın doğma yurdlarından didərgin düşdüyünü bildirib. O deyib ki, bu münaqişə regionda sülhə
ciddi təhdid yaratmasına baxmayaraq, beynəlxalq ictimaiyyət və danışıqlar prosesində iştirak edən dövlətlər
problemin həlli ilə bağlı ciddi səy göstərmirlər. Belə hallar dünya nizamına mənfi təsir göstərir.
Beynəlxalq sistemin belə problemləri həll edə bilməməsi ona olan etimadı azaldır. Ona görə də beynəlxalq
və regional təşkilatların rolu gücləndirilməlidir. Kanadanın keçmiş Baş naziri Jan Kretien çıxışında enerji
amillərinin dünya siyasətinə təsirlərindən danışıb. Son illər ABŞ-ın siyasətində enerji amilinin təsirinin azaldığını
vurğulayan sabiq Baş nazir Birləşmiş Ştatların Yaxın Şərqdə və Cənubi Amerikada maraqlarının get-gedə
azalacağını bildirib. Planetin müxtəlif bölgələrində baş verən münaqişələrin həllinə BMT-nin ciddi təsir edə
bilmədiyini söyləyən J.Kretien məhz bu baxımdan dünya ictimaiyyətində beynəlxalq qurumlara etimadın
azaldığını vurğulayıb.
Nigeriyanın sabiq Prezidenti Olusegun Obasanyo çıxışında ölkəsinin əsas problemlərinə toxunub.
Nigeriyada sabitliyə əsas təhlükə olan Boko Haram terrorçu qruplaşmasının yaranma səbəblərindən danışan
sabiq Prezident bunu ölkənin əsasən şərq hissəsində təhsilin aşağı səviyyədə olması ilə əlaqələndirib.
O, Boko Haram terrorçu qruplaşmasının fəaliyyətinin demokratiyaya ciddi zərbə vurduğunu, işsizliyə,
ölkədə miqrasiya proseslərinə səbəb olduğunu vurğulayıb. Sabiq Prezident bütün bu problemlərin aradan
qaldırılması üçün Nigeriyada demokratiyanın, təhsilin inkişaf etdirilməsinin, işsizlik probleminin aradan
qaldırılmasının vacibliyini bildirib. Yunanıstanın keçmiş Baş naziri George Papandreou Prezident İlham
Əliyevin ölkənin təbii resurslarından səmərəli istifadə olunması, Azərbaycanın müstəqilliyinin onun təbii
sərvətlərindən istifadə hüququ yaratması barədə fikirlərini diqqətə çatdırıb.
Ölkəsinin maliyyə böhranının fəsadlarından danışan sabiq Baş nazir vurğulayıb ki, bu problemin həlli üçün
bizim əvvəlcədən kollektiv yanaşmaya ehtiyacımız var idi. Məhz bu yanaşma gecikdiyi üçün böhran bütün
Avropaya yayıldı. Çıxışında, həmçinin qlobal əməkdaşlığa yer ayıran G.Papandreou bildirib ki, məhz bunun
sayəsində münaqişələrin və problemlərin qarşısını almaq mümkündür.
Sloveniyanın sabiq Prezidenti Danilo Türk BMT-nin yeni dünya nizamına uyğunlaşdırılmasının vacibliyini
vurğulayaraq, bu prosesin mümkünlüyünü bildirib. O deyib ki, BMT dünyadakı dəyişikliklərə təsir edən qurum
kimi bu dəyişikliklərə uyğunlaşmalı və dünyada çoxqütblü sistemin formalaşmasına töhfə verməlidir. Afrikada
BMT-nin rolunun səmərəli olduğunu söyləyən Danilo Türk Yaxın Şərq regionunda da təşkilatın fəaliyyətinin
gücləndirilməsinin vacibliyini bildirib. Diqqətə çatdırıb ki, BMT-nin dövlətlər üçün məsləhətçi funksiyası
gücləndirilməli, regional təhlükəsizlik aktorları ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirilməlidir.
Ərəb Liqasının sabiq baş katibi Əmr Musa yeni yaranan dünya nizamında etimadın çatışmazlığının
beynəlxalq sistemə inamı zəiflətdiyini bildirib. Azərbaycan və Bolqarıstan prezidentlərinin çıxışlarında ikili
standartlara toxunduqlarını xatırladan Əmr Musa bu amilin qlobal siyasətdə inamsızlığa səbəb olduğunu qeyd
edib. O, diqqətə çatdırıb ki, məhz ikili standartlar dünyada, xüsusilə də Yaxın Şərqdə qeyri-sabitliyə,
ksenofobiyaya, terrorçuluğun artmasına təkan verir.
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Sabiq baş katib ərəb ölkələrində sabitliyə və inkişafa nail olmaq üçün yeni regional təhlükəsizlik sisteminin
yaradılmasının, bunun üçün isə Fələstin probleminin tezliklə həll edilməsinin vacibliyini bildirib. BMT-də,
xüsusən də Təhlükəsizlik Şurasında islahatların aparılması məsələsinə də toxunan Əmr Musa qeyd edib ki,
fövqəldövlətlərin əlində alətə çevrilən Təhlükəsizlik Şurasında hansısa dəyişikliklərin edilməsi qeyrimümkündür. Baş katib fövqəldövlətlərin problemləri dondurulmuş vəziyyətdə saxlayaraq onlardan öz maraqları
naminə istifadə etmələrinin təəssüf doğurduğunu bildirib. Çıxışlardan sonra mövzu ətrafında müzakirələr
aparılıb.
28 aprel 2015
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Üçüncü Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində növbəti panel iclasları “Rusiya-Qərb münasibətlərinin
perspektivləri” və “Radikallaşma” mövzularına həsr edilib
Üçüncü Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində növbəti panel iclasları “Rusiya-Qərb münasibətlərinin
perspektivləri” və “Radikallaşma” mövzularına həsr edilib. ABŞ-ın sabiq Prezidenti Bill Klintonun müşaviri
işləmiş Mark Medişin moderatorluğu ilə keçirilən iclasda Latviyanın keçmiş Prezidenti Vayra VikeFreyberqa ölkəsinin son 20 il ərzində keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salıb. Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar
Stoyanov Rusiya-Qərb münasibətlərinin tarixi və hazırkı vəziyyətindən danışıb. Beynəlxalq Yaşıl Xaç
Cəmiyyətinin prezidenti Aleksandr Likotal, Çexiyanın sabiq PrezidentiVatslav Klaus və başqaları çıxış edərək
bildiriblər ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində Şərqlə Qərb arasında normal münasibətlərə əsaslanan yeni
dünya düzəninin qurulmasına ümid var idi. Soyuq müharibənin bitməsi ilə Avropa qitəsi ətrafında demokratiya,
azadlıq və insan haqları kimi dəyərlər yayılsa da, dünya düzəni Qərbin gözləntilərini doğrultmadı. Diqqətə
çatdırılıb ki, Rusiya ilə Qərb arasında münasibətlərin inkişafı təhlükəsiz dünya düzəninin qurulmasında mühüm
rol oynaya bilər. Forum çərçivəsində keçirilən digər panel iclası isə “Radikallaşma” mövzusuna həsr olunub.
İclasda moderatorluq edən İtaliyanın keçmiş xarici işlər naziri Franko Frattini radikallaşmanın yayılmasının
qarşısının alınması yollarından danışaraq qeyd edib ki, insanlar radikal və ya terrorist olaraq dünyaya gəlmirlər.
Onlar bu işə sonradan cəlb olunurlar. F.Frattini təhsil sahəsindəki çatışmazlıqların yaratdığı problemlərdən də
danışıb. Bildirib ki, dünyada xüsusilə təhsilli gənclərə böyük ehtiyac var.
Vurğulanıb ki, demokratikləşmə, yaxşı idarəetmə təhsil probleminin həllində əsas məsələlərdən biridir.
Radikallaşma ilə mübarizədə beynəlxalq qurumların köməyinə böyük ehtiyac var. Qeyd edilib ki, bir neçə il
əvvəl gənclərin ekstremist meyillərə maraqlı olmasına heç kim inanmazdı. Lakin indi dünya ictimaiyyəti son
dövrlərdə radikallaşma meyillərinin artmasından təşvişə düşüb. Belçikanın keçmiş dövlət naziri Herman de
Kroo bir neçə il əvvəl ölkəsində təhsil naziri işləyərkən məktəblərdə İslam dininin tədris olunduğunu diqqətə
çatdırıb. İslam dininin məktəbdə öyrədilməsinə üstünlük verdiyini söyləyən Herman de Kroo Belçikada,
Avropada bəzi miqrantların adaptasiya probleminin olduğunu vurğulayıb. O deyib ki, hazırda dünyadakı bütün
televiziya kanallarını izləmək mümkündür. Kütləvi informasiya vasitələrinin mənfi təsirləri ola bilər. Bir çox
ailələr yalnız öz dillərində kanalları izləyirlər. Onlar yaşadıqları dövlətə inteqrasiya edə bilmirlər. Bu da işsizliyə
şərait yaradır. Biz bu insanlarla işləməyə çalışırıq. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası istiqamətində işlər görürük.
Onlar paralel həyat yaşayırlar və bir gün təbliğatçıların qurbanına çevrilirlər.
Hazırda Belçika bu istiqamətdə təhlükəsizliyini möhkəm şəkildə təmin edir. İordaniyanın keçmiş Baş
naziri Taher Masri bildirib ki, araşdırmalara görə, dünyada radikalizmlə üzləşməyən region yoxdur. Əsas səbəb
diskriminasiya, yoxsulluq, psixoloji amillərdir. İtaliyanın keçmiş Baş naziri Massimo D’Alema çıxış edərək
bildirib ki, təsisatların səmərə verməsi üçün cəmiyyətdə dəyişikliklər olmalı, insanlar həyata keçirilən islahatların
faydasına inanmalıdırlar. Bunu insanlara əyani şəkildə nümayiş etdirmək, onların təhsilə çıxışını asanlaşdırmaq
lazımdır. Cəmiyyətlərə ədalət lazımdır. İnsanlarla ünsiyyət onların rifahını təmin etməkdə səmərəli üsul
olmalıdır. Bəzi anlaşılmazlıqların zaman və reallıq anlayışının fərqliliyindən irəli gəldiyini deyən Səudiyyə
Ərəbistanı Şura Məclisinin üzvü xanım Dalal Bint Al-Harbi ölkəsində radikalizmlə ciddi mübarizə aparıldığını,
gənclərin ekstremist təhlükələrdən uzaqlaşdırılması, onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün reabilitasiya
dərnəklərinin fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdırıb. O, sabitliyin, birgə fəaliyyətin, insanların hüquqlarının təmin
edilməsinin əsas amillər olduğunu vurğulayıb. Tədbirdə radikal qruplaşmalara qarşı qlobal mübarizənin vacibliyi
vurğulanıb. Diqqətə çatdırılıb ki, ideal bir cəmiyyət üçün açıq cəmiyyət konsepsiyası diqqətdə saxlanmalı,
dünyada daha təkmil inkişaf prosesi yaradılmalıdır.
28 aprel 2015

161

III Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Barış-Kompromisin əldə olunması” mövzusunda
panel iclası keçirilib
Aprelin 28-də III Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Barış-Kompromisin əldə olunması” mövzusunda panel
iclası keçirilib. Moderator – Kolumpiyanın sabiq prezidenti Andres Pastrana paneldə müzakirə edilən mövzu ilə
bağlı fikirlərini bildirərək deyib ki, barış əldə olunmasa sülh və sabitlikdən, müharibələrin həllindən söhbət gedə
bilməz. Panel iclasında çıxış edən Əfqanıstanın sabiq prezidenti Həmid Kərzai belə bir önəmli Forumda
iştirakdan məmnunluğunu vurğulayıb, Azərbaycan tərəfinə minnətdarlığını bildirib. Sabiq Prezident deyib ki,
münaqişələr daxili amillərlə bağlı olduqda onu həll etmək asan olur. Əgər münaqişəyə kənar amillərin təsiri
varsa, bu zaman barışığa nail olmaq çətinləşir. O, Əfqanıstan təcrübəsinin bunu deməyə əsas verdiyini qeyd edib.
Bu amil özünü əsasən uzun müddətli münaqişələrdə göstərir. Bosniya və Hersoqovinanın keçmiş Baş
naziri Zlatko Laqumciya vurğulayıb ki, barış bir model deyil, o bizi qoruyan bir tavandır və fundamental bir
məsələdir. Barış üçün ən əsas amil ədalətin olmasıdır və buna ehtiyac var. Digər tərəfdən ədalətli iqtisadi
əlaqələrin qurulması da vacibdir. Xocalı faciəsini xatırladan sabiq Baş nazir bu məsələdə də ədalətin hələ də
təmin olunmadığından təəssüfləndiyini deyib. Livanın sabiq Prezidenti Amine Gemayel çıxışında barışıq və
bağışlamaq məsələlərinə toxunub. Bildirib ki, barışıq üçün əvvəlcə bağışlamaq lazımdır. Bu amillərin əsasən
sosial məsələ olduğunu deyən A.Gemayel cəmiyyətlərdə intiqam almaq kimi amillərin olduğunu söyləyib və
bunu barışığa mane olan əsas səbəblərdən biri kimi səciyyələndirib. O deyib: “Bəzən də dinlərarası münasibətlər
və etnik təsirlər barışığa mane olur. Bu gün kənar təsirlərə məruz qalan münaqişələr də mövcuddur. Bir sıra
münaqişə ocaqlarına baxsaq bunu əyani şəkildə görə bilərik. Müxtəlif bəhanələrlə digər ölkələrdə baş verən
münaqişələrə müdaxilələr olunur”. Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipovic çıxışında bildirib ki, barış
cəmiyyətin sülh və firavan yaşaması üçün əsas şərtdir. Qeyd edilib ki, yalnız dövlətlər deyil, cəmiyyətlər də
barışığa hazır olmalıdırlar. Yəni siyasi iradə ilə yanaşı, insanlarda gələcəkdə hüquqlarının qorunacağına və təmin
olunacağına inam yaradılmalıdır. Barışıqdan sonra da mütəmadi danışıqların, əməkdaşlığın da çox önəmli
olduğunu bildirən İ.Yosipovic bu gün Serbiya və Xorvatiya arasında müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı əməkdaşlığa
əsaslanan münasibətlərin qurulduğunu vurğulayıb. O qeyd edib ki, bəzi siyasi güclər münaqişələrin həllində
maraqlı deyillər və problemlərin həllinə maneə yaradırlar. Ona görə də ilk növbədə cəmiyyətin sülhə, onun
verəcəyi müsbət nəticələrə inandırılması önəmlidir. İrlandiyanın keçmiş Baş naziri Bertie Ahern münaqişələrdə
barışığa nail olmaq üçün əvvəlcə onun kökünü, yaranma səbəbini öyrənməyin vacib olduğunu bildirib:
“Münaqişələr və onların həlli yollarının fərqlidir. Hazırda problemlərin həlli üçün ümumi bir vasitə, həll yolu
yoxdur. Münaqişələri həll etmək və uzunmüddətli razılığa nail olmaq üçün tərəflərin bütün fikirlərinin nəzərə
alınması və qarşılıqlı kompromisə nail olunması vacibdir”. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi
məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənovmüasir münaqişələrin həlli, mövcud ziddiyyətlərlə bağlı fikirlərini
bölüşüb, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaranma səbəbləri barədə ətraflı məlumat
verib. Əli Həsənov bildirib ki,1990-cı illərin əvvəllərində tarixin gedişi nəticəsində SSRİ-i süquta uğradı və
müasir dünya nizamı formalaşmağa başladı. Sosialist düşərgəsində cəmləşmiş xalqlar SSRİ-nin dağılması
nəticəsində müstəqillik əldə etdilər. Bundan sonra həmin xalqlar və dövlətlər bir-birlərinə qarşısı müxtəlif
iddialar ortaya qoydular. Bu iddiaların təməlində bir tərəfdən yenicə müstəqillik qazanmış xalqların
düşüncəsində tarixən yaşanmış arzu və istəklər dayanırdısa, digər tərəfdən, SSRİ-nin varisi olmuş bəzi regional
güclərin bilərəkdən bu münaqişə ocaqlarını alovlandırmaq siyasəti dayanırdı. Sovetlər İttifaqı dağıldıqdan sonra
belə münaqişə ocaqları Dağlıq Qarabağda Ermənistan və Azərbaycan, Abxaziyada, Cənubi Osetiyada Gürcüstan
və muxtar qurumlar, Moldova ilə Dnestryanı ərazilər arasında, habelə Ukrayna və Rusiyada yarandı. 1992-1993cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini qeyd-şərtsiz
boşaltmasına dair dörd qətnamə qəbul etdiyini xatırladan Əli Həsənov qarşı tərəfin indiyədək bu qətnamələrin
heç birinə məhəl qoymadığını və Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlamaqda davam etdiyini diqqətə
çatdırıb. Prezidentin köməkçisi təəssüflə qeyd edib ki, BMT-nin öz qərarlarının icrası ilə bağlı prinsipial addım
atmaması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməyə cəhd göstərməməsi sonralar digər münaqişə
ocaqlarının alovlanmasına və separatçılıq meyllərinin genişlənməsinə rəvac verib. “Siz burada olduğunuz
günlərdə şəxsən şahid olacaqsınız ki, Azərbaycan sözün həqiqi mənasında müasir dünyada etnik tolerantlığın,
dinlər və millətlərarası birgə yaşayış normalarının ən gözəl nümunələrini ortaya qoyub. Bu gün Azərbaycan
sivilizasiyaların kəsişdiyi, İslamla xristianlığın sərhədlərinin birləşdiyi bir məkan olaraq, hər iki sivilizasiyaya
geniş meydan verib. Azərbaycanda bu sahədə həyata keçirilən siyasət bütün dünyada təqdir olunur”,- deyə
Prezidentin köməkçisi əlavə edib. Diqqətə çatdırıb ki, Azərbaycandan tam fərqli olaraq, Ermənistanda milli və
dini dözümsüzlük hökm sürür. Son 20 il ərzində oradan 250 minə qədər azərbaycanlı və digər xalqların
nümayəndələri qovulub. Bütün bunların diqqətdən kənarda qalması nəticə etibarı ilə arzuolunmaz president
yaradıb. Çıxışlardan sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb.
28 aprel 2015
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Nazim İbrahimov: III Qlobal Bakı Forumu uğurla başa çatdı
Bakıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi (NGBM)
tərəfindən təşkil edilən III Qlobal Bakı Forumu başa çatıb.
Trend xəbər verir ki, Forumun bağlanış mərasimində çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Nazim İbrahimov qeyd edib ki, iki gün davam edən Forum işini uğurla başa vurur. Onun sözlərinə görə,
Forumda çox tanınmış, təcrübəli insanlar fikir mübadiləsi aparıblar və həmin dəyərli fikirlər bundan sonra da
onlara işində yardımçı olacaq: "Forum uğurla keçdi. Prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, bu Forum
artıq daimi xarakter alır. Bu Forum hər il keçiriləcək. Bakı şəhəri böyük siyasi proseslərin müzakirəsi
platformasına çevriləcək".
Daha sonra çıxış edən NGBM-in həmsədrləri - Madrid Klubunun prezidenti, Latviya Respublikasının sabiq
Prezidenti (1999-2007) Vayra Vike-Freyberqa və Misirin İskəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmail
Seragəldin də Forumun müvəffəqiyyətlə keçdiyini, dünyada aktual məsələlərin müzakirə edildiyini bildirdilər.
Sonda Dövlət Komitəsinin sədri N.İbrahimov elan edib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
(AMEA) qərarı ilə həm V.Vike-Freyberqa, həm də İ.Serageldin "Azərbaycan Respublikasının Nizami Gəncəvi
adına Qızıl medalı"na layiq görülüblər.
Medalları təqdim edən AMEA-nın prezidenti Akif Əlizadə bildirib ki, xanım V.Vike-Freyberqa
Azərbaycan-Latviya əlaqələrinin inkişafında, eləcə də Nizami Gəncəvinin əsərlərindəki fikirlərin, dəyərlərin
dünyaya çatdırılmasındakı xidmətlərinə görə, İ.Serageldin isə dünya elmi irsinin qorunub saxlanılması, Nizami
Gəncəvinin bəşəri fikir və ideyalarının öyrənilməsi və təbliği istiqamətində gördüyü işlərə görə bu medala layiq
görülüblər.
Qeyd edək ki, III Qlobal Bakı Forumunda bir sıra ölkələrin prezidentləri, baş nazirləri, xarici işlər nazirləri,
həmçinin bir sıra ölkələrin sabiq dövlət və hökumət başçıları, siyasi xadimlər, elm adamları və ekspertlər ümumilikdə 75 ölkədən 350-yə yaxın nümayəndə iştirak edib. Onların arasında 6 ölkənin hazırkı prezidenti, 41
keçmiş prezident, 24 sabiq baş nazir, bir neçə ölkənin isə indiki və sabiq xarici işlər nazirləri olub.
"Yeni dünya düzənində etimadın bərpa olunması" mövzusuna həsr olunan Forumda dünyanı narahat edən
məsələlər, yeni dünya nizamının başlıca problemləri - etnik və digər zəmində baş verən münaqişələr, terror
təhdidləri, demokratiyanın inkişafı, təhsil, ekologiya, təhlükəsizliyin təminatında yerli, milli və regional
inteqrasiya məsələləri, eləcə də bir sıra digər qlobal problemlər geniş müzakirə edilib, onların həll yollarının
tapılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparılıb.
29 aprel 2015
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından III Qlobal Bakı Forumunun
iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib
Aprelin 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin adından III Qlobal Bakı Forumunun
iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib.
Prezident İlham Əliyevin, xanımı Mehriban Əliyevanın və qızı Arzu Əliyevanın iştirak etdikləri ziyafətdə
Bolqarıstanın və Makedoniyanın dövlət başçıları, Maltanın Baş naziri, bir sıra ölkələrin sabiq liderləri, dünya
siyasətində əhəmiyyətli rol oynamış ictimai-siyasi xadimlər, ekspertlər və mütəxəssislər iştirak ediblər.
Ziyafətdə çıxış edən Latviyanın keçmiş Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra
Vike-Freyberqa Forumun yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu və səmərəli müzakirələr aparıldığını qeyd etdi. O,
Forumun yüksək səviyyədə təşkilinə və göstərilən qonaqpərvərliyə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür etdi.
Sabiq Prezident Bakıya bir neçə dəfə səfərə gəldiyini və hər gəlişində böyük inkişafın şahidi olduğunu dedi.
Xanım Vayra Vike-Freyberqa tədbirin yüksək səviyyədə təşkili ilə əlaqədar III Qlobal Bakı Forumunun
iştirakçılarının təşəkkürlərinin ifadə olunduğu xatirə kitabını dövlətimizin başçısına hədiyyə etdi.
Prezident İlham Əliyev ziyafətdə çıxış etdi. Dövlətimizin başçısı Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
qısa vaxtda mühüm təsisata çevrildiyini və Mərkəzin təşkil etdiyi III Qlobal Bakı Forumuna böyük maraq
göstərildiyini dedi. Azərbaycan Prezidenti dəyişən və qloballaşan dünyada təcrübə və biliyə hər zaman ehtiyac
olduğunu vurğuladı. Məhz bu baxımdan III Qlobal Bakı Forumunun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirdi.
Prezident İlham Əliyev bu il Bakıda ilk Avropa Oyunlarının keçiriləcəyini xatırlatdı. Bildirdi ki, aprelin 26-da
Azərbaycanın və dünyanın idman tarixində əlamətdar hadisə baş verdi. Bakıda birinci Avropa Oyunlarının
məşəli alovlandırıldı. Birinci Avropa Oyunlarının məşəli 47 gün ərzində Azərbaycanın hər bir guşəsini gəzibdolaşaraq, Oyunların açılış mərasimində Bakı Olimpiya Stadionuna gətiriləcək. Dövlətimizin başçısı III Qlobal
Bakı Forumunun iştirakçılarını ilk Avropa Oyunlarının açılış mərasiminə dəvət etdi.
29 aprel 2015
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Azərbaycan diaspor təşkilatlarının mətbu orqanları və saytları
Burada dünyada Azərbaycanla bağlı baş verən ən son məlumatlar operativ şəkildə yenilənir
Biz bu günə kim sizləri çoxsaylı diaspora təşkilatların fəaliyyəti ilə tanış etdik. Bu gün isə həmin
təşkilatların fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdəki media və elektron şəbəkələrlə tanış olmaq imkanı qazanacaqsınız.
ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin (USAN) internet səhifəsi- www.usazeris.org "Hadisələr", "Media mərkəz",
"Təşkilat", "Buraxılışlar", "Töhfələr", "Əlaqə" bölümü saytın əsas xəbər keçidləridir. Qeyd edək ki, ABŞ
Azərbaycanlıları Şəbəkəsi (US Azeris Network-USAN) bütün ABŞ-ın Azərbaycan, türk və digər diaspor və
icma təşkilatları, qrup, cəmiyyət, koalisiya, şəbəkə, assosiasiya və klublarını bir arada cəmləşdirir. ABŞ
Azərbaycanlıları Şəbəkəsi Azərbaycan-Amerika potensial seçicilərinin bir araya gətirilməsinə cəhd edir. USAN
seçiciləri səsvermə və seçici qeydiyyatı ilə bağlı maarifləndirmək, Amerika siyasi debatında onların iştirakını
təmin etmək, səsvermədə iştirakı fəallaşdırmaq və aktiv seçici potensialına çevrilmək imkanlarının artırılmasına
çalışır. Bu məqsədlə saytın elə girişindəcə ABŞ-ın elektron seçici xəritəsi verilib ki, ABŞ-ın azərbaycanlı
vətəndaşları bundan asanlıqla yararlana bilirlər. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin internet səhifəsiwww.alacs.biz Sayt ingilis dilində yayımlanır. Saytın məqsədi Kanada və Azərbaycan icmaları arasında körpü
rolunu oynamaq, bu ölkədə Azərbaycan mədəniyyəti, tarixi və ənənələrini təbliğ etmək, eyni zamanda, Kanada
mədəniyyəti, ənənələri və həyat tərzini öyrənməkdir. "Kitabxana" və "Şəkil qalereyası" diqqəti cəlb edir.
Azərbaycan və Albertanın təbiət gözəlliklərini əks etdirən fotolar bölümü saytı gözəgəlimli edir.
Məlumatlar ancaq ön səhifədə paylaşılır. Fotolar effektlidir. Sayt müxtəlif yerli qurumların, insan haqları
və ekoloji sahədə ixtisaslaşmış təşkilatların da məlumatlarını yayır. Amerika-Azərbaycan Şurasının internet
səhifə-www.azeris.org Sayt müasir texnoloji metod və dizaynla hazırlanıb. Press-Center, Take action, Activities
linkləri on səhifədə verilib ki, bu linklərə toxunmaqla zəngin və operativ məlumatlarla dolu yeni kateqoriyalara
daxil olmaq mümkün olur. Ancaq ingilis dilində fəaliyyət göstərən saytda təşkilatın son illərdə gördüyü işlər,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bütün məlumatlar, Azərbaycan ictimai-siyasi həyatında baş verən ən
önəmli xəbərlər, Azərbaycan-ABŞ əməkdaşlığı, Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlər haqda ətraflı məqalə,
analitik yazılar və şərhlər əks olunub. Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatasının (USACC) internet səhifəsiwww.usacc.org Azərbaycan diasporunun internet məkanında ən uğurlu layihələrindən saymaq olar. Səhifə
dizayn və sadəliyi ilə göz oxşayır. Müasir dizayn texnologiyalarından yararlanıb və bu, səhifənin asan
izlənməsində əhəmiyyətli rol oynayır. Haqqımızda, Azərbaycan haqda, üzvlər, xəbərlər və nəşrlər, layihə və
hadisələr, mədəni mərkəz kateqoriyalarında onlarla alt-kateqoriyalar var ki, onların hər biri məlumatlarla zəngin
bazadır. Azərbaycanın və Bakının görməli və füsunkar təbiətini əks etdirən yüksək pikselli fotolar saytın
görünüşünə əlavə çalar verir. "AMOR" Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının rəsmi internet səhifəswww.amor.az Uyğun rəng seçimi, mükəmməl dizayn, dolğun informasiya bazasına görə Azərbaycan
diasporunun virtual aləmdə lider hesab edilən internet resurslarından biridir. Azərbaycan həqiqətlərinin Rusiya
və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi yer tutur.
"AMOR" Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının məqsədi Azərbaycan mədəni irsinin, Azərbaycan
milli-mədəni dəyərlərinin qorunması, sosial, bədii, təhsil təşəbbüslərin dəstəklənməsi, Rusiya cəmiyyətinin
mədəni həyatına Azərbaycan gənclərinin daha yaxşı inteqrasiyası, təhsilin inkişaf etdirilməsi, ailə və cəmiyyətin
mənəvi, əxlaqi əsaslarını qorumaq, möhkəmləndirmək, dostluq, etimad və xalqlar arasında anlaşmanın
təşviqidir. Sayt təşkilatın güzgüsü kimi öz vəzifəsinin öhdəsindən uğurla gəlir. Saytda "AMOR"-un Rusiya
regionları üzrə nümayəndəliklərinin fəaliyyəti interaktiv xəritə ilə verilib. Foto seçimi keyfiyyətlidir, məqalələr
məzmun və informasiya yükü baxımından dolğundur. Portalda müasir texnoloji yeniliklər tətbiq olunur. Belə ki,
sosial şəbəkələrə keçidlər, o cümlədən AMOR TV və AMOR FM aktiv fəaliyyət göstərir. "Araz" Topluluğu
Tələbə Birliyinin internet səhifəsi- www.araztoplulugu.8m.net Saytda "Azərbaycan haqqında", "Foto qalereya",
"Qarabağ problemi", "Araz" toplusu haqda bölümlər var. Azərbaycan haqqında informasiyalarla zəngin diaspor
saytlarından biridir. Saytda Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına xüsusi yer verilir.
Bundan başqa, "Araz" Topluluğu Tələbə Birliyinin fəaliyyəti, həyata keçirdiyi tədbirlər də saytda müntəzəm
olaraq işıqlandırılır. "Ana Vətən" Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin internet səhifəsiwww.anaveten.com.
Sayt üç dildə - Azərbaycan, rus və Holland dillərində yayımlanır. Sadə dizaynlıdır. Sayt, Birliyin həyata
keçirdiyi bütün tədbirləri işıqlandırır, bəyanat və press-relizləri yayır. Arxiv materialları zəngindir. Sayt
Apeldorn və Harlem mətbuatında "Ana Vətən" Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi, onun fəaliyyəti barədə
dərc olunan məqalələrə də öz səhifəsində yer ayırıb. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin rəsmi internet səhifəsiwww.teas.eu Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin əsas məqsədi Azərbaycanı Avropada tanıtmaqdır. AAC üzvləri
mütəmadi olaraq xalqımızın özünəməxsus zəngin və çoxşaxəli mədəniyyətini Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaq
məqsədilə müxtəlif tədbirlər, aksiyalar, sərgilər təşkil edir.
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AAC Avropa və Azərbaycan arasında daha böyük anlaşma və əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, biznesin
inkişafı, diplomatik münasibətlər, mədəniyyət və təhsil kimi sahələrə yönəlik bir şəbəkə mərkəzi kimi
fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatın internet səhifəsində öz əksini tapıb. Sayt hazırlanarkən müasir dizayn
texnologiyasından yararlanıb. Layihələr, təşkilat haqqında məlumatlar, Azərbaycanla bağlı son xəbərlər saytda
yayımlanır. Bundan başqa, saytda TEAS TV də mövcuddur ki, bu linkdə təkcə təşkilatın fəaliyyəti deyil, həm də
elm-mədəniyyət xadimləri ilə müsahibələr, reportajlar, debatlar da videoformatda verilib. Saytın sağ kolonunda
"Xəbərlər" aktiv-banneri var. Burada Azərbaycanda, dünyada Azərbaycanla bağlı baş verən ən son məlumatlar
operativ şəkildə yenilənir. Avropanın Türk və Qafqaz xalqları Assosiasiyasının informasiya portalı- www.az.ee
2004-cu ildən aktiv fəaliyyət göstərir. Portalın ilk səhifəsində 10-dan çox təşkilatın saytına keçid var. Sadə
dizaynlı, informasiya ilə bol portaldır. Təkcə Azərbaycan diasporunu deyil, həm də Qafqaz xalqlarının diaspor
təşkilatları haqqında mlumatları özündə cəmləşdirir. "AzCan" jurnalı Kanada Azərbaycan Mədəniyyət və Təhsil
Mərkəzi tərəfindən 2008-ci ildən Kanadada nəşr edilir. Kanadada yaşayan azərbaycanlıların diaspor fəaliyyəti,
təşkilatlar tərəfindən keçirilən tədbirləri geniş işıqlandıran bu jurnalda Azərbaycan həqiqətlərinin Kanada
ictimaiyyətinə çatdırılmasına da xüsusi yer verilir. Jurnal Kanadada yaşayan soydaşlarımızın azərbaycanla bağlı
əsas informasiya mənbələrindən biridir. "Azerbaydjanskiy konqress" qəzeti Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin mətbu orqanıdır. Həftəlik ictimai-siyasi qəzetdir. 2001-ci ildən nəşr olunur.
Qəzetdə Azərbaycan haqqında informasiyalar, müəllif yazılar, tədqiqatlar geniş yer tutur. Bununla
yanaşı, Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlılar, diaspor təşkilatlarının, o cümlədən Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin fəaliyyəti qəzetdə geniş işıqlandırılır. Qəzet Rusiya Federasiyasında yaşayan
azərbaycanlılar ucun nəzərdə tutulub. İnternet versiyası da mövcuddur. "Azerbaycan-Benilüks News" qəzeti
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) mətbu orqanıdır. 2006-cı ildən Niderlandda nəşr edilir.
Konqresin fəaliyyəti, keçirdiyi tədbirlər, təşkil etdiyi kampaniyalar haqqında məlumatı, məhz bu qəzet Benilüks
ölkələrində yaşayan azərbaycanlılara çatdırır. Qəzetdə Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü, xalqımızın məruz qaldığı terror və soyqırımı haqqında məlumatların yerli ictimaiyyətə çatdırılmasına
xüsusi diqqət yetirilir. "Azerbaidjan Review" qəzeti Amerika Nyu-York Assosiasiyası tərəfindən 2007-ci ildən
nəşr edilir. Rus dilində nəşr olunan bu qəzetdə, yalnız Azərbaycan haqqında informasiyalara deyil, həmçinin
Amerikada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycandan bu ölkəyə köçən yəhudilərin ictimai fəaliyyəti, ABŞAzərbaycan münasibətlərinə dair maraqlı materiallara rast gəlmək mümkündür. "Azerbaidjan Review" qəzeti
fəaliyyət göstərdiyi müddətdə fasiləsiz olaraq nəşr olunur və müəyyən oxucu kütləsi toplamağa müvəffəq
olub. Ardı gələn sayımızda
“Paralel”.-2015.-29 aprel.-№ 74.-S.10.

166

Dünyanın müxtəlif ölkələrində toplumlar halında yaşayan həmvətənlərimiz ictimai-siyasi həyatda
fəal iştirak edirlər
Aprel ayında Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin İdarə Heyətinin sədri, əslən azərbaycanlı
olan Səfər Qaraqoyunlu Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının deputatlığa namizədləri siyahısına daxil edilmişdir.
Qeyd edək ki, onun namizədliyi deputatlıq iddiası olan 11 nəfər partiya üzvü arasından seçilmiş, MHP-nin
namizədlər siyahısı aprel ayının 7-də Yüksək Seçim Kuruluna təqdim olunmuşdur.
Mayda Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının İdarə heyətinin üzvü, Altın Orda universal ticarət
kompleksinin baş inzibatçısı Şahverdi Ağadadaş oğlu Babayev ölkədə sosial inkişafın gücləndirilməsi,
Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının rolunun artırılması, eləcə də Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı dostluq
münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə "Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının 20 illiyi" yubiley
medalı ilə təltif edilmişdir.
RF Dövlət Dumasının sədri Sergey Narıskinin qərarı ilə Rusiyanın Əməkdar İnşaatçısı, Moskva vilayətinin
Domodedovo şəhər dairəsinin Deputatlar Sovetinin deputatı, Moskva vilayəti üzrə Azərbaycan diasporunun
rəhbəri Əlizaman Rəhimov RF Dövlət Dumasının “Parlamentarizmin inkişafında xidmətlərə görə” Fəxri fərmanı
və nişanı ilə mükafatlandırılmışdır.
Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun fəallarından biri, Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin (MAU)
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru, "Azərbaycançılıq İnstitutu"
beynəlxalq ictimai təşkilatının həmtəsisçisi Arif Cəmil oğlu Quliyev Ukrayna Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü seçilmişdir. Arif Quliyev təhsil sahəsinin inkişafına verdiyi böyük töhfəsinə, sanballı əmək nailiyyətlərinə
və yüksək peşəkarlığına görə "Ukraynanın əməkdar təhsil işçisi" fəxri adına da layiq görülmüşdür.
Aprel 2015
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Almaniyanın Veissvaser şəhərində Maqdeburq Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr edilmiş
boks çempionatı keçirilib
Mayın 2-də Almaniyanın Veissvaser şəhərində Maqdeburq Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin
təşkilatçılığı iləAzərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr
edilmiş boks çempionatı keçirilib.
Qeyd edək ki, çempionatda Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı, müxtəlif ölkələrin idmançıları da iştirak edib.
Ümummilli liderimizin adını daşıyan kəmərlər uğrunda güclərini sınayan boksçular ağır mübarizə şəraitində
keçən qarşılaşmada yüksək ustalıq nümayiş etdiriblər. Döyüşü vaxtından əvvəl başa vuran Azərbaycanlı boksçu
Fariz Məmmədov, Almaniya boksçuları Matthias Pelk və Tino Froechlish çempionatın qalibi olublar.
02 may 2015
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Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının İdarə heyətinin üzvü Şahverdi Ağadadaş oğlu Babayev
Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı dostluq münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə
"Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının 20 illiyi" yubiley medalı ilə təltif edilmişdir
Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının İdarə heyətinin üzvü, Altın Orda universal ticarət
kompleksinin baş inzibatçısı Şahverdi Ağadadaş oğlu Babayev ölkədə sosial inkişafın gücləndirilməsi,
Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının rolunun artırılması, eləcə də Azərbaycan və Qazaxıstan arasındakı dostluq
münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə "Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının 20 illiyi" yubiley
medalı ilə təltif edilmişdir.
Qeyd edək ki, “Qazaxıstan Xalqları Assambleyası” 1995-ci ildə Qazaxıstan Respublikasında yaşayan milli
azlıqlara dövlət qayğısı göstərmək və onların fəaliyyətini sistemləşdirmək məqsədi ilə yaradılıb. Assambleyanın
sədri Qazaxıstan Respublikasının Prezidenti N. Nazarbayevdir.
05 may 2015
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Nazim İbrahimov: Azərbaycan diasporunun formalaşması Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
"Azərbaycan diasporunun formalaşması, təşəkkül tapması, bu gün səsini dünyada yüksək nöqtələrə çatdıra
bilməsi Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Nəinki Azərbaycan diasporunun, ümumilikdə Azərbaycanın, xalqın
varlığı, inkişafı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır". Bunu Trend-ə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Nazim İbrahimov deyib.
Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının, burada yaşayan millətlərin, dünyada
yaşayan 50 milyon azərbaycanlının hər yerdə "Biz fəxr edirik ki, azərbaycanlıyıq!" deməsi öz başlanğıcını məhz
Heydər Əliyevdən götürüb.
N.İbrahimov bildirib ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın adını dünyada ən uca zirvələrə qaldırdı: "Məhz onun
sayəsində Azərbaycan dünyanın siyasi xəritəsində və tarixində önəmli yer tutdu, insanların özlərinə və dövlətə
inamı, etibarı artdı. Nə qədər ki, Azərbaycan var, bu xalq var, hər birimiz onun xatirəsini əziz tutacağıq. Biz hər
birimiz Vətənimiz və ulu öndərimizin xatirəsi qarşısında borcumuzu ödəməliyik".
Komitə sədrinin sözlərinə görə, ümumiyyətlə, Azərbaycan Respublikasının diaspor işinə ayırdığı zaman
mərhələsini bir neçə hissəyə bölmək mümkündür: "İlk dövrə ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ildə
ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra başladığı böyük fəaliyyət, səfər etdiyi dünya ölkələrində
azəbaycanlıların toplanması, onlara azərbaycançılıq ideologiyasını aşılaması, onları Azərbaycanla fəxr etməyə
sövq etməsi, birliyə çağırmasını aid etmək olar. Bu dövr 2003-cü ilədək illəri əhatə edir. Dahi liderin həmin
illərdə bu sahədə gördüyü həqiqətən nəhəng işləri, fəaliyyəti, nəzəriyyələri oldu. Onun verdiyi göstərişlər,
qurduğu ideologiya öz bəhrəsini verdi. Bunun kulminasiya nöqtəsi 2001-ci ildə Bakı şəhərində dünyanın
müxtəlif ölkələrindən olan çoxlu sayda Azərbaycan diaspor nümayəndələrinin iştirak etdiyi Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi oldu. Bunu Azərbaycan Respublikasının diaspor fəaliyyətində
böyük bir işin başlanğıcı saymaq olar. Buna qədərki dövrü hazırlıq illəri hesab etmək olar. 2001-ci ildən sonra isə
diasporumuzun təşkilatlanması geniş vüsət aldı. Çox qısa müddətdə dünyanın müxtəlif ölkələrində yüzlərlə
təşkilat yarandı və fəaliyyətə başladı. Azərbaycanlılar təşkilatlarını yaradaraq həm Azərbaycanın dünyada
tanıdılması üçün, həm də dövlətçiliyimiz ətrafında sıx birləşərək fəaliyyətə başladılar. Bununla bağlı 2002-ci ildə
Dövlət Komitəsi yarandı. O zaman komitə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi
adlanırdı". N.İbrahimov bildirib ki, zaman keçdikcə, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri xarici ölkələrdə
yerləşdikcə, kök atdıqca, təşkilatlar akademik formaya gəlib çıxdıqca, iş fəaliyyətinin dərəcəsi və dairəsi də
genişləndi, görülən işlərin keyfiyyəti artdı: "Azərbaycan diasporu başqa diasporların yüz illər ərzində gördüyü
işləri qısa müddət ərzində görə, özünü göstərə və tanıtdıra bildi. İndi Azərbaycan diasporu bütün dünyada
tanınan, sayılan və fəaliyyətini yüksək səviyyədə quran diaspora çevrilib. Prezident İlham Əliyevin də
ümummilli lider Heydər Əliyevin başladığı böyük siyasəti davam etdirməsi və bu sahəyə qayğısını artırması, ona
çox ciddi diqqət yetirməsi Azərbaycan diasporunun uzun illər ərzində keçə biləcəyi yolu qısa müddətdə
keçməsini sürətləndirdi".
10 may 2015
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Ulu öndərin xatirəsi Həştərxanda böyük hörmət və minnətdarlıqla anılır
İrahid Mirişov,
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Həştərxan bölməsinin sədr müavini
Qarşıdan Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü gəlir. Ulu öndərin əziz xatirəsi
Azərbaycanla yanaşı, xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyanın Həştərxan vilayətində böyük hörmət və
minnətdarlıqla anılır. Çünki tarix göstərir ki, məhz müdrik liderlik keyfiyyətlərinə malik dahi
şəxsiyyətlər ictimai-siyasi və sosial-iqtisadi təbəddülatlar dövründə xalqını düzgün yolla aparan, ona
qurtuluş yolunu göstərən xilaskar missiyasında çıxış etmişlər. Azərbaycan xalqının böyük oğlu, ulu öndər
Heydər Əliyev də belə fenomen liderlərdən biri olaraq insanları öz ideya və baxışları ətrafında toplamaq,
onların iradələrinə, qərarlarına təsir göstərmək imkanında olmuş, bu qeyri-adi xüsusiyyəti sayəsində
idarəçilikdə ciddi uğurlara imza atmış, cəmiyyəti arxasınca aparmışdır.
Milli həmrəyliyimizin banisi
1991-ci ilin oktyabrında qanı bahasına müstəqilliyinə qovuşmuş Azərbaycanda cəmiyyətin qütbləşərək
parçalanması, milli maraq və mənafelər ətrafında səfərbər olunmaması, birlik və həmrəylik ideyalarının özünə
yer tapmaması özünü ciddi problem kimi göstərmiş, milli inkişafı əngəlləyən amilə çevrilmişdi. Bunun nəticəsi
kimi də 1993-cü ilin iyun ayınadək Azərbaycanda vətəndaş sülhü və həmrəyliyi mövcud olmamış, cəmiyyətdəki
siyasi qarşıdurma kəskinləşərək ağır siyasi böhrana gətirib çıxarmış, bütövlükdə ölkə parçalanmaq və müstəqil
dövlətçiliyini itirmək təhlükəsi ilə üzləşmişdi.
Bu acınacaqlı vəziyyət yalnız 1993-cü ilin yayında ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidli tələbi ilə
hakimiyyətə qayıdışından sonra aradan qalxmışdır. Xalqın təhtəlşüurunda bütöv, milli şəxsiyyət kimi təcəssüm
olunan Heydər Əliyev dühası Azərbaycana ikinci rəhbərliyi dövründə vətəndaş sülhü və ümumxalq
həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi xəttini davam etdirmiş, bu siyasi kursu özünün konkret addımları ilə kamil
elmi-nəzəri konsepsiya səviyyəsinə qaldırmışdır. Ümummilli lider cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq
ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək ümumxalq
birliyinin dərin politoloji-nəzəri əsaslarını böyük uzaqgörənliklə irəli sürmüşdür.
Müasir dövrdə hər bir dövlətin qüdrəti yalnız iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun xaricdə formalaşdırdığı
diaspor və lobbinin gücü ilə ölçülür. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan dövləti Heydər Əliyevin rəhbərliyindən
sonra dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün üzərinə düşən tarixi missiyanı məsuliyyətlə
həyata keçirmiş, bu sahədə sistemli və ardıcıl siyasət yeritmişdir. Bir məqamı da qeyd edim ki, ulu öndər hələ
Sovetlər Birliyi dövründə azərbaycanlı gənclərin İttifaqın mərkəzi şəhərlərində təhsil almasına xüsusi önəm
verirdi. Bu prosesi ildən-ilə kütləviləşdirən Heydər Əliyevin məqsədi həm gənclərimizin peşəkar, qabiliyyətli
mütəxəssislər kimi yetişməsi, həm də onlardan bəzilərinin digər şəhərlərdə, respublikalarda məskunlaşaraq
güclü Azərbaycan diasporu formalaşdırmaları idi. Ümummilli liderin bu əvəzsiz töhfələrindən mənə də pay
düşdü. 70-ci illərdə xaricdə təhsil almaq şərəfi və məsuliyyətini mən də yaşadım. Həmin dövrdə kənarda təhsil
almış mənim kimi yüzlərlə gənc indi xaricdə mütəşəkkil və fəal Azərbaycan diasporu formalaşdırmışıq,
birmənalı şəkildə Heydər Əliyev irsini, siyasi kursunu təbliğ edirik.
Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər
sistemi ətrafında birləşməsi, onların malik olduğu güclü potensialın ümummilli problemlərin həllinə
yönəldilməsinə xidmət edən bir sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi, o cümlədən xaricdə yaşayan soydaşlarımızın
tarixi vətənə bağlılığını təmin edən ideoloji istinad nöqtəsinin tapılması ümummilli liderin dövlətçilik
qarşısındakı əvəzsiz xidmətləri sırasında xüsusi diqqət çəkir.
Dünya azərbaycanlılarının qürur yeri
Heydər Əliyev yolunu davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ötən 12 ildə Azərbaycan
Cənubi Qafqaz bölgəsinin lider dövlətinə və bütün dünya azərbaycanlılarının qürur yerinə çevrilmişdir. İndi
kosmos dövləti olan Azərbaycan həm də dünyanın enerji siyasətinə özünün korrektlərini edir. Beynəlxalq
tədbirlər məkanına çevrilən Azərbaycanın səsi son illər həm də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik
Şurasına, Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrlik etmək kimi möhtəşəm tribunalardan gəlmişdir. Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi altında inkişafının daha sürətli yüksəliş mərhələsini yaşayan Azərbaycan Respublikası
üzərinə düşən tarixi missiyanı - dünyadakı soydaşlarımızın arasında milli həmrəyliyin əldə olunmasını uğurla
həyata keçirməkdədir.
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Azərbaycanın dünyadakı elçiləri, təmsilçiləri, həmvətənlərimizin ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən
cəmiyyətləri, təşkilatları, dərnəkləri və formalaşdırdıqları digər qurumlar bu gün beynəlxalq ictimaiyyətin
respublikamızla daha yaxından tanış olmasında, onun barəsində əsl həqiqətlərdən, keçdiyi inkişaf yolundan
xəbər tutmasında müstəsna rol oynayır.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş milli həmrəylik və azərbaycançılıq amalının
şüurlarımızda və qəlblərimizdə möhkəm yer tutmasına yönəlmiş uzaqgörən dövlət siyasətini, milli həmrəylik və
diaspor quruculuğu işini inamla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin bu sahədə həyata keçirdiyi fəaliyyət
ardıcıl və sistemli səciyyə daşıyır. Prezident İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə verdiyi
töhfələrlə-ölkə hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya və məqsədlər ətrafında
konsolidasiyasına nail olmaqla, onlarda milli ruhun yüksəldilməsinə çalışmaqla, bu sahədə məqsədyönlü
fəaliyyətin ideoloji-siyasi konturlarını müəyyənləşdirməklə və milli birliyə xidmət edən digər addımları ilə
bütün dünya azərbaycanlılarının dərin rəğbətini qazanmışdır.
Dövlət başçısı xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının maraq və mənafeyinin qorunmasını Azərbaycan
dövlətinin başlıca vəzifəsi hesab edir. Məhz bunun nəticəsidir ki, indi sayı 50 milyondan artıq olan dünya
azərbaycanlıları cənab İlham Əliyevi özlərinin alternativsiz lideri olaraq qəbul edirlər. Bunun bariz göstəricisi
olaraq cənab İlham Əliyev 2013-cü ilin prezident seçkilərində də dünya azərbaycanlılarının dəstəyini aldı.
Dövlət siyasətinin əsas hədəflərindən biri də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların potensial
imkanlarını azərbaycançılıq naminə səfərbər etməklə yanaşı, onların həmin ölkələrdə gedən proseslərdə,
cəmiyyət həyatının ayrı-ayrı sahələrində fəal iştirakına nail olmaqdır.
Potensial imkanlarını azərbaycançılıq naminə səfərbər etmək, milli birliyə, həmrəyliyə və mütəşəkkiliyə nail
olmaqdır. “Mən demək olar ki, səfər etdiyim əksər ölkələrdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə
görüşlər keçirmişəm. Biz, bir tərəfdən, onları qorumalıyıq, müdafiə etməliyik. Çalışmalıyıq ki, onlar
yaşadıqları ölkələrin bütün təbəqələrində təmsil olunsunlar. Həm icra orqanlarında, həm qanunvericilik
orqanlarında, həm də biznes sahəsində onların mövqeləri daha da güclənsin. Yəni, bu, bizim vəzifəmizdir. Eyni
zamanda, onlar da öz doğma vətənlərinə xidmət etməli, kömək göstərməlidirlər”-deyə cənab İlham Əliyev
bildirmişdir.
Bütün bunlardan irəli gələrək 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 görülən işlərin miqyası davamlı olaraq genişləndirilmişdir. Ulu öndərin
siyasi irsinin ən görkəmli nümayəndəsi kimi Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət ötən müddət
ərzində Azərbaycan diasporunun daha da güclənməsi ilə müşayiət olunmuşdur. Bunun konkret təzahürünü
Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun timsalında görmək mümkündür.
Uğurlu siyasət Rusiya azərbaycanlılarını milli məfkurə ətrafında birləşdirmişdir
Bu gün dünyada azərbaycanlıların sayca daha çox yaşadıqları xarici ölkə Rusiyadır. Rusiyada yaşayan
soydaşlarımızın da tarixi Vətənləri ilə bağlılığının güclənməsində, eyni zamanda, onların diaspor kimi
formalaşmasında ulu öndər Heydər Əliyev müstəsna rol oynamışdır. Görülən işlərə nəzər salarkən fəxrlə deyə
bilərik ki, Azərbaycan dövlətinin uğurlu diaspor siyasəti Rusiya azərbaycanlılarını bir məfkurə - azərbaycançılıq
ideyası ətrafında daha sıx birləşdirmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin tövsiyələrinə
layiqincə əməl edən diaspor təşkilatlarımız Rusiyanın ictimai həyatında fəal iştirak edir, Azərbaycanla dostluğun
daha da möhkəmlənməsinə böyük töhfələr verirlər.
Müstəqil Azərbaycanı onun sərhədləri çərçivəsindən kənarda layiqincə təmsil edən, tanıdan belə
təşkilatlardan biri də real fəaliyyəti ilə mühüm uğurlar qazanmış Ümumrusiya Azərbaycan Konqresidir (ÜAK).
Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın ən böyük təşkilatlarından biri olaraq qəbul edilən bu qurum ölkələrimiz
arasında qarşılıqlı münasibətlərin daha da dərinləşməsinə özünəməxsus böyük töhfələr verməkdədir. Rusiya
vətəndaş cəmiyyətinin ayrılmaz hissəsinə çevrilən ÜAK-nın fəaliyyəti son illərdə yeni keyfiyyət mərhələsinə
qədəm qoymuşdur.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) sədri
Leyla Əliyevanın təşkilatın Mərkəzi Şurasının Rəyasət Heyətinin üzvü seçilməsi ÜAK-nın fəaliyyətinin daha
aktiv hala gəlməsinə, sıralarının isə böyük sürətlə genişlənməsinə səbəb olmuşdur. Rusiyanın demək olar ki,
bütün regionlarında öz strukturlarını yaratmış Konqresin Həştərxan regional bölməsi də ötən dövr ərzində
cəmiyyətə inteqrasiya, burada yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi,
milli-mənəvi dəyərlərinin qorunması, ictimai-siyasi fəallığının artırılması istiqamətində mühüm işlər
görmüşdür.
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Burada yaşayan 25 mindən çox azərbaycanlı diaspor sıralarında kifayət qədər fəallıq nümayiş etdirir,
Azərbaycan reallıqlarının, burada yaşanan inkişafın həm Rusiya, həm də dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
mühüm bir missiyanı layiqincə yerinə yetirirlər. Eyni zamanda, Azərbaycan diasporu Həştərxanın vilayət
rəhbərliyi və ictimaiyyəti tərəfindən ən etibarlı tərəfdaş və yaşanan inkişafa böyük töhfələr verən təbəqə kimi
qəbul olunur. ÜAK-nın Həştərxan regional bölməsi güclü Azərbaycan dövlətinin dəstəyini hər zaman öz
üzərində hiss edir. Bu kontekstdə doğma dilimizi, milli-əxlaqi dəyərlərimizi, azərbaycanlıların bir xalq, millət
kimi formalaşdırdığı şanlı tarixi və vətənimizin şərəfini qorumaq kimi üzərimizə düşən müqəddəs vəzifəni
layiqli şəkildə yerinə yetirməyə çalışırıq. Həmçinin Həştərxan icmasına sıx inteqrasiya fonunda vilayətlə
Azərbaycan arasında qarşılıqlı əlaqələrin daha intensiv şəkildə inkişafına nail olmaq fəaliyyətimizin prioritet
istiqamətlərindəndir. Azərbaycan diasporu Həştərxanın vilayət rəhbərliyi və ictimaiyyəti tərəfindən ən etibarlı
tərəfdaş və yaşanan inkişafa mühüm töhfələr verən zümrə kimi qəbul olunur.
Vətənimiz barəsində yüksək fikirdə olan Həştərxan ictimaiyyətinin ölkəmizə, xalqımıza, onun insanlarına
vurğunluğunu daha da artıran ən mühüm məqam burada ümummilli lider Heydər Əliyevə ucaldılan abidə, o
cümlədən adını daşıyan, gözəlliyi ilə riqqət doğuran parkdır. Təkcə Azərbaycanda deyil, bütün keçmiş Sovet
İttifaqı, postsovet məkanında böyük siyasi xadim kimi qəbul olunan Heydər Əliyevin abidəsinin Həştərxan
vilayətində də ucaldılması təsadüfi deyil. Çünki ulu öndər istər sovet, istərsə də postsovet dövründə Rusiya,
eləcə də onun vilayətləri, o cümlədən Həştərxanla Azərbaycanın, onun ayrı-ayrı inzibati ərazi strukturlarının,
xalqlarımızın qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafına böyük töhfələr vermişdir. Elə ona görə də Heydər Əliyevin
Həştərxandakı abidəsi həm rusiyalıların, həm də azərbaycanlıların qardaşlığının, dostluğunun, onların ruhən və
qəlbən birliyinin rəmzi kimi qiymətləndirilir.
Heydər Əliyev Fondunun əməkdaşlığa töhfələri misilsizdir
Sülhün möhkəmləndirilməsi, humanizmin və şəfqətin təşviq edilməsi mövqeyindən çıxış edən, habelə
humanitar və sosialyönümlü tədbir və layihələrin təşəbbüskarı, eləcə də təşkilatçısı olan Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi və himayəsi ilə Rusiyanın Həştərxan vilayətində çoxlu iri sosial və infrastruktur layihələri
həyata keçirilib. Bunlardan biri Həştərxan şəhərinin 11 nömrəli orta məktəbinin yenidən qurulmasıdır. Şəhərin
Bakı küçəsində yerləşən və ulu öndər Heydər Əliyevin adını daşıyan bu məktəbdə Heydər Əliyev Fondunun
təşəbbüsü və dəstəyi ilə genişmiqyaslı rekonstruksiya işləri aparılıb, müasir standartlara uyğun iki yeni korpus
inşa olunub, şagirdlərin təhsilinin lazımi səviyyədə təşkili üçün şərait yaradılıb, mebel və texniki avadanlıqlarla
təchiz edilib. Xatırladım ki, hələ 2011-ci ildə Rusiya-Azərbaycan dostluq körpüsünün təməli qoyulmuşdu.
Qısa zaman kəsiyində körpünün inşası başa çatdırılmış və 2012-ci il sentyabrın 12-də açılışı olmuşdu.
Həmin gün Heydər Əliyev parkında yaradılmış “Arzu” uşaq əyləncə şəhərciyinin açılışı, həmçinin
Heydər Əliyev Fondunun növbəti layihələrindən biri olan müqəddəs Knyaz Vladimirin məbədi önündə Knyaz
Vladimirin abidəsinin təməlqoyma mərasimləri keçirilmişdi. Mərasimlərdə Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri Leyla Əliyeva iştirak etmiş, çıxışı zamanı
Azərbaycanla Rusiya arasında əlaqələrin qarşılıqlı hörmətə, etimad və aşkarlığa əsaslandığını bildirmiş,
münasibətlərin bundan sonra da inkişaf edəcəyinə və möhkəmlənəcəyinə əminliyini ifadə etmişdi.
Həştərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkin körpünün açılmasını Həştərxan üçün mühüm tarixi
hadisə kimi dəyərləndirərək bu humanitar layihənin reallaşdırılmasına görə Heydər Əliyev Fonduna və onun
vitse-prezidenti Leyla Əliyevaya təşəkkürünü bildirmişdi. Cəmi 1 il 3 aydan sonra-2013-cü il dekabrın 20-də
Həştərxanda Leyla Əliyevanın iştirakı ilə Müqəddəs Vladimir məbədinin önündəki meydanda Knyaz
Vladimirin abidəsinin və onun yerləşdiyi ərazidə salınmış parkın təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir.
Həmin gün həmçinin Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Həştərxanda tikilmiş “Arzu” uşaq kafesinin açılışı
olmuş, o cümlədən Bakı küçəsində fondun dəstəyi ilə tikiləcək uşaq bağçasının təməli qoyulmuşdu. Ötən il
sentyabrın 29-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə bağçanın açılışı olmuşdur. Ümumi sahəsi 2800
kvadratmetr olan yarızirzəmili, 3 mərtəbəli, 140 yerlik uşaq bağçasında aparılan tikinti işləri uğurla başa
çatdırılıb, lazımi mebel və digər avadanlıqlarla təchiz edilib, ərazisində abadlıq və yaşıllaşdırma işləri həyata
keçirilib. Açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev və Həştərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkin
təbrik nitqləri söyləyib, rəmzi lenti kəsib və bağçaya baxış keçirərək uşaqlar üçün yaradılmış şəraitlə tanış
olublar. Azərbaycan dövlətinin və Heydər Əliyev Fondunun Həştərxanda həyata keçirdiyi layihələr vilayət və
şəhər rəhbərliyi tərəfindən daim yüksək qiymətləndirilmişdir. Qeyd edilənlərin məntiqi nəticəsidir ki,
Həştərxan Şəhər Duması əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan Rusiya-Azərbaycan
dostluğunun və strateji tərəfdaşlığın inkişafı və möhkəmlənməsində xidmətlərinə, Həştərxanda iri sosial- mədəni
və iqtisadi layihələrlə bağlı təşəbbüslərinə, bu layihələri və Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini
dəstəkləməsinə görə Prezident İlham Əliyevi “Həştərxan şəhərinin fəxri vətəndaşı” adına layiq görmüşdür.
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Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyevanın “Həştərxan vilayəti
qarşısındakı xidmətlərinə görə” ordeni, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın III
dərəcəli “Knyaginya Olqa” ordenləri ilə təltif olunması Həştərxanda həyata keçirilən layihələrə verilən
böyük dəyərin göstəricisidir.
Bakının Nərimanov rayonu ilə qardaşlıq əlaqələri ilbəil genişlənir
Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı fəaliyyətinin nəticəsi olaraq Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu ilə
Həştərxan vilayəti arasında sıx dostluq əlaqələri mövcuddur. Bu əlaqələr gündən-günə inkişaf edir və
möhkəmlənir. Nərimanov rayonu tərəfindən bu əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi istiqamətində son illər xeyli iş
görülüb. Qarşılıqlı əməkdaşlığın bariz nümunəsi kimi 2012-ci il dekabrın 19-da Nərimanov rayonu
ərazisində yeni salınan parkda Həştərxan vilayətinin qubernatoru Aleksandr Jilkinin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətinin iştirakı ilə “Bakı və Həştərxan dostluğu” abidəsinin təməlqoyma mərasimi keçirilmiş və 2013-cü
ilin noyabrında açılışı olmuşdur. İndiyədək Nərimanov rayonunun və Həştərxan vilayətinin rəhbərliyi dəfələrlə
qarşılıqlı səfərlər ediblər. Bu səfərlərin nəticəsi kimi humanitar və mədəni sahələrdə əlaqələr genişlənib. Demək
olar ki, hər il Həştərxan ictimaiyyətinin nümayəndələri, xüsusən məktəblilər Bakıya səfərə gəlir, ölkəmizlə tanış
olur, təcrübə mübadiləsi aparırlar. Artıq bu cür səfərlərin həyata keçirilməsi mütəmadi xarakter almaqla xoş
ənənəyə çevrilmişdir.
Ölkəmizin əldə etdiyi və gündən-günə miqyası genişlənən nailiyyətləri bütün dünya azərbaycanlılarının
milli şüurunu, özünüdərkini, Azərbaycanla bağlılıqlarını daha da möhkəmləndirir. Rusiyanın Həştərxan
vilayəti ilə formalaşan yüksək əməkdaşlıq modeli isə iki ölkənin xalqları və regionları arasında dostluğu
daha da dərinləşdirməklə yanaşı, burada yaşayan azərbaycanlıların qürur və fəxarət mənbəyinə çevrilib. Bu
əməkdaşlığın nəticəsidir ki, Azərbaycan diasporuna, azərbaycanlılara bütün Həştərxan vilayətində yerli
ictimaiyyət tərəfindən yüksək ehtiram və hörmət göstərilir. Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi uğurlu
diaspor siyastəti və o cümlədən Həştərxanda görülən işlər bizim gücümüzü, nüfuzumuzu daim artırır.
Təqdirəlayiq haldır ki, bu fəaliyyətimiz Azərbaycan dövləti və cənab Prezident tərəfindən də yüksək
qiymətləndirilir. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Həştərxan bölməsinin sədri Ədalət Hüseynovun 2011ci il iyulun 4-də Prezidentin sərəncamı ilə Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə
“Tərəqqi” medalı, həmçinin 2012-ci il martın 6-da isə Azərbaycan Respublikası ilə Rusiya Federasiyası
arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni ilə təltif edilməsi həm də diasporumuzun xidmətinə verilən böyük dəyər, misilsiz qayğıdır. Təbii ki,
bütün bunlar bizim məsuliyyətimizi daha da artırır. Ona görə ÜAK Həştərxan regional bölməsi bundan
sonra da bu bölgənin ictimai həyatında yaxından iştirak edəcək, Azərbaycan həqiqətlərinin Rusiya
ictimaiyyətinə çatdırılmasında, azərbaycanlıların daha sıx təşkilatlanmasında fəal olacaq.
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Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimləri keçirilmişdir
Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyi, Iğdır-Azərbaycan
Dil, Tarix və Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə tədbir
iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini bir dəqiqəlik sükütla yad edərək ulu öndərin abidəsinin
önünə tər qərənfillər qoyublar. İğdır ulu öndər Heydər Əliyev parkındakı abidənin qarşısında keçirilən anım
mərasimində çıxış edən İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Sərdar Ünsal Türk dünyasının ən görkəmli
liderlərindən olan Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türk xalqının qarşısındakı xidmətlərindən söhbət açıb.
S.Ünsal bildirib ki, müasir Azərbaycanın banisi Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu gün
Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək bölgənin lider dövlətinə çevrilib. O, Azərbaycanın və bütövlükdə Türk
dünyasının tarixində iz qoyan irimiqyaslı layihələrin altında onun imzası olduğunu deyib. Tədbirdə digər çıxış
edənlər ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türk dünyası üçün gördüyü işlərdən, həyat və
fəaliyyətindən geniş bəhs ediblər. Anım mərasimində iştirak edən İğdır Əmniyyət Müdiri Yüksel Babal TürkiyəAzərbaycan qardaşlığına böyük əhəmiyyət verərək "İki dövlət, bir millət” fəlsəfəsinin yaradıcısı Heydər Əliyevin
Türkiyədə sevilən lider olduğunu deyib.
Anım mərasimində Azərbaycanın Qarsdakı Baş konsulluğunun nümayəndəsi Fariz Cəfərov, bu ilin
iyununda Türkiyə Böyük Millət Məclisinə keçiriləcək seçkilərdə MHP-nin İğdırdan namizədləri İsa Yaşar Tezel,
Səfər Qaraqoyunlu, Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası Iğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri
Sərdar Ünsal, Iğdır-Azərbaycan Dil, Tarix və Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyinin sədri Ziya
Zakir Acar, Kipr Qaziləri Dərnəyinin sədri İsmet Tağal, Qafqaz Çeçen Dərnəyinin sədri Muharrem Çeçen, MHP
İğdır təşkilatının sədri Özcan Günsoy, İğdırdakı Heydər Əliyev Peşə liseyinin tələbələri yerli, iş adamları və
digər qonaqlar iştirak edib.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin (ÜAK) Ulyanovsk regional bölməsi tərəfindən qeyd olunub. Bu münasibətlə təşkilatın fəalları ulu
öndərin Ulyanovskdakı abidəsi qarşısına tər gül dəstələri qoyub və ümummilli liderin xatirəsini yad ediblər. Öz
fəaliyyətində Azərbaycan xalqının mədəni irsinin və adət-ənənələrinin qorunub saxlanmasına böyük diqqət
ayıran ÜAK-ın Ulyanovsk regional bölməsi bu şəhərdə Heydər Əliyevin abidəsinin ucaldılmasına da nail olub.
Hazırda bu ərazi Rusiya-Azərbaycan dostluq münasibətlərinin rəmzinə çevrilib və Heydər Əliyev meydanı adını
alıb. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş görüşdə Ulyanovsk
regional bölməsinin rəhbəri İslam Hüseynov çıxış edərək Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq arenada sürətli
inkişafında Heydər Əliyev siyasətinin əhəmiyyətindən danışıb: “Heydər Əliyevin uzaqgörənliyi, məntiqli siyasəti
və qeyri-adi istedadı sayəsində Azərbaycan siyasi, İqtisadi və digər sahələrdə böyük uğurlar əldə etməyə eləcədə
dünya ictimaiyyətində öz layiqli yerini tutmağa müvəffəq olub”. İ.Hüseynov ulu öndərin hər zaman
Azərbaycanın çiçəklənməsində misilsiz xidmətləri olan bir insan kimi yad ediləcəyini deyib. İstər ölkə daxilində,
istərsə də ölkənin hüdudlarında azərbaycanlıların birliyinə nail olan ümummilli liderin ideyalarının bu gün də öz
xalqını birləşdirməkdə davam etdiyi vurğulanıb.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə əlaqədar
Çexiyanın paytaxtı Praqada həvəskarlar arasında I Beynəlxalq Şahmat turniri təşkil olunub. Turnir ÇexiyaAzərbaycan İctimai Birliyinin təşkilatçılığı və Azərbaycan Respublikasının Çexiya Respublikasındakı
Səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilib. I Beynəlxalq Şahmat turnirində azərbaycanlı və çex həvəskar şahmatçılar iştirak
edib. Yarışın qalibləri müxtəlif hədiyyə və sertifikatlarla mükafatlandırılıb. Mükafatların təqdimat mərasimi
Azərbaycanın Çexiyadakı səfirliyində təşkil edilib. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Çexiyadakı Fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Fərid Şəfiyev Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin həyatı, fəaliyyəti, onun
Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətləri barədə danışıb. F.Şəfiyev eyni zamanda, Azərbaycanın şahmat
ənənələri, ölkəmizin idmanın bu növündə qazandığı uğurlardan bəhs edib. Sonda turnirin bütün iştirakçılarına və
qaliblərə təşəkkür edən F.Şəfiyev ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunmuş beynəlxalq şahmat turnirinin
növbəti illərdə ənənəvi şəkildə keçiriləcəyinə ümid etdiyini bildirib.
2015-ci il mayın 9-da Almaniya Federativ Respublikasının Köln şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət
Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 92-ci ildönümünə həsr
edilmiş növbəti boks və kikboks üzrə çempionat keçirilib. Çempionatda müxtəlif ölkələrin idmançıları ilə yanaşı
Azərbaycan boksçuları da iştirak edib. Elman Qazıbəyov 91 kq, Fərid Mayılov 75 kq, Rauf Ağayev 53 kq,
Bəxtiyar İskəndərzadə 61 kq çəki dərəcələrində güclərini sınayıb. Gərgin mübarizə şəraitində keçən döyüşdə
Elman Qazıbəyov, Rauf Ağayev, Fərid Mayılov rəqiblərinə vaxtından əvvəl qalib gələrək Heydər Əliyev
kəmərinə və kubokuna sahib olub.
12 may 2015
175

Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyi, Iğdır-Azərbaycan
Dil, Tarix və Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib
Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası İğdır Azərbaycan Evi Dərnəyi, Iğdır-Azərbaycan Dil,
Tarix və Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyi tərəfindən Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümü ilə əlaqədar anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə tədbir
iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini bir dəqiqəlik sükütla yad edərək ulu öndərin abidəsinin
önünə tər qərənfillər qoyublar.
İğdır ulu öndər Heydər Əliyev parkındakı abidənin qarşısında keçirilən anım mərasimində çıxış edən İğdır
Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Sərdar Ünsal Türk dünyasının ən görkəmli liderlərindən olan Heydər Əliyevin
Azərbaycan və Türk xalqının qarşısındakı xidmətlərindən söhbət açıb. S.Ünsal bildirib ki, müasir Azərbaycanın
banisi Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti nəticəsində bu gün Azərbaycan sürətlə inkişaf edərək bölgənin lider
dövlətinə çevrilib. O, Azərbaycanın və bütövlükdə Türk dünyasının tarixində iz qoyan irimiqyaslı layihələrin
altında onun imzası olduğunu deyib.
Tədbirdə digər çıxış edənlər ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan və Türk dünyası üçün gördüyü
işlərdən, həyat və fəaliyyətindən geniş bəhs ediblər. Anım mərasimində iştirak edən İğdır Əmniyyət Müdiri
Yüksel Babal Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığına böyük əhəmiyyət verərək "İki dövlət, bir millət” fəlsəfəsinin
yaradıcısı Heydər Əliyevin Türkiyədə sevilən lider olduğunu deyib.
Anım mərasimində Azərbaycanın Qarsdakı Baş konsulluğunun nümayəndəsi Fariz Cəfərov, bu ilin
iyununda Türkiyə Böyük Millət Məclisinə keçiriləcək seçkilərdə MHP-nin İğdırdan namizədləri İsa Yaşar Tezel,
Səfər Qaraqoyunlu, Türkiyə Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası Iğdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri
Sərdar Ünsal, Iğdır-Azərbaycan Dil, Tarix və Kültür Birliyini Yaşatma və Dəstəkləmə Dərnəyinin sədri Ziya
Zakir Acar, Kipr Qaziləri Dərnəyinin sədri İsmet Tağal, Qafqaz Çeçen Dərnəyinin sədri Muharrem Çeçen, MHP
İğdır təşkilatının sədri Özcan Günsoy, İğdırdakı Heydər Əliyev Peşə liseyinin tələbələri yerli, iş adamları və
digər qonaqlar iştirak edib.
12 may 2015
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Azərbaycan-Slavyan Gəncləri Assosiasiyası (ASGA) və Azərbaycan Respublikasının Polşadakı səfirliyi
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş
tədbir keçirib
Azərbaycan-Slavyan Gəncləri Assosiasiyası (ASGA) və Azərbaycan Respublikasının Polşadakı səfirliyi
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş tədbir
keçirib. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Polşadakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən Həsənov,
Səfirliyinin müşaviri Ülvi Baxşəliyev, ASGA-nın sədri Səbuhi Abbasov, təşkilatın Polşa nümayəndəliyinin sədri
Anar Məmmədov, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və tələbə gənclər iştirak edib.
Tədbirdən öncə Polşada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Varşavanın Mərkəzindən səfirliyə doğru
velosiped turu təşkil olunub. Velotur iştirakçıları əllərində Azərbaycan bayrağı ilə bir neçə kilometr qət edib.
Tədbiri Azərbaycan Respublikasının Polşadakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən Həsənov açaraq ulu Öndər
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən, Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərindən danışıb. Daha sonra
ASGA-nın sədri Səbuhi Abbasov çıxış edərək ümummilli liderin hakimiyyətə qayıdışının Azərbaycan üçün
böyük qurtuluş olduğunu vurğulayıb. Bildirib ki, məhz ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasətin Cənab Prezident
İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilməsi nəticəsində Azərbaycan bu gün böyük inkişaf yolu keçib. Çıxışlardan
sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən film iştirakçılara təqdim olunub.
Sonda ASGA İdarə Heyəti adından bir sıra şəxslərə Fəxri diplom və mükafatlar təqdim olunub.
Qeyd edək ki, anım mərasimi “Heydər Əliyev polyakların gözü ilə” layihəsi çərçivəsində baş tutub.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında QHT-lərə Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata
keçirilən layihə çərçivəsində Varşavanın mərkəzində “Bakı-2015: Birinci Avropa Oyunları polyakların gözü ilə”
adlı sərginin keçirilməsi də planlaşdırılıb.
13 may 2015
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Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin (MAU) Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun beynəlxalq
hüquq kafedrasının professoru, "Azərbaycançılıq İnstitutu" beynəlxalq ictimai təşkilatının həmtəsisçisi
Arif Cəmil oğlu Quliyev Ukrayna Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü seçilib
Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun fəallarından biri, Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin (MAU)
Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru, "Azərbaycançılıq İnstitutu"
beynəlxalq ictimai təşkilatının həmtəsisçisi Arif Cəmil oğlu Quliyev Ukrayna Elmlər Akademiyasının həqiqi
üzvü seçilib.
Arif Quliyev təhsil sahəsinin inkişafına verdiyi böyük töhfəsinə, sanballı əmək nailiyyətlərinə və yüksək
peşəkarlığına görə "Ukraynanın əməkdar təhsil işçisi" fəxri adına da layiq görülüb.
Qeyd edək ki, hüquq elmləri doktoru Arif Quliyevin Azərbaycanın dövlət, habelə diplomatiya xidməti, o
cümlədən Ukraynanın elm və tədris sahəsində çox böyük təcrübəsi var. O, terrorizmə qarşı mübarizənin
beynəlxalq hüquqi tənzimi mexanizmlərinin və prezidentlik təsisatının kompleks tədqiqi, terrorizmə qarşı
mübarizədə prezidentlik təsisatının fəallaşdırılması modellərinin milli xüsusiyyətlərinin və səciyyəvi cəhətlərinin
araşdırılması, milli qanunvericilikdə beynəlxalq antiterror normalarının həyata keçirilməsi sahəsində fəaliyyət
istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsi mövzusunda bir sıra elmi əsərlərin müəllifidir.
13 may 2015
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Türkiyədə təhsil alan 160 ölkədən 80 min tələbənin iştirakı ilə VIII Beynəlxalq Tələbə Festivalı təşkil edilib
Türkiyədə təhsil alan 160 ölkədən 80 min tələbənin iştirakı ilə VIII Beynəlxalq Tələbə Festivalı təşkil edilib.
Ölkənin 33 şəhərində, o cümlədən Əskişəhərdə keçirilmiş festivalda Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi
Azərbaycan guşəsi yaradaraq çox sayda vizual materiallar, kitablar, bukletlər, milli suvenirlər, Azərbaycanın
milli geyimlərini, Azərbaycanın müxtəlif guşələrinin əks etdirən rəsm əsərlərini nümayiş etdirib.
Festival zamanı Azərbaycanlı tələbələrin ifasında milli musiqi və rəqslər tədbir iştirakçıları tərəfindən böyük
maraqla qarşılanıb. Eyni zamanda dərnək tərəfindən Azərbaycan stendində yazıçı Ali Ekincielin “Qarabağ
gündəliyi” kitabının təqdimatı keçirilib.
Qeyd edək ki, Beynəlxalq Tələbə Festivalı Beynəlxalq Tələbə Təşkilatları Federasiyası və Türkiyə Gənclik
Vəqfinin birgə təşkilatçılığı ilə 2012-ci ildən etibarən mütəmadi olaraq keçirilir. Festivalın məqsədi Türkiyənin
müxtəlif universitetlərində təhsil alan xarici tələbələrin təşkilatçılıq qabiliyyətini inkişaf etdirmək, onların
arasında birlik və həmrəyliyi gücləndirmək, əcnəbi tələbələrin öz mədəniyyətini tanıtması üçün imkanlar
yaratmaqdır.
14 may 2015
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Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstərən Bruklin Bakı Dostluq Assosiasiyasının sədri Marietta
Rozentalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirib
ABŞ-ın Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstərən Bruklin Bakı Dostluq Assosiasiyasının sədri Marietta
Rozentalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirib.
Görüşdə yeni yaradılmış Assosiasiyanın fəaliyyət istiqamətləri və iş planına dair geniş müzakirə aparılıb.
Marietta Rozental Azərbaycan diasporu ilə yəhudi icmasının üzvləri arasında sıx əməkdaşlığın olduğunu və bu
əlaqələrin daha da inkişaf etdiriləcəyini vurğulayıb.
Marietta Rozental Bruklin Meri Erik Adamsın adından Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə təltifnamə
təqdim edib. Təltifnamə Azərbaycanın mədəni irsinin, tarixinin təbliğinə, eləcə də Bruklin Bakı Dostluq
Assosiasiyasının missiyasının inkişafına, mədəni əlaqələrin qurulmasına, gənclərin inkişafına, turizm və biznesin
təşviqinə verdiyi töhfələrə görə təqdim olunub.
Görüşdə Dövlət Komitəsini IV Ərazi şöbəsinin müdiri Cavanşir Vəliyev təmsil edib.
Xatırladaq ki, keçən il Azərbaycanla ABŞ və iki ölkənin rayonları, eləcə də şəhərləri arasında mövcud
əlaqələri, əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə Nyu-York şəhərinin Bruklin Boro inzibati rayonu ilə Bakının
Səbayel rayonu arasında Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Protokolu imzalanıb.
Qeyd edək ki, əslən Bakı yəhudisi olan və uzun illərdir ABŞ-da yaşayan Marietta Rozental Bruklin
meriyasının xoşməramlı səfiridir. Marietta Rozentaln rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıya səfərinin
məqsədi isə mayın 18-19-da keçiriləcək 3-cü Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak
etməkdir.
15 may 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi təşkilatçılığı ilə bu
gün Riqada liderlərin növbəti toplantısı öz işinə başlayır
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi təşkilatçılığı ilə bu
gün Riqada liderlərin növbəti toplantısı öz işinə başlayır. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan
sabiq dövlət və hökumət başçıları Avropa Birliyinin “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına və bu ilin aprelində
keçirilmiş III Qlobal Bakı Forumunun nəticələrinə dair müzakirələr aparacaq.
İki gün davam edəcək toplantıda Avropa Qonşuluq Siyasətinin ümumi strateji məqsədləri və nəticələri,
Avropanın bugünkü mövqeyi, Qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsinə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin verə biləcəyi töhfələr barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılacaq.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra VikeFrayberqa, Rumıniyanın eks-prezidenti Emil Konstantinesku, Bosniya və Hersoqovinanın keçmiş Baş naziri
Zlatko Laqumciya, Moldovanın keçmiş dövlət başçısı Petru Luçinski, Albaniyanın sabiq Prezident Recep
Meydani iştirak edəcək.
Bundan başqa, müzakirələrə Slovakiyanın sabiq hökumət başçısı İveta Radikova, Bolqarıstanın eksprezidenti Petar Stoyanov, Serbiyanın sabiq dövlət rəhbəri Boris Tadiç, Sloveniyanın keçmiş Prezidenti Danilo
Turk, Ukraynanın keçmiş rəhbəri Viktor Yuşşenko, Latviyanın eks-prezidenti Valdis Zatlers də qatılacaq.
Qeyd edək ki, mayın 18-də axşam toplantı iştirakçılarının şərəfinə ziyafət verilib.
18 may 2015
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Latviyanın Baş naziri xanım Laimdota Strauyuma Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan
Avropa ölkələrinin sabiq dövlət və hökumət rəhbərlərini qəbul edib
Mayın 19-da Latviyanın Baş naziri xanım Laimdota Strauyuma Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
üzvü olan Avropa ölkələrinin sabiq dövlət və hökumət rəhbərlərini qəbul edib. Görüşdə Avropa Birliyi ilə “Şərq
tərəfdaşlığı” proqramına üzv ölkələr arasında vacib strateji əməkdaşlıq məsələləri, eləcə də mayın 21-22-də
Riqada keçiriləcək Şərq Tərəfdaşlığı Sammitinin gündəliyi müzakirə edilib.
Latviya Baş naziri ilə görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq
Prezidenti Vayra Vike-Frayberqa, bu ölkənin digər eks-prezidenti Valdis Zatlers, Serbiyanın sabiq dövlət rəhbəri
Boris Tadiç, Rumıniyanın eks-prezidenti Emil Konstantinesku, Sloveniyanın keçmiş Prezidenti Danilo Turk,
Bolqarıstanın eks-prezidenti Petar Stoyanov, Moldovanın keçmiş dövlət başçısı Petru Luçinski iştirak edib.
Slovakiyanın sabiq hökumət başçısı İveta Radikova, Bosniya və Hersoqovinanın keçmiş Baş naziri Zlatko
Laqumciya, Yunanıstanın sabiq Baş naziri George Papandreou və Ukraynanın keçmiş rəhbəri Viktor Yuşşenko
da xanım Laimdota Strauyuma ilə görüşə qatılanlar arasında olub.
Sabiq dövlət və hökumət rəhbərləri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi “Avropa Birliyi və onun qonşuluq siyasəti” mövzusunda keçiriləcək
toplantıda iştirak etmək üçün Riqada səfərdədir.
19 may 2015
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Azərbaycançılıq ideologiyasının banisi
Zöhrab Əliyev,
Novosibirsk şəhəri, iş adamı
Azərbaycan tarixinin önəmli bir dövrü — ötən əsrin ikinci yarısı və XXI əsrin başlanğıcı məhz Heydər
Əliyevin adı ilə bağlıdır. Əbədiyaşar ümummilli liderimiz, bütün dövrlərin ən böyük azərbaycanlısı —
Heydər Əliyev şərəfli bir həyat yolu keçmiş, öz ömrünü Azərbaycan xalqının xoşbəxtliyinə, dövlətimizin
inkişafına və tərəqqisinə həsr etmişdir.
Fenomenal zəkaya malik bu əzəmətli şəxsiyyətin Vətən və millət qarşısında xidmətləri onu xalqın idealına,
müstəqil Azərbaycanın rəmzinə çevirmişdir. Heydər Əliyev və müstəqil Azərbaycan. Bu iki məfhumu birbirindən ayırmaq mümkün deyil. Heydər Əliyev deyəndə güclü, qüdrətli Azərbaycan gözümüzün önündə
canlanır, Azərbaycan deyəndə isə qeyri-ixtiyari olaraq bu böyük, əzəmətli şəxsiyyəti, dahi insanı düşünür,
ehtiramla anırıq.
Ulu öndər ömrünün 30 ildən çoxunu Azərbaycan dövlətinin inkişafına və mökəmlənməsinə, Azərbaycan
dilinin, milli-mənəvi dəyərlərimizin, adət və ənənələrimizin qorunub yaşamasına, Azərbaycançılığın bir
ideologiyaya, məfkurəyə çevrilməsinə həsr etmişdir. İki əsrin qəhrəmanı, dünya şöhrətli ümummilli liderimiz
hakimiyyətdə olduğu hər iki dövrdə misilsiz təşəbbüskarlıq, fədakarlıq, yorulmaz fəaliyyət göstərərək
respublikamızda sənayenin, kənd təsərrüfatının, elmin, təhsilin, səhiyyənin, mədəniyyətin və cəmiyyətin digər
sahələrinin yüksək inkişafına nail olmuşdur. 1970-1985-ci illər Azərbaycanın quruculuq salnaməsinə ən parlaq
səhifələr kimi daxil olmuşdur. O dövrdə respublikada xalq təsərrüfatının hərtərəfli yüksəlişi və intensiv
inkişafı təmin edilmiş, xalqın maddi rifah halı yüksələrək keyfiyyətcə yeni mərhələyə daxil olmuşdur.
Respublikamızın Ümumittifaq əmək bölgüsündə payı, həmçinin Sovet İttifaqının xarici iqtisadi əlaqələrində
iştirakı əhəmiyyətli dərəcədə artmışdır. Bu illərdə yüksək ixtisaslı, peşəkar kadrların hazırlanmasına da ciddi
fikir verilmişdir. Respublikanın ali məktəblər şəbəkəsi əhəmiyyətli dərəcədə genişləndirilmiş, onların strukturu,
maddi-texniki bazası yeni dövrün tələblərinə uyğun təkmilləşdirilmişdir. Sürətlə inkişaf edən ölkə
iqtisadiyyatının ixtisaslı mütəxəssislərə ehtiyacını ödəmək üçün keçmiş SSRİ-nin 170 aparıcı, nüfuzlu ali
təhsil və elm ocağına 3500 azərbaycanlı gənc göndərilmişdir. O dövrdə hər il respublikadan kənara 800-dən
artıq tələbənin göndərilməsi gözəl bir ənənə halını almışdır.
Ümummilli lider həmin illərdə Moskvanın ciddi etirazına baxmayaraq, Cəmşid Naxçıvanski adına orta
ixtisas təhsili verən hərbi məktəbin Azərbaycanda açılmasına nail oldu. Bakıda Ali Ümumqoşun Komandirləri
Məktəbinin rəhbərliyi və müəllim heyəti qısa bir zamanda milliləşdirildi. Hərbi məktəblər azərbaycanlı tələbələr
hesabına komplektləşdirildi. Gənclərin keçmiş SSRİ-nin ali hərbi məktəblərinə qəbuluna diqqət artırıldı. Bütün
bunlar Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün hesablanmış, qüdrətli kadr potensialının formalaşmasına böyük təsir
göstərmişdir. Uzaqgörən, bacarıqlı, müdrik rəhbər və dahi səxsiyyət kimi SSRİ-nin hüdudlarından kənarda da
böyük nüfuz qazanmışdır. Bu danılmaz faktdır ki, hələ sovetlər dövründə xalqımızı, Azərbaycanı Heydər
Əliyevə görə tanıyırdılar.
Mənim həyatımın və fəaliyyətimin 30 ildən çoxu Altay diyarı ilə bağlıdır. 1983-1986-cı illərdə Uzaq Şərqdə
hərbi xidmətdə olmuşam. O dövrdə xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev SSRİ-nin rəhbərlərindən biri idi.
Sov.İKP MK Siyasi Bürosunun üzvü, SSRİ Nazirlər Soveti sədrinin birinci müavini kimi möhtəşəm, məsul
bir vəzifədə çalışırdı. Biz qürbətdə yaşayan azərbaycanlılar onun adı, parlaq şəxsiyyəti, böyük hörməti, nüfuzu
ilə fəxr edir, qürur duyurduq. Əliyev soyadını daşıdığıma görə qeyri millətlərin nümayəndələri tez-tez sual edib
qohumluq əlaqələrimizlə maraqlanırdılar. Mən isə onlara cavab verirdim ki, Heydər Əliyev dünyanın dörd
tərəfinə səpələnmiş azərbaycanlıların lideri, mənəvi dayağı, fəxri və iftixarıdır. Moskvada çalışarkən Heydər
Əliyevə ən ağır, geridə qalmış sahələri inkişaf etdirmək, dirçəltmək etibar olunmuşdur. O dövrün nəhəng
layihəsi sayılan Baykal-Amur Magistralının tikintisinə də möhtərəm Heydər Əliyev rəhbərlik edirdi. Altay
diyarının sakinləri Heydər Əliyevə hədsiz məhəbbət bəsləyirdilər. 1985-ci ilin seçkilərində onun SSRİ Ali
Sovetinə namizədliyini də irəli sürmüşdülər. Tale elə gətirdi ki, mən 2003-2012-ci illərdə Altay diyarından
Rusiya Dövlət Dumasının deputatı olan Andrey Fillipoviç Knorrun köməkçisi, 2007-2011-ci illərdə isə
Yarovoye şəhər dumasının deputatı oldum. 80-ci illərdə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında işləmiş, uzun
illər Barnaul şəhərində məsul vəzifələrdə çalışmış Çoban Aleksandr Aleksandroviçlə səmimi dostluq əlaqələri
qurdum. O, mənə 1985- ci ildə Heydər Əliyevin deputatlığa namizəd kimi seçicilərlə görüşlərindən, insanlara
həssas, qayğıkeş münasibətindən, rusların ona hədsiz məhəbbətindən, onu sovet dövlətinin başçısı kimi
görmək arzusundan danışdıqca qəlbim iftixarla döyünür, xalqımızın yetirdiyi bu böyük, dahi insanla, əvəzsiz
şəxsiyyətlə fəxr edirdim.
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Aleksandr Aleksandroviç deyirdi ki, Heydər Əliyevin Altay diyarına hər gəlişi diyarın inkişafına, tərəqqisinə,
insanların rifah halının yaxşılaşmasına yol açırdı. BAM kimi nəhəng obyektin tikintisi də ulu öndərin adı,
yüksək qayğısı, yorulmaz fəaliyyəti ilə bağlıdır. Müdrik rəhbərin diyara səfərlərini yaşlı nəslin nümayəndələri
bu gün də iftixarla, razılıq hissilə xatırlayırlar. Bu səfərlər zamanı Heydər Əliyev sadə zəhmət adamları ilə
görüşür, onlarla səmimi ünsiyyət qurur, problemlərinin həllinə konkret köməklik göstərirdi. Keçən əsrin 80-ci
illərinin ortalarında xarici mətbuatda belə bir fikrə tez-tez rast gəlmək olurdu ki, əgər SSRİ dağılarsa yalnız
dörd respublika: Rusiya, Azərbaycan, Ukrayna və Qazaxıstan müstəqil dövlət kimi yaşaya bilər. Ümummilli
lider böyük uzaqgörənliklə hələ sovet dönəmində respublikamızı sürətlə inkişaf etdirərək onun gələcək
müstəqilliyi üçün möhkəm təməl yaratmışdır. Ulu öndər böyük təzyiqlər və ciddi nəzarətlə üzləşməsinə
baxmayaraq, milli ruhun sıxışdırılmasına yol verməmiş, xalqımızın tarixi keçmişini, milli mənliyini,
mədəniyyətini və adət-ənənələrini inkişaf etdirmişdir. 1972-ci ilin ortalarında yazıçılardan biri ona “Yoldaş
Əliyev, Siz azərbaycanca nə gözəl danışırsınız” deyəndə Heydər Əliyev gülümsəyərək belə cavab vermişdir:
“Sən niyə mənim rusca danışmağıma deyil, Azərbaycanca danışmağıma təəccüb edirsən? Bu dil mənim ana
dilimdir. Mən bu dili gözəl bilməliyəm. Eləcə də hamımız...”. Hakimiyyətə gəldiyi ilk günlərdən Azərbaycan
dilinə həqiqi dövlət dili statusu qazandırmağa çalışmış, dilimizi adi ünsiyyyət vasitəsindən elm və siyasət
dilinə, dövlət dilinə çevirmişdir. Məhz müdrik rəhbərin qətiyyəti, əzmkarlığı sayəsində 1978-ci ildə Azərbaycan
SSR-in Konstitusiyasında Azərbaycan dili dövlət dili kimi təsbit olunmuşdur.
Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi hər iki dövrü fəxrlə ölkəmizin sürətli inkişaf və intibah dövrü
adlandırmaq olar. Görkəmli tarixi şəxsiyyətlər bütün zamanlarda, öz xalqının ən çətin, taleyüklü anlarında
hakimiyyətə gələrək xalqını, Vətənini bəlalardan, faciələrdən xilas ediblər. Heydər Əliyev də ikinci dəfə xalqın
təkidli tələbi ilə yenicə əldə etdiyimiz dövlət müstəqilliyinin itirilməsi ərəfəsində, milli və vətəndaş
qarşıdurmasının başlandığı, xalqımızın olum və ölüm dilemması ilə üzləşdiyi bir vaxtda hakimiyyətə gəldi.
Müdrik rəhbər qısa vaxtda ölkədə vətəndaş müharibəsinin, xaosun, hakimiyyət boşluğunun, siyasi, iqtisadi və
hərbi böhranın, kriminal gərginliyin qarşısını aldı. Ölkədə siyasi sabitlik bərqərar edildi. Cəbhə xəttində atəşkəsə
nail olundu. Dövlət və ordu quruculuğu prosesləri sürətləndi. Müstəqil Azərbaycan dövləti məhv olmaqdan xilas
edildi. 1994-cü ildə “Əsrin müqaviləsi” imzalandı.
Ölkənin davamlı iqtisadi inkişafı naminə islahatlar aparıldı. Bütün sahələrdə tərəqqinin, yüksəlişin əsası
qoyuldu. Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyi möhkəmləndi. Ümummilli lider xalqımızın əsrlər boyu
həsrətini çəkdiyi müstəqil dövlət arzusunu tam reallaşdırdı. Sözün əsl mənasında Heydər Əliyev müstəqil, yeni
Azərbaycanın qurucusu və memarıdır. Bu dahi şəxsiyyətin tarixi xidmətlərindən biri də dünya
azərbaycanlılarını ümummilli ideya və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında birləşdirməklə Azərbaycançılıq ideyasını
və məfkurəsini formalaşdırmasıdır. Ulu öndər uzaqgörənliklə xalqımızın birliyini, həmrəyliyini təmin edən
amilləri səciyyələndirərək demişdir: “Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən Azərbaycançılıq ideyasıdır,
Azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə edəndən sonra Azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi
həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan soydaşlarımız üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu
ideya ətrafında birləşmişik. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin olunması
deməkdir”. Müstəqil Azərbaycanı gələcəyə aparan strateji istiqamətləri müəyyənləşdirən ulu öndərin
Azərbaycançılıq ideyasını dönmədən həyata keçirməsi nəticəsində respublikamız bir dövlət kimi zamanın sərt
və ağır sınaqlarından çıxmış, çiçəklənən, müasir Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının inam, ümid,
pənah yerinə çevrilmişdir. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada soydaşlarımız yaşamasın. Onların sayı
Azərbaycanı müqəddəs Vətən sayanların sayı qədərdir.
Ümummilli liderimiz dünyanın müxtəlif guşələrinə səpələnmiş soydaşlarımızı Azərbaycançılıq məfkurəsi
ətrafında bir yerə topladı, bir bayraq, bir amal uğrunda birləşdirdi. 2001-ci ilin noyabrında ilk dəfə ulu
öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyilə Bakı şəhərində Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı keçirildi. Müdrik
rəhbər qurultayda söylədiyi proqram xarakterli nitqində demişdir: “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası
Azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz
Azərbaycançılığı — Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”.
Məhz bu tarixi qurultaydan sonra dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində Azərbaycan icmaları mütəşəkkil diaspor kimi
formalaşmağa başladı. Ölkəmizdə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsi (hazırda
Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi adlanır) yaradıldı. Müdrik rəhbər xarici dövlətlərə səfərləri zamanı orada
yaşayan soydaşlarımızla görüşür, onları birliyə, həmrəyliyə, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağa
çağırırdı, milli-mənəvi dəyərlərə xüsusi önəm verirdi. Xalqın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunmasını və inkişaf
etdirilməsini Azərbaycançılığın başlıca amili hesab edirdi. Ulu öndər çıxışlarının birində demişdir: “Moskvadan
gələn nümayəndələr gedib bizim şəhərləri, kəndləri gəzirlər, gəlib mənə təəccüblə deyirlər ki, biz gedən yerdə
10-15 gənc oturmuşdu. Bizi görən kimi hamı ayağa qalxdı.
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Biz təəccüb etdik. Necə oldu ki, bunlar ayağa qalxdılar? Bəs niyə belədir? Cavab verdim ki, bu təbii haldır.
Dedilər ki, Rusiyada bir kəndə, şəhərə getsək bizi görüb heç danışdırmayacaqlar, heç bizə fikir verməyəcəklər.
Amma burada bunlar ayağa qalxdılar. Dedim ki, bu bizim xalqımızın xüsusiyyətidir, millətimizin mentalitetidir.
Bu, kiçiyin böyüyə hörmətidir. Bu, ev sahibinin qonağa hörmətidir”. Ulu öndərin müstəsna xidmətləri
xalqımızın yaddaşına əbədi həkk olunmuşdur. Bu gün Heydər Əliyev siyasi kursunu onun layiqli varisi
möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Ölkəmizdə diaspor quruculuğu artıq dövlət
siyasətinin tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Azərbaycan Prezidentinin sərəncamları ilə Bakı şəhərində Dünya
azərbaycanlılarının II və III qurultayları keçirilmişdir.
Dövlətimizin başçısı dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması, diaspor quruculuğu kimi mühüm məsələləri
daim diqqət mərkəzində saxlayır. Ölkəmizin milli mənafe və maraqlarının beynəlxalq aləmdə yüksək səviyyədə
qorunması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə obyektiv və dolğun şəkildə çatdırılması sahəsində
xaricdə yaşayan soydaşlarımız qarşısında çox mühüm vəzifələr durur. Ümummilli liderin “Yaşadığın ölkənin
nümunəvi vətəndaşı ol, öz tarixi Vətənini də unutma” tövsiyəsi hər birimizin fəaliyyət devizinə çevrilmişdir.
Yarovoye şəhərində “Arsal-Kimyaçı” futbol komandasının rəisi kimi komandaya, uşaq incəsənət məktəbinə,
yerli əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yardım göstərmiş, “Yüzilliyin mesenantı” Beynəlxalq
Xeyriyyə Fondunun layihələrinin həyata keçirilməsinə dəstəyimi əsirgəməmişəm.
Uzaq diyarda həmyerlilərimizin hüquqlarının qorunmasına, onların problemlərinin həllinə yaxından kömək
etməyə çalışıram. Ana dilimizi, zəngin mədəniyyətimizi yaşatmaq, milli adət-ənənələrimizi qorumaq, ölkəmiz
haqqında həqiqətləri Rusiyanın uzaq diyarında yaşayan müxtəlif millətlərin nümayəndələrinə çatdırmaq təmsil
olunduğum diasporun fəaliyyətində əsas yer tutur. Bu məqsədlə müxtəlif mərasimlər keçirir, milli və dövlət
bayramlarımızı yüksək səviyyədə qeyd edirik. Ən ağrılı problemimiz olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
hər birimizi düşündürür. Ermənilərin əsrlər boyu xalqımıza qarşı törətdiyi etnik təmizləmə, soyqırımı və
işğalçılıq siyasəti barədə Novosibirsk şəhər ictimaiyyətinə, burada fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlara
məlumatlar çatdırırıq. Azərbaycanla, dünyaya göz açdığım Lerik rayonu ilə müntəzəm əlaqə saxlayıram.
Əhalinin yüksələn həyat səviyyəsi, güclənən iqtisadiyyat, respublikamızın ən ucqar dağlıq ərazisində yerləşən
Lerikin sürətli inkişafı, tərəqqisi məni hədsiz dərəcədə sevindirir. Boya-başa çatdığım Göydərə kəndində
aparılan abadlıq-quruculuq işlərinə dəstək olur, hər il kənd məktəbində üç nəfər əlaçı şagirdi mükafatlandırıram.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hər bir çıxışı, nitqi dövlətçilik, Vətənə sevgi, Azərbaycançılıq dərsidir.
Cənab Prezidentin söylədiyi “Bizim bir Vətənimiz var — Azərbaycan! Bizim bir dilimiz var — Azərbaycan
dili! Bizim ümumxalq ideologiyamız var — Azərbaycançılıq məfkurəsi! Mən arzu edirəm ki, dünyada yaşayan
bütün azərbaycanlılar həmişə bir yerdə olsunlar. Həmişə bilsinlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti
dayanır və onlar hər zaman Azərbaycan dövlətinə arxalana bilərlər” tövsiyəsi bizi Vətən naminə sıx birləşməyə,
fəaliyyətimizi daha da genişləndirməyə ruhlandırır.
“Respublika”.-2015.-19 may.-N 105.-S.13.
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Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin Kaluqa vilayəti üzrə mədəniyyət məsələləri müşaviri,
azərbaycanlı rəssam 75 yaşlı Sadıq İman oğlu Bağırov dünyasını dəyişib
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin Kaluqa vilayəti üzrə mədəniyyət məsələləri müşaviri,
azərbaycanlı rəssam 75 yaşlı Sadıq İman oğlu Bağırov dünyasını dəyişib. Mərhumla vida mərasimi Azərbaycan,
Tatarıstan və Dağıstan diasporunun nümayəndələri iştirakı ilə Kaluqa şəhərində keçirilib və onun nəşi Kaluqanın
Litvinski məzarlığında torpağa tapşırılıb.
Tanınmış ictimai xadim Sadıq Bağırov 1940-cı ildə Bakı şəhərində anadan olub, 1978-ci ildən Kaluqada
yaşayır. Rusiya Rəssamlar İttifaqının üzvü olan Sadıq Bağırov şəhər, vilayət, və respublika sərgilərinin iştirakçısı
idi. Yaratdığı onlarla rəsm əsəri hazırda Azərbaycan, Rusiya, Ukrayna, ABŞ, Fransa, İtaliya, Almaniya,
Yuqoslaviya, Polşa və Braziliyada şəxsi kolleksiyalarda saxlanılır.
Allah rəhmət eləsin!
20 may 2015
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və İdarə heyətinin üzvlərindən

Zati-aliləri,
Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş vermiş və insan tələfatı ilə nəticələnmiş yanğın hadisəsi barədə
xəbər bizi son dərəcə sarsıtdı. Sizin kədərinizi bölüşür və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə
Heyətinin üzvləri adından Sizə, həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına və bütün Azərbaycan xalqına dərin hüznlə
başsağlığı veririk.
Həmsədrlər:
Latviya Respublikasının Prezidenti Vayra Vike-Freyberqa (1999-2007)
İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmail Serageldin
İdarə heyətinin üzvləri:
Bolqarıstanın Prezidenti Petar Stoyanov (1997-2002)
Rumıniyanın Prezidenti Emil Konstantinesku (1996-2000)
Serbiyanın prezidenti Boris Tadiç (2004-2012)
Ukraynanın prezidenti Viktor Yuşşenko (2005-2010)
21 may 2015
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq dövlət və hökumət başçıları Avropa
Birliyinin “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına və bu ilin aprelində keçirilmiş III Qlobal Bakı Forumunun
nəticələrinə dair müzakirələr aparmaq məqsədilə Riqada toplaşmışlar
21-22 may tarixlərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq dövlət və hökumət başçıları
Avropa Birliyinin “Şərq Tərəfdaşlığı” Proqramına və bu ilin aprelində keçirilmiş III Qlobal Bakı Forumunun
nəticələrinə dair müzakirələr aparmaq məqsədilə Riqada toplaşmışlar.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra VikeFrayberqa, Rumıniyanın eks-prezidenti Emil Konstantinesku, Bosniya və Herseqovinanın keçmiş Baş naziri
Zlatko Laqumciya, Moldovanın keçmiş dövlət başçısı Petru Luçinski, Albaniyanın sabiq Prezidenti Rexep
Meydani və başqaları iştirak etmişlər. Toplantıda Avropa Qonşuluq Siyasətinin ümumi strateji məqsədləri və
nəticələri, Avropanın bugünkü mövqeyi, Qonşuluq siyasətinin həyata keçirilməsinə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin verə biləcəyi töhfələr barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
21-22 may 2015
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Avropada fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımız fəallaşır
Fransadakı Azərbaycan icması Bako Saakyan və onu müşayiət edən şəxslərin mayın 17-19-da
Fransaya səfərini pisləyən bəyanat yayıb
Fransadakı Azərbaycan icması Azərbaycan Respublikasının Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş ərazilərində
qanunsuz yaradılan, heç bir ölkə və beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmayan qondarma rejimin nümayəndəsi
Bako Saakyan və onu müşayiət edən şəxslərin mayın 17-19-da Fransaya səfərini pisləyən bəyanat yayıb.
Bəyanatda eyni zamanda Drom departamentinin Villörbann və Sarsel şəhərləri ilə hazırda işğal altında olan
Azərbaycanın mədəniyyət beşiyi Şuşa və Ağdərə şəhərləri arasında "dostluq və qardaşlıq xartiyası"nın
imzalanmasına qarşı etiraz ifadə olunur. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycanın qədim şəhərləri olan Şuşa və
Ağdərə 20 ildən artıqdır ki, Ermənistanın işğalı altındadır. İstər separatçı rejimin "prezidenti"nin Fransaya
səfərinin, istərsə də işğal altında olan Azərbaycanın iki şəhəri ilə "dostluq və qardaşlıq xartiyası"na dair
sənədin imzalanmasının heç bir beynəlxalq hüquqi əsası yoxdur. Bu, yalnız Azərbaycanla Fransa arasında
inkişaf etməkdə olan dostluq əlaqələrinə xələl gətirə bilər. Sənəddə vurğulanır ki, Fransa Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü və suverenliyini tanıyıb. Buna görə də Azərbaycanın işğal altındakı Şuşa və Ağdərə şəhərləri ilə
Fransanın Drom departamentinin Villörbann və Sarsel şəhərləri arasında "əməkdaşlıq və dostluq xartiyası"na
dair sənədin imzalanması beynəlxalq hüquq prinsiplərinə tamamilə ziddir.
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal edildiyi, bir milyondan
artıq azərbaycanlının doğma yurdlarından silah gücünə çıxarıldığı, əsir və girov götürülən günahsız
soydaşlarımızın erməni düşərgələrində insanlığa yaraşmayan işgəncələrə məruz qaldığı və onların taleyindən
heç bir xəbər olmadığı bəyanatda öz əksini tapıb. Bəyanatda həmçinin Ermənistanın işğalı altında olan
Azərbaycan ərazilərində minlərlə evin və inzibati binanın, məktəblərin, tibb müəssisələrinin, mədəniyyət
saraylarının, kitabxanaların, tarixi abidələrin, muzeylərin, kənd təsərrüfatı və sənaye obyektlərinin, su
hövzələrinin vəhşicəsinə yerlə-yeksan edildiyi qeyd olunub. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti
yeridən ermənilərin 1992-ci ilin fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycan şəhəri Xocalıda törətdiyi
vəhşiliklər, qəddarlıqla həyata keçirilən soyqırımı zamanı hətta dinc sakinlərə belə aman verilmədiyi, qadınların
və uşaqların amansızlıqla qətlə yetirildiyi bəyanatda diqqətə çatdırılıb. Daha sonra bəyanatda qeyd olunur ki,
Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini heç bir şərt qoymadan azad etməsi barədə BMT-nin
qətnamələrinə baxmayaraq, bu təcavüzkar ölkə öz işğalçılıq siyasətini indi də davam etdirir, işğal etdiyi
ərazilərdə qanunsuz məskunlaşma aparılır. "Biz ümid edirik ki, beynəlxalq ictimaiyyət, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədri olan Fransa münaqişənin ədalətli və düzgün həllinin axtarışında, Azərbaycan ərazisinin
bütövlüyünün təmin edilməsində öz səylərini əsirgəməyəcək"- Fransanın Azərbaycan icmasının bəyanatında
belə deyilir. Bəyanat Drom departamentinin, Sarsel və Villörbann şəhərlərinin rəhbərlərinə, senator və
deputatlarına və digər rəsmi təşkilatlara göndərilib. Osloda keçirilən "Bələdiyyə günü"ndə azərbaycanlılar da
təmsil olunub Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı (NAYO) Oslo şəhərinin Saqene bələdiyyəsində
keçirilən "Bələdiyyə günü" tədbirində iştirak edib.
Hər il minlərlə ziyarətçinin iştirak etdiyi tədbir Oslonun mərkəzi rayonlarından biri hesab olunan Saqene
bələdiyyəsinin ən fəal siyasi, ictimai, mədəni təşkilatları ilə görüşmək, əlaqələr qurmaq baxımından çox böyük
əhəmiyyətə malikdir. "Bələdiyyə günü"ndə Saqenedə fəaliyyət göstərən Norveçin bütün siyasi partiyalarının
nümayəndələrinə, bu ilin sentyabr ayında keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində namizədliyini irəli sürmüş
siyasətçilərə və rayon administrasiyasının təmsilçilərinə Azərbaycan həqiqətləri barədə geniş məlumat verilib.
"Bələdiyyə günü"ndə informasiya baxımından digərlərindən fərqlənən NAYO-nun stendində Azərbaycan
həqiqətlərini əks etdirən kitablar, jurnallar, həmçinin suvenirlər, xalçalar nümayiş etdirilib.
Tədbir çərçivəsində Fikrət Əmirov adına Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının rəqqasəsi Könül
Qocayevanın milli geyimdə Azərbaycan rəqsini ifa etməsi ziyarətçilərin böyük marağına səbəb olub. Təşkilatın
tədbirdə iştirakı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondunun dəstəklədiyi "Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin və Azərbaycan həqiqətlərinin Skandinaviya ölkələrinə çatdırılması və təbliği" layihəsi
çərçivəsində baş tutub. Avropalı gənclər "Bakı-2015" İlk Avropa Oyunları ilə əlaqədar çağırış edib Böyük
Britaniyanın Solent Universitetində təhsil alan Kənan Rzayev "Bakı-2015" İlk Avropa Oyunları ilə
əlaqədar maraqlı videoçarx hazırlayıb. Videoçarxda dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan və Böyük Britaniyada
təhsil alan gənclər avropalıları iyun ayında Bakıda keçiriləcək İlk Avropa Oyunlarında iştirak etməyə və
izləməyə dəvət edir. Avropanın 12 ölkəsindən olan gənclər hər biri öz dilində, ən sonda isə Azərbaycanın
xalq artisti Faiq Ağayev azərbaycanca insanları İlk Avropa Oyunlarını dəstəkləməyə dəvət edir.
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Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə məlumat verən videoçarxın müəllifi Kənan Rzayev hesab
edir ki, hər bir ölkənin vətəndaşının yalnız öz dilində diqqətini cəlb etmək və Bakıya - Avropa Oyunlarına
dəvət etmək maraqlı olar.Qeyd edək ki, videonun ideyası və çəkilişi Kənan Rzayevə, videoçarxın montajı və
hazırlanması isə "ArtBakers" şirkətinə məxsusdur. Macarıstan mediası "Bakı-2015" Olimpiya Oyunları haqda
yazır Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyi ölkənin aparıcı xəbər portallarından biri olan metropol.hu saytında
"Bakı-2015" İlk Avropa Oyunlarına həsr olunmuş bir neçə yazı dərc etdirib. "Bakının siması" və "Bakı
hazırdır" başlıqları ilə yerləşdirilən məqalələrdə Azərbaycan, onun iqtisadiyyatı, neft sənayesi, eləcə də
Bakının tarixi, görməli yerləri, inkişafı haqqında geniş məlumat verilir. Yazıda bir müddət əvvəl istifadəyə
verilmiş Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının yeni terminalı, qeyri-adi müasir memarlıq üslubuna malik
Heydər Əliyev Mərkəzi, Alov Qüllələri, Xalça Muzeyi, "İçərişəhər" Tarix Memarlıq Qoruğu və digər tikililər
barədə geniş bəhs olunub. Məqalələrdə əsas diqqət isə Bakının ev sahibliyi edəcəyi İlk Avropa Oyunlarına
ayrılıb. "Bakı hazırdır" sərlövhəli yazıda bildirilir ki, Azərbaycanın paytaxtı dünyanın onlarla ölkəsindən
minlərlə idmançını qəbul etmək üçün hazırdır və yeni tikilən möhtəşəm idman arenaları artıq azarkeşləri
gözləyir. İyunun 12-də Oyunların təntənəli açılış mərasiminin olacağı, Olimpiya məşəlinin 61 rayondan
keçməklə 5500 km qət edərək iyunun 12-də Bakıya çatdırılacağı da yazıda əksini tapıb.
İlk Avropa Oyunları barədə macar oxucuları ətraflı məlumatlandıran yazıda daha sonra qeyd olunub ki,
Oyunlarda 6 min idmançı 239 dəst medal uğrunda mübarizə aparacaq, ümumilikdə isə idmanın 19 növü
üzrə yarışlar keçiriləcək, idmanın 8 növü üzrə 2016-cı ildə Rio de-Janeyroda təşkil olunacaq Yay Olimpiya
Oyunlarına lisenziya veriləcək. Birinci Avropa Oyunlarını işıqlandırmaq və izləmək üçün 750 nəfərdən çox
jurnalistin, min nəfər rəsmi şəxsin, eləcə də minlərlə azarkeşin Bakıya gələcəyi bildirilib. Yazıda həmçinin,
Macarıstandan 200 nəfəri idmançı olmaqla 300 nəfərlik nümayəndə heyətinin Bakıya yollanacağı da qeyd
olunub. Nyu-Yorkda keçirilən Türk yürüşündə "Bakı-2015" stendi nümayiş etdirilib ABŞ-ın Nyu-York
şəhərində keçirilən ənənəvi 34-cü Türk Günü Yürüşündə "Bakı-2015" İlk Avropa Oyunları təbliğ olunub. NyuYorkun Mahnetten səmtində minlərlə insanın iştirakı ilə baş tutan yürüşdə Azərbaycan diasporu "Bakı-2015"
Birinci Avropa Oyunlarını Nyu-York sakinlərinə və şəhərin qonaqlarına təqdim edib. Belə ki, Oyunların
loqosu əks olunmuş mobil stend yürüş boyu bir neçə saat ərzində şəhərin mərkəzi prospekti ilə hərəkət
etdirilib. 34-cü Türk Günü Yürüşünə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Ramil Həsənov,
Türkiyənin Birləşmiş Millətlər Təşkilatındakı daimi nümayəndəsi Halit Çevik və bu ölkənin Nyu-Yorkdakı
Baş konsulu Ertan Yalçın, o cümlədən Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistandan
olan nümayəndələr qatılıb. Yürüşdə türkdilli xalqların diaspor təşkilatları, o cümlədən Azərbaycan NyuYork Assosiasiyası fəal iştirak edib. Yürüşə, əsasən milli geyimdə qatılan diaspor fəalları əllərində
Azərbaycan, Türkiyə, ABŞ bayraqları və Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü əks etdirən şüalarla yürüş
ediblər.
Türk Günü Yürüşündə türk milli rəqs qrupları və musiqiçiləri maraqlı çıxışlar edib. Qeyd edək ki, hər il
Türk Günü Yürüşünə qatılmaq üçün ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında yaşayan türkdilli xalqların minlərlə
nümayəndəsi Nyu-York şəhərinə gəlir. Azərbaycan Hollandiya Mədəniyyət Festivalında təmsil olunub Mayın
14-dən 17-dək Niderland Krallığının Utrext şəhərində keçirilən Hollandiyada yaşayan xalqların böyük
Mədəniyyət Festivalında "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi də iştirak edib. Birliyin sədri
Mayisə Ağamirzəyevanın verdiyi məlumata görə, artıq üçüncü dəfə keçirilən festivalda Azərbaycana həsr
olunmuş böyük stend qurulub. Stenddə Azərbaycanın dövlət atributlarını, mədəniyyət və tarixini əks etdirən
eksponat və suvenirlər, milli geyimlərimiz, yeməklərimiz, Azərbaycan haqqında kitab və açıqçalar nümayiş
etdirilib. Festivalın böyük paradından keçəndən sonra Azərbaycan təmsilçiləri səhnədə yer alıb. "Ana Vətən"
Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin Bakıdan dəvət etdiyi "Azərbaycan inciləri" uşaq rəqs qrupunun
"Qaytağı", "Məzəli rəqs", "Nəlbəki" kimi milli rəqsləri və "Azərbaycan" kompozisiyası festival
iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. Festivalda gənc rəssam Nərmin Abdullayevanın "Bahar" sərgikompozisiyası da nümayiş etdirilib. Onun "batika" üslubunda hazırladığı əsərlərində bahar və çərşənbələr,
kəlağayı kimi atributlarımız festival iştirakçılarının diqqətini cəlb edib. Bundan başqa, Hollandiyada fəaliyyət
göstərən "Odlar Yurdu" təşkilatının rəhbəri müğənni- bəstəkar Firəngiz Bağırova da Azərbaycanın xalq və
bəstəkar musiqiləri ilə çıxış edib.
“Paralel”.-2015.-22 may.-№ 89.-S.10.
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İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin (İS-TAD) sədri, bu il iyunun 7-də Türkiyə
parlamentinə keçiriləcək seçkilərdə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) İğdırdan olan namizədi Səfər
Qaraqoyunlu "Dədə Qorqud" Fondu və "Azərbaycan Dünyası" jurnalının təsis etdiyi "Qızıl ürək"
nişanı ilə təltif edilib
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin (İS-TAD) sədri, bu il iyunun 7-də Türkiyə
parlamentinə keçiriləcək seçkilərdə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) İğdırdan olan namizədi Səfər
Qaraqoyunlu "Dədə Qorqud" Fondu və "Azərbaycan Dünyası" jurnalının təsis etdiyi "Qızıl ürək" nişanı ilə təltif
edilib. S. Qaraqoyunlu Türk Dünyası qarşısındakı xidmətləri, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafına
verdiyi töhfələr, Azərbaycan həqiqətləri - 20 yanvar, Xocalı soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Türkiyə, eləcə də dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyəti nəzərə alınaraq,
“Dədə Qorqud" Milli Fondu və “Azərbaycan Dünyası” tərəfindən bu mükafata layiq görülüb.
Ordeni S. Qaraqoyunluya "Azərbaycan dünyası" jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, "Dədə Qorqud" Milli
Fondunun prezidenti Eldar İsmayılov İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyində təşkil
olunmuş mərasimdə təqdim edib. Təqdimatda Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun, Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin, İS-TAD-ın nümayəndələri, "Dədə Qorqud" Fondunun Türkiyə Təmsilçiliyinin rəhbəri,
Azərbaycan və Türkiyə KİV-in təmsilçiləri, eləcə də çox sayda qonaq iştirak edib.
Çıxış edənlər İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirərək gələcək işlərində uğurlar arzulayıblar. S.Qaraqoyunlu rəhbərlik etdiyi təşkilatın ötən dövrdəki
fəaliyyəti barədə iştirakçılara geniş məlumat verərək, onun fəaliyyətinə verilən yüksək qiymətə görə təşəkkür
edib.
25 may 2015
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Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində əməkdar artist Mircavad Cəfərovun rəhbərlik etdiyi "Cəngi" caz
qrupunun konserti təşkil edilib
Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində əməkdar artist Mircavad Cəfərovun rəhbərlik etdiyi "Cəngi" caz qrupunun
konserti təşkil edilib. Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı (NAYO) və Oslo Azərbaycan Evinin
təşkilatçılığı ilə Norveçin tanınmış Stovner kilsəsində gerçəkləşdiriliən və üç gün davam edən etno-caz
konsertində "Cəngi" qrupu tamaşaçılara maraqlı musiqi proqramı təqdim edib. Qrupun üzvləri Arzu Həsənlinin
(vokal), Mircavid Cəfərovun (tar), Vasif Hüseynzadənin (piano), İsgəndər Ələsgərovun (zərb alətləri), Tural
Qasımlının (piano) və Mircavad Cəfərovun (ud) rəngarəng ifaları maraqla qarşılanıb.
Konsertdə Azərbaycan Evinin musiqi bölməsinin rəhbəri, pianoçu Arzu Əliyevanın norveçli tələbəsi Edvin
Knutsen pianoda "Cəngi" qrupunun üzvləri ilə birlikdə caz musiqisi ifa edib.
Oslo Meriyasının deputatı Gülay Kutal konsertdə çıxış edərək bildirib ki, belə layihələr Oslonun mədəni
həyatını zənginləşdirməklə yanaşı, müxtəlif xalqlar arasında mədəni və dostluq əlaqələrinin güclənməsinə öz
töhfəsini verir.
Etno-caz layihəsinin musiqimizi Avropada təbliğ etmək üçün maraqlı bir seçim olduğunu deyən Azərbaycan
Evinin sədri Ramil Əliyev qeyd edib ki, bu cür proqramlar eyni zamanda azərbaycanlıların qədim və zəngin
mədəni irsə malik olduğunu sübut edir. Diaspor rəhbəri gələcəkdə də Norveçdə Azərbaycan cazmenlərinin
konsertini təşkil edəcəklərini deyib.
Qeyd edək ki, layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Yanında Gənclər Fondu və Norveç Gənclər
Təşkilatı Milli Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirilib.
26 may 2015
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Dünya Azərbaycan Gənclər Birliyinin məqsədi dünya azərbaycanlılarının milli-mənəvi dəyərlər
əsasında səfərbər olmasıdır
Təşkilat ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlı gənclərin şəbəkələşmə işinin təşkilində fəal rol oynayır
Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin təsis qurultayı 12 mart 2012-ci il tarixində Bakı şəhərində keçirilib.
Qurultayda dünyanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların və xaricdə yaşayan
azərbaycanlı gənclər birliklərinin nümayəndələri iştirak ediblər və bu təşkilatın yaranmasını müsbət hal kimi
qiymətləndiriblər. Sözügedən Birlik, öz sıralarında dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən gənclər
təşkilatlarını birləşdirir. Bu da gələcəkdə Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin səmərəli fəaliyyətinə zəmin
yaradır. Dünya Azərbaycan Gənclər Birliyinin başlıca məqsədi Azərbaycan Respublikasında və xarici ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlı gənclərin hərtərəfli inkişafının təmini, elm, təhsil, mədəniyyət, sahibkarlıq, idman,
könüllülük işinin inkişafı və vətənpərvərlik sahəsində fəaliyyətin qurulması istiqamətində işlərin aparılması,
dünya azərbaycanlılarının milli-mənəvi dəyərlər əsasında səfərbər olmasıdır. Bundan əlavə dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan azərbaycanlı gənclərin Azərbaycan Respublikasının milli maraqlarının qorunması,
xalqımızın zəngin mədəni irsinin təbliği, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi işinə cəlb olunması və beynəlxalq səviyyədə əməkdaşlığın
təmin olunmasıdır. Ölkədən kənarda təhsil almış vətəndaşlarımızın uyğun fəaliyyətlərini təşkil etmək, gənc
kadrlar bazasının təşkili, ölkədən kənarda yaşayan azərbaycanlı gənclərin şəbəkələşmə işinin təşkil edilməsində
fəal rol oynamaq da bu məqsədlərə xidmət edir. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin yaşadıqları
cəmiyyətə inteqrasiyası, ictimai-siyasi həyatda daha fəal iştirakının təmin olunması məqsədilə layihələr həyata
keçirmək, habelə bu cür layihələrin həyata keçirilməsinə dəstək vermək də bu fəaliyyətə daxildir. Rusiya
Azərbaycan Gənclər Təşkilatı (AMOR) 2009-cu il aprelin 18-də Moskva şəhərində təsis edilib.
Bu təşkilat Azərbaycan həqiqətlərinin Rusiya və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi ilə mühüm
rol oynayır. Təşkilatın məqsədi Azərbaycan mədəni irsinin Azərbaycan milli-mədəni dəyərlərinin qorunması,
sosial, bədii, təhsil təşəbbüsləri, Azərbaycan gənclərinin dəstəklənməsi, Azərbaycan gənclərinin inkişafının
təbliği, Rusiya cəmiyyətinin mədəni həyatında Azərbaycan gənclərinin daha yaxşı inteqrasiyası, təhsilin inkişaf
etdirilməsi, ailə və cəmiyyətin mənəvi və əxlaqi əsasları qorumaq və möhkəmləndirmək, dostluq, etimad və
xalqlar arasında anlaşmanın təşviqidir. AMOR Rusiya Azərbaycan Gənclər Təşkilatının Mərkəzi ofisi
Moskvada yerləşir. Bundan başqa AMOR-un bir neçə regional bölmələri-Şimal-qərb, Volqa ətrafı, Şimali
Qafqaz, Cənub, Uzaq Şərq və Sibir bölmələri fəaliyyət göstərir. Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilat
fəaliyyət göstərdiyi zaman ərzində Rusiyada yaşayan və təhsil alan soydaşlarımızı öz ətrafında birləşdirən,
onların Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyasına dəstək verən güclü bir quruma çevrilib. Bundan başqa təşkilat
Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ problemi və xalqımızın zəngin tarixi-mədəni irsinin Rusiya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində də aktiv fəaliyyət göstərib, müxtəlif layihələr, tədbirlər reallaşdırıb.
Belə ki, 2010-cu ildə qurumun sədri Leyla Əliyevanın başçılıq etdiyi Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı
növbəti dəfə "Qanın milləti yoxdur" xeyriyyə aksiyası keçirib. Həmin vaxta qədər Rusiyanın Azərbaycanlı
Gənclər Təşkilatı artıq üçüncü il idi ki, İ.M. Seçenev adına Birinci Moskva Dövlət Tibb Universitetinin
Azərbaycanlı Gənclər Klubunun dəstəyi ilə "Qanın milləti yoxdur, həyat bəxş et - donor ol!" devizi altında
xeyriyyə aksiyası təşkil edirdi.
Aksiya azərbaycanlı tələbə klubları üzvlərinin iştirakı ilə universitetin həmvətənimiz Əliheydər Rəhimovun
başçılıq etdiyi Kliniki transfuziologiya və hematologiya kafedrasında baş tutub. Xeyriyyə aksiyasında 60-dan
çox azərbaycanlı tələbə iştirak edib. Dünya Qan Donoru Gününə həsr olunmuş aksiyaya ilk dəfə Kaluqa
vilayətindəki azərbaycanlı gənclər klubunun nümayəndələri də qatılıblar. 2011-ci il, may ayının 8-də isə
Rusiyanın Rostov vilayətində Azərbaycanlı gənclərin möhtəşəm mitinqi olub. Belə ki, Rusiya Federasiyası
Rostov vilayətindəki ən böyük abidə olan "Sambek memorialı" önündə 9 may faşizm üzərində qələbənin
ildönümüylə bağlı möhtəşəm mitinq baş tutub. Mitinqi Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı və "Mir na
Zemle" millətlərarası təşkilatı keçirib. Tədbirin təşkilatçısı Taqanroq parlamentinin vitse-spikeri, Rusiyanın
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının Rostov bölməsinin rəhbəri Fuad İbrahimov olub. Tədbirdə əbədi məşələ
od vurulub, memorialın qarşısına çiçəklər qoyulub, Taqanroq şəhərini faşistlərdən azad etmiş, əsasən
azərbaycanlılardan ibarət 130 və 416-cı diviziyaların əsgərlərinin ruhuna dua oxunub. Tədbirin sonunda
Taqanroq və Rostov şəhərləri arasında Rusiya və Azərbaycan bayraqlarını dalğalandıraraq avtoyürüş keçirilib.
Avtoyürşün məqsədi Azərbaycan və Rusiya xalqlarını bir-birinə daha da yaxınlaşdırmaq olub. Qeyd edək ki,
Taqanroq şəhərindəki Şöhrət Memorialı 1980-ci ildə Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında açılıb. Rusiya Milli
Tədqiqatlar Universitetinin Ali İqtisadiyyat Məktəbində (MTU AİM) Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının
və Ali İqtisadiyyat Məktəbinin Millətlər Palatasının təşkilatçılığı ilə Azərbaycan mədəniyyəti gecəsi keçirilib.
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Məktəbin foyesində Azərbaycanın qədim və müasir tarixini özündə birləşdirən sərgi təşkil olunub. Sərgidə
XVI əsrə aid qadın geyimləri, kələğayı, müxtəlif məişət əşyaları, eyni zamanda, Azərbaycan rəssamlarının
modern art üslubunda əsərləri nümayiş etdirilib. Azərbaycanın Rusiyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
Polad Bülbüloğlu mədəniyyət gecəsini açaraq bildirib ki, humanitar əməkdaşlıq, o cümlədən mədəni əlaqələr
xalqlar arasında dostluq münasibətlərinin inkişafının ən başlıca istiqamətidir. Gənclərin bu sahədə fəaliyyəti
olduqca əhəmiyyətlidir və hərtərəfli dəstəklənməlidir. Səfir Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının
Azərbaycan mədəniyyətinin və incəsənətin təbliğində rolunu yüksək qiymətləndirib.
Tədbirin bədii hissəsində "Odlar Yurdu" rəqs ansamblı, Beynəlxalq Muğam Festivalının laureatı Mirpaşa
Şükürov və başqaları Azərbaycan incəsənətini ən müxtəlif janrlarda təqdim ediblər. Rusiya Azərbaycanlı
Gənclər Təşkilatının əlaqələndiricisi Natiq Əliyev bildirib ki, MTU AİM-in Millətlər Palatası indiyədək
müxtəlif millətlərin mədəniyyətinə həsr olunmuş onlarla tədbir keçirib. Azərbaycan mədəniyyətinə həsr olunmuş
gecə isə burada ilk dəfə təşkil olunur. Məqsədimiz Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə yanaşı, azərbaycanlı
abituriyentlərin diqqətini bu ali təhsil ocağına cəlb etməkdir. Sankt-Peterburq şəhərində isə Rusiyanın
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının yaradılmasının ikinci ildönümünə həsr edilən təntənəli tədbir keçirilib.
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin rəhbəri, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər
Təşkilatının sədri Leyla Əliyeva, Azərbaycanın gənclər və idman naziri Azad Rəhimov, Azərbaycan Prezidenti
Administrasiyasının rəsmiləri və Azərbaycanın Rusiya Federasiyasındakı səfiri Polad Bülbüloğlunun daxil
olduğu nümayəndə heyəti iştirak edib. Heydər Əliyev Fondunun vitse- prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı
Gənclər Təşkilatınin sədri Leyla Əliyeva tədbirdə çıxış edib. O, təşkilatın iki illik fəaliyyəti barədə məlumat
verərək vurğulayıb ki, bu dövrdə kifayət qədər yaxşı nəticələr əldə edilib.
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri bildirib ki, təşkilatın coğrafiyası genişlənir, indi Moskva
və Sankt-Peterburqla yanaşı Arxangelsk, Tver, Yekaterinburq və bir sıra başqa regionlarda da azərbaycanlı
gənclərin klubları fəaliyyət göstərir. Leyla xanım Əliyeva Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatınin iki
illik fəaliyyəti dövründə keçirilən aksiyalar, tədbirlər və görüşlər barədə də məlumat verib. O, "Xocalıya ədalət"
kampaniyasına xüsusi diqqət yetirərək qeyd edib ki, bu aksiya sayəsində dünyada insanların getdikcə daha çox
hissəsi Azərbaycan xalqına qarşı törədilən bu faciədən xəbər tutur. Leyla Əliyeva əmin olduğunu bildirib ki,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ədalətli həllini tapacaq və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü
bərpa ediləcək. Konfransın açılışında MDB Parlamentlərarası Assambleyasının baş katibi Mixail Krotov,
Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin prezidenti Lyudmila Verbitskaya da çıxış ediblər.
Həmçinin Tavrida sarayında "Azərbaycan: Müstəqilliyin bərpasının 20-ci ildönümü" və "Azərbaycan Sankt-Peterburq" sərgiləri də təşkil olunub. Sankt-Peterburqdakı konfransın işində Rusiyanın 80 regionundan
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının 400-ə yaxın nümayəndəsi iştirak edib. Axşam isə Petropavlovsk
qalasında Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının yaradılmasının ikinci ildönümünə həsr olunmuş bayram
konserti keçirilib. Konsertdə "Eurovision 2011" mahnı müsabiqəsinin azərbaycanlı qalibləri Eldar və Nigar,
"Eurovision 2010"-un iştirakçısı Safura Əlizadə, "Fabrika" qrupu, Yuliya Saviçeva, Timati, "Quest Pistols",
eləcə də Azərbaycan və Rusiya estradasının digər ulduzları iştirak ediblər. Konsertin təşkilatçıları Azərbaycan
Gənclər və İdman Nazirliyinin və Sankt-Peterburq Administrasiyasının dəstəyi ilə Heydər Əliyev Fondunun
Rusiyadakı nümayəndəliyi olub. Ertəsi gün isə Tavrida sarayında Rusiya regionlarından olan Rusiyanın
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının nümayəndələri "Regionlardakı gənclər: şəxsi artım və sosiallaşma";
"Qloballaşma, informasiya cəmiyyəti, sosial şəbəkələr və gənclik"; "RAGT-nin beynəlxalq fəaliyyətinin inkişaf
perspektivləri"; "Mədəniyyət, milli özünüdərk və idman"; "Gənclərin məşğulluğu. Biznes və sahibkarlıq";
"Təhsil, elm və innovasiyalar" seksiyalarında plenar müzakirələrdə iştirak ediblər. Elə həmin gün Nizami
Gəncəvinin anadan olmasının 870 illiyi münasibətilə şairin adını daşıyan bağın açılışı keçirilib. Məlumat üçün
qeyd etmək yerinə düşər ki, 2002-ci il iyunun 9-da Kamenoostrovski prospektindəki bağda XII əsrin dahi
şairinə qoyulan abidənin açılışında Rusiya Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev
iştirak ediblər.
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Kopenhagendə erməni diasporunun qondarma soyqırımı ilə bağlı abidə ucaltmaq planlarının
qarşısı alınıb
Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə erməni diasporunun qondarma soyqırımı ilə bağlı abidə ucaltmaq
planlarının qarşısı alınıb. Danimarkadakı Azərbaycan və Türk diasporunun bu barədə məlumat əldə etdikdən
sonra abidənin qoyulmasına qarşı başladığı etiraz tədbirləri öz nəticəsini verib. Danimarka Vətən Cəmiyyəti,
Skandinaviya Türk Federasiyası, həmçinin Türkiyənin Danimarkadakı səfiri Mehmet Dönməzin birgə fəaliyyəti
nəticəsində yerli ictimaiyyət qondarma erməni soyqırımı barədə geniş məlumatlandırılıb.
Azərbaycan və Türk diasporu adından Danimarka Parlamentinə, Kopenhagen Bələdiyyəsinə etiraz
məktubları göndərilib, erməni diasporunun abidə qoyulması planlarına qarşı mitinq keçirmək üçün yerli polis
orqanlarına icazə üçün müraciət edilib. Türk və Azərbaycan icmalarının narahatlığı yerli mediada da geniş
işıqlandırılıb. Azərbaycan və Türk diasporunun etiraz tədbirlərindən sonra Kopenhagendə “erməni soyqırımı”
abidəsinin qoyulması ilə bağlı işlər dayandırılıb.
Qeyd edək ki, Amerikadakı erməni diasporunun maliyyəsi ilə ucaldılması nəzərdə tutulan abidənin
ermənilərin soyqırımı iddialarının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar olaraq may ayında qoyulması planlaşdırılırdı.
27 may 2015
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"Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti öz fəallığı ilə seçilən diaspora təşkilatıdır
"Biz sənə inanırıq" təşkilatı "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin dəstəkliyi ilə, onkoloji xəstə
uşaqlar üçün bayram tədbiri hazırlayıb
"Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti Moskvada yaşayan azərbaycanlıların yaratdıqları ilk
təşkilatlardan birdır. Cəmiyyət 1989-cu ilin oktyabr ayında rəsmi qeydiyyatdan keçib, elə həmin ilin dekabr
ayından fəaliyyətə başlayıb. Bakıda 1990-cı il, faciəli Yanvar hadisələri günlərində yenincə fəaliyyətə başlayan
"Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti informasiya qıtlığına baxmayaraq, geniş təbliğat işi apararaq
Moskva ictimaiyyəti arasında əsl həqiqətləri yaymağa çalışıb. 1990-cı ilin aprel ayının 13-də Cəmiyyəti
özünün "Ziya" adlı müstəqil qəzetinin ilk nömrəsini buraxıb. Həmin dövrdə qəzet ziyalıların köməyi ilə Gəncə
şəhərində nəşr edilib. Cəmiyyətin sədri Tofiq Məliklidir. Ötən il Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən
"Ocaq" Azərbaycanlıların Mədəniyyət və Həmrəylik Mərkəzi tərəfindən müqəddəs Ramazan bayramı ərəfəsində
Moskvada iftar süfrəsi açılıb. İftar mərasiminə Azərbaycan diaspor və ictimai təşkilatlarının, Heydər Əliyev
Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin, Rusiyadakı müsəlman qurumlarının, ölkənin elmi və mədəni dairələrinin
təmsilçiləri dəvət olunublar. Tanınmış teoloq-alim Qasım Kərimov iftardan əvvəl çıxış edərək müqəddəs
Ramazan ayının əhəmiyyətindən danışıb, günün iftar duasını oxuyub.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin vitse-prezidenti, "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin
sədri, professor Tofiq Məlikli iftar süfrəsini təşkil edənlərə təşəkkürünü bildirib. Azərbaycanın Rusiyadakı
səfirliyinin diaspor təşkilatları ilə iş üzrə müşaviri Aqşin Əliyev səfir Polad Bülbüloğlunun adından iftar
mərasimində iştirak edənləri Ramazan bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Azərbaycanlıların Mədəniyyət və
Həmrəylik Mərkəzinin sədri Namiq Şahpələngov isə mərkəzin fəaliyyətindən danışıb, Moskvada təhsil
müəssisələrinin açılması, Rusiyanın ali məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə yardım layihələrinin
həyata keçirilməsi ilə bağlı planlardan, habelə, həmvətənlərin hüquqlarının müdafiəsi, KİV-lər, Azərbaycan
xalqının zəngin tarixi-mədəni irsinin təbliği ilə əlaqədar təşəbbüslərdən söhbət açıb. M.İ. Rudomino adına xarici
ədəbiyyat Dövlət kitabxanasında, SSRİ və Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul Nərimanbəyovun, "Dədə Qorqud"
memorial sərgisi keçirilib. Sərgidə rəssamın, Azərbaycan yazıçısı Anarın şərhləri ilə türk-oğuz eposundan, 30dan artıq əsəri nümayiş edilib. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi, Mərcani adına elmi və mədəni proqramların
dəstəyi Fondu, Xarici Ədəbiyyat Kitabxanası və "Ocaq" Azərbaycan mədəniyyət mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
təşkil olunan sərgi böyük maraqla qarşılanıb. Tədbirdə Azərbaycanın mədəniyyət və ədəbiyyat xadimləri, ARnın RF-da ki, səfirlik nümayəndələri, gənclər təşkilatlarının nümayəndələri və digərləri iştirak ediblər. Bədii
axşamın açılışını Kitabxananın sərgi mərkəzinin rəhbəri Tatyana Feoktistova Bədii axşamın açılışını edərək,
bu cür tədbirlərin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Tatyana Feoktistova: "Azərbaycan diasporunun səyləri
nəticəsində bizim mərkəz böyük və əhəmiyyətli layihələrlə rəngarəng olub.
Bugünkü günün isə özünə məxsusluğu var, çünki, bu gün biz sizə Azərbaycanın xalq rəssamı Toğrul
Nərimanbəyovla, xalq şairi Anarı təqdim etmişik. Bizim sərgi Azərbaycanın ədəbiyyat abidəsi olan,
"Dədə-Qorqud" qədim türk-oğuz eposuna həsr edilib"- deyərək, sözü Azərbaycan səfirliyinin humanitar
şöbəsinin məsləhətçisi Nigar Axundovaya verib. Nigar xanım bütün iştirakçıları, Azərbaycanın Rusiyadakı
Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri adından salamlayaraq, Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasına, Mərcani Fonduna və
Mədəniyyət Mərkəzinə tədbiri keçirmək münasibəti ilə öz minnətdarlığını bildirib. "Səfirlik və Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən irəli sürülən bütün layihələr, zövqlə və çox yüksək səviyyədə həyata keçirildiyindən bu
tədbirləri izləmək bizlərə çox xoş təəssürat bağışlayır". Çıxışının davamında Nigar xanım Toğrul
Nərimanbəyovun dünya şöhrətli rəssam olduğunun və rəsmlərinin özünəməxsusluq tərzinin olmasını qeyd edib:
"Onun rəsmlərindəki üslubu, Azərbaycanın bütün rəngarəngliyini bir yerə cəm etmə nəticəsində bu rəsmlər,
bizim ruhumuzda və qəlbimizdə öz əksini tapır". Tədbirdə, Azərbaycanın xalq rəssamı Arif Hüseynov,
Azərbaycanın Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Nisə Mustafayeva, Mərcani Fondunun rəhbəri Rüstəm
Süleymanov, "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri, şərqşünas-türkoloq Tofiq Məlikli və sərginin
kuratoru Yuliya Volodina çıxış ediblər. Arif Hüseynov öz çıxışında Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
müxbirinə: "Toğrul həmişə həyatsevər olub. Onun çox sayda pozitiv əsərləri var və bu pozitiv onun rəsm
əsərlərindən tamaşaçıya ötürülür", deyərək qeyd edib. Öz növbəsində Tofiq Məlikli bütün iştirakçıları yazıçı
Anarın adından salamlayaraq, yazıçının bu tədbirdə iştirak edə bilməməsi münasibəti ilə təəssüfləndiyini bildirib.
O qeyd edib ki, "Dədə Qorğud", epos əsasında yazılmasına baxmayaraq, Anar bu kitabda böyük məharət
göstərərək, fərqli syujetlərdən vahid bir əsər yaradıb və Toğrul Nərimanbəyov isə öz illüstrasiyaları ilə bu kitabı
tamamlayıb. Tədbirin rəsmi hissəsinin sonunda tamaşaçılar, beynəlxalq konkurslarının laureatları Çingiz
Xananovun və Kamilə Bəkulovanın ifasında konsert proqramını müşahidə etdilər və sərgi ilə tanış oldular. Qeyd
edək ki, sərgi bir ay müddətində davam edib.
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Moskvada tanınmış tarixçi, qafqazşünas, professor, Rusiya Yazıçılar İttifaqının üzvü, Beynəlxalq
İnformatizasiya Akademiyasının həqiqi üzvü Rudolf İvanovla görüş keçirilib. Bu barədə "Ocaq" Azərbaycan
Mədəniyyəti Cəmiyyətinin sədri Tofiq Məlikli məlumat verib. "Görüş tarixçi-qafqazşünas kimi R. İvanovun
fəaliyyətinin müzakirəsinə, onun tarix elminə verdiyi töhfəyə həsr olunub", - deyə T. Məlikli bildirib. Onun
sözlərinə görə, R. İvanov görüş iştirakçılarına bir neçə il əvvəl nəşr olunan "Hacı Murad haqqında həqiqət"
kitabı barədə məlumat verib. "R. İvanov çoxlu sayda arxiv materialları tapıb və onları elmi dövriyyəyə daxil
edib. Onun əsərləri sayəsində indi bir çox tarixi faktlara digər baxış bucağından nəzər salınır", - deyə cəmiyyətin
sədri qeyd edib. "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyətinin təşkil edəcəyi görüşdə Azərbaycan, Rusiya və
digər ölkələrdən olan tanınmış tarixçilər və filoloqlar iştirak ediblər. R. İvanov 30-a yaxın kitabın (Rusiya
imperiyası və Qafqaz tarixi haqqında kitablar da daxil olmaqla), 200-dən artıq məqalə və oçerkin müəllifidir.
Moskva Millətlər Evində həm də tanınmış Rusiya tarixçisi Rudolf İvanovun "Hacı-Murad haqqında həqiqət"
kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbiri açan professor Tofiq Məlikli qeyd edib ki, ictimaiyyəti özünün unikal
əsərləri ilə sevindirən Rudolf İvanov 20-dən artıq elmi işin müəllifidir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan
vurğunu olan Rudolf İvanov - bir çox aktual tarixi məsələlərə dair özünün hər zaman əsaslı fikrini söyləyən
tarixçidir. "Rudolf İvanovun kitablarında hətta "yarımhəqiqət" deyilən bir şey belə yoxdur; hamısı- yalnız
həqiqət, yalnız faktlar, sənədlər və arxiv materiallarıdır", - deyə T. Məlikli bildirib. Onun qənaətinə görə, hazırkı
kitab da bizim yaddaşımızı dəyişdirib, biliklərimizi zənginləşdirəcək. "Hacı-Murad Azərbaycanda, Şəki
yaxınlığında edam edilib.
Oradaca dəf olunub. Lakin başsız. Onun boynu vurulub. O avar və Qafqazın bütün xalqlarının ləyaqəti
oğludur. Onun başı Sankt-Peterburqda saxlanılır və nümayiş etdirilmir. Bu həm dini baxımdan, həm insaniyyət
nöqteyi-nəzərindən heç düzgün deyil", - deyə Tofik Məlikli əlavə edib. Tədbirdə iştirak edən Hacı-Muradın
nəvəsi də tədbirin əhəmiyyətini qeyd edərək Rodolf İvanova təşəkkür edib. Təqdimat mərasimində çıxış edən
Rusiya və Azərbaycan ictimaiyyətinin nümayəndələri, ziyalılar, ictimai xadimlər, jurnalistlər, elm adamları,
şairlər və yazıçılar tarixçi R. İvanovun hazırkı əsərini yüksək dəyərləndirərək toplu formasında tərtib edilən
kitabın tarixi əhəmiyyətini vurğulayıblar. Kitabda 200-ə yaxın tarixi materiallar, o cümlədən, 10 ensiklopedik
məqalə, Qafqaz Ordusu başçılarının yazışmasından və rəsmi məlumatlardan 110 sənəd, tarixi ədəbiyyatdan 30
çıxarış, 40 tərcümeyi-hal və s. dərc edilib. Mətn 208 illüstrasiya ilə müşayiət olunur. "Biz sənə inanırıq"
təşkilatı, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK), Rusiya Azərbaycan Federal milli-mədəniyyət
muxtariyyətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin intibah və inkişaf fondunun, "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət
Cəmiyyətinin və "Yevropeyski" ticarət mərkəzinin dəstəkliyi ilə, onkoloji xəstə uşaqlar üçün bayram tədbiri
hazırlayıb. "Yevropeyski" ticarət mərkəzində "Yolka jelaniy" qurulub və uşaqların istəkləri asılıb. Tədbir
N.N. Bloxina adına uşaq onkoloji xəstəxanasında keçib. Tədbirdə peşəkar animatorlar uşaqları şənləndirib,
müsabiqələr və oyunlar təqdim olunub. Tədbirin sonunda, uşaqlara yeni il hədiyyələri paylanıb. Tədbirdə adı
çəkilən təşkilatların və digər ictimai təşkilatların fəalları iştirak edib.
Moskva vilayətinin Domodedovo şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il
münasibətilə təntənəli mərasim keçirilib. Rusiya Prezident Administrasiyasının İşlər İdarəsinin balansında olan
"BOR" sağlamlıq mərkəzində keçirilən mərasimin təşkilatçısı Rusiyanın əməkdar inşaatçısı Əlizaman
Rəhimovun rəhbərlik etdiyi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) Moskva vilayəti üzrə regional
bölməsi və "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti olub. Mərasimi giriş sözü ilə açan Azərbaycanın
Rusiyadakı səfirinin müavini Qüdsi Osmanov səfir Polad Bülbüloğlunun təbrikini səsləndirib. Təbrikdə ÜAK
Moskva vilayəti regional bölməsinin rəhbəri Əlizaman Rəhimovun və bu yaxınlarda səfirliyin və ÜAK-ın
fəxri diplomlarına layiq görülən təşkilatın icraçı direktoru, "Günay" inşaat şirkətinin kommersiya direktoru
Araz Mürsəliyevin xüsusi xidmətləri vurğulanıb. Q.Osmanov Moskva vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan
diasporunun Rusiya ilə münasibətlərin daha da dərinləşməsinə xidmət edən mühüm layihələri həyata keçirdiyini
və bu işdə ciddi uğurlar qazandığını söyləyib. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru İlqar
Hacıyev isə çıxışında belə tədbirlərin keçirilməsinin Azərbaycan və Rusiya xalqlarını yaxınlaşdırdığını
söyləyib: "Biz özümüzü vahid xalq kimi hiss edirik. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Rəyasət Heyəti
adından hər iki xalqa 2015-cü ildə firəvan həyat və uğurlar arzulayıram!". Moskva vilayəti və Domodedovo
şəhərinin rəhbərliyinin nümayəndələri, qanunvericilik orqanı deputatları və digər rəsmi şəxslər öz nitqlərində
yerli Azərbaycan diasporunun gördüyü işlərdən danışıblar. Moskva vilayətinin və Domodedovo şəhərinin
həyatında fəal iştirakına, millətlərarası münasibətlərin möhkəmlənməsinə, abadlıq və sosial məsələlərin
həllindəki mühüm töhfələrinə görə Əlizaman Rəhimov və Araz Mürsəliyevə fəxri diplom və təşəkkürnamələr
verilib. Tədbirin sonunda Rusiyanın xalq artıstləri Lev Leşenko və Vladimir Vinokur, Rusiya və Azərbaycanın
əməkdar artisti Sərxan Sərxan, Zaur Ramazanlı və hər iki ölkənin estradasının nümayəndələri konsert proqramı
ilə çıxış ediblər.
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 97-ci ildönümü münasibəti ilə bir sıra
tədbirlər keçirilmişdir
Şərqin ilk demokratik respublikası olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 97-ci ildönümü
Türkiyənin İzmir şəhərində Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Cəmiyyəti tərəfindən qeyd edilib. İzmirin ən
böyük salonlarından olan İsmət İnönü Sənət Mərkəzində təşkil olunan tədbirdə Azərbaycanın, Türkiyənin
müstəqilliyi uğrunda şəhid olanların və mayın 19-da Bakıda çoxmərtəbəli yaşayış binasında baş verən yanğında
həyatını itirənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad olunub və ardından hər iki ölkənin himni səsləndirilib.
Daha sonra Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin sədri Asif Qurban qonaqlara Respublika
Gününün əhəmiyyəti, cümhuriyyətin yaranması, süqutu və 70 il sonra yenidən bayrağımızın yüksəldilməsi
barədə danışaraq, hazırda üçrəngli bayrağımızın əmin əllərdə olduğunu vurğulayıb.
İzmir şəhər merinin nümayəndəsi Muzaffər Tunçağ, İstanbul Azərbaycan Mədəniyyət Evinin sədri
Hikmət Alp, İzmir Vəkillər Kollegiyasının sədri Aydın Özcan, Xaricdəki Türklər və Əqrəba Cəmiyyətlər
Komitəsinin İzmir şəhəri üzrə rəhbəri Fırat Yaldız da çıxış edərək Azərbaycan xalqını Respublika Günü
münasibətilə təbrik edib və belə bir tədbirin təşkilinə görə Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Cəmiyyətinin
rəhbərliyinə təşəkkür ediblər. Çıxışlardan sonra bayram tədbiri konsert proqramı ilə davam edib.
Tədbirə
müxtəlif siyasi partiyalar və qeyri-hökümət təşkilatlarının nümayəndələri, İzmirdə yaşayan azərbaycanlılar, bu
şəhərdə təhsil alan azərbaycanlı və xarici tələbələr iştirak edib.
Litvanın Klaypeda şəhərində fəaliyyət göstərən “Azəris” azərbaycanlı icmasının üzvləri milli mədəniyyət
mərkəzində 28 May Azərbaycanın Respublika Gününü qeyd edib. Mərasim Azərbaycan himninin ifası ilə
başlayıb.
“Azəris” təşkilatının sədri Əliağa Məmmədov tədbir iştirakçılarını bayram münasibətilə təbrik edərək,
şərqdə ilk demokratik cumhuriyyətin yaranmasından və Azərbaycanın öz müstəqilliyinin ilk illərində rastlaşdığı
problemləridən danışıb. Əliağa Məmmədov həmçinin, Azərbaycan Demokratik Respublikasıın süqutundan 70 il
sonra ölkəmizin yenidən müstəqillik qazanmasından və üzləşdiyi çətinliklərdən - Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal etməsindən, maraqlı qüvvələrin ölkənin müstəqilliyini sarsıtmaq cəhdlərindən bəhs
edib. Əliağa Məmmədovun çıxışından sonra Azərbaycanın müstəqillik tarixindən bəhs edən sənədli film nümayiş
etdirilib. Daha sonra tədbir musiqi proqramı ilə davam edib.
Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının (FAA) təşkilatçılığı ilə 28 May - Respublika Günü Helsinkidə
qeyd edilib. “Caisa” Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan bayram tədbirində Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri
ilə yanaşı, Türkiyə Respublikasının Finlandiyadakı səfiri Adnan Başağ və səfirliyin əməkdaşları, Finlandiyada
fəaliyyət göstərən türk, çex, rus, ingilis, tatar və digər xalqların diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, fin
ictimaiyyətinin üzvləri iştirak edib.
Cümhuriyyətin növbəti ildönümü Azərbaycan himinin sədaları ilə başlayıb, daha sonra Azərbaycanlı
Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay qonaqları salamlayıb və Azərbaycan Demokratik Respublikasının
(ADR) yaranma tarixi haqda iştirakçılara məlumat verib. Diaspor rəhbəri ADR-in müsəlman şərqində ilk
parlamentli respublika, türk və islam dünyasında ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət olduğunu vurğulayıb.
ADR-in keçdiyi iki illik şərəfli tarix barədə qısa məlumatdan sonra A.Oqtay Azərbaycanın 70 il sonra yenidən öz
müstəqilliyini bərpa etdiyini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb və bugünkü müstəqil Azərbaycan Respublikasının
inkişafından danışıb. “Hər bir azərbaycanlı harada yaşamağından asılı olmayaraq öz kimliyinə sahib çıxmalı,
vətənini sevməli və sevdirməyi bacarmalıdır” – Arzu Oqtay çıxışını bu sözlərlə yekunlaşdırıb. Yeniyetmə
Gənclər Təşkilatının hazırladığı Azərbaycanın son 97 il ərzində keçdiyi yola həsr olunmuş sənədli film tədbir
iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan tarixini əks etdirən kitab, jurnal və
broşürlardan ibarət sərgi də qonaqların ixtiyarına verilib.
28 May - Respublika Gününə həsr olunan tədbirdə bu günlərdə Bakıda baş vermiş dəhşətli yanğında
həyatını itirənlərin xatirəsi də anılıb.
29 may 2015
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Rusiyada Azərbaycan diasporunun güclü olmasının təminatı milli birlikdir
"Ümummilli lider Heydər Əliyev və onun davamçısı prezidentimiz İlham Əliyev hər zaman
xaricdə yaşayan soydaşlarımıza diqqət və qayğı ilə yanaşıblar"
Moskvada Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) regional nümayəndəliklərinin geniş iclası keçirilib.
İclasda təşkilatın fəaliyyəti, gələcək planlar və layihələri müzakirə olunub. ÜAK-ın icraçı direktoru İlqar
Hacıyev iştirakçıları ötən hesabat ilində konqresin gördüyü işlərlə tanış edib. "Azərbaycan Konqresi" qəzeti və
ÜAK-ın saytında aparılan təkmilləşdirmə işləri barədə danışan İ. Hacıyev region rəhbərlərini ÜAK-n məlumat
resurslarından daha fəal istifadə etməyə çağırıb. Həmçinin, o, ÜAK-n nəzdində fəaliyyət göstərən
soydaşlarımıza hüquqi yardım mərkəzindən bəhs edib: "Mərkəz 24 saat soydaşlarımızın qulluğundadır".
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müavini Qüdsi Osmanov çıxışında bildirib ki, hər bir azərbaycanlının
arxalana biləcək yer, onun tarixi vətəni Azərbaycandır: "Müstəqil Azərbaycanın qarantı isə prezidentimizdir.
Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün arxalana biləcək yer Azərbaycanın rəsmi nümayəndəliyi olan
səfirlikdir". Səfir müavininin sözlərinə görə, Rusiyada Azərbaycan diasporunun güclü olmasının təminatı
birlikdir, azərbaycanlılar milli maraqlar ətrafında birləşməlidirlər: "Ulu öndər Heydər Əliyevin də bizə töhfəsi
bundan ibarətdir. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi də, məhz bunun üçün yaradılıb: Ümummilli lider Heydər
Əliyev və onun davamçısı prezidentimiz İlham Əliyev hər zaman xaricdə yaşayan soydaşlarımıza diqqət və
qayğı ilə yanaşıblar". İlqar Hacıyev tədbir iştirakçılarına yeni təyin olunmuş ÜAK Sankt-Peterburq regional
nümayəndəliyinin rəhbəri Elmar Şahrzayevi təqdim edib. Onun sözlərinə görə, Elmar Şahrzayev uzun
müddət Sankt- Peterburq və Leninqrad vilayəti üzrə Daxili İşlər İdarəsinin informasiya departamentinin rəhbəri
vəzifəsində çalışıb: "Sankt-Peterburqda yaşayan soydaşlarımız arasında böyük nüfuz və hörmətə
malikdir". Tədbirin sonunda diaspor nümayəndələri aktiv ictimai fəaliyyətlərinə görə diplom, fəxri fərman
və medallarla təltif olunublar.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva vilayəti üzrə regionla bölməsinin icraçı direktoru Araz
Mürsəliyev, "İnterAz" telekanalının müxbiri İqbal Rüstəmov, Lider TV-nin Rusiyadakı nümayəndəsi Anar
Həsənov, "Rossiya dlya vsex" portalının redaktoru Nilufər Şıxlı, APA-nın Moskva müxbiri Fərid Əkbərov,
"Salamnews" informasiya agentliyinin Rusiyadakı nümayəndəsi Roman Ağayev, "Cihan" İnformasiya
Agentliyinin müxbiri Fuad Səfərov, "Azərtac"-ın Rusiya müxbiri Fəridə Abdullayeva və digər diaspor
nümayəndələri və jurnalistlər Rusiya Azərbaycan Konqresinin prezidenti Məmmədbağır Əliyev tərəfindən
Rusiyada aktiv ictimai fəaliyyətə görə diplom və fəxri fərmanlarla təltif olunublar. Rusiya paytaxtında Heydər
Əliyevin xatirəsinə həsr olunan "Ruhumun bir hissəsi Rusiyadadır" (Çast moey duşi v Rossii) adlı tədbir
keçirilib. ÜAK-ın məlumatına görə, "Parlamentskaya qazeta"nın mətbuat mərkəzində keçirilən tədbir Rusiya
Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı tərəfindən təşkil olunub. Tədbirdə çıxış edən Rusiya Federasiya Şurasının sosial
siyasət komitəsinin sədr müavini, senator Lyudmila Kozlova Bakıda doğulduğunu, 16 il orada yaşadığını
söyləyib: "Burada keçirilən görüşün kimə həsr olunduğunu öyrəndikdən sonra bura gəlməyə bilməzdim. Heydər
Əliyevlə şəxsən görüşməsəm də, onun rəhbərlik elədiyi respublikanın həyatını hiss etmişəm. Bakı şəhəri
həyat üçün çox xoş idi. İndiki Azərbaycan da dünyəvi ölkədir. İnsanı orada milliyətindən asılı olmayaraq xoş
qarşılayırlar. Bütün bunlar Heydər Əliyevin sayəsində mümkün olub. Onun xatirəsi hər zaman azərbaycanlıların
qəlbində qalacaq". RAGT-in koordinatoru Natiq Əliyev tədbirə gələnlərə, habelə "Parlamentskaya qazeta"nın
redaksiyasına təşəkkürünü bildirib: "Azərbaycanda indi də Rusiya ilə tarixi əlaqələr hiss olunur. Heydər Əliyev
hər zaman deyib ki, bizim keyfiyyətimiz ortaq tariximizdir. Bu gün azərbaycanlı gənclər Rusiyaya təhsil almağa
gəlir. Fikrimcə, Rusiya təhsili dünyada ən yaxşısıdır. RAGT sədri Leyla Əliyeva təşkilat qarşısında azərbaycanlı
gənclərin Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyasını tapşırıq kimi qoyub. İkinci tapşırıq isə Azərbaycan və Rusiyanın
gənclər potensialını yaratmaqdır. Bununla biz qarşılıqlı əlaqələrimizin möhkəmlənməsinə dəstək veririk".
Rusiya Dövlət Dumasının millətlər üzrə komitəsinin sədr müavini Mixail Starşinov tədbirin Azərbaycanın tarixi
və Heydər Əliyev şəxsiyyəti ilə yaxından tanış olmağa imkan yaratdığını söyləyib: "Heydər Əliyevin siyasi
çəkisi bizim qarşılıqlı əlaqələrimizə təsir edib. Bu əlaqələr hər zaman möhkəm olub". Moskva meriyasının
milli siyasət İdarəsinin sədr müavini Sergey Veçkilyov isə çıxışında Heydər Əliyevin onun üçün hər zaman
nümunə olduğunu söyləyib: "O, çox məqsədyönlü insan olub. Hər bir xalqın belə şəxsiyyəti olmur. Bu cəhətdən
Azərbaycan xalqının bəxti gətirib. Hamımız bilirik ki, Heydər Əliyev Azərbaycanın inkişafı üçün çox işlər
görüb. O, əlindən gələni edib ki, ölkədə sülh bərqərar olsun. İqtisadiyyat sahəsində ölkəni qabaqcıl mövqeyə
gətirib. Azərbaycan xalqının belə liderinin olması böyük xoşbəxtlikdir. Azərbaycan indi də bu istiqamət üzrə
hərəkət edir". Tədbirdə çıxış edən Azərbaycanın Rusiyadakı səfirinin müavini Qüdsi Osmanov səfir Polad
Bülbüloğlu adından "Parlamentskaya qazeta"ya və RAGT-yə təşəkkürünü bildirib: "Bu çox böyük işdir. RAGT
azərbaycanlı gənclərin Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasına dəstək verir. Heydər Əliyev hər zaman
gənclərin formalaşmasına və tərbiyəsinə xüsusi əhəmiyyət verib.
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Bu gün bu dəstək prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir". Diplomat bildirib ki, Rusiya və
Azərbaycan xalqlarının münasibətləri hər zaman Heydər Əliyevin diqqət mərkəzində olub: "O, Rusiya Azərbaycan münasibətlərinin əsasını qoyub. Heydər Əliyev müasir Azərbaycanın memarıdır. Əgər o, olmasaydı,
ölkə bu gün belə cəlbedici olmazdı". Tədbir çərçivəsində Heydər Əliyev haqqında sənədli çəkilişlərdən kadrlar
və fotosərgi nümayiş olunub. Moskvadakı "Bakı" kinoteatrında, "Xarici dilli ən yaxşı film" kateqoriyasında
Oskar mükafatına namizədliyi irəli sürülən "Çölçü" Azərbaycan filmi nümayiş olunub. ÜAK-ın xəbərinə görə,
nümayişin təşkilatçısı Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) dəstəyilə "AZE project" azərbaycanlı
gənclər hərəkatı olub.
Filmin nümayişində azərbaycanlı gənclərin nümayəndələri, Rusiyanın ictimai təşkilatları və ÜAK
nümayəndələri iştirak ediblər. Rejissor Şamil Əliyevin çəkdiyi "Çölçü" filmi gənc insanın çöllükdə keçirdiyi
həyatdan bəhs edir. Bu gənc böyük şəhərlərdən uzaqda, çöllükdə həyat sürür. Atasının təlqin etdiyi müdrik
fikirlər sayəsində bu gənc sürdüyü həyat tərzi ilə tam razıdır. Lakin atasının vəfatından sonra əsərin
qəhrəmanının həyatında dəyişikliklər baş verir. Bu dəyişikliklər bir qızın qəsəbədən köçməsindən sonra
başlayır. Onunla tanışlıq qəhrəmanın həyatının yeni səhifəsi olur. Bildirək ki, yaxın keçmişdə çəkilməsinə
baxmayaraq, "Çölçü" artıq altı beynəlxalq festivalda iştirak edib. Film Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin
sifarişi ilə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasında tanınmış mədəniyyət xadimi Vidadi Həsənovun ssenarisi
əsasında çəkilib. ÜAK "AZE project" Fazərbaycanlı gənclər hərəkatı ilə birgə gələcəkdə də Moskva və digər
şəhərlərdə Azərbaycan filimlərinin nümayişini təşkil edəcək. Moskvada dünyaca tanınmış futbol hakimi
Tofiq Bəhramovun adına həsr olunmuş futzal turniri keçirilib. ÜAK xəbər verir ki, paytaxtın "Dinamo" idman
sarayında keçirilən turnir Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi, Moskva meriyasının regionlararası əməkdaşlıq
Departamenti Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi
və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən təşkil olunub. Tanınmış futbol hakimi Tofiq Bəhramovun adını
daşıyan futzal turnirində 8 komanda iştirak edib. Onlar arasında "MQİMO (Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr
Universiteti), "AMOR" (Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı), "Qarabağ", Azərbaycanın Rusiyadakı
səfirliyinin komandası, və Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin komandası olublar.
Turniri izləməyə gələnlər arasında Moskvada yaşayan azərbaycanlı veteran futbolçular, AFFA- nın
nümayəndələri, əfsanəvi reperi Tofiq Bəhramovun nəvəsi Tofiq Bəhramov da olub. Turnirin açılış mərasimində
çıxış edən Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru, Moskva Vəkillər Kollegiyasının sədr müavini
İlqar Hacıyev keçilən turnirin əhəmiyyətindən danışıb. Onun sözlərinə görə, Rusiya paytaxtında əfsanəvi
azərbaycanlı futbol hakimi Tofiq Bəhramov adına turnirin keçirilməsi iki ölkənin idman cəmiyyəti üçün çox
əlamətdar hadisədir: "Biz bu turniri təşkil etməklə, Moskva hökuməti ilə münasibətlərimizi daha da
yaxınlaşdırırıq. Ən əsası odur ki, artıq bu turnirin hər il keçirilməsi ilə bağli razılıq əldə etmişik. Turnirin
qaliblərini isə Azərbaycana bir həftəlik tur-səyahət gözləyir". Final oyunu Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin
komandası ilə "Qarabağ" komandası arasında baş tutub. Gərgin keçən görüşdə "Qarabağ" 2:1 hesabı ilə qalib
gəlib. İkinci yeri Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin komandası, üçüncü yeri isə Moskva Dövlət Beynəlxalq
Əlaqələr Universitetinin "MQİMO" komandası tutub. Turnirin bağlanış mərasimində çıxış edən Azərbaycanın
Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu bildirib ki, gələn ildən Tofiq Bəhramovun xatirəsinə həsr olunan futzal
turniri MDB ölkələri səviyyəsində keçiriləcək: "Moskva meriyasının Regionlararası Əməkdaşlıq Departamenti
ilə razılığa gəlmişik ki, gələn ildən bu turniri beynəlxalq səviyyədə edək. MDB Humanitar Əməkdaşlıq Fondu
sədri kimi bu ideyanın gerçəkləşməsinə səy göstərəcəm". Moskva meriyasının nümayəndəsi, regionlararası
Əməkdaşlıq departamentinin rəhbəri Yuri Artyux turnirdə iştirak edən komandaları təbrik edərək bildirib ki, bu
turnir iki xalq arasında əlaqələrin dostcasına olduğunu göstərir: "Ümid edirəm ki, əfsanəvi Tofiq Bəhramov
adına turnir müntəzəm keçiriləcək". Bir zamanlar oyunlarının maraqla izlənildiyi və hər biri futbol şöhrəti
qazanmış Bəxtiyar Qulamov, Yuriy Kuznetsov, Anatoliy Bişovets, Andrey Kançelskis və onlarla adlı- sanlı
futbol veteranı bu dəfə eyni maraqla nəzərlərini yaşil meydana yönəldiblər. Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresi, Moskva meriyasi və Azərbaycan Səfirliyi turnirin paytaxt səviyyəli idman hadisəsi olmasi üçün
əlindən gələni edib. Sonda turnirin qalibi olan "Qarabağ" komandasının futbolçularına "Tofiq Bəhramov
kuboku" təqdim olunub.
“Paralel”.-2015.-30 may-1 iyun.-№ 94.-S.10.
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ABŞ-ın Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstərən Bruklin Bakı Dostluq Assosiasiyasının sədri Marietta
Rozentalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində
görüş keçirmişdir
May ayında ABŞ-ın Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstərən Bruklin Bakı Dostluq Assosiasiyasının sədri
Marietta Rozentalın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirmişdir.
Görüşdə yeni yaradılmış Assosiasiyanın fəaliyyət istiqamətləri və iş planına dair geniş müzakirə aparılmışdır.
May 2015

201

Uelsdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Koreya hökuməti və Uels hökumətinin dəstəyi ilə
“İnterAction” Şurasının 32-ci illik toplantısı keçirilmişdir
İyunun 2-dək 5-dək Uelsdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Koreya hökuməti və Uels hökumətinin
dəstəyi ilə “İnterAction” Şurasının 32-ci illik toplantısı keçirilmişdir. Toplantıda əsas müzakirə mövzusu Rusiya
və Qərb münasibətləri, o cümlədən Ukrayna böhranının həlli məsələsi olmuşdur.
Toplantı çərcivəsində, 2016-cı ildə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunacaq IV Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq və “İnterAction” Şurasının 33cü illik toplantısına ev sahibliyi müzakirə olunmuşdur. Qeyd edək ki, “İnterAction” Şurası ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin əməkdaşlığı bu ilin aprel ayında Bakıda keçirilən III Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində
başlamışdır.
02-05 iyun 2015
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Rusiyada Azərbaycanı təmsil edən güclü diaspor təşkilatları var
Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Gənclər Birliyi soydaşlarımızın problemlərinin həlli ilə
məşğuldur
Rusiyanın Amur vilayətinin Blaqoveşensk şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu həmin şəhərdə
ermənilərin qondarma "soyqırım"larına abidə qoymaq istəyinə qarşı kampaniya aparırlar. Həmin şəhərdə
fəaliyyət göstərən "Araz" Milli-Mədəni Cəmiyyətinin rəhbəri Məhəmməd Əsgərov bildirib ki, Blaqoveşenskdə
yaşayan ermənilər bir neçə ildir ki, qondarma "soyqırım"larına abidə qoymağa çalışırlar. M. Əsgərov deyib ki,
ermənilər qondarma "erməni soyqrımı"nın 100 illiyinə qədər abidəni tikmək üçün şəhər rəhbərliyinə müraciət
ediblər: "Bu məsələni eşidəndən sonra mən şəhər rəhbərliyinə bildirdim ki, belə bir şey ola bilməz, bu
təxribatdır. Onlara bunun Türkiyəyə qarşı təxribat olduğunu bildirdim. Həmçinin onların diqqətinə çatdırdım ki,
23 il bundan əvvəl ermənilər Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırım törədiblər. Lazımdırsa, elə gəlin bu
soyqırıma abidə qoyaq, niyə 100 il bundan qabaq uydurma "soyqırım"a abidə qoyuruq? Belə deyəndən sonra
onlar razılaşdılar, dedilər ki, ermənilərə abidə qoymağa icazə verilməyəcək". O bildirib ki, sonradan ermənilər
yenə abidə ucaltmağa cəhd ediblər: "Bunu eşidəndən sonra yenə şəhər rəhbərliyinin yanına getdim və məsələyə
aydınlıq gətirilməsini istədim. Şəhər rəhbərliyi isə bildirdi ki, ermənilərin tikinti apardığı ərazi Rus Pravoslav
kilsəsinin ərazisidir və həmin kilsə şəhər hakimiyyətinə tabe olmadığı üçün tikintiyə müdaxilə etmək imkanları
yoxdur.
Mən isə bildirdim ki, bu belə olmaz. Mənim şəxsi torpaq sahəm var, onda mən də orada Xocalı soyqırımına
abidə ucaldacağam. Şəhər rəhbərliyindən məsələni həll edəcəklərini bildirdilər". M. Əsgərov məsələ ilə bağlı
Rusiyada müxtəlif instansiyalara, Türkiyənin və Azərbaycanın Moskvadakı səfirliklərinə müraciət etdiyini,
o cümlədən Azərbaycanda bir sıra dövlət və hökumət rəsmiləri ilə görüşdüyünü bildirib. O, qeyd edib ki, məsələ
ilə bağlı dövlət tərəfindən lazımi tədbirlərin görülməsi istiqamətində işin aparılacağı bildirilib.
Cəmiyyət rəhbərinin sözlərinə görə, əgər Rus Pravoslav kilsəsi bu müraciətlərə məhəl qoymayıb
ermənilərin abidə tikməsinə icazə versə, Azərbaycan diaspor nümayəndələri həmin şəhərdə buna etiraz
olaraq mitinqlər keçirməyə başlayacaq: "Nəyin bahasına olursa-olsun, ermənilərin qondarma "soyqırım"a abidə
qoymalarına imkan verməyəcəyik" Azərbaycanın haqq işinin dünyaya çatdırılmasında, xaricdəki
soydaşlarımızın təşkilatlanmasında diaspora işinin əhəmiyyəti son dərəcədə böyükdür. Rusiyada yaşayan və
işləyən soydaşlarımızın təşkilatlanması da mühüm məsələlərdəndir. Rusiyada aktiv diaspora fəaliyyəti ilə
məşğul olan təşkilatlardan biri də Yaroslavlda fəaliyyət göstərən Azərbaycan milli- mədəni muxtariyyatıdır.
Bu təşkilatın əsası 1996-cı ildə qoyulub, 1998-ci ildən isə demək olar ki, Azərbaycanın ilk diaspora
təşkilatı kimi fəaliyyətə başlayıb. Yarandığı gündən soydaşlarımıza, xüsusilə Azərbaycandan Rusiyaya
miqrasiya edən vətəndaşlarımıza himayəsini əsirgəmir. Yaroslavlda diaspora işində gənclərimizin yaxından
iştirak etməsi onlara göstərilən diqqət və qayğının artmasının nəticəsidir. Azərbaycan gəncinin təhsil, idman və
müxtəlif sahələrdə aktiv fəaliyyəti bu gün çox önəmlidir. Sevindirici haldir ki, bu gün gənclərimiz idmanımızı,
mədəniyyətimizi, təhsilimizi və ümumilikdə gənclər siyasətimizi layiqli şəkildə təmsil edir və günü gündən
irəliyə aparırlar. Yaroslavlda diaspora işində gənclərimiz aparıcı rol oynayaraq, gələcəyimizin etibarlı əllərdə
olduğunu sübut ediblər. Yaroslavl regional qeyri-hökumət təşkilatı-Azərbaycan milli-mədəni müxtariyyatı bütün
milli bayramlarımızı çox yüksək səviyyədə qeyd edir, bacardığı qədər dövlətimizi vacib sahələrdə təmsil edirlər.
Məsələn, Yaroslavl regional Azərbaycan milli-mədəni müxtariyyatının incəsənət kollektivi, rəqs qrupu, mini
futbol komandası və digər idman komandaları var. Bütün bu kimi işlərin təşkili və saxlanması böyük xərclər
tələb edir. Lakin bir şeyi unutmaq lazım deyil ki, QHT qeyri-kommersiya təşkilatıdır və burada əsas məqsəd
vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına nail olmaqdan ibarətdir. Təşkilat bu istiqamətdə fəaliyyəti ilə birbaşa dövlətə,
milli maraqlara xidmət etməlidir və edir.
Bu işlərin daha da səmərəli olmasi üçün Azərbaycan dövləti də müəyyən qədər öz dəstəyini
əsirgəməməlidir. Hələ 2011-ci ilin dekabr ayında möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının ad günü
ərəfəsində, Yaroslavl şəhərində Yaroslavl regional Azərbaycan milli-mədəni müxtariyyatı 700 kv.m-lik bir
sahədə dünyada analoqu olmayan Azərbaycan milli mədəni mərkəzi yaradıb. Hansı ki, milli mədəni
mərkəzin tərkibində ulu öndərimizin xatirəsinə muzey, axşam məktəbi, kitabxana, din otağı, milli çay evi, iclas
zalı fəaliyyət göstərir. 2013-cü ildə Yaroslavl regional qeyri- hökumət təşkilatı olan Azərbaycan milli-mədəni
müxtariyyatı yaranmasının 15 illik yubileyini qeyd edib. Moskvada, Rusiya paytaxtının ən iri
kinoteatrlarından birində "Qanlı Yanvar" filminin təqdimatı baş tutub. Vahid Mustafayevin filmi hər bir
azərbaycanlı üçün çox əziz adı olan "Bakı" kinoteatrında təqdim edilib. Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən filmin Moskva premyerasında aralarında jurnalistlər, kinoşünasların da olduğu minə
yaxın tamaşaçı olub. Onların çoxu Vahid Mustafayevi 2013-cü ildə Moskvada nümayiş etdirilən "Xoca"
filmindən tanıyırlar.
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Xalqın azadlıq mübarizəsindən bəhs edən film izləyicilərin çox xoşuna gəlib. Mərasimə qatılanlar arasında
Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri, görkəmli musiqiçi Polad Bülbüloğlu da olub. Azərbaycanın ictimai
xadimləri, sənət adamları və diaspora fəalları filmlə bağlı ürək sözlərini bildiriblər. O, qeyd edib ki,
ümummilli lider Heydər Əliyevin 90-cı ildə səfirlik binasına gəlib bu faciəyə münasibətini bildirməsi də filmdə
əksini tapıb. "Filmin yaradıcı kollektivinə təşəkkür etmək istəyirəm",- deyə görkəmli musiqiçi, bəstəkar və ifaçı,
səfir bildirib. Tanınmış türkoloq, Moskva Dövlət Linqvistika Universitetinin professor, Moskvada fəaliyyət
göstərən "Ocaq" cəmiyyətinin sədri Tofiq Məlikli isə filmin tərbiyəvi əhəmiyyətindən danışıb: "Mən ümid
edirəm ki, gənc nəsil dəfələrlə bu filmə baxacaq. Film məktəblərdə, institutlarda, telekanallarda nümayiş
etdiriləcək. Çünki tarixi yaddaşı silinən xalqın gələcəyi yoxdur. Biz tarixi yaddaşımızı yaşatmalıyıq".
Rusiyadakı Azərbaycan diasporasının fəlları da filmə görə təşəkkür ediblər. "Vahid müəllimə rusiyalı gənclər
olaraq təşəkkürlərimizi bildiririk ki, belə bir film ərsəyə gətirib. Bu film bizdən sonrakı gənclərə, bizlərə
Azərbaycanı sevməyi öyrədir, Vətən uğrunda ölməyi öyrədir. Vətən uğrunda ölən varsa vətəndir",- deyə
diaspora fəalı Toğrul Allahverdiyev vurğulayıb. Diaspora fəalı Nəsib Nəbioğlu isə filmin Rusiyada yaşayan
gənclər üçün çox önəmli olduğunu vurğulayır: "Bu film gənclərimiz üçün çox önəmlidir. Onlar bilməlidirlər ki,
azadlığı yuxarıdan tapşırıqla əldə etmək olmaz. Bunun üçün can vermək lazımdır". Diaspora fəalı Elçin Cəlalov
isə heyrətini gizlədə bilmir: "Vallah, dəhşətdir. Bu filmə baxdıqca hər şey gözümdə yenidən canlandı. Tankların
onları necə əzdiyi hələ də yadımdadır. Allah hamsına rəhmət eləsin!". Filmin rejissoru Vahid Mustafayev isə
filmin Moskvada nümayiş edilməsinin ayrı bir önəmi olduğunu deyir. "Müstəqillik uğrunda bütün ölkələr
savaşıblar və şəhid veriblər. Rusiyada bu filmin nümayişi çox böyük bir məna daşıyır. Çünki Rusiya özü
də 90-ci illərin əvvəllərində Azərbaycandan sonra müstəqillik qazanıb və sovet imperiyasından azad olub.
Ona görə də mən Azərbaycan, Rusiya və bütün dünyada azadlıq, müstəqillik uğrunda vuruşan, həyatlarını
qurban verən şəhidlərə Allahdan rəhmət diləyirəm",- deyə rejissor vurğulayıb. Səxavət Əzimov Bakıda anadan
olub. Uşaq yaşlarında ailəsi ilə birlikdə Rusiyaya köçən Səxavət 2005-ci ildə Moskvadakı 1035 nömrəli orta
məktəbi bitirib.
Elə həmin il Moskva Dövlət Açıq Universitetinə qəbul olan həmyerlimiz 2010-cu ildə adıçəkilən təhsil
ocağını əla qiymətlərlə bitirərək, hüquqşünas ixtisasına yiyələnib. S. Əzimov bir neçə ildir ki, Rusiya
Dövlət Dumasında çalışır. S. Əzimov hazırda Moskvada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Gənclər Birliyinə
rəhbərlik edir. Üç il əvvəl yaranan bu təşkilat Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həlli ilə
məşğuldur. Müsahibimiz deyir ki, Azərbaycanda olduğu kimi, Rusiyada da soydaşlarımız işsizlik problemindən
əziyyət çəkirlər: "Rusiyanın müxtəlif universitetlərində xeyli sayda azərbaycanlı gənc təhsil alır. Amma Rusiya
vətəndaşı olmadıqları üçün universiteti bitirdikdən sonra onların öz ixtisaslarına uyğun iş tapmaları bir
qədər çətin olur. Rusiya vətəndaşı olan azərbaycanlıların isə belə problemi yoxdur. Onlar asanlıqla öz
ixtisaslarına uyğun iş tapa bilirlər. Rusiyada, xüsusilə Moskvada yaşayan soydaşlarımızın problemlərini həmişə
diqqət mərkəzində saxlayır, onlara hüquqi yardım göstəririk. Soydaşlarımızın Rusiyada müvəqqəti qeydiyyata
düşməsi, yaxud vətəndaşlıq almaları üçün onlara yardım edir, lazımi sənədləri toplamalarına köməklik
göstəririk". Həmsöhbətimiz deyir ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə, eləcə də
digər rəsmi qurumlarla sıx əməkdaşlıq edir. S. Əzimov Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan lobbisinin zəif
olması ilə bağlı iddiaları qəbul etmir. Müsahibimiz bildirir ki, Rusiyada Azərbaycanı təmsil edən güclü diaspora
təşkilatları var. Üstəlik, Azərbaycan dövləti özü də bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın hüquqlarının
qorunmasında maraqlıdır: "Rusiyada milliyyətçə azərbaycanlı olan çox nüfuzlu iş adamları var. Azərbaycanın
dövlət və milli bayramları Rusiyanın ayrı-ayrı vilayətlərində yüksək səviyyədə qeyd olunur. Azərbaycanın
tanınmış mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə tez-tez konsert proqramları təşkil edirik. Bununla
paralel olaraq, rayonlarımızın işğalı ərəfəsində həm Moskvada, həm də Rusiyanın digər böyük şəhərlərində
anım tədbirləri keçiririk. Erməni işğalı ilə bağlı bir neçə videoçarx hazırlamışıq. Bu tədbirlər sayəsində
Moskvada yetişən gənc nəsil Azərbaycanı, Qarabağı tanıyır".
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Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Həştərxan regional bölməsinin sədri Ədalət Hüseynov Həştərxan
vilayəti Dumasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Həştərxan regional bölməsinin sədri Ədalət Hüseynov Həştərxan
vilayəti Dumasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib. Diaspor rəhbəri millətlərarası sülh və anlaşmanın təmin
olunmasında göstərdiyi ictimai fəaliyyətinə, Beynəlxalq əməkdaşlığın və Rusiya Federasiyasının Həştərxan
vilayəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluğun inkişafına verdiyi töhfələrə görə mükafatlandırılıb.
Həştərxan vilayət Dumasının sədri Aleksandr Klıkanov mükafatın təqdimat mərasimində Ədalət
Hüseynovun Həştərxanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı dostluq münasibətlərinin inkişafında və möhkəmləsində
vacib rolunun olduğunu deyib. Dumanın sədri Həştərxan şəhərinin fəxri vətəndaşı Ədalət Hüseynovun yerli
əhali, hökumət nümayəndələri arasında böyük nüfuza malik olduğunu da vurğulayıb.
Diaspor rəhbərinin eyni zamanda Həştərxanda yaşayan azərbaycanlı gənclər və tələbələr arasında tərbiyəvi
işin aparılması istiqamətində müstəsna xidmətləri də xüsusi qeyd edilib.
3 iyun 2015
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Azərbaycan diaspor təşkilatlarının beynəlxalq nüfuzu və fəallığı artır
Danimarkada "Erməni soyqırımı" abidəsinin ucaldılmasının qarşısı alınıb
Artıq hamıya məlumdur ki, dünyanın hər yerində fəaliyyət göstərən erməni təşkilatları zaman-zaman
fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin, şəhərlərin ərazilərindən qondarma erməni soyqırımına abidə ucaltmağa cəhdlər
edirlər. Həmən "soyqırımı"nın 100 illiyi ərəfəsində isə daha da fəallaşıblar. bir müddət əvvəl isə Danimarkanın
paytaxtı Kopenhagendə belə bir cəhddə bulunublar və bu cəhdin qarşısı alınıb. Danimarkadakı Azərbaycan və
Türk diasporunun bu barədə məlumat əldə etdikdən sonra abidənin qoyulmasına qarşı başladığı etiraz tədbirləri
öz nəticəsini verib. Danimarka Vətən Cəmiyyəti, Skandinaviya Türk Federasiyası, həmçinin Türkiyənin
Danimarkadakı səfiri Mehmet Dönməzin birgə fəaliyyəti nəticəsində yerli ictimaiyyət qondarma erməni
soyqırımı barədə geniş məlumatlandırılıb. Azərbaycan və Türk diasporu adından Danimarka Parlamentinə,
Kopenhagen Bələdiyyəsinə etiraz məktubları göndərilib, erməni diasporunun abidə qoyulması planlarına qarşı
mitinq keçirmək üçün yerli polis orqanlarına icazə üçün müraciət edilib. Türk və Azərbaycan icmalarının
narahatlığı yerli mediada da geniş işıqlandırılıb. Azərbaycan və Türk diasporunun etiraz tədbirlərindən sonra
Kopenhagendə "erməni soyqırımı" abidəsinin qoyulması ilə bağlı işlər dayandırılıb. Qeyd edək ki, Amerikadakı
erməni diasporunun maliyyəsi ilə ucaldılması nəzərdə tutulan abidənin ermənilərin soyqırımı iddialarının 100cü ildönümü ilə əlaqədar olaraq may ayında qoyulması planlaşdırılırdı.
Norveçdə Azərbaycan etno-caz konserti keçirilib Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində əməkdar artist Mircavad
Cəfərovun rəhbərlik etdiyi "Cəngi" caz qrupunun konserti təşkil edilib. Norveç Azərbaycanlıları Gənclər
Təşkilatı (NAYO) və Oslo Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə Norveçin tanınmış Stovner kilsəsində
gerçəkləşdiriliən və üç gün davam edən etno-caz konsertində "Cəngi" qrupu tamaşaçılara maraqlı musiqi
proqramı təqdim edib. Qrupun üzvləri Arzu Həsənlinin (vokal), Mircavid Cəfərovun (tar), Vasif Hüseynzadənin
(piano), İsgəndər Ələsgərovun (zərb alətləri), Tural Qasımlının (piano) və Mircavad Cəfərovun (ud) rəngarəng
ifaları maraqla qarşılanıb. Konsertdə Azərbaycan Evinin musiqi bölməsinin rəhbəri, pianoçu Arzu
Əliyevanın norveçli tələbəsi Edvin Knutsen pianoda "Cəngi" qrupunun üzvləri ilə birlikdə caz musiqisi ifa
edib. Oslo Meriyasının deputatı Gülay Kutal konsertdə çıxış edərək bildirib ki, belə layihələr Oslonun mədəni
həyatını zənginləşdirməklə yanaşı, müxtəlif xalqlar arasında mədəni və dostluq əlaqələrinin güclənməsinə öz
töhfəsini verir. Etno-caz layihəsinin musiqimizi Avropada təbliğ etmək üçün maraqlı bir seçim olduğunu
deyən Azərbaycan Evinin sədri Ramil Əliyev qeyd edib ki, bu cür proqramlar eyni zamanda azərbaycanlıların
qədim və zəngin mədəni irsə malik olduğunu sübut edir. Diaspor rəhbəri gələcəkdə də Norveçdə Azərbaycan
cazmenlərinin konsertini təşkil edəcəklərini deyib. Qeyd edək ki, layihə Azərbaycan Respublikası Prezidenti
Yanında Gənclər Fondu və Norveç Gənclər Təşkilatı Milli Şurasının dəstəyi ilə həyata keçirilib.
İki azərbaycanlı "Qızıl alma" mükafatına layiq görülüb Türk Asiya Strateji Araşdırmalar Mərkəzi (TASAM)
tərəfindən təşkil edilən IV Dünya Türk Forumu çərçivəsində "Qızıl alma" ("Kızıl elma") mükafatının təqdimatı
baş tutub. Doqquz nominasiya üzrə ikinci dəfə təqdim edilən mükafatın "sənət" kateqoriyası üzrə laureatları
Azərbaycandan müğənni Azərin və Qazaxıstandan musiqiçi, bəstəkar, qopuz ifaçısı Arslanbek Sultanbekov
olub. Onlar türk dünyasının mədəniyyətinə verdiyi töhfələrə görə bu mükafata layiq görülüblər. Mükafatın
elm kateqoriyası üzrə isə yenə Azərbaycandan Bakı Dövlət Universitetinin "Türk xalqları ədəbiyyatı"
kafedrasının müdiri Ramiz Əsgər layiq görülüb.
Bu nominasiya üzrə eyni vaxtda daha beş nəfər - Qazaxıstandan Temirxan Tebegenov, Qırğızıstandan
Gülzara Cumakunova, Özbəkistandan Zöhrəddin İsaməddinov, Türkmənistandan Berdi Sarıyev görkəmli qırğız
mütəfəkkiri Toktoqulun "Şeirə, nəğməyə çevrilən ömür" kitabının Azərbaycan, qazax, türk, özbək, türkmən
dillərinə tərcümə etdikləri üçün layiq görülüblər. Xatırladaq ki, "Qızıl alma" mükafatı 2013-cü ildə İstanbulda
keçirilən II Dünya Türk Forumunda TASAM tərəfindən təsis edilib.
Mükafat türk dünyasının iqtisadiyyat, mədəniyyət, incəsənət, elm, texnologiya, diplomatiya və digər
sahələrinə töhfə verən şəxslərə təqdim edilir. Finlandiyadakı Azərbaycan icması Respublika Gününü qeyd edib
Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyasının (FAA) təşkilatçılığı ilə 28 May - Respublika Günü Helsinkidə qeyd
edilib. "Caisa" Mədəniyyət Mərkəzində baş tutan bayram tədbirində Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri ilə
yanaşı, Türkiyə Respublikasının Finlandiyadakı səfiri Adnan Başağ və səfirliyin əməkdaşları, Finlandiyada
fəaliyyət göstərən türk, çex, rus, ingilis, tatar və digər xalqların diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, fin
ictimaiyyətinin üzvləri iştirak edib. Cümhuriyyətin növbəti ildönümü Azərbaycan himinin sədaları ilə başlayıb,
daha sonra Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay qonaqları salamlayıb və Azərbaycan
Demokratik Respublikasının (ADR) yaranma tarixi haqda iştirakçılara məlumat verib. Diaspor rəhbəri ADRin müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika, türk və islam dünyasında ilk demokratik, hüquqi və dünyəvi
dövlət olduğunu vurğulayıb.
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ADR-in keçdiyi iki illik şərəfli tarix barədə qısa məlumatdan sonra A. Oqtay Azərbaycanın 70 il sonra
yenidən öz müstəqilliyini bərpa etdiyini iştirakçıların diqqətinə çatdırıb və bugünkü müstəqil Azərbaycan
Respublikasının inkişafından danışıb. "Hər bir azərbaycanlı harada yaşamağından asılı olmayaraq öz kimliyinə
sahib çıxmalı, vətənini sevməli və sevdirməyi bacarmalıdır"- Arzu Oqtay çıxışını bu sözlərlə yekunlaşdırıb.
Yeniyetmə Gənclər Təşkilatının hazırladığı Azərbaycanın son 97 il ərzində keçdiyi yola həsr olunmuş sənədli
film tədbir iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub. Tədbir çərçivəsində Azərbaycan tarixini əks etdirən
kitab, jurnal və broşürlardan ibarət sərgi qonaqların ixtiyarına verilib. Rusiyada Heydər Əliyevin adını daşıyan
orta məktəbdə ümummilli liderin xatirə lövhəsinin açılışı olub Rusiya Federasiyasının Ulyanovsk şəhərində
Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan 78 saylı məktəbdə ulu öndərin xatirə lövhəsinin
açılışı ilə bağlı təntənəli mərasim keçirilib. Tədbirdə Ulyanovsk şəhərinin rəhbərliyi və Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) Ulyanovsk regional bölməsinin nümayəndələri iştirak edib. Mərasimdə çıxış
edən Ulyanovsk vilayətinin Milli siyasət departamentinin rəhbəri, Ulyanovsk Qubernatoru Sergey Mironov
məktəbə Heydər Əliyevin adının verilməsini təqdirəlayiq hal adlandırıb və bu münasibətlə ÜAK-ın yerli
nümayəndəliyinin üzvlərini və 78 saylı məktəbin kollektivini təbrik edib. Şəhər qubernatoru bildirib ki,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin adının bu məktəbə verilməsi dövlətlərarası
münasibətlərin inkişafına öz töhfəsini verəcək.
ÜAK-ın Ulyanovsk regional bölməsinin rəhbəri İslam Hüseynov isə müəllim və şagirdləri təbrik etdikdən
sonra ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin inkişafı üçün göstərdiyi xidmətlərdən
bəhs edib. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1977-ci ildə Ulyanovskda Nəriman Nərimanovun heykəlinin
açılışında iştirakını, 1983-cü ildə isə Ulyanovskda baş vermiş qatar qəzasını araşdıran komissiyaya məhz
ulu öndərin rəhbərlik etdiyini xatırladan diaspor rəhbəri iki ölkə arasında mövcud olmuş dostluq
münasibətlərinin bu gün də uğurla inkişaf etdiyini vurğulayıb. İslam Hüseynov 2010-cu ildə Heydər Əliyev
Fondunun dəstəyi ilə Ulyanovskun bir sıra abidələrində rekonstruksiya işlərinin aparılmasını bu münasibətlərin
göstəricisi olduğunu qeyd edib. 78 nömrəli məktəbin direktoru Gennadi Çarev bildirib ki, təhsil ocağına
Azərbaycan xalqının milli lideri Heydər Əliyevin adının verilməsi onlar üçün böyük şərəfdir və bu hadisə
məktəbin müəllim, şagird heyətini daha məsuliyyətli olmağa ilhamlandıracaq. Çıxışlardan sonra şagirdlər
Azərbaycan haqda şeirlər səsləndirib, Azərbaycan milli rəqslərini ifa ediblər. Sonda ulu öndər Heydər
Əliyevin adının əks olunduğu lövhənin açılışı olub və löhvənin önünə tər çiçəklər düzülüb. Bakı 2015
oyunlarının Almaniyanın Yena şəhərində təqdimat keçirilib Türingiya Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası
Almaniyanın Yena şəhərində "Azərbaycan - Odlar Yurdu" adlı tanıtım aksiyası təşkil edib. Yena şəhərinin
beynəlxalq mədəniyyət mərkəzində baş tutan tədbirdə 100-dən artıq yerli və xarici tələbələr, eləcə də şəhər
sakini iştirak edib. Assosiasiyanın fəalları tərəfindən hazırlanan təqdimatda ölkəmizin tarixi, coğrafiyası,
mədəniyyəti, Azərbaycanın qədim və zəngin musiqi irsi haqqında geniş məlumat verilib.
Təqdimatda iyunun 12-də Bakıda start götürəcək Birinci Avropa Oyunlarına geniş yer ayrılıb. Tədbirdə
Azərbaycanda Avropa Oyunlarına dair aparılan hazırlıq işlərini və indiki vəziyyəti əks etdirən videoçarx
nümayiş etdirilib. Türingiya Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə azərbaycanlı, alman və digər
ölkələrdən olan bir qrup gənc tədbirə üzərində Bakı 2015 I Avropa Oyunlarının loqosu əks olunmuş
köynəklərdə qatılıb. Sonda tədbirə qatılanlar ölkəmizə həsr olunmuş stendlə tanış olub və Azərbaycan
mətbəxinin ləziz təamlarından dadmaq imkanı əldə ediblər. Varşavada, Yuzef Pilsudski adına İdman
Akademiyasında da Bakı-2015 İlk Avropa Oyunlarına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycanın Polşadakı
səfirliyindən verilən məlumata görə, tədbirdə Akademiyanın rektoru professor Andjey Mastalej, eləcə də təhsil
ocağının müəllim və tələbə heyəti iştirak edib. Səfir Həsən Həsənov ölkədə müasir üslubda tikilən Bakı
Olimpiya Stadionu, Su İdmanı Sarayı və digər müasir idman qurğularının artıq atletləri qəbul etməyə hazır
olduğunu diqqətə çatdırıb. Səfir ilk Avropa Oyunlarının xalqlar arasında qardaşlığın və beynəlxalq dostluğun
gücləndirilməsi baxımından çox faydalı olacağına əminliyini bildirib. Tədbirdə birinci Avropa Oyunları ilə bağlı
polyak dilində hazırlanmış açıqcalar, Azərbaycan-polyak dillərində danışıq kitabçaları paylanıb, videoçarxlar
nümayiş etdirilib. Sonra birinci Avropa Oyunlarına həsr edilən sərginin açılışı olub və Azərbaycan
mətbəxinin ləziz nümunələrinin təqdim olunduğu ziyafət verilib.
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Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı bütün Rusiyanı əhatə edir
Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkənin aparıcı ali məktəblərinə daxil olmaları üçün
nadir imkan yaradıb
Moskvada, M.İ.Rudomino adına Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasında yazıçı- publisist,
Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Elmira Axundovanın "Heydər Əliyev: Şəxsiyyət və Zaman" romantədqiqatının V və VI cildlərinin təqdimat mərasimi keçirilib. Çoxcildlik arxiv materialları və rəsmi sənədlər,
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin dostları, qohumları və məsləkdaşları ilə müəllifin
yüzlərlə müsahibəsi əsasında yazılıb. Təqdimat mərasimi Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi, Heydər Əliyev
Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyi və Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi tərəfindən təşkil edilib.
Kitabxananın foyesində Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyi tərəfindən ümummilli liderə həsr
edilmiş fotosərgi təşkil olunub. Çoxcildliyin müəllifi Elmira Axundova tədbiri Azərbaycan Respublikası
Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dəstək Fondunun bu ilin mayında Heydər Əliyev haqqında ən
yaxşı publisistik əsər üçün beynəlxalq müsabiqə təşkil etdiyini xatırladıb.
Gecədə həmin beynəlxalq müsabiqənin qaliblərinə - "Heydər Əliyev. İnsan-epoxa" məqaləsinin müəllifi
Oleq Kuznetsova, "Öz ölkəsini xilas etmiş insan" məqaləsinin müəllifi Valeri Calaqoniyaya və "Qorxu
bilməyən insan" məqaləsinin müəllifi Aleksandr Budberqə Heydər Əliyev haqqında ən yaxşı publisistik əsərə
görə mükafatlar təqdim edilib. Tədbirdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu, fəlsəfə elmləri
doktoru, professor Konstantin Dolqov, Milli Məclisin deputatı Arif Rəhimzadə, Moskva Dövlət Beynəlxalq
Münasibətlər Universitetinin professoru, 1990-cı illərin əvvəllərində Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyində
işləmiş Stanislav Çernyavski, jurnalist Valeri Calaqoniya çıxış ediblər. Tədbirdə Milli Məclisin deputatları,
Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyinin, Heydər Əliyev Fondunun Rusiyadakı nümayəndəliyinin, Ümumrusiya
Azərbaycanlılar Konqresinin, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin və Rusiya ictimaiyyətinin nümayəndələri
iştirak ediblər. Heydər Əliyev adına orta məktəbdə son zəng mərasimi Həştərxan şəhərindəki Heydər Əliyev
adına 11 nömrəli orta məktəbdə son zəng mərasimi keçirilib. Bu il məktəbdən 20 nəfər 11-ci sinif və 60 nəfər 9cu sinif şagirdi məzun olur. Tədbirdə Həştərxan şəhər administrasiyasının rəhbəri Oleq Polumordvinov, Rusiya
Federasiyası Dövlət Dumasının deputatı Leonid Oqul, Həştərxan şəhər administrasiyasının Elm və Təhsil
İdarəsinin rəhbəri İnessa Qorina, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi (ÜAK) Həştərxan regional bölməsinin
sədri Ədalət Hüseynov, ÜAK Həştərxan regional bölməsi sədrinin müavini, "Narimanovski" çörək zavodunun
baş direktoru İrahid Mirişov, "Azərbaycan" milli-mədəni cəmiyyətinin sədri Vahid Rəhimov, ictimaiyyətin
nümayəndələri, valideynlər, pedaqoji əmək veteranları, şagirdlər iştirak ediblər. Son zəng mərasimində çıxış
edən O. Polumordvinov vurğulayıb ki, Heydər Əliyev adına orta məktəb Azərbaycan ilə Rusiya arasında dostluq
münasibətlərinin inkişaf etdirilməsi və möhkəmləndirilməsinə yönəlik məhsuldar fəaliyyətin parlaq nümunəsidir.
O, şagirdlərə ali təhsil ocaqlarında da Heydər Əliyev adına məktəbin məzunu adını fəxrlə daşımağı arzulayıb.
Daha sonra Ədalət Hüseynov təbrik nitqi ilə çıxış edib. O, məzunları Heydər Əliyev Fondu adından təbrik
edib, onlara gələcəkdə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev kimi layiqli insan olmağı
arzulayıb. Ə.Hüseynov, həmçinin Bakı şəhəri Nərimanov Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Abdin
Fərzəliyevin məktəbin kollektivinə və şagirdlərə rəsmi təbrikini çatdırıb.
Mərasimdən sonra 4-cü və 9-cu sinif şagirdləri müəllim və valideynlərlə birlikdə ulu öndər Heydər Əliyevin
onun adını daşıyan parkdakı abidəsi önünə gül dəstələri qoyublar. Azərbaycan modelyeri beynəlxalq
müsabiqədə uğur qazanıb Moskvada Rusiya paytaxtı hökumətinin, "Avrasiya qadınlar forumu" Etnomədəni
ənənələrin qorunub saxlanılmasına dəstək regional ictimai təşkilatının və Moskva Millətlər Evinin təşkilatçılığı
ilə "Etno-Erato" II Avrasiya yüksək milli geyim modası müsabiqəsi keçirilib. Seçim turu dekabrın 13-də Moskva
Millətlər Evində keçirilib, qaliblərin qala-konserti isə ertəsi gün Moskva Hökumətinin Böyük salonunda baş
tutub. Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi (ÜAK) müsabiqənin əsas sponsorlarından biri olub. İlham
pərisini xalq yaradıcılığında axtarmağa Rusiyanın və MDB ölkələrinin yüzədək modelyeri cəsarət edib.
Modelyerlərin kolleksiyaları "Ən yaxşı slavyan geyimi", "Müasir geyimdə etnik motivlər", "Qafqaz xalqlarının
ən yaxşı geyimi", "Ən yaxşı Şərq geyimi", "Fin- uqor xalqlarının ən yaxşı geyimi", "Şimal, Sibir və Uşaq Şərq
xalqlarının ən yaxşı geyimi", "Etnik geyimə retro baxış" nominasiyalarında təqdim edilib. Qeyd edək ki,
Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, tanınmış modelyer Fəxriyyə Xələfova və modelyer Orxan Sultan
əvvəlki müsabiqənin iştirakçısı və mükafatçıları olublar. Builki dəb müsabiqəsində Azərbaycanı gənc və
istedadlı modelyerlər Zümrüd Mirzəliyeva və Nərgiz İmanova təmsil ediblər. Zümrüdün kolleksiyası "Müasir
geyimdə etnik motivlər" nominasiyasında ikinci yeri tutub. Mükafatı ÜAK-ın icraçı direktoru İlqar Hacıyev
təqdim edib. Bakıda yaxşı tanınan modelyer Zümrüd Mirzəliyeva hesab edir ki, geyim milli mədəniyyəti hər
hansı insana çatdırmağın ən asan elementidir. Zümrüdün canlandırdığı obrazlar çox maraqlıdır.
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Müəllif rəsmlərindən, milli geyim elementlərindən istifadə edən modelyer ölkəmizin tarixini və
mədəniyyətini printlərdə təsvir edib. Onlar basma üsulu ilə hərf şəklində parçaya köçürülüb və tikmə naxışlar ilə
bəzədilib. 10 paltardan ibarət kolleksiya tam şəkildə ölkəmizin adını daşıyır: "Azərbaycan". "Etno-Erato" II
Avrasiya yüksək milli geyim modası müsabiqəsi artıq 15 ildir Moskva Hökumətinin dəstəyi ilə keçirilir. Layihə
müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinə inteqrasiyaya, etnomədəni dialoqun inkişafına dəstək məqsədi daşıyır.
Prezident İlham Əliyev Məmmədbağır Əliyevi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib Prezident İlham Əliyev
Rusiya Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, N.N. Bloxin adına Rusiya Onkoloji Elmi Mərkəzinin direktor
müavini, Elmi-Tədqiqat Uşaq Onkologiya və Hematologiya İnstitutunun direktoru Məmmədbağır Cavad
oğlu Əliyevi 60 illik yubileyi münasibətilə təbrik edib. Dövlət başçısının təbrik məktubunda deyilir: "Hörmətli
Məmmədbağır Cavad oğlu! Sizi, müasirtəbabət sahəsində tanınmış alimlərdən birini 60 illik yubileyiniz
münasibətilə təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik və yeni-yeni uğurlar diləyirəm. Siz Azərbaycan
üçün yüksək ixtisaslı tibbi kadrlar hazırlanmasına lazımi diqqət yetirmisiniz və yetirirsiniz. Yaradıldığı andan
Sizin rəhbərlik etdiyiniz Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi Azərbaycan diasporunun nüfuzlu ictimai
təşkilatlarından birinə çevrilməyə və Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə inkişafına
layiqincə töhfə verməyə nail olub. Əminəm ki, Siz bundan sonra da elmi və ictimai fəaliyyətinizi ahəngdar
şəkildə əlaqələndirəcək, həm insanların sağlamlığının qorunması sahəsində uğurlar qazanacaq, həm də
cəmiyyətdə tolerantlığın və qarşılıqlı anlaşmanın yüksək səviyyəsinin bərqərar olmasına kömək edəcəksiniz.
Sizə ən xoş arzularımı bildirirəm." Bir neçə il əvvəl Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi Rusiyada yaşayan
Azərbaycan vətəndaşları üçün bu ölkənin ali məktəblərinə qəbul imtahanları keçirib. İmtahandan əvvəl təntənəli
yığıncaq keçirilib. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin icraçı direktoru Eldar Quliyev tələbə və
valideynlər qarşısında çıxış edərək bu imtahanın keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışıb. Eldar Quliyev bildirib
ki, Azərbaycan dövləti konqresin təşəbbüsünü dəstəkləyərək Rusiyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bu
ölkənin aparıcı ali məktəblərinə daxil olmaları üçün nadir imkan yaradıb.
Konqresin Təhsil və Humanitar Məsələlər üzrə Komitəsinin sədr müavini Xumar Əliyeva gəncləri
salamlayaraq əlavə edib ki, indi keçirilən imtahan sayca səkkizincidir. O, xüsusi ilə vurğulayıb ki, bu ideya
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur. Məhz Ulu Öndərin səyi nəticəsində Rusiya
Hökuməti, Rusiya Federasiyasının Təhsil Nazirliyi və bu ölkənin bir sıra ali məktəbləri bizim tələbələrə
güzəştli şərtlərlə yer ayırıb. Xumar Əliyeva artıq neçə ildir ki bu tədbirin Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
nümayəndəliyinin dəstəyi və köməyi ilə keçirildiyini əlavə edib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
nümayəndəliyi adından çıxış edən Tamilla Əhmədova Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti və Fondun
Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın abituriyentlərə salamlarını və qəbul imtahanlarında uğur
diləklərini çatdıraraq vurğulayıb ki, bu imtahanlar hər bir insanın həyatında çox mühüm addımdır. Fondun
nümayəndəsi bildirib ki, ölkə rəhbərliyi və Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanda təhsilin inkişafına böyük
diqqət yetirir. Tamilla Əhmədova Leyla Əliyevanın başçılıq etdiyi Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər
Təşkilatının fəaliyyəti barədə də qısa məlumat verərək bildirib ki bu günlərdə həmin qurum SanktPeterburqda özünün üçüncü illik konfransını keçirib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya nümayəndəliyinin
əməkdaşı Tamilla Əhmədova xüsusi olaraq qeyd edib ki, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı artıq təkcə
Moskvanı və Sankt-Peterburqu deyil, bütün Rusiyanı əhatə edir. Azərbaycan Respublikası Tələbə Qəbulu üzrə
Dövlət Komissiyası aparatının rəhbəri Nərminə Bayramova və Ümumrusiya Azərbaycanlı Konqresinin Moskva
regional bölməsinin sədri İlqar Hacıyev çıxış edərək abituriyentlərə uğurlar arzulayıblar. Natiqlər Rusiyada
yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının bu ölkənin aparıcı ali məktəblərinə daxil olması üçün Azərbaycan dövləti
tərəfindən nadir imkan yaradıldığını bildiriblər. Öz tarixi vətənlərinin hüdudlarından kənarda yaşayan
vətəndaşlara göstərilən qayğı və diqqətə görə Prezident İlham Əliyevə təşəkkür ediblər. Qeyd edək ki ,
Rusiyada 190 azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Bu il keçirilən imtahanlarda Rusiyanın Təhsil və Elm Nazirliyi
ölkəmizə 42 yer ayırıb.
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Nazim İbrahimov: "Diaspor təşkilatlarını ölkəmizə qarşı aparılan kampaniyalara etirazlarını
bildirməyə çağırıram"
Bakı. Mübariz Aslanov - APA. "Azərbaycanda keçiriləcək I Avropa Oyunları ölkəmizin tarixində
mühüm hadisələrdən biri kimi yadda qalacaq. Bu, tarixi əhəmiyyətə malik olan bir tədbirdir və hesab edirik ki,
bu oyunların Azərbaycanda təşkil olunması ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuza və etimada sahib
olduğunu bir daha təsdiq edir. Lakin təəssüf hissi ilə qeyd etməliyik ki, Avropa Oyunları ərəfəsində ölkəmizə və
dövlətimizə qarşı qarayaxma kampaniyası getdikcə şiddətlənən və bütün diplomatik etiket normalarını aşan
xarakter almaqdadır".
Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) sədri Nazim
İbrahimov deyib.
Komitə sədri bildirib ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları həzm edə bilməyən bəzi siyasi dairələr erməni
lobbisi və diasporunun təhriki ilə bu tarixi hadisənin əhəmiyyətini kiçiltmək, beləliklə də, Azərbaycan üçün
yaranmış çox geniş və əlverişli təbliğat imkanını məhdudlaşdırmaq üçün bütün səylərini səfərbər ediblər.
O, Avropa Parlamentində baş vermiş son hadisələrin, İFEX kimi daim Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe nümayiş
etdirmiş təşkilatın yaydığı bəyanatın da bunun əyani sübutu olduğunu vurğulayıb: “Bu və buna bənzər digər
açıqlamalar, bəyanatlar, kampaniyalar Azərbaycan xalqının, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın dünyada
ədalətin və obyektivliyin olduğuna dair şübhələrini daha da dərinləşdirir, ikili standartların mövcudluğunu bir
daha təsdiq edir. Biz başa düşürük ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri olan I
Avropa Oyunları bizim uğurlarımıza, nailiyyətlərimizə sevinməyən, Azərbaycan xalqını özünə dost hesab
etməyən ayrı-ayrı təşkilatların, qrupların, siyasi dairələrin təqdirini qazana bilməz. Lakin bu qarayaxma
kampaniyasına dünyada mədəniyyətlərarası dialoqu, xalqlar arasında dostluğu, sülhü, mədəni, sosial və iqtisadi
inkişafı təbliğ etdiyini iddia edən təşkilatların qoşulması tamamilə anlaşılmazdır”.
Komitə sədri diaspor təşkilatlarının Avropa Oyunları ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə təqdimatlar təşkil etdiyini,
təbliğat xarakterli tədbirlər keçirdiyini söyləyib. O, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müraciət edərək
Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyalara etirazlarını bildirməyə çağırıb: “Bütün dünya azərbaycanlılarına
müraciət edərək xalqımıza, ölkəmizə və dövlətimizə qarşı başladılan bu qərəzli kampaniyanı ifşa etmək üçün
imkanlarını səfərbər etməyə çağırırıq. Azərbaycan diaspor təşkilatları bu kampaniyalara biganə qalmamalı və
fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin qanunlarına uyğun şəkildə öz etirazlarını bildirməlidir. Hesab edirəm ki,
dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından, ictimai statusundan, fəaliyyət sahəsindən asılı olmayaraq bütün
həmvətənlərimiz bizim bu çağırışımıza qoşulacaq, bu böyük tarixi hadisə ərəfəsində öz doğma vətəninin və
xalqının yanında olduğunu bir daha sübut edəcək”.
11 iyun 2015
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Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin (AMM) və Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin birgə
təşkilatçılığı ilə Tbilisi şəhərində Hacı Rizvan İsmayılovun "Şərq müdriklərinin qonaqlığında"
adlı rəsm sərgisi açılıb
Marneulidə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin (AMM) və Gürcüstan
Müsəlmanları İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə Tbilisi şəhərində Hacı Rizvan İsmayılovun "Şərq müdriklərinin
qonaqlığında" adlı rəsm sərgisi açılıb.
Sərginin açılışında Tbilisidə baş vermiş təbii fəlakət zamanı dünyasını dəyişənlərin xatirəsi bir dəqiqəlik
sükutla yad edilib və həlak olanların ailəsinə başsağlığı verilib. Tədbirin əvvəlində Gürcüstan Müsəlmanları
İdarəsinin şeyxi Hacı Ramin İgidov və Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Fazil Həsənov çıxış
edərək iştirakçılara sərgi haqqında məlumat verib.
Daha sonra Gürcüstanın Barışıq və Vətəndaş Bərabərliyi məsələləri üzrə dövlət naziri Paata Zakareişvili,
Qaçqınlar və Yerləşdirmə məsələləri üzrə naziri Sobar Subari, Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri
Zaza Vaşakmadze, Türkiyə Cumhuriyyətinin Gürcüstandakı səfiri Zəki Levent Gümrükçü, Azərbaycan
Respublikasının Gürcüstandakı səfirliyinin nümayəndələri, Gürcüstan Parlamentinin deputatı, rəssam Levan
Moisaşvili və başqaları çıxış edərək rəssamın əsərlərində islam mədəniyyətinin saflığı, möhtəşəmliyi,
müasirliyinin, həqiqət və irfan yolunun əks olunduğunu bildiriblər. Hacı Rizvan İsmayılovun əsərlərinin olduqca
dərin fəlsəfi məna kəsb etdiyini qeyd ediblər.
Gürcüstanın Barışıq və Vətəndaş məsələləri üzrə dövlət naziri Paata Zakareişvili sərgini yüksək
qiymətləndirib: "Bu əsərlər yaddaqalan, pozitiv, həmçinin düşündürücü əsərlərdir. Həmvətənimizin sərgisinin
keçirilməsindən qürur duyuruq. O, islam mədəniyyətini təbliğ edir. İslam mədəniyyəti böyük və müasirdir”.
Tədbirdə müxtəlif din xadimləri, gürcü ziyalıları, rəssamlar, gənclər çıxış edərək sərgi haqqında
təəssüratlarını paylaşıblar. Sərgidə iştirak edənlərə rəssamın əsərlərindən ibarət kataloq təqdim olunub. Həmin
kataloq AMM tərəfindən çap edilib. Qeyd edək ki, rəssamın 73 rəsm əsərinin nümayiş etdirildiyi sərgi daha iki
gün davam edəcək.
17 iyun 2015
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Ulyanovsk şəhərindəki Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adını daşıyan meydanında üç
əlamətdar hadisə birdən qeyd olunub
Rusiya Federasiyasının Ulyanovsk şəhərindəki Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin
adını daşıyan meydanında üç əlamətdar hadisə birdən qeyd olunub. Ərazidə quruculuq-abadlıq işləri aparan
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Ulyanovsk nümayəndəliyinin əməkdaşları Rusiya günü, Bakı 2015 I
Avropa Oyunlarının açılışı və Azərbaycanın Qurtuluş Gününü gününü qeyd ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Ulyanovsk nümayəndəliyinin rəhbəri
İslam Hüseynov Rusiya xalqını və Ulyanovsk əhalisini təbrik edib, Rusiyanın hazırda bir çox xalqların mehriban
yaşadığı bir dövlətə çevrildiyini vurğulayıb.
Öz çıxışında Azərbaycan xalqının Qurtuluş Günü və I Avropa Oyunlarından da geniş bəhs edən
İ.Hüseynov beynəlxalq idman yarışının əhəmiyyətindən danışıb. O bildirib ki, Azərbaycan güclü, açıq, effektli
bir ölkə olduğunu növbəti dəfə sübut etdi. Diaspor rəhbəri son illərdə ölkəmizdə qlobal miqyaslı bir sıra
tədbirlərin keçirilməsini Azərbaycanın uğuru, siyasi arenada qazandığı nüfuzun nəticəsi kimi qiymətləndirib.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Ulyanovsk nümayəndəliyinin üzvləri Heydər Əliyev
meydanında yaşıllaşdırma, abadlıq işləri çərçivəsində ərazidə 45-dən çox ağac əkiblər.
17 iyun 2015
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) Azərbaycan diasporu adından bəyanatla çıxış edib
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) Azərbaycan diasporu adından bəyanatla çıxış edib. Avropa
Parlamentinin bir sıra komitə sədrlərinə ünvanlanmış bəyanatda Bakı 2015 I Avropa Oyunlarının önəmi
vurğulanaraq, Azərbaycan diasporunun Avropanın siyasi dairələrinin və media qurumlarının qərəzli çıxışlarına
qarşı kəskin etirazı bildirilib.
Bəyanatada qeyd olunur ki, iyunun 12-də Azərbaycan böyük bir hadisənin gerçəkləşməsinə ev sahibliyi
etdi, dilindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq bütün dünya idmançılarına qonaqpərvərlik göstərməkdədir.
Bakıda baş verən bu tarixi hadisə dünya azərbaycanlıları və o cümlədən Avropada yaşayan azərbaycanlılar üçün
qürurvericidir. AAK Avropa Parlamenitinin diqqətinə çatdırır ki, 2011-ci ildə „Eurovision“ mahnı müsabiqəsinin
Azərbaycanda keçiriləcəyi bəlli olduqdan sonra ikili standartlarla üzləşən Azərbaycan, bu dəfə də ona qarşı
aparılan ədalətsiz kampaniyanın, əks-təbliğatın şahidi olub: „Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, müstəqil siyasət
yürütməsi bəzi dairələri narahat edir.
Dünyanın diqqətini Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə, bir milyondan artıq Azərbaycan vətəndaşının
pozulmuş hüquqlarının bərpasına, Azərbaycan vətəndaşlarının öz torpağında qanunsuz girov götürülməsinə,
Xocalı soyqırımının acı nəticələrinə cəlb etmək yerinə, müzakirə edilən mövzular qeyri-dəqiq məlumatlar
əsasında qurulan tənqidlə əvəz edilir”. AAK bəyan edir ki, Bakıda keçirilən bu möhtəşəm idman tədbiri
siyasiləşdirilməməli, əksinə bütün Avropanın uğuru kimi qiymətləndirilməlidir. AAK Avropa Parlamentini
ədalətli olmağa çaqırır, Azərbaycana qarşı ermənilərin təsiri ilə formalaşmış qərəzli mövqeyindən çəkinməyi
tələb edir.
17 iyun 2015
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Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi Avropanın bəzi dairələrinin
Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyinə dair bəyanat qəbul edib
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi Avropanın bəzi dairələrinin
Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyinə dair bəyanat qəbul edib. Bəyanatda deyilir ki, Avropanın bəzi dairələri
tərəfindən zaman-zaman ölkəmizə qarşı səsləndirilən qərəzli və ikili standartlara söykənən böhtan dolu fikirlər
Bakı 2015 Birinci Avropa Oyunları ilə əlaqədar daha da intensivləşib: “Ölkəmizin dünyada artan nüfuzunu həzm
edə bilməyən həmin dairələr qərəzli mövqedən çıxış edərək Azərbaycanla bağlı həqiqəti əks etdirməyən
məlumatlar yayır, bütün vasitələrlə ölkəni beynəlxalq ictimaiyyətin gözündən salmağa cəhd edirlər”. Bəyanat
müəllifləri hesab edir ki, bu təşkilatların fəaliyyəti, keçirdiyi aksiya və tədbirlər sırf müəyyən siyasi dairələrin
maraqlarlarına xidmət edir və Azərbaycanla bağlı konkret sifarişləri yerinə yetirirlər.
Təşkilat üzvləri belə qurumları beynəlxalq səviyyəli hüquq-müdafiə təşkilatı adlandırmağın ozünü insan
haqlarına hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. Onlar hesab edir ki, insan haqlarının müdafiəsi adı altında gizlənən
bu təşkilatlar, əslində öz məkrli fəaliyyətləri ilə insan hüquqlarının təmin edilməsinə böyük zərbə vurur.
“Biz, Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi olaraq sözügedən dairələrin qərəzli, böhtan dolu fikirlərini və məkrli
kampaniyalarını qəti şəkildə pisləyir və bildiririk ki, həmin dairələrin ikili standartlara söykənən, qarayaxma
xarakterli fəaliyyətini nə sadə Niderland vətəndaşları, nə də bu ölkədə yaşayan Azərbaycan, Türk diasporu
dəstəkləyir” – təşkilatın qəbul etdiyi bəyanatda belə deyilir. Bəyanatın sonunda Azərbaycan-Türk Kültür
Dərnəyinin Bakı 2015 Birinci Avropa Oyunlarına dəstəyi və yarışın sonadək yüksək səviyyədə keçiriləcəyinə
əminliyi ifadə olunur.
17 iyun 2015
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Fransanın Nant şəhərində muğam konserti təşkil edilib
Fransanın Nant şəhərində Paris Azərbycan Evi, Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası və Azərbaycanın
Fransadakı Səfirliyi Nant şəhərinin meriyası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində muğam konserti təşkil edilib. Tədbirin
açılışında Fransanın müxtəlif bölgələrində həyata keçirilən və Azərbaycanın zəngin, qədim mədəniyyətinin
tanıdılmasına xidmət edən çoxsaylı layihələr, xüsusən də Heydər Əliyev Fondunun «Qafqazın mirvarisi:
Azərbaycanın mədəni dəyərləri» adlı layihəsi barədə məlumat verilib. Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin
əməkdaşı Ayaz Qocayev belə tədbirlərin Fransa kimi nüfuzlu ölkədə Azərbaycanın tanıdılması baxımından
əhəmiyyətini vurğulayıb və gələcəkdə də davam etdiriləcəyini qeyd edib.
O, həmçinin Azərbaycanda hazırda böyük uğurla keçirilən I Avropa Oyunları haqqında məlumat verilib.
Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri, Azərbaycan Dostları Assosiasiyasının Baş katibi Mirvari Fətəliyeva isə hər iki
təşkilat haqqında məlumat verərək, əsas məqsədlərinin Azərbaycanın Fransada daha geniş tanıdılmasından ibarət
olduğunu qeyd edib. O, indiyədək həyata keçirilən layihələrin müsbət nəticələr verdiyini vurgulayaraq, Nant
şəhərindəki muğam konsertinin də növbəti layihələr üçün yol açacağına ümid etdiyini bildirib. Çıxışlardan sonra
tamaşaçılar, Azərbaycanın əməkdar artistləri kamança ustası Elşən Mansurov, tarzən Malik Mansurov və gənc
xanəndə Kamilə Nəbiyevanın ifasında muğam musiqisini dinləyib. Konsert proqramında Qarabağ şikəstəsi də
daxil olmaqla, məşhur muğam parçaları səsləndirilib. Konsertdən sonra tamaşaçılara Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən hazırlanmış Azərbaycana aid təbliğat materialları və I Avropa Oyunlarına aid suvenirlər, aksessuarlar
paylanılıb.
23 iyun 2015
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Azərbaycan diaspor təşkilatları I Avropa Oyunlarının geniş təbliğ olunması
istiqamətində işlər görür
I Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuza və
etimada sahib olduğunu təsdiq edir
"Azərbaycanda keçirilən I Avropa Oyunları ölkəmizin tarixində mühüm hadisələrdən biri kimi yadda
qalacaq. Bu, tarixi əhəmiyyətə malik bir tədbirdir və hesab edirik ki, bu oyunların Azərbaycanda təşkil olunması
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə yüksək nüfuza və etimada sahib olduğunu bir daha təsdiq edir. Lakin təəssüf hissi
ilə qeyd etməliyik ki, Avropa Oyunları ərəfəsində ölkəmizə və dövlətimizə qarşı qarayaxma kampaniyası
getdikcə şiddətləndi və bütün diplomatik etiket normalarını aşan xarakter aldı". Bunu mətbuata açıqlamasında
Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) sədri Nazim İbrahimov deyib. Komitə sədri bildirib
ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları həzm edə bilməyən bəzi siyasi dairələr erməni lobbisi və diasporunun
təhriki ilə bu tarixi hadisənin əhəmiyyətini kiçiltmək, beləliklə də, Azərbaycan üçün yaranan çox geniş və
əlverişli təbliğat imkanını məhdudlaşdırmaq üçün bütün səylərini səfərbər ediblər. O, Avropa Parlamentində baş
verən son hadisələrin, İFEX kimi daim Azərbaycana qarşı qərəzli mövqe nümayiş etdirən təşkilatın yaydığı
bəyanatın da bunun əyani sübutu olduğunu vurğulayıb: "Bu və buna bənzər digər açıqlamalar, bəyanatlar,
kampaniyalar Azərbaycan xalqının, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın dünyada ədalətin və obyektivliyin
olduğuna dair şübhələrini daha da dərinləşdirir, ikili standartların mövcudluğunu bir daha təsdiq edir. Biz başa
düşürük ki, Azərbaycanın müstəqillik tarixinin ən mühüm hadisələrindən biri olan I Avropa Oyunları bizim
uğurlarımıza, nailiyyətlərimizə sevinməyən, Azərbaycan xalqını özünə dost hesab etməyən ayrı-ayrı
təşkilatların, qrupların, siyasi dairələrin təqdirini qazana bilməz. Lakin bu qarayaxma kampaniyasına dünyada
mədəniyyətlərarası dialoqu, xalqlar arasında dostluğu, sülhü, mədəni, sosial və iqtisadi inkişafı təbliğ etdiyini
iddia edən təşkilatların qoşulması tamamilə anlaşılmazdır".
Komitə sədri diaspor təşkilatlarının Avropa Oyunları ilə bağlı müxtəlif ölkələrdə təqdimatlar təşkil etdiyini,
təbliğat xarakterli tədbirlər keçirdiyini söyləyib. O, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara müraciət edərək
Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyalara etirazlarını bildirməyə çağırıb: "Bütün dünya azərbaycanlılarına
müraciət edərək xalqımıza, ölkəmizə və dövlətimizə qarşı başladılan bu qərəzli kampaniyanı ifşa etmək üçün
imkanlarını səfərbər etməyə çağırırıq. Azərbaycan diaspor təşkilatları bu kampaniyalara biganə qalmamalı və
fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin qanunlarına uyğun şəkildə öz etirazlarını bildirməlidirlər". Birinci Avropa
Oyunlarının təbliğ edilməsi istiqamətində dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları,
cəmiyyət və birliklər də aktiv fəaliyyət göstərirlər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilir ki, xarici
ölkələrdə, xüsusilə Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları "Bakı-2015" Birinci Avropa
Oyunlarının təbliğat kampaniyasında aktiv iştirak edir. Belə ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tövsiyələri
əsasında diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə Birinci Avropa Oyunlarının təbliğatı ilə əlaqədar
müxtəlif səpkili tədbirlər həyata keçirir. Bildirilib ki, "Bakı-2015" Birinci Avropa Oyunları aprelin 28-29-da
Bakıda keçirilən III Qlobal Bakı Forumunda da geniş təbliğ olunub.
Forum çərçivəsində keçirilən müzakirə və görüşlərdə yüksək səviyyəli qonaqlar Bakının ev sahibliyi
edəcəyi möhtəşəm idman yarışı və bu yarışa hazırlıqla əlaqədar görülən işlər barədə geniş məlumat verilib.
Forum iştirakçıları öz növbəsində Azərbaycanın "Evrovision" mahnı yarışması kimi Birinci Avropa Oyunlarını
da ən yüksək səviyyədə keçirəcəyinə əminliyini ifadə edib və bu oyunların Avropada idman, sülh və tərəqqiyə
töhfə verdiyini diqqətə çatdırıblar. Xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları isə əsasən yerli mediada Birinci
Avropa Oyunlarının geniş təbliğ olunması istiqamətində işlər görür. Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyi
ölkənin aparıcı xəbər portallarından biri olan metropol.hu saytında "Bakı 2015" İlk Avropa Oyunlarına həsr
olunan bir neçə yazı dərc etdirib. "Bakının siması" və "Bakı hazırdır" başlıqları ilə yerləşdirilən məqalələrdə
Azərbaycan, onun iqtisadiyyatı, neft sənayesi, eləcə də Bakının tarixi, görməli yerləri, inkişafı haqqında geniş
məlumat verilir. Məqalələrdə əsas diqqət isə Bakının ev sahibliyi etdiyi İlk Avropa Oyunlarına ayrılıb. "Bakı
hazırdır" sərlövhəli yazıda bildirilir ki, Azərbaycanın paytaxtı dünyanın onlarla ölkəsindən minlərlə idmançını
qəbul etmək üçün artıq hazırdır və yeni tikilən möhtəşəm idman arenaları artıq azarkeşləri gözləyir. İyunun
12-də Oyunların təntənəli açılış mərasimi keçirilib, Olimpiya məşəlinin 61 rayondan keçməklə 5500 kilometr
qət edərək iyunun 12- də Bakıya çatıb da yazıda əksini tapıb. Böyük Britaniyanın Solent Universitetində təhsil
alan Kənan Rzayev isə "Bakı 2015" İlk Avropa Oyunları ilə əlaqədar maraqlı videoçarx hazırlayıb. Videoçarxda
dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan və Böyük Britaniyada təhsil alan gənclər avropalıları Bakıda keçirilən
İlk Avropa Oyunlarında iştirak etməyə və izləməyə dəvət edir. Avropanın 12 ölkəsindən olan gənclər hər
biri öz dilində, ən sonda isə Azərbaycanın xalq artisti Faiq Ağayev azərbaycanca insanları İlk Avropa
Oyunlarını dəstəkləməyə dəvət edir.
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Bundan başqa, Polşada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Slavyan Gəncləri Assosiasiyası Varşavanın
mərkəzində "Bakı-2015: Birinci Avropa Oyunları polyakların gözü ilə" adlı sərgi təşkil edib. Avropanın digər
ölkələrində də Birinci Avropa Oyunlarının təbliği məqsədilə bir sıra tədbirlər keçirilib. ABŞ-ın Nyu-York
şəhərində keçirilən ənənəvi 34-cü Türk Günü Yürüşündə "Bakı 2015" ilk Avropa Oyunları geniş təbliğ
olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Nyu-Yorkun
Mahnetten səmtində minlərlə insanın iştirakı ilə baş tutan yürüşdə Azərbaycan diasporu "Bakı 2015" Birinci
Avropa Oyunlarını Nyu-York sakinlərinə və şəhərin qonaqlarına təqdim edib. Belə ki, oyunların loqosu əks
olunan mobil stend yürüş boyu bir neçə saat ərzində şəhərin mərkəzi prospekti ilə hərəkət etdirilib. 34-cü Türk
Günü Yürüşünə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının baş katibi Ramil Həsənov, Türkiyənin BMT-dəki
daimi nümayəndəsi Halit Çevik və bu ölkənin Nyu-Yorkdakı baş konsulu Ertan Yalçın, o cümlədən Azərbaycan,
Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan və Türkmənistandan olan nümayəndələr qatılıb. Yürüşdə türkdilli xalqların
diaspor təşkilatları, o cümlədən Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyası fəal iştirak edib. Yürüşə əsasən milli
geyimdə qatılan diaspor fəalları əllərində Azərbaycan, Türkiyə, ABŞ bayraqları və Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzünü əks etdirən şüalarla yürüş ediblər. Türk Günü Yürüşündə türk milli rəqs qrupları və musiqiçiləri
maraqlı çıxışlar edib. Qeyd edək ki, hər il Türk Günü Yürüşünə qatılmaq üçün ABŞ-ın müxtəlif ştatlarında
yaşayan türkdilli xalqların minlərlə nümayəndəsi Nyu-York şəhərinə gəlir. Bu gün bütün Avropa ölkəmizdə
keçirilən Birinci Avropa Oyunlarından ağız dolusu danışır. Bunu dünyanın və Avropanın nüfuzlu idman
federasiyaları, olimpiya komitələri rəsmilərinin açıqlamalarında aydın şəkildə görmək mümkündür. Sevindirici
hal ondan ibarətdir ki, bu ərəfədə dünyanın müxtəlif ölkələrində, xüsusilə Avropa məkanında Birinci Avropa
Oyunlarının geniş spektrdə təqdimatı həyata keçirilir, bu istiqamətdə uğurlu təbliğat işləri aparılır. Heç
şübhəsiz ki, bu prosesdə həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları, cəmiyyət və
birlikləri də aktiv rol oynayır. Hər bir Avropa ölkəsində olduğu kimi Belçika Krallığında fəaliyyət göstərən
Azərbaycan diaspor təşkilatları da Birinci Avropa Oyunlarının təbliği prosesində fəallıq göstərirlər. Belə
təşkilatlardan biri də Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyətidir.
Cəmiyyətin sədri Ayhan Dəmirçi deyir ki, Birinci Avropa Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi ilk
növbədə ölkəmizin beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında çox böyük önəm daşıyır. Onun sözlərinə görə,
"Evrovision-2012" musiqi yarışması Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə tanınmasına imkan yaradığı kimi, Birinci
Avropa Oyunları da bu prosesin daha da sürətlənməsinə yol açacaq: "Azərbaycanı heç tanımayanlar
"Evrovision" musiqi yarışması ilə ölkəmizi tanıdılar. İndi də Birinci Avropa Oyunları ilə daha yaxından
tanış olacaqlar. Avropalıların Azərbaycanla bağlı tərəddüdləri, beyinlərində dolaşan suallar bu vasitə ilə
tamamən silinəcək və Azərbaycana olan tərəddudlər tamamilə ortadan qalxacaq. Xüsusilə, erməni lobbisinin
Azərbaycana qarşı aparıdğı qarayaxma kampaniyası Birinci Avropa Oyunları nəticəsində aradan qalxmış
olacaq". Ayhan Dəmirçi Birinci Avropa Oyunlarının təbliği istiqamətində Belçika Krallığında aparılan işlər
barədə də danışıb. Bildirib ki, Azərbaycanda keçiriləcək Birinci Avropa Oyunları barədə Belçika mediası və bu
ölkədə fəaliyyət göstərən Türk mediasinda müntəzəm olaraq yazılar dərc olunur: "Demək olar ki, Birinci
Avropa Oyunları Belçika mediasının gündəmindədir. Biz də Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyəti olaraq
keçirdiyimiz görüşlərdə, bələdiyyələr və xalq arasındakı təmaslarımızda Birinci Avropa Oyunlarına hazırlıq
istiqamətində Azərbaycanda görülən işlər, həyata keçirilən tədbirlər barədə məlumatlar veririk.” Ayhan Dəmirçi
bildirib ki, Belçika xalqı arasında Azərbaycana qarşı bir məmnuniyyət və Azərbaycanı tanıma həvəsi var: "Biz
də Azərbaycana olan bu marağı nəzərə alaraq Azərbaycanı təbliğ etmək istiqamətində fəaliyyətlərimizi daha da
artırırıq. Ümumiyyətlə, geniş xalq kütlələri arasında Azərbaycanın daha yaxından tanıdılmasına çalışırıq. Təbii
ki, bu fəaliyyətləri sistemli şəkildə bütün xalq olaraq həyata keçirsək əminəm ki, uğurlu nəticələr əldə edərik.
Hətta bir nəfəri belə Azərbaycan barədə məlumatlandırmaq xüsusi önəm daşıyır".
Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyətinin sədri əmin olduğunu bildirib ki, Azərbaycan Birinci Avropa
Oyunlarını yüksək səviyyədə keçirməklə daha bir uğura imza atacaq və Avropanın idman tarixinə adını
yazacaq: "Təbii ki, Azərbaycanın belə bir uğura imza atmasına sevinənlərlə yanaşı onu qısqananlar da olacaq.
Necə ki, Azərbaycan hər dəfə belə bir mötəbər yarışlara ev sahibliyi etmək istəyini ortaya qoyanda erməni
lobbisi və ona havadarlıq edən qüvvələr bundan narahatçılıq keçirib, Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası
həyata keçiriblər".
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
Süleyman İsmayılbəyli
Azərbaycan tarixində ikinci dəfə öz müstəqilliyini əldə etdikdən sonra onun qarşısında bir sıra mühüm
vəzifələr dayanırdı. Belə vəzifələrdəın biri də xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların
ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb edilməsi idi. Etiraf etmək lazımdır ki, müstəqilliyin ilk
illərində bu istiqamətlərdə istənilən səviyyədə iş getmirdi. Yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikası istisna
olmaqla. Belə ki, Heydər Əliyev hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri olarkən xaricdə
yaşayan soydaşlarımızın birlik və bərabərliyi, onların həmrəyliyi istiqamətində müvafiq addımlar atırdı.
Məhz onun təşəbbüsü ilə 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik gününün qeyd olunması
məqsədi ilə 16 dekabr 1991-ci il tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində əhəmiyyətli qərar
qəbul edildi. Həmin il, dekabr ayının 26-da isə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası 31 dekabrın
Azərbaycan Respublikasında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi barədə qərar
qəbul etdi.
Diaspor quruculuğunda yeni mərhələ
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra isə
diaspor quruculuğu işinə diqqət artdı. Əksər sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu işində də əsaslı
dönüş, yeni bir mərhələ baş verdi. Qısa zaman ərzində diaspor quruculuğu, bu sahənin inkişaf etdirilməsi
Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. 2001-ci il, may
ayının 23-də ümummilli lider Heydər Əliyevin imzaladığı “Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının
keçirilməsi haqqında” sərəncamı ilə diaspor quruculuğu işinin təməli qoyuldu.
Həmin il, noyabr ayının 9-10-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirildi. Təsadüfi deyil ki,
həmin gün Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil oldu. Qurultaydan dərhal sonra, 2002ci il dekabrın 27-də qəbul edilmiş "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Siyasəti haqqında"
Azərbaycan Respublikasının Qanunu xaricdə yaşayan soydaşlarımız və həmvətənlərimiz qarşısında çox geniş
perspektivlər açdı. Sənəd onların ölkəmizin milli mənafeləri ətrafında daha sıx birləşməsini nəzərdə tuturdu. Bu
qanun Azərbaycan diasporunun inkişafına dövlət qayğısının daha da artırılması, bu sahədə ciddi nailiyyətlər əldə
olunması məqsədi ilə vahid strategiyanın hazırlanması kimi mühüm məsələlərin həllinə imkan yaradan hüquqi
prinsipləri müəyyənləşdirdi.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin genişləndirilməsi, inkişaf etdirilməsi, diaspor təşkilatlarının
yaradılması dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindən biri kimi qarşıya qoyuldu. Bu sahədə məqsədyönlü,
böyük əhəmiyyətli iş aparılması üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 5 iyul 2002-ci
il tarixli fərmanı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. “Xarici
Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması bu işin mərkəzləşdirilmiş
qaydada həyata keçirilməsini özündə ehtiva edirdi. Fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil
qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının birliyinin təmin olunması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edən tarixi sənəd idi. Beləliklə, diaspor təşkilatları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə
başlandı.
Dövlət Komitəsinin yaradılması Heydər Əliyevin Azərbaycanın sərhədlərindən kənarda yaşayan
azərbaycanlıların həmrəyliyinə, onların doğma Vətənlə bağlayan tellərin sarsılmaz olmasına verdiyi əhəmiyyətin
göstəricisi idi. Heydər Əliyev istər qurultaya qədərki dövrdə, istərsə də ondan sonra da diaspor işini xüsusi
diqqətdə saxlayır, fürsət düşdükcə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla yaxından təmasda olurdu. Xarici
ölkələrə səfərləri zamanı vaxtının az olmasına baxmayaraq həmin ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla
görüşlər keçirən ümummilli lider onlara müvafiq tövsiyələrini verirdi.
Bu kimi görüşlər də öz növbəsində soydaşlarımızın təşkilatlanmasına öz müsbət təsirini göstərirdi. Əsası
ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan diaspor siyasəti sonrakı illərdə və günümüzdə cənab
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2003-cü ilin prezident seçkilərində xalqın böyük
etimadını qazanaraq dövlət başçısı seçilmiş cənab İlham Əliyev də bütün sahələr kimi diaspor məsələlərinə
diqqətini artırdı, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin təşkilatlanması, onların vahid ideya ətrafında
birləşdirilməsi siyasətini müvəffəqiyyətlə davam etdirdi. Prezident İlham Əliyev 2003-cü ilin dekabrında Dünya
azərbaycanlılarının həmrəylik günü münasibətilə müraciətində həmvətənlərimizə ümumi maraqlarımız
ətrafında sıx birləşmənin tarixi zərurət olduğunu vurğulayırdı. Müraciətdə Prezident İlham Əliyev
həmvətənlərimizlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsini dövlətin prioritet vəzifələrindən biri olduğunu deyir və
hökumətin bu sahədə bütün zəruri tədbirləri görməyə hazır olduğunu bildirirdi.
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Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayından keçən dövr ərzində bu sahədə görülən işləri yaxından öyrənmək,
yeni-yeni hədəflər müəyyənləşdirməyin zəruriliyini nəzərə alan Prezident İlham Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının II Qurultayının keçirilməsini qərara alır. 2006-cı il, mart ayının 16-da keçirilən Dünya
Azərbaycanlılarının II Qurultayında çıxış edən Prezident İlham Əliyev I Qurultaydan ötən müddət ərzində
görülən işləri Azərbaycan icmalarının formalaşması istiqamətində mühüm mərhələ hesab edirdi.
Diaspor təşkilatları üçün proqram sənədi
Qloballaşan dünyada xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının
beynəlxalq siyasətdə artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərmək zərurətini meydana
çıxarırdı. Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il noyabrın 19-da imzaladığı sərəncamla Xarici Ölkələrdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da
məhz bu zərurətdən irəli gəlirdi. 2009-cu ildə qəbul edilən "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası" isə
diaspor təşkilatları üçün proqram sənədi olmaqla yanaşı soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyinin möhkəmlənməsi
üçün yeni mərhələnin əsasını qoyurdu. Azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəallığının yüksəldilməsi, cəmiyyətə
inteqrasiya prosesində qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub
saxlanılması və təbliği metodologiyasını müəyyən etmək də Xartiyanın məqsədləri sırasına daxil idi.
Həmrəylik Xartiyası xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizin Azərbaycan dövlətçiliyi və Vətənin milli
maraqları ətrafında daha sıx birliyinə nail olunmasını, diasporumuzun digər xalqların diasporları ilə əməkdaşlıq
imkanlarının genişləndirilməsini, gələcəkdə güclü Azərbaycan lobbisinin formalaşdırılması üçün real
zəminin yaradılmasını tənzimləyirdi. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2011-ci ilin iyul ayında
Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayının keçirilməsi isə bir növ ənənə halını almış əvvəlki qurultaylardan
sonra görülən işlərin hesabatını vermək, qarşıdakı məqsəd, vəzifələri müəyyənləşdirmək xarakteri daşıyırdı.
Qurultayda çıxışı zamanı dövlət başçısı hər zaman olduğu kimi azərbaycanlıların birlik və bərabərlik
şəraitində fəaliyyət göstərməsini zəruri sayırdı: “Mən hesab edirəm ki, diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət
göstərdikləri ölkələrdə bütün Azərbaycan icmasını birləşdirməlidir. Bunu etmək üçün bu təşkilatlar daha da
güclü olmalıdır. Mən hesab edirəm ki, ən vacib amillərdən biri diaspor təşkilatlarının birliyidir”.
Uğurlu lobbi fəaliyyəti
Azərbaycan diasporunun ötən dövrdə qazandığı ən mühüm nailiyyətlərdən biri də dünyanın müxtəlif
ölkələrində fəaliyyət göstərən türk diaspor təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurmasıdır. Bu əlaqələr
hər iki ölkənin problemlərinin, xüsusilə Azərbaycan həqiqətlərinin daha effektiv təbliğinə imkan yaradır. Bu
istiqamətdə atılmış ən mühüm addımlardan biri 2006-cı il iyun ayının 7-də Türkiyənin Antalya şəhərində
Azərbaycan və türk icmalarının birgə fəaliyyət strategiyasının hazırlanmasına həsr olunmuş konfransın
keçirilməsi oldu.
Konfransda Azərbaycan və Türk icmalarının rəhbərləri “Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının birgə
fəaliyyət strategiyasının hazırlanması”na dair Razılıq Protokolu imzaladılar. Həmin ilin sentyabr ayının 18-20də Antalyada baş tutan X Türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultayında çıxış
edən prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumunun keçirilməsi
ilə bağlı tövsiyəsi xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Türk icmalarının fəaliyyətinin koordinasiya
edilməsi, onların mövcud potensialının xalqlarımızın tarixi maraqlarının qorunması, habelə ölkələrimizin milli
mənafelərinin müdafiəsi prosesinə cəlb edilməsi baxımından olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi.
Beləliklə, 2007-ci il mart ayının 9-da Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya Azərbaycan və Türk diaspor
təşkilatları rəhbərlərinin I Forumu bütün Türkdilli xalqların həyatında mühüm əhəmiyyətə malik hadisə oldu.
Zaman keçdikcə Azərbaycan və türk icmaları arasında əməkdaşlığın inkişafı, türkdilli xalqların birliyinin və
həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən mühüm tədbirlərin sayı kimi coğrafiyası da genişləndirildi.
Bu gün artıq Azərbaycan diasporu lobbiçilik istiqamətlərində uğurlu fəaliyyət göstərir. Belə ki, Azərbaycan
icmaları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-siyasi həyatında daha fəal iştirak etməklə siyasi partiya və
təşkilatlarla əlaqələr qurur.
Bu tendensiya lobbi quruculuğu istiqamətində də uğurlar əldə etmək üçün zəmin yaradır. Dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan tanınmış siyasət adamları, ictimai xadimlər, ziyalılarla əlaqələrin möhkəmləndirilməsi,
Azərbaycana dost münasibət bəsləyən insanlarla əməkdaşlığın genişləndirilməsi, güclü Azərbaycan lobbisinin
formalaşdırılması istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Bir sıra ölkələrin siyasi dövlət xadimləri,
parlament üzvləri, kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri Azərbaycana gəlib, respublikamızda gedən
iqtisadi inkişaf prosesləri, quruculuq işləri ilə yaxından tanış olurlar. Bu da Azərbaycandan kənarda güclü
lobbimizin formalaşmasına öz müsbət təsirini göstərir.
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Təsadüfi deyil ki, təkcə keçən il ərzində lobbi quruculuğu istiqamətində dünyanın nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatları ilə həmçinin, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində təmsil olunan siyasət adamları,
ictimai xadimlərlə əlaqələrin qurulması, onların Azərbaycana səfərlərinin təşkili məqsədilə 93 layihə və tədbir
həyata keçirilib.
“Olaylar”.-2015.-30 iyun.-№ 114.-S.13.
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Soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı vacib faktorlardandır
İyun ayında Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Həştərxan regional bölməsinin sədri Ədalət Hüseynov
Həştərxan vilayəti Dumasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilmişdir. Diaspor rəhbəri millətlərarası sülh və
anlaşmanın təmin olunmasında göstərdiyi ictimai fəaliyyətinə, Beynəlxalq əməkdaşlığın və Rusiya
Federasiyasının Həştərxan vilayəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluğun inkişafına verdiyi töhfələrə
görə mükafatlandırılmışdır.
İyunda Türkiyədə yaşayan həmyerlimiz, Azərbaycanın əməkdar rəssamı Teymur Rzayev Rusiya İncəsənət
Akademiyasının medalı ilə təltif edilmişdir. Soydaşımız bu mükafata Türkiyə və Rusiya arasında mədəni
əlaqələrin inkişafına verdiyi töhfələrə görə layiq görülmüşdür.
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin (İS-TAD) sədri, bu il iyunun 7-də Türkiyə
parlamentinə keçirilmiş seçkilərdə Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) İğdırdan olan namizədi Səfər
Qaraqoyunlu "Dədə Qorqud" Fondu və "Azərbaycan Dünyası" jurnalının təsis etdiyi "Qızıl ürək" nişanı ilə təltif
edilmişdir. S.Qaraqoyunlu Türk Dünyası qarşısındakı xidmətləri, Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin
inkişafına verdiyi töhfələr, Azərbaycan həqiqətləri - 20 yanvar, Xocalı soyqırımı, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Türkiyə, eləcə də dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyəti
nəzərə alınaraq, “Dədə Qorqud" Milli Fondu və “Azərbaycan Dünyası” tərəfindən bu mükafata layiq
görülmüşdür.
İyun 2015
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Azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarını birləşdirən milli məfkurə kimi
Nurlan Qələndərov
Hər bir xalqın tarixi və milli ideologiyası onun dünyada özünəməxsus yer tutması üçün mövcud olan milli
kimlik pasportudur. Tarixin müxtəlif dövrlərində müəyyən işğallara, istilalara, müxtəlif xalqlar tərəfindən
assimilyasiya olunma cəhdlərinə məruz qalmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqı sahib olduğu milli dəyərlərini
daim ən yüksək səviyyədə mühafizə etməklə mənəvi-ideoloji baxımdan özünün milli həmrəyliyini və
bütövlüyünü qoruyub saxlaya bilib.
Milli ideologiya ictimai-siyasi zərurət qismində
Müstəqillik əldə etdikdən sonra milli-mənəvi dəyərlərimizi sistematik formada konseptuallaşdıraraq
mühafizə və təbliğ etmək vəzifəsi xalqımızın qarşısında başlıca məsələ kimi dayanırdı. Bunun üçün isə
sistemləşdirilmiş dövlət dəstəyi və qayğısı lazım idi. Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin
1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişindən sonra bu missiyanın reallaşdırılması
yönündə strategiya hazırlandı və onun sistemli şəkildə reallaşdırılması prosesi uğurla həyata keçirildi. Millimənəvi dəyərlərimizin daha geniş miqyasda təbliği, ölkəmizin iştirakçısı olduğu sivilizasiyalararası dialoqun
formalaşdırılması və inkişaf etdirilməsi, Azərbaycandakı milli azlıqların - müxtəlif xalqların nümayəndələrinin
milli həmrəylik şəraitində inteqrasiyaya cəlb olunması mövcud strategiyanın praktik olaraq ana ünsürlərini
təşkil edirdi. Bu kontekstdə milli həmrəylik və bütövlük yarada biləcək ideologiya yalnız 1993-cü ildəki siyasi
dönümdən sonra müəyyənləşdirildi.
Ümumiyyətlə, ən müxtəlif nəzəri-konseptual mənbələrdə və tətbiqi araşdırmalarda belə bir yekun qənaət
ifadə edilir ki, universal səciyyəli, milli dəyərlərin və rasional ənənələrin ehtiva olunduğu və adekvat surətdə əks
edildiyi ideologiya milli gücün keyfiyyət ünsürü kimi dəyərləndirilməlidir. Başqa sözlə, bir milləti və ya xalqı
digərindən fərqləndirən, onun mənəvi potensialını ehtiva edən, həmçinin, milli mövcudluğunun mənəvi əsasını
təşkil edən milli ideologiya ümummilli inkişafı təmin edən keyfiyyət ünsürü kimi səciyyələndirilir. Çünki
özündə ehtiva etdiyi ümumi prinsiplərə və dəyərlərə müvafiq olaraq monist yox, universal səciyyəli milli
ideologiya normativ-semantik strukturuna görə fərdi və ictimai şüurun struktur elementlərini təkmilləşdirən və
onun bütövlüyünü təmin edən mənəvi mexanizm qismində çıxış etməklə yanaşı, ümummilli inkişafın da
təkanverici keyfiyyət ünsürü və fundamental faktoru önəmi daşıyır.
Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası isə
özündə ümumbəşəri səciyyə daşıyan və milli dəyərlərə cavab verən prinsipləri ehtiva etməklə milli həmrəyliyi
təmin edən mənəvi-ideoloji mexanizm oldu. Azərbaycançılıq təkcə bu dövlətin ərazisində yaşayan şəxsləri yox,
eyni zamanda, bütün dünyada məskunlaşan azərbaycanlıları əhatə edərək dünya azərbaycanlılarının milli istinad
mənbəyinə çevrildi. Bundan sonra görülən davamlı tədbirlər sayəsində xalqın, milli dövlətimizin məfkurəsinə
çevrilən azərbaycançılıq ideologiyası mənəvi-ideoloji müstəvidə milli inkişafın praktik modelinə çevrildi.
Azərbaycançılıq real tarixi keçmişimizlə, milli mentalitetimizlə və mövcud dəyərlərlə sıx bağlı olduğundan qısa
zaman kəsiyində cəmiyyət tərəfindən qəbul olundu. Digər tərəfdən, bu ideologiya siyasi mənsubiyyətindən və
dini əqidəsindən asılı olmayaraq, bütün etnik qrupların, milli azlıqların hüquqlarını paritet əsasda təsbit
etdiyindən milli həmrəylik mənbəyinə çevrildi. Başqa sözlə, ictimai şüurun spesifik səviyyəsi kimi müstəqil
Azərbaycan dövlətinin ideya əsasına və dünya azərbaycanlılarını birləşdirən milli məfkurəyə çevrilən
azərbaycançılıq ideologiyası ölkədəki bütün konfessiya və etnosların həmrəylik və qarşılıqlı anlaşma mühitində
yaşamasını təmin edən ideoloji faktor səciyyəsi daşıdı.
Azərbaycançılıq ideologiyasına mənəvi sərvət kimi yanaşan Ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi:
“Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə
görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı-Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini,
adət-ənənələrini yaşatmalıyıq. azərbaycanlılar harada yaşamalarından asılı olmayaraq daim öz milli, mənəvi
dəyərlərinə, milli köklərinə sadiq olmalıdırlar. Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq
ideyasıdır, azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı
ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün əsas ideya olub.
Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin
olunması deməkdir”.
İyun 2015
222

I Avropa Oyunlarının bağlanış mərasimində iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Rosen Plevneliyev Mərkəzin
üzvlərini qəbul edib
I Avropa Oyunlarının bağlanış mərasimində iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Bolqarıstan
Respublikasının Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Rosen Plevneliyev Mərkəzin üzvlərini
qəbul edib. Bolqarıstan Prezidenti tarixdə ilk dəfə baş tutan I Avropa Oyunlarının yüksək səviyyədə təşkilini
vurğulayaraq bunu Azərbaycan xalqının böyük uğuru kimi qiymətləndirib.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin gələcək fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Mərkəzin işini yüksək qiymətləndirən Rosen Plevneliyev xüsusilə bu ilin aprel ayında keçirilmiş III Qlobal Bakı
Forumunun artıq dünyanın siyasi toplantılarından birinə çevrildiyini qeyd edib. Bolqarıstan Prezidenti Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin növbəti toplantısını Sofiyada keçirməyi təklif edib.
Toplantıda I Avropa Oyunlarının baqlanış mərasimində iştirak etmək üçün Bakıda səfərdə olan Mərkəzin
üzvləri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmail Serageldin, Latviyanin sabiq Prezidenti Vayra VikeFrayberqa, Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiç, Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşenko, Bolqarıstanın
sabiq Prezidenti Petar Stoyanov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Bolqarıstan
Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Maya Hristova və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin əməkdaşları
iştirak edib.
01 iyul 2015

223

Ümumrisiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) Moskva Vilayəti üzrə üzrə icaraçı direktoru Araz Oqtay
oğlu Mürsəliyev Rusiya Dövlət Dumasının Milli Məsələlər üzrə Komitəsinin
ekspertlər şurasının üzvü seçilib
Ümumrisiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) Moskva Vilayəti üzrə üzrə icaraçı direktoru Araz
Oqtay oğlu Mürsəliyev Rusiya Dövlət Dumasının Milli Məsələlər üzrə Komitəsinin ekspertlər şurasının üzvü
seçilib.
“Xalqlar Dostluğu” fondunun təsisçisi və rəhbəri, “Günay” firmasının kommersiya məsələləri üzrə
direktoru Araz Mürsəliyev Rusiya Dövlət Dumasının deputatı, elm xadimi, professor, Dumanın Milli Məsələlər
üzrə katibi Hacımət Səfərəliyevin 22 iyun 2015-ci il tarixli qərarı ilə şuranın üzvü olub.
Rusiya Dövlət Dumasının Milli Məsələlər üzrə Komitəsi dövlət və ictimai birliklərin elmi təşkilatlarını
birləşdirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələrindən biri Araz Mürsəliyev buna qədər iki
ölkə arasında dostluq münasibəltərinin inkişafına verdiyi töhfələrə, eləcə də yaşadığı şəhərdə ictimai fəaliyyətinə,
fəal vətəndaşlıq mövqeyinə görə medal və təşəkkürnamə ilə təltif edilib.
02 iyul 2015
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Azərbaycançılıq ideologiyası neokonservatizmin milli modeli kimi
Sadalanan keyfiyyət və xüsusiyyətlər kontekstində onu da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycançılıq
ideologiyası özündə ehtiva etdiyi təməl prinsiplərə görə liberalizmlə mühafizəkarlığın bir sıra prinsiplərindən
ibarət olan neokonservatizm ilə sıx bağlıdır. Akademik Ramiz Mehdiyev “Yeni siyasət: inkişafa doğru”
kitabında yazır ki, azərbaycançılıq coğrafi məkan baxımından neokonservatizmin milli variantı, onun prinsip və
ideyalarının Azərbaycanın konkret şəraitində təcəssümüdür: “Metodoloji prinsip baxımından - ümuminin və
xüsusinin, yəni birincinin və ikincinin nisbəti baxımından azərbaycançılıq ikinci kimi çıxış edir.
Azərbaycançılıq və neokonservatizm bir-birini zənginləşdirərək vahid tam kimi çıxış edirlər. Buna görə də
azərbaycançılığın milli ideologiya kimi qəbul edilməsi ölkəmizin sivilizasiyalı dövlətlər sırasına daxil olması,
ümumdünya oriyentirləri və meyilləri kontekstində daha uğurlu inkişafı üçün möhkəm zəmin yaradır.
Neokonservatizm və azərbaycançılıq öz ləyaqətini itirməmiş xalqın sağlam düşüncəsinə, zəkasına eyni dərəcədə
söykənir. Bu mənada vətənpərvərlik öz vətəninə, ölkəsinə, xalqına məhəbbət deməkdir və onun şovinizm ilə,
milli müstəsnalıq və etnoeqoizm ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Əsrlərin, minilliklərin dərinliklərindən gələn
ənənəyə mənsubluq bizim mədəniyyətimiz kimi qədim mədəniyyət üçün dövlətçiliyin əsasını, bütün
vətəndaşların rifahı naminə dövlətin mövcudluğunun və inkişafının əsasını təşkil edir. Məhz buna görə zəngin
keçmişi olan dövlət fərdi və ya qrup mənafelərinin mexaniki məcmusunun ifadəsi deyildir, əksinə, bütün
cəmiyyətin ali mənafelərinin təcəssümüdür. O mənafelərin ki, vətəndaş onların naminə təkcə öz mülkiyyətini
deyil, həm də həyatını qurban verməyi bacarmalıdır”.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği gəncliyin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi baxımından
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir
Vurğulayaq ki, Ümummilli lider Heydər Əliyevin milli ideologiya kontekstində əsasını qoyduğu siyasət
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müasir dövrün tələblərinə, qanunauyğunluqlarına və reallıqlarına
müvafiq surətdə modernləşdirilmiş formada davam etdirilir. Azərbaycançılıq ideologiyası hər bir
azərbaycanlının milli istinad və qürur mənbəyi kimi çıxış edir. Buna paralel olaraq dövlətimizin həyata keçirdiyi
iqtisadi, sosial, hüquqi və mədəni siyasətin səmərəli nəticələri bütövlükdə milli-mənəvi dəyərlərimizin
inkişafına, qorunmasına, təbliğinə xüsusi stimul və təkan verir.
O da qeyd edilməlidir ki, azərbaycançılıq ideologiyasının sistemli şəkildə təbliği gəncliyin vətənpərvərlik
ruhunda tərbiyəsi baxımından da müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, müasir dövrdə - qloballaşma
şəraitində hər bir ölkənin milli inkişaf siyasətinin əsasında dayanan fundamental faktorlardan biri də millimənəvi dəyərlər və milli ideologiya əsasında gənclərin inkişafı və tərbiyəsinin təmin edilməsidir. Şübhəsiz, bu,
sistemli və çoxşaxəli məsələ kimi çıxış etdiyinə görə özündə bir çox məsələləri ifadə edir. Dövlətin yüksək
səviyyəli diqqət və qayğısının fonunda mütəmadi olaraq inkişaf edən Azərbaycan gəncliyi həm milli-mənəvi
dəyərlərin, milli ideologiyanın mənimsənilməsində, həm də təbliğində aktiv - dinamik təbəqə kimi çıxış edir.
Əsas məsələ isə budur ki, Azərbaycan gəncliyi bu kontekstdə dövrün tələb və reallıqlarına uyğun surətdə çevik
və səmərəli fəaliyyət mexanizmi ilə milli inkişafa strateji töhfələr verir.
Ana dilimizin qorunması azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği kontekstində
Bundan başqa, Azərbaycançılıq ideologiyası çərçivəsində diqqət yetirilən mühüm strateji istiqamətlərdən biri
də ana dilimizin qorunmasıdır. Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə mühüm addımlar ataraq sistematik tədbirlər
görür. Bununla bağlı bir neçə nüansı diqqətə çatdırmaq zəruridir. 2001-ci il avqustun 1-də Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbaya keçməklə bağlı Sərəncam imzalandı. Dövlət tərəfindən
rəsmi şəkildə latın qrafikalı əlifbanın qəbul olunması Azərbaycan dilinin inkişafında keyfiyyətcə yeni mərhələ
açmış oldu. Bunun ardınca görülən kompleks tədbirlər bəhs olunan istiqamətdə müstəsna əhəmiyyət kəsb etdi.
Eyni zamanda, Prezident İlham Əliyevin dilimizin mühafizəsi və inkişafına göstərdiyi yüksək səviyyəli diqqət
və qayğı bu sahədə əldə edilən nailiyyətlərin davamlılığını təmin edən fundamental faktor oldu. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən milli siyasətin mühüm strateji istiqaməti kimi Azərbaycan dilinin
mühafizəsi və təbliği yönündə reallaşdırılan fundamental tədbirlər milli ideologiyanın - azərbaycançılığın daha
da möhkəmlənməsini və kütləvilik səviyyəsinin daha da artmasını şərtləndirdi.
Bunlarla yanaşı, Prezident İlham Əliyevin imzaladığı Fərman və sərəncamlar milli dilimizin mühafizəsi və
inkişafı yönündə mühüm əsas olmaqla yanaşı, eyni zamanda, milli identikliyi də gücləndirən əhəmiyyətli
mexanizm oldu. “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli Sərəncamı və “Azərbaycan
əlifbası və Azərbaycan dili gününün təsis edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli Fərmanı bu sahədə xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi.
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Beləliklə, Ulu öndər Heydər Əliyevin təməlini qoyduğu milli siyasətin fonunda milli dilimizin Azərbaycan dilinin mühafizəsi və inkişafı yönündə həyata keçirilən operativ və effektiv işlərin Prezident
İlham Əliyev tərəfindən dövrün aktual çağırışlarına və qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə uğurla
davam etdirilməsi Azərbaycan dilinin milli həmrəylik, bütövlük və identikliyi təmin edən əsas kimi çıxış
etməsini şərtləndirmiş oldu.
“Yeni Azərbaycan”.-2015.-2 iyul.-№ 117.-S.6.
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
Xaricdəki soydaşlarımızın çoxistiqamətli fəaliyyəti ildən ilə güclənir
Tahir Abbaslı
Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xarici və daxili düşmən qüvvələrin təsiri ilə xeyli çətinliklərlə
üzləşsə də Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın israrı ilə hakimiyyətə gəldikdən bir qədər sonra bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən xarici ölkələrdə diasporların formalaşmasında da dönüş yarandı. Məlum olduğu kimi
diasporların əsas məqsədləri, vətəndən ayrı yaşayan eyni bir xalqın nümayəndələrinin bir-biri ilə, yaşadığı
ölkənin müxtəlif ictimai, siyasi qurumları və öz ölkələrilə mövcud qanunlar çərçivəsində bir çox müstəvilərdə
əlaqələr qurmasından, prioritet məsələlərin birgə müzakirəsi və həlli istiqamətində fəaliyyət göstərməsindən
ibarətdir. Dünyanın bir çox ölkələrində müxtəlif millətlərin yaratdığı diasporların qarşıya qoyduğu məqsəd və
vəzifələrinin ümumi prinsiplərində oxşarlıqlarla yanaşı, fərqli çalarlar da var. Təbii ki, bəzi diaspor
təşkilatlarının istifadə etdikləri metod və mexanizmlər ümumbəşəri qanunlara zidd olduğundan, onların
fəaliyyəti ikrah hissi doğurur və cinayət sayıla biləcək səviyyədə təzahür edir. Belə avantürist, dırnaqarası
təşkilatlara bariz nümunə ermənilərin qurduğu diasporlar təşkilatlarını misal göstərmək olar.
Onların əsas məqsəd və vəzifələri Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinə ziyan vurmaq, zaman-zaman
azərbaycanlılara və türklərə qarşı törətdikləri vəhşilikləri bizlərin adına çıxmaq, beləliklə "ağıllı", "əzabkeş",
"əzilən" və "yazıq" xalq imicini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Onlar bu çirkin məqsədlə indi də hər cür iyrənc
üsullara əl atmaqdan çəkinmirlər. Ermənilərin diaspor təşkilatlarını formalaşdırması bizdən xeyli əvvələ təsadüf
edir, hətta bir çox ölkələrdə yaradılmış təşkilatların tarixi orta əsrlərə gedib çıxır. Əslində müasir erməni
diasporlarının yaranmasının əsası hələ 1890-cı illərdə Osmanlı dövlətində yaşayan ermənilərin Avropaya və
Amerikaya köçməsi nəticəsində qoyulub. Zaman - zaman törətdikləri xəyanətlərin üstü açıldıqca, Türkiyədən
baş götürüb qaçmaqdan başqa yol tapmayan satqın ermənilər hazırda dünyanın bir sıra ölkələrində ictimai siyasi gücə malikdirlər. Bu güc artıq dünya çapında özünü göstərməkdədir, yəni son illər dünyanın bir çox
dövlətlərində qondarma "erməni soyqırımı"nın tanınması, məhz həmin diasporların siyasi fəallığının
məhsuludur. Etiraf etmək lazımdır ki, bu gün erməni diaspor təşkilatları yaxşı təşkilatlanıb və bir çox ölkələrin
ictimai-siyasi həyatında təsir imkanlarına malik olan lobbi səviyyəsinə çatıblar.
Təəssüflər olsun ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda və aparıcı dövlətlərdə erməni lobbisinin təsiri altına
düşən, onlarla simbioz vəziyyətdə fəaliyyət göstərən xeyli sayda ictimai- siyasi xadimlər də var. Bu mənada
Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas vəzifələrindən biri də, erməni lobbisinin və onların tərəfkeşlərinin
dövlətimizə və xalqımıza qarşı apardığı mənfi fəaliyyəti neytrallaşdırmaqdan və haqq səsimizi dünyaya
çatdırmaqdan ibarətdir. Bu mübarizədə diasporlarımızın müttəfiqləri dost ölkələrin diasporlarıdır. Söz yox ki, ən
böyük dayaq Azərbaycan və Türkiyə diasporlarıdır. Qeyd edim ki, azərbaycanlıların xaricə axını hələ XX
əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Qafqazda çar Rusiyasının antimüsəlman və antitürk siyasəti məqsədli şəkildə
regionda azərbaycanlı əhalinin üstün mövqeyinin zəiflədilməsinə yönəlmişdi. 1905-1906, 1918-ci illərdə
ermənilər tərəfindən həyata keçirilən soyqırım, etnik təmizləmə siyasəti də, belə məkrli niyyətlərdən
törəyib. 1949-cu il fevralın 1-dя Türkiyənin Ankara şəhərində "Azərbaycan Kültür Dərnəyi"nin təsis edilməsi,
dünyada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində ilk addım idi. 1956-cı ildə isə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli təhlükəsizlik naziri işləmiş Nağı bəy Şeyxzamanlının oğlu Saleh bəy
Şeyxzamanlı ABŞ-da "Amerikanın Azərbaycan Cəmiyyəti"ni yaradıb. Məhz Ulu öndər Heydər Əliyev 1969cu ildə Azərbaycana rəhbərlik etməyə başladıqdan sonra başlayan milli dirçəliş, iqtisadiyyat,
mədəniyyət, elm, təhsilin inkişafı, mənəvi mühitin sağlamlaşdırılması bütövlükdə milli özünüdərkə təkan verdi.
Ötən əsrin 70-80-ci illərində Heydər Əliyev böyük qətiyyət, əzm və cəsarətlə xalqın tarixi yaddaşının
qorunmasına, mədəniyyətimizin tərəqqisinə, Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasına böyük təkan verdi.
Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrin güclənməsi, tərcümə işinin vüsətlənməsi, xaricdə yaşayan həmvətənlərlə
Azərbaycan Mədəni Əlaqələr cəmiyyətinin ("Vətən" cəmiyyəti) yaradılması, soydaşlarımızın birliyinə və
vətənlə əlaqəsinə xidmət edən mühüm addımlardan idi. Sözsüz ki, respublikamızın hərtərəfli inkişafı xaricdə
yaşayan həmvətənlərimizdə milli qürur hissi oyadaraq, onlarda ana yurda bağlılığı daha da artırdı. Məlum
olduğu kimi, Azərbaycan diasporlarının yaranması, 31 mart Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün
təsis olunması ideyası Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə məxsusdur. Bəllidir ki, 1989-cu il dekabrın axırlarında
Naxçıvanda SSRİ-nin tikanlı məftilləri söküldü və Arazın hər iki tayında yaşayan azərbaycanlılar arasında
ünsiyyət, əlaqə yaranmağa başladı. 1991-ci ilin dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri
Heydər Əliyev dünya azərbaycanlıları arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə
alaraq Ali Məclisdə dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü elan etdi.
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Təklif yekdilliklə qəbul olundu və Azərbaycan Ali Sovetinə də eyni addımın atılması tövsiyə edildi.
Beləliklə, bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü hər
il əziz bayram kimi qeyd edilir. Bu, artıq Azərbaycan xalqının birlik şüurunun və azərbaycançılıq
məfkurəsinin simvoluna çevrilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra Azərbaycan
dövlətini bütün dünya azərbaycanlılarının hamisi elan etdi. 1997-ci ilin martında Prezidentin İcra Aparatı
ictimai-siyasi şöbəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr üzrə sektorun yaradılması bu istiqamətdə
atılan ciddi bir addım idi. Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsinə dair 23 may 2001-ci il
tarixli sərəncam imzalayan Prezident Heydər Əliyev bununla on milyonlarla xaricdə yaşayan soydaşımıza
"Azərbaycan dövləti sizin dayağınız və himayədarınızdır" mesajını verdi. 2001-ci il noyabrın 9-10-da keçirilən
ali millət forumu sübut etdi ki, Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının milli, siyasi, mədəni və
ideya mərkəzi, etibarlı dayağıdır. Bu məclisdə 36 ölkədən və 200 müxtəlif təşkilatdan 406 nümayəndə, 63 qonaq
iştirak edirdi. Qurultay azərbaycanlıların müstəqil yaşaya və birləşə bilməyəcəyi ideyasını təbliğ edən
antiazərbaycan qüvvələrə sarsıdıcı zərbə vurdu. İlk dəfə dövlətin himayəsi altında Bakıda keçirilən qurultay
"qüdrətli dövlət, sağlam ideologiya, ümummilli lider" vəhdətinin gücünü nümayiş etdirdi. Ölkə Prezidenti
Heydər Əliyevin 5 iyun 2002-ci il tarixli fərmanı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi yaradıldı və dövlət-diaspor əlaqələrinin saxlanması üçün münbit ideya-nəzəri və təşkilati
zəminin hazırlanması işi başa çatdı. Bu tədbirlər milyonlarla mühaciri azərbaycançılığa və Azərbaycan
dövlətinə bağladı. 2002-ci il dekabrın 27-də qəbul olunan "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət
siyasəti haqqında" Qanun da bu baxımdan mühüm dövlət sənədi idi. Qanunun qəbulu dünya azərbaycanlılarının
təşkilatlanmasını sürətləndirərək, soydaşlarımızın öz tarixi vətəni ilə əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə
təkan verdi. 2008-ci il noyabrın 19-da dövlət başçısının sərəncamı ilə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da, bu istiqamətdə
aparılan işin daha da təkmilləşdirilməsinə xidmət edirdi.
Hazırda dünyada 450-dяn çox Azərbaycan cəmiyyəti fəaliyyət göstərir. Dünya Azərbaycanlılarının III
qurultayında Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları ölkəmizin haqlı mövqeyini
uğurla müdafiə edir, haqq səsimizin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıılması üçün səylərini artırırlar. Dövlət
başçısı xaricdəki soydaşlarımıza əldə edilən nailiyyətlərlə kifayətlənməməyi, fəaliyyətlərini daha da
genişləndirməyi tövsiyə edib. Ulu öndərimizin və onun yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin
bəyan etdiyi kimi, xaricdəki cəmiyyətlərimiz dövlətimizin inkişafında, dünya azərbaycanlılarının mənəvi dayağı
olan müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixi çiçəklənmə prosesinə öz fəaliyyətləri ilə layiqli töhfələr
verməli, onun beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməməlidirlər. Çünki 50
milyonluq dünya azərbaycanlılarının bir Vətəni var, o da müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Hazırda
Azərbaycan diasporu dünyanın və Avropanın ən iri ölkələrində təmsil olunur. Belə ölkələrdən biri Almaniyadır.
Bu ölkədə 1988-ci ildən başlayaraq onlarla cəmiyyət yaradılıb və onlar iki ölkə arasında iqtisadi və mədəni
əlaqələrin inkişafında yaxından iştirak edirlər. Böyük Britaniyada da xeyli azərbaycanlı yaşayır və onlar artıq
güclü təşkilatlana biliblər. "Azərbaycan – İngiltərə Cəmiyyəti", "Avropa – Azərbaycan Cəmiyyəti", habelə
"Azərbaycan Gənclər Klubu"nun üzvləri Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında çox böyük fəallıq
göstərirlər. Fransada Azərbaycan mühacirlərinin ilk nümayəndələri Əlimərdan bəy Topçubaşovu və Ceyhun bəy
Hacıbəylini saymaq olar. Mütəşəkkil diaspor təşkilatlarının formalaşması isə son 15-20 ilə təsadüf edir.
Azərbaycan mühacirlərinin ən çox toplaşdığı ölkələrdən biri ABŞ-dır. ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində 1997-ci
ildə yaradılan "Dünya Azərbaycanlıları Konqresi" (DAK) yalnız Amerika ərazisində deyil, dünyanın
müxtəlif ölkələrindəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəaliyyətini əlaqələndirməyə çalışır. Bundan əlavə,
Niderland Krallığında, Kanadada, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada və digər ölkələrdə də diaspor təşkilatlarımız
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanlıların yaratdıqları diaspor təşkilatları ölkəmizin və millətimizin mənafelərini
lazımınca ifadə etmələri son zamanlar artıq özünü yetkin şəkildə büruzə verir. Belə yüksək səviyyəli iş özünü
Bakıda uğurla keçirilmiş Birinci Avropa oyunları ərəfəsində bir daha göstərdi. Avropa Oyunlarını boykot
etməyə çalışan xain düşmənlərin ciddi cəhdlərinə baxmayaraq, azərbaycan və türk diasporları Avropa
ölkələrində Bakıda keçiriləcək oyunların geniş təbliğat kampaniyasını uğurla təşkil etdilər. Nəticə göz
qabağındadır. Azərbaycan böyük imtahandan nəinki uğurla çıxdı, hətta dünya üçün yeni standartlar müəyyən
etdi, eyni zamanda, 50 ölkənin qatıldığı möhtəşəm oyunlarda 21 qızıl, 15 gümüş və 20 bürünc olmaqla, 56
medal qazanaraq ikinci yer tutdu! Bu möhtəşəm qələbənin əldə edilməsində Azərbaycan diasporlarının da
xidmətinin olduğuna zərrəcə şübhə yoxdur. Azərbaycanın Birinci Avropa Oyunlarını yüksək səviyyədə təşkil
etməsi, yüksək təşkilatçılıq bacarığı nümayiş etdirməsi, dünyanın diqqətini çəkdi və əslində millətimizin və
dövlətimizin nəyə qadir olduğunu sübut etdi! Eyni zamanda ölkəmiz bu qələbəni əldə etməklə, ölkəmizə
qarşı qərəzli düşmənçilik münasibəti formalaşdırmağa çalışan xəyanətkar qüvvələrin məkrli fəaliyyətini ifşa
edərək, darmadağın etdi! Uğur olsun, azərbaycan diasporları, uğur olsun, Azərbaycan!
“Paralel”.-2015.-2 iyul.-№ 1.-S. 5.
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Gənc rəssam Çingiz Mehbaliyevin Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində “İkinci addım”
adlı fərdi rəsm sərgisi açılıb
Gənc rəssam Çingiz Mehbaliyevin Serbiyanın paytaxtı Belqrad şəhərində “İkinci addım” adlı fərdi rəsm
sərgisi açılıb. Məşhur serb rəssamı və yazıçısı olmuş Djura Yakşiçin ev muzeyində keçirilən sərgidə Çingiz
Mehbaliyevin realizm, sürrealizm üslubunda çəkilən və müxtəlif mövzuları əhatə edən rəngkarlıq, qrafika
əsərləri nümayiş etdirilir.
Dörd gün davam edəcək sərgidə təqdim olunan bəzi rəsmlər ilk dəfədir ki, açıq sərgi salonunda nümayiş
etdirilir. “Hacı Zeynalabdin Tağıyev şollar su kəmərinin çəkilişində”, “Qarabağdan buket”, “Uzaqlaşan gələcək”,
“Uçan xalça” belə rəsmlərdəndir.
Sərginin açılış mərasimində Serbiyadakı Azərbaycanın Mədəniyyət Evinin rəhbəri Zərifə Əlizadə,
Azərbaycanın Serbiyadakı Səfirliyinin nümayəndələri, Serbiyadakı Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri,
Serbiyanın ictimai xadimləri, iş adamları və incəsənət xadimləri iştirak edib.
Xatırladaq ki, bu sərgi azərbaycanlı rəssam Ç.Mehbaliyevin Avropada keçirilən ilk fərdi rəsm sərgisi deyil.
Rəssamın bundan öncəki rəsm sərgisi 2013-cü ilin iyul ayında Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində təşkil
olunub.
03 iyul 2015
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Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının (“Azİz”) Baş direktoru Lev Spivakın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək
Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının (“Azİz”) Baş direktoru Lev Spivakın rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti gələn həftə Azərbaycana səfər edəcək. Nümayəndə heyətini tərkibinə Afula şəhər merinin
birinci müavini Mixael Barkan, Akko şəhər merinin birinci müavini Zaev Noyman, Absorbsiya Nazirliyinin
qafqaz icması ilə iş üzrə layihəsini rəhbəri Rauf Ağalarov, Arye Tal şəhərini meri Nirat Karmel, şəhər şurasının
deputatı Aviran Mişiyev və “Şolumi” Mərkəzinin rəhbəri Şaul Siman-Tov daxildir. Qonaqların arasında israilli
jurnalistlər və mədəniyyət xadimləri də var.
İsrail nümayəndə heyətinin səfər proqramında Bakının görməli yerləri ilə tanışılıqdan başqa, Mingəçevir,
Gəncə, Şəki, Göy Göl və Qəbələyə səfərlər də nəzərdə tutulub. Nümayəndə heyəti həmçinin Afula və
Mingəçevir şəhərlərinin qardaşlaşmasına dair müqavilənin imzalama mərasimində də iştirak edəcəklər. Səfərin
sonuncu günü İsrailin Peşəkar Rəssamlar İttifaqından Azərbaycanın Dövlət Rəsm Qalereyasına şəkil kolleksiyası
hədiyyə edilməsi münasibətilə tədbir keçiriləcək.
08 iyul 2015
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Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi Dağlıq Qarabağ rejiminin rəhbəri Bako Saakyanın Böyük
Britaniyaya səfəri ilə bağlı bəyanat yayıb
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) separatçı Dağlıq Qarabağ rejiminin rəhbəri Bako Saakyanın
Böyük Britaniyaya səfəri ilə bağlı yaydığı bəyanatda deyilir ki, müstəqillik əldə etdiyi gündən erməni
separatizmindən əziyyət çəkən Azərbaycan dövləti hər dəfə erməni təxribatını dəf etməkdə, Qərb dövlətlərinin,
eləcə də bəzi beynəlxalq təşkilat və qurumların ikili standartları ilə üz-üzə gəlməkdədir: “20 ildən artıq bir
muddətdə Azərbaycanın işğalçı Ermənistanla apardığı sülh danışıqları ATƏT-in Minsk qrupunun yarıtmaz
fəaliyyəti ucbatından dalana dirənib”.
Bəyanatda vurğulanır ki, dünyaya demokratiya dərsi keçən, özlərini hüquq müdafiəçiləri sayan ölkələrin
ikili standartlar mövqeyində durması onsuz da gərgin olan beynəlxalq durumu bir az da gərginləşdirir. BAK
separatçı rejimin rəhbəri Bako Saakyanın Böyük Britaniyaya səfərini, parlamentdə və Beynəlxalq münasibətlər
üzrə Kral Institutunda çıxışını qəti şəkildə pisləyir və bunun yolverilməz olduğunu İngiltərə hökumətinin
nəzərinə çatdırır. Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi təəssüflə qeyd edir ki, bu, Böyük Britaniya hökumətinin
üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklərlə ziddiyyət təşkil edir və hökumət beynəlxalq hüquq normalarını
pozur. “Bu azmış kimi hökumətin Bako Saakyanın çıxışını yumşaltmaq istəməsi bir daha sübut edir ki, ikili
standartlara yol vermək bu hökumət üçün adi haldır” – BAK-ın bəyanatında belə deyilir.
Təşkilat belə münasibətə qəti etirazını bildirir və bu insidenti Azərbaycan dövlətinə, xalqına qarşı
hörmətsizlik kimi qiymətləndirir. BAK dunyanın siyasi xəritəsini dəyişdirməyə çalışanları bu mövqedən əl
çəkməyə, ikili standartlara yol verməməyə və bu dövlətləri BMT-nin Nizamnaməsi və Helsinki Yekun Aktına
hörmət etməyə çağırır. Bəyanat Böyük Britaniya Parlamentinə, Böyük Britaniyanin Benilüks ölkələrindəki Belçika, Niderland və Lüskemburqdakı səfirliklərinə göndərilib.
09 iyul 2015
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Azərbaycan hökumətinin diaspor yardımları artdıqca, onun fəaliyyəti daha da güclənir
və səmərəli olur
Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti ilə Azərbaycanda milli şüurun təşəkkülündə yeni bir
mərhələnin əsasını qoyub
II Dünya müharibəsindən sonra Amerikada məskunlaşan həmvətənlərimizə təzyiqlər edilir, çalışdıqları,
yaşadıqları yerlərdə sıxışdırılırdılar. Azərbaycanlıların hüquqlarını qoruyan ilk təşkilat 1951- ci il, fevralın 8-də
Birləşmiş Ştatlarda yaradılan Amerika Komitəsi oldu. Sonradan isə onun adı dəyişdirilərək Amerikada Rusiya
Xalqlarının Qurtuluş Komitəsi kimi tanınmağa başladı. İkinci dünya müharibəsindən sonra mühacir
təşkilatlarının birləşib antisovet mübarizəsinin aparmasına getdikcə daha çox ehtiyac duyulurdu. Digər tərəfdən
müxtəlif ölkələri təmsil edən ayrı-ayrı mühacir təşkilatlarının mövcudluğu bəzi hallarda daxili çəkişmələrin
meydana çıxmasına gətirib çıxarırdı. 1953-cü ilin martında Birləşmiş Ştatlar dövlətinin maliyyələşdirdiyi
"Bolşevizmlə Mücadilə Koordinasiya Mərkəzi" tərəfindən istiqamətləndirilən "Qurtuluş", daha sonralar isə
"Azadlıq" radiosu ilk verilişlərinə başladı. Həmin dövürdə azərbaycanlıların həmrəyliyinin güclənməsində
"Azərbaycan şöbəsi"nin fəaliyyətə başlaması mühüm rol oynadı. Azərbaycanda II Dünya müharibəsi və ondan
sonrakı onillik ərzində əhalinin xaricə mühacirəti Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1969-cü ildən Azərbaycana
rəhbərlik etməsi ilə müəyyən qədər səngidi. Belə ki, hakimiyyətə gələr-gəlməz Ümummilli lider Heydər Əliyev
ölkədən gedən ziyalı və vətənpərvərlərin axınının dayandırmasının nə dərəcədə zəruri olduğunu anlayırdı. Öz
müdrik siyasəti ilə o, Azərbaycanda milli şüurun təşəkkülündə yeni bir mərhələnin əsasını qoydu. XX əsrin 70ci illərindən etibarən Azərbaycanda bütün sahələrdə başlanan sürətli inkişaf əhalinin öz vətənində parlaq
gələcəyə olan inamını qüvvətləndirdi.
Elmə, mədəniyyətə, incəsənətə, ədəbiyyata və təhsilə olan qayğı ölkə ziyalılarının xaricə olan kütləvi
axınının qarşısını ala bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyev xalqın intellektual potensialının artırılmasının
vacibliyini anlayırdı. Məhz buna görə, 15 mindən çox tələbənin SSRİ-nin müxtəlif Ali təhsil ocaqlarında təhsil
almasını təmin etmişdir. Düzdür, bu azərbaycanlı tələbələrin müəyyən hissəsi təhsillərini başa vurub
vətənə dönsələr da, bir qisim tələbə SSRİ-nin müxtəlif bölgələrində çalışmağa qərar verdilər. Bu dövrdə qarşıda
duran ən başlıca vəzifələrdən biri də xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqə yaradıb, onların öz vətənləri
naminə fəaliyyət göstərməsini təmin etmək idi. Bunun üçün mədəniyyətin bütün sahələrinə xüsusi qayğı
göstərilirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev çoxsaylı xarici səfərləri zamanı həmvətənlərimizlə görüşlər
keçirərək onların qayğıları ilə maraqlanır, onları ölkəmizin ictimai, iqtisadi, mədəni həyatında fəal iştirak
etməyə dəvət edirdi. Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarının Azərbaycanın mənafeyi, çiçəklənməsi və
qüvvətlənməsi naminə görülən işləri hər zaman yüksək qiymətləndirib, tarixi Vətənlə əlaqələrin yaradılması və
inkişaf etdirilməsi üçün öz tövsiyyə və tapşırıqlarını verib. Xaricdə yaşayan həmvətənlərimizlə Azərbaycan
Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin ("Vətən" cəmiyyəti) yaradılması da soydaşlarımızın birliyinə və Vətənlə
ayrılmaz tellərlə bağlanması yolunda mühüm addımlardan biri idi. XX əsrin 70-80- ci illərində məhz
Heydər Əliyevin gərgin fəaliyyəti nəticəsində Azərbaycan Sovetlər birliyində gedən dövlətlərarası
inteqrasiya prosesinin vacibliyi dəqiq şəkildə aydınlaşdırıldı və ölkəmiz onun fəal iştirakçısına çevrildi.
Azərbaycanın görkəmli elm və incəsənət xadimləri nəinki SSRİ daxilində, həmçinin onun hüdudlarından
kənarda öz vətənlərini layiqincə və fəxr hissi ilə təmsil edirdilər. Hamımızın yaxşı tanıdığımız Müslüm
Maqomayev, tanınmış alim Lütfi Əliələsgərzadə (Lütfizadə), rəssam Tahir Salahov, Toğrul Nərimanbəyov,
kinodramaturq Rüstəm İbrahimbəyov və d. Azərbaycanı xaricdə təmsil edən Azərbaycan diasporunun görkəmli
nümayəndələridirlər. Çox təəssüf ki, bu hərtərəfli, çoxşaxəli inkişaf və inteqrasiya prosesi 80-ci illərin sonu, 90cı illərin əvvəllərində baş verən siyasi proseslər nəticəsində zəifləməyə doğru getdi. Xalqın özünüdərk
prosesinin nəticəsi kimi milli mübarizə ruhunun və milli azadlıq hərəkatının genişlənməsi Azərbaycanı çətin
sınaqlar qarşısında qoydu. 80-ci illərin sonlarından etibarən Sovetlər birliyində başlanan dağınıqlıq ayrı-ayrı
respublikaların daxilində müstəqil dövlət yaratmaq ideyalarını yenidən alovlandırdı. Azərbaycan da digər
dövlətlər kimi müstəqillik və azadlıq uğrunda mübarizəyə qoşuldu. Bu mübarizəni dayandırmaqdan ötrü SSRİ
milli münaqişələr siyasətindən istifadə etdi. Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsi onun Ermənistanla
müharibə apardığı dövrə təsadüf etdi. Əslində, artıq qeyd olunduğu kimi bu heç də təsadüf deyildi. Sovet
İttifaqının dağılması dövründə Azərbaycandan həm məcburi etnik miqrasiyalar, həm də iqtisadi miqrasiyalar
geniş yayılmağa başladı. ABŞ-a mühacirətin yeni dalğası SSRİ-nin dağılmasından və müstəqil Azərbaycan
Respublikasının yaradılmasından sonraya təsadüf edir. Ölkəmizdəki Amerika səfirliyinin "Green Card" sistemi
ilə, təhsil almağa, işləməyə və ya orada yaşayan qohumlarının dəvəti ilə ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanların
sayı kütləviləşdi. Bu proses ABŞ-da fəaliyyət göstərən Azərbaycan Diasporunun işini qüvvətləndirməyə xidmət
edirdi. Azərbaycan müharibə şəraitində idi.
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1990-cı il 20 yanvar hadisələri ABŞ-da yaşayan soydaşlarımızın dərin kədərinə və etirazlarına səbəb oldu.
Dah sonra 1992-ci ilin fevralında Xocalı soyqırımı və digər müsibətlərə öz etirazlarını bildirirdilər. Bu dövrə
müxtəlif terror aktları, təxribatlar və nəhayət 1990-cı il 20 yanvar hadisəsi nəinki Azərbaycanda yaşayan xalq
üçün, həmçinin xaricdə yaşayan bütün soydaşlarımızın milli təfəkküründə əsaslı dönüşün nəticəsi oldu. 90-cı
illərə qədər ABŞ-a mühacirət etmiş soydaşlarımız Amerikanın həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi
həyatında tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşayırdılar. Beləki, soydaşlarımız ABŞ- in Vyetnam müharibəsi,
Körfəz savaşı və digər hərbi səfərlər zamanı Amerika silahlı qüvvələri tərkibində xidmət göstərmişlər. Bundan
əlavə ABŞ-da elm sahəsində xidmətləri olan soydaşlarımız elm, texnika sahəsində öz sözlərini daima deyiblər.
Beləki, kosmonavtika sahəsində Cavad Herti, 1993-cü il A.Eynşteyn mükafatı laureatı olan Əli Cavan, dünyaca
məşhur Lütfizadə, neft sənayesi mütəxəssisi Firudin Əminzadə və daha neçə-neçə azərbaycanlının adlarını
sadalaya bilərik. Azərbaycanlılar kompakt halda Nyu-York, Los-Anceles, Batton-Ruc, Miciqan, Nyu-Cersi,
Vaşinqton və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Amerikada ən fəal olan vətəndaşlarımız isə Azərbaycan
yəhudiləridir ki, onlar özlərini Azərbaycan diasporunun tərkib hissəsi hesab edirlər. Diasporamızın Azərbaycan
naminə gördüyü işləri müsbət qiymətləndirən Azərbaycan yəhudiləri "Evreyskiy mir", "Vecnıy Nyu-York",
"Russkaya reklama", "Newstay", "New Worker" kimi mətbuat orqanlarında Azərbaycanı dəstəkləyirlər. Pitt
Kambusda ingilis və ispan dillərilə yanaşı, Azərbaycan dilində də reklam və elanlara rast gəlmək olar. 2001-ci
ildə azərbaycanlı Mehmet Azəri Vest-Delfiyada mer vəzifəsinə seçilib. San-Fransisko, Los-Anceles,
Vaşinqtonda Azərbaycan dilini radio dalğalarda eşitmək olar.
Azərbaycanlıların və türklərin yaxınlaşması prosesi sürətlənməkdədir və türk dilli media da Azərbaycan
müəlliflərinin yazıları və çıxışlarına xüsusi yer verilir. Azərbaycan hökumətinin diaspora olan yardımları
artdıqca diasporun fəaliyyəti daha da güclənir və səmərəli olur. 2000-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən ABŞda Vaşinqton, Nyu-york, Los Anceles, Hyuston, Dallas və s. şəhərlərdə 400,000 azərbaycanlı yaşayır. 2000ci ilin statistik məlumatlarına əsasən ABŞ-da Vaşinqton, Nyu-york, Los Anceles, Hyuston, Dallas və s.
şəhərlərdə 1 000 000 azərbaycanlı yaşayır. 2002-cilə aid statistik məlumatlardan məlum olur ki: -ABŞ-da
yaşayan azərbaycanlıların 60 %-i cənublu, 35 %-i şimallı, 5 %-i isə Türkiyədən gələn azərbaycanlılar təşkil
edir. -Azərbaycanlıların 23 %-I orta sinifə, 21%-i orta sinifdən aşağı təbəqəyə, 16 %-i isə aylıq gəliri 400 minə
yaxın olan zənginlər təbəqəsidir. - ABŞ-da azərbaycanlılar arasında aylıq gəliri 200 min - 1 milyon dollar olan
13 nəfər, hər ay qazandığı məbləğ 1-milyondan çox olan 38 milyonçu var. Uzun illər olduğu kimi, ABŞ indi
də miqrasiya üçün ən cəlbedici istiqamət olaraq qalır. ABŞ-ın böyük və super dövlət olması, beynəlxalq siyasiiqtisadi proseslərə təsirinin inkaredilməz olması, bu dövlətlərdə məskunlaşan diasporlar tərəfindən tarixi
vətənlərının müdafiəsi və mənafeyi uğrunda mübarizə aparmasına geniş imkanlar verir. Amerikada mövcud olan
bütün etnik diasporlar hakimiyyətdən öz vətənləri üçün iqtisadi, siyasi, hüquqi, hərbi və digər yardımların
alınmasına çalışır. Diasporların üzərinə düşən mühüm vəzifələrdən biri də özlərinə Amerikada Qanunvericiİcraedici Məhkəmə sistemində tərəfdarlar və dostlar qazanmaqdır.
“Paralel”.-2015.-11-13 iyul.-№ 122.-S.7.
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Rusiya Federasiyasının TV7 telekanalında yayımlanan “V kruqu druzey” (“Dostların əhatəsində”)
proqramının növbəti buraxılışı Azərbaycan mədəniyyətinə, əsasən də milli mətbəximizə həsr olunub
Rusiya Federasiyasının TV 7 telekanalında yayımlanan “V kruqu druzey” (“Dostların əhatəsində”)
proqramının növbəti buraxılışı Azərbaycan mədəniyyətinə, əsasən də milli mətbəximizə həsr olunub. Verilişdə
qonaq olan Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Perm regional bölməsinin rəhbəri Çingiz İsayev Azərbaycan
mətbəxinin şah yeməklərindən olan yarpaq dolmasının tarixindən danışıb və onun hazılranmasını göstərib.
Proqram boyu dolmanın Azərbaycan milli mətbəxinə aid olduğu dəfələrlə vurğulanıb.
Bundan başqa, verilişdə azərbaycanlıların da qeyd etdiyi Ramazan bayramı, Azərbaycan mətbəxinin digər
şah yeməyi sayılan plov, həmçinin milli musiqi aləti saz haqqında geniş məlumat verilib. Yeri gəlmişkən,
proqram saz musiqisinin müşayiəti ilə efirə gedib.
Qeyd edək ki, “V kruqu druzey” verilişinin əvvəlki buraxılışlarında dolmanın erməni mətbəxinin nümunəsi
kimi təqdim edilməsi Permdə yaşayan azərbaycanlıların ciddi narazılığına səbəb olub. Soydaşlarımızın telekanal
rəhbərliyinə etirazından sonra növbəti veriliş Azərbaycan mədəniyyətinə və mətbəxinə həsr olunub.
Xatırladaq ki, azərbaycanlılar Perm vilayətində sayca ən böyük diaspordur. Son rəsmi məlumatlara görə,
vilayətdə 5,5 min azərbaycanlı yaşayır. Soydaşlarımızın Permə köçü isə keçən əsrin 30-cu illərinə - Uralda neft
hasilatının başladığı dövrə təsadüf edir. O zaman neft sənayesinin bütün mütəxəssiləri məhz Bakıdan getmişdi.
13 iyul 2015
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Azərbaycan dövləti bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların siyasi
istinadgahı kimi çıxış edir
ABŞ-da güclü Azərbaycan diasporunun tam formalaşması üçün yüksək potensial var
Amerikada yaşayan həmvətənlərimizi bu sahədə fəaliyyətə ruhlandıran isə Ümummilli liderimiz Heydər
Əliyevin onlarla mütəmadi görüşməsi olub. Bu görüşlər zamanı Heydər Əliyev Azərbaycanın siyasi arenadakı
yeri və rolundan danışaraq, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətçiliyinin qüvvətlənməsi və çiçəklənməsi
naminə çalışmaq üçün onlara öz təklif və tövsiyyələrini verib. Müasir dövrümüzdə miqrasiya proseslərinin
bütün dünya üçün iqtisadi səmərəsi böyükdür. Onu qeyd etmək lazımdır ki, miqrasiya məsələləri ilə bağlı BMTnin atdığı bir sıra addımlar var. Belə ki, hələ 40-cı illərdə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı yaradılıb. Beynəlxalq
Miqrasiya Təşkilatının Konstitusiyası(1953) həmçinin, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İcbari əməyin ləğv
edilməsi haqqında Konvensiyası (1957-ci il) , BMT- nin Baş Assambleyasının "Bütün əməkçi miqrantların və
onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiyası (1990) bu məsələyə
beynəlxalq aləmin nə dərəcədə ciddi münasibət bəslədiyinin bariz nümunəsidir. Azərbaycan Respublikası da öz
növbəsində bu təşkilatların üzvüdür, eyni zamanda beynəlxalq konvensiyaları qəbul edib və beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində üzərinə götürdüyü öhdəliklərə tam və vaxtında əməl edir. Ölkəmizin prioritet
vəzifələrindən biri də BMT-nin Miqrasiya Təşkilatı ilə sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq etmək, qoşulduğu
konvensiyaları yerinə yetirməkdən ibarətdir. Məhz bu məsələlərin vacibliyini göz önünə gətirərək, Ümummilli
lider Heydər Əliyev "Əmək miqrasiyası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi barədə
fərman imzalamışdı. Nəticələrə gəlincə, hazırda xarici ölkələrdə 425-ə qədər Azərbaycan diaspor təşkilatı
fəaliyyət göstərir. Dövlət başçısı diaspor quruculuğu işini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır, Azərbaycanda
və xaricdə böyük tədbirlər keçirilir. Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayından sonra 102 diaspor təşkilatının
təsis edilməsi, 2011-ci il iyulun 5-də keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayından sonra ötən dövr
ərzində 10-a yaxın yeni diaspor təşkilatının yaranması diqqət çəkir. Bu gün iqtisadi imkanları genişlənən
Azərbaycanın dövlət və özəl şirkətləri, böyük iş adamları, artıq yaxın və uzaq xarici ölkələrdə böyük
sərmayələr yatırırlar. Dövlət şirkətləri sırasında ARDNŞ-in adını xüsusi çəkmək lazımdır, xarici ölkələrə
sərmayə qoyan böyük iş adamlarının sayı ildən-ilə çoxaldığı üçün xüsusi olaraq fərqləndirmək çətindir.
Azərbaycan mənşəli kapitalın dünyaya yayılması müsbət haldır, ancaq Azərbaycanın xarici ölkələrdə iş
quran, böyük həcmdə sərmayə yatıran dövlət və özəl şirkətlərinin fəaliyyətlərində Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin tövsiyyələrini nəzərə alması yaxşı olardı. Çünki xarici ölkələrdə diaspor quruculuğunun
gücləndirilməsi, lobbi fəaliyyətinin qurulmasına nail olunması sistemli iş tələb edir. Həmin xarici ölkələrdə
güclü diaspor təşkilatlarının olması və lobbi qurumlarının fəaliyyəti son nəticədə iqtisadi subyektlərin
maraqlarının da qorunmasına gətirib çıxarır. Hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının bu məsələlərlə bağlı
qarşısına qoyduğu bir neçə prioritet istiqamətlər var: -xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən icma və birliklərin
vahid təşkilatda birləşdirilməsi dünya azərbaycanlılarının ümumi birliyinin təməl prinsiplərindəndir. Bunun
həyata keçməsi üçün bu icma və birliklərə lazımı yardımların göstərilməsi vacibdir; -Azərbaycan dövləti dünya
azərbaycanlılarının birliyini, mövcud iqtisadi və siyasi gerçəklikləri, eyni zamanda dünyada gedən ictimai-siyasi
proseslərin meydana çıxardığı reallıqları nəzərə alaraq həyata keçirməyə çalışır; -Dünyada azərbaycanlıların
həmrəyliyi bütün Azərbaycan xalqının ideoloji bütövlüyünü, milli birliyini təmin edən əsas amildir və dövlət
siyasətinin prinsipial istiqamətlərindən biridir; -Tarixi Vətənlə əlaqələr məsələsi dünya azərbaycanlılarının
təşkilatlandırılmasının ən mühüm prinsiplərindəndir. Bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi yalnız mədəni, siyasi,
psixoloji zəmində deyil, həm də iqtisadi aspektdə də özünü göstərir; -Bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi
milli mənafelər və dövləti maraqlar kontekstində ortaya çıxan təbii tarixi zərurət kimi qiymətləndirir; -Dünya
azərbaycanlıları müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmlə münasibətlərinin inkişafında, ölkəmiz
haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında iştirak etmək imkanına malik ən fəal qüvvəyə
çevrilməlidir. Diaspor quruculuğunun ən vacib istiqamətlərindən biri də, məhz soydaşlarımızın tarixi Vətənin
maraqlarından irəli gələn bu prosesdə daha fəal iştirakını təmin etməkdir: -Dünya azərbaycanlılarının birliyi
məsələsi - Azərbaycançılıq ideologiyasının reallaşdırılması mexanizmi kimi qəbul edilir və bu sahədə həyata
keçirilən bütün tədbirlər məhz həmin amala əsaslanır. Başqa sözlə desək, bu ideya dünya azərbaycanlılarının
birliyinin fəlsəfi-nəzəri əsasları kimi çıxış edir; -Azərbaycan dövləti bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların
siyasi istinadgahı kimi çıxış edir və hər zaman onların qarşılaşdığı çətinliklərin həllində yaxından iştirak etməyi
özünün ali məqsədlərindən biri kimi dəyərləndirir; -Azərbaycan dövlətinin diqqət yetirdiyi digər bir mühüm
istiqamət soydaşlarımız arasında mənəvi-ideoloji birliyin yaradılmasından, icmalar arasında əlaqələrin
möhkəmləndirilməsindən və bu sahədə mövcud olan siyasi, psixoloji maneələrin aradan qaldırılmasından
ibarətdir; -Azərbaycan milli- mədəni özünəməxsusluğunun, tarixi ənənələrə bağlılığının qorunub saxlanılması
diaspor quruculuğunun müasir mərhələsinin ən aktual məsələlərindən biridir və bu sahədə də dövlət tərəfindən
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir;
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Nəticədə demək olar ki, Azərbaycan diasporunun yaranması və formalaşması prosesi əslində tarixi zərurət
idi. Azərbaycanlıların ideya-siyasi birliyi yalnız ölkəmizin milli maraqlarından irəli gələn məsələ deyildir, həm
də müasir dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin tələbi ilə ortaya çıxan zərurətdir. Dünya azərbaycanlılarının
vahid bir mərkəz ətrafında birləşməsi, Azərbaycan Respublikasının prioritet istiqamətlərindən biridir. Sevindirici
hal odur ki, Azərbaycan dövləti dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlının
problemləri və qayğıları ilə maraqlanaraq, bu problemlərin həlli yolunda yardım göstərməyə və soydaşlarımızın
hüquqlarını müdafiə etməyə daima hazırdır. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları
bu ölkələrin ictimai-siyasi həyatına fəal inteqrasiya edib, qanunvericilik və icra orqanlarında həmvətənlərimizin
də təmsil olunması davamlı tendensiyaya çevrilib. Artıq əminliklə demək olar ki, dünya azərbaycanlılarının milli
özünüdərk, müstəqil dövlətçilik və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında birləşməsi prosesi başlayıb və özünün inkişaf
dövrünü yaşayır. Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrin demək olar ki, bir çoxunda mətbuu orqanları,
telekanalları, Azərbaycan dilli siniflər, məscidlər, orta məktəblər, dərnək və cəmiyyətlər fəaliyyət
göstərməkdədir. Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsas öndəduran məsələlərindən biri xaricdə
yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsidir.
Azərbaycanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olması, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət
quruculuğu istiqamətində atılan tarixi addımlar dünya azərbaycanlılarının arasında milli birliyin yaradılmasına
geniş imkanlar yaradıb. Əslində, demoqrafik göstəricilərə görə Azərbaycan diasporu çox böyük diaspora
hesab oluna bilər. Belə ki, hər beş nəfərdən biri mühacirətdə yaşayır. Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və
Türkiyə Cümhuriyyətindən olan azərbaycanlı mühacirlərin hesabına hazırda diasporumuz üç amilli bir sistem
kimi mövcuddur. Bu üç qol həmin sistemdə müəyyən mənada bərabər şəkildə və yanaşı mövcud olsalar da,
onların keyfiyyət göstəriciləri də, diaspor olaraq təsiretmə gücü, potensialı da həmin bu 3 elementin sözügedən
sistemdəki xüsusi rolu, çəkisi və yeri də fərqli təsir bağışlayır. Əgər bu 3 qanadı ayrı-ayrılıqda izah etməyə
çalışsaq təqribən aşağıdakı kimi qeyd etmək olar. Şimali Azərbaycandan müxtəlif tarixi dövrlərdə
nizamsız və pərakəndə şəkildə əsasən siyasi, sosial və iqtisadi səbəblərdən Qərbə mühacirət etmiş
soydaşlarımız. Cənubi Azərbaycandan siyasi və iqtisadi səbəblərdən mühacirət etmiş son dərəcə problemli və
ziddiyyətli bir qrup. Türkiyə Cümhuriyyətindən məqsədyönlü şəkildə, planlaşdırılmış və icmalaşdırılmış bir
qrup həmvətənlərimiz. Yuxarıda deyilənlər əlbəttə ki, ABŞ-da vahid Azərbaycan diasporunun formalaşmasında
müəyyən sədd rolunu oynayıb. Çünki onların hər biri çoxmilyonluq Azərbaycan xalqının nümayəndələri olsalar
da müxtəlif ərazilərdən, müxtəlif səbəblərə görə ABŞ-a mühacirət etmişlər. Bu soydaşlarımız arasında zamanzaman siyasi-iqtisadi, ideoloji-dini baxımından ziddiyyətlərin yaranması da bir faktdır. Bir çox məsələlərdə
ümumi fikri paylaşmayan bu üç qrupun belə mövqeyi bu sahədə aparılan fəaliyyətin pərakəndəliyə gətirib
çıxarmasına səbəb olur. Məhz bu səbəbdən diaspor təşkilatlarının böyük əksəriyyəti siyasi istiqamətdə deyil,
əsasən mədəni-maarifləndirici istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Düşünürük ki, diaspor fəaliyyətində ən
başlıca məsələ şəxsi eqoları bir kənara qoyub, vahid bir amal - müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafı
və dünyada layiqli yerini tutması - uğrunda çalışmaq, Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin yalnız xeyrinə ola
bilər. Çünki ABŞ-da güclü Azərbaycan diasporunun tam formalaşması üçün yüksək potensial var.
“Paralel”.-2015.-14 iyul.-№ 123.-S.7.
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İyulun 14-də Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə Fransanın Kann şəhərində Azərbaycan
Mədəniyyəti Günlərinin açılışı olub
Açılış mərasimdə Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva
və ailə üzvləri iştirak ediblər.
Yay mövsümündə dünyanın hər yerindən turistləri özünə cəlb edən Kann şəhərinin gündəmində yenidən
Azərbaycandır. Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı ilə burada keçirilən Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri
çərçivəsində Kann zəngin mədəniyyətimizin təntənəsinə ev sahibliyi edir. Öz mədəni tədbirləri ilə dünyada
məşhur olan Kann bu günlərdə Azərbaycanla bağlı baner və posterlərlə bəzədilib. İyulun 31-dək davam edəcək
tədbirlər çərçivəsində Azərbaycanın qədim mədəniyyəti, milli, klassik və caz musiqisi, ənənə və müasirliyini
yaşadan incəsənətinin təqdimatına həsr olunan müxtəlif proqramlar nəzərdə tutulub.
Tədbirə Fransanın tanınmış ictimai-siyasi xadimləri, bu ölkənin nüfuzlu şəxsləri də qatılıblar. Mərasim
iştirakçılarına Heydər Əliyev Fondunun ölkəmizlə bağlı nəşrləri də təqdim olunub.
Tədbirin aparıcısı ölkəmiz haqqında mərasim iştirakçılarına ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, Azərbaycan
zəngin mədəniyyəti və qədim tarixi ilə seçilən müasir ölkədir. Tədbirin aparıcısı Azərbaycan-Fransa əlaqələri, bu
münasibətlərin inkişafına ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev
Fondunun töhfələri, Kannda ənənəvi keçirilən Azərbaycan Mədəniyyət Günləri barədə danışıb. Vurğulanıb ki,
Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və incəsənəti Fransada böyük maraqla qarşılanır. Mərasimdə Azərbaycan
Mədəniyyət Günləri çərçivəsində həyata keçiriləcək tədbirlər barədə də ətraflı məlumat verilib. Qeyd edilib ki,
“Bakı-2015” birinci Avropa Oyunları ölkəmizdə ən yüksək səviyyədə təşkil olunub.
Sonra mərasimdə Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, Azərbaycan-Fransa parlametlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri Mehriban Əliyeva çıxış edib.
Azərbaycan gecəsinin əlamətdar bir gündə - 14 iyul Fransanın Milli Bayramı günündə keçirildiyini qeyd
edən Mehriban Əliyeva bayram münasibəti ilə bütün fransız xalqını təbrik edib. “Fransa-Azərbaycan
münasibətləri dostluq, qarşılıqlı maraq, hörmət əsasında qurulub və son illər bir çox sahələrdə sürətlə inkişaf
edir”, - deyən Mehriban Əliyeva bu baxımdan regionlararası münasibətlərin əhəmiyyətindən bəhs edib, son bir
neçə il ərzində Azərbaycanla Fransanın 12 şəhəri arasında əməkdaşlıq və dostluq sazişinin imzalandığını, belə
əlaqələrin ölkələrimizi, xalqlarımızı daha yaxşı tanımağa imkan yaratdığını, iqtisadi və humanitar sahələrdə
əlaqələrin inkişafı üçün yeni imkanlar açdığını diqqətə çatdırıb.
Bu ilin noyabrında Gəncə şəhərində Fransa-Azərbaycan Regionlararası Əməkdaşlıq Forumunun birinci
iclasının keçiriləcəyini bildirən Mehriban Əliyeva belə formatda təşkil edilən görüşlərin ölkələrimiz arasında
olan dostluğa daha güclü təkan verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti
Azərbaycanın həqiqətlərini Fransa ictimaiyyətinə çatdıran Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının fəaliyyətini də
yüksək qiymətləndirib. Ötən ay Azərbaycanda ilk Avropa Oyunlarının böyük uğurla keçirildiyini qeyd edən
birinci Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri xarici ölkələrdə bu Oyunların təqdimatının ötən il ilk dəfə
məhz Kann şəhərində baş tutduğunu vurğulayıb. İlk Avropa Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin sədri
Azərbaycanın yığma komandasının ümumi nəticələrə görə 21-i qızıl olmaqla 56 medal qazanaraq ikinci yeri
tutduğunu böyük qürur hissi ilə qeyd edib, dost Fransanın bu Oyunlarda 254 idmançı ilə təmsil olunduğunu və 43
medalla 5-ci yeri tutduğunu vurğulayıb, fransız idmançılarını bu qələbə münasibətilə təbrik edib.
Mehriban Əliyeva onu da vurğulayıb ki, Azərbaycan 2017-ci ildə dördüncü İslam Həmrəylik Oyunlarını
keçirəcək. Bu da ölkəmizin mədəniyyətlərarası dialoqa verdiyi növbəti töhfə olacaq. Azərbaycanın birinci xanımı
“Pirotexnika sənəti” festivalı çərçivəsində bu gecə Kann şəhərinin səmasını bəzəyən atəşfəşanlığın FransaAzərbaycan arasında olan dostluğun daha bir təsdiqi olacağına əminliyini bildirib.
Daha sonra Kann şəhərinin meri David Lisnar çıxış edib. Mer Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin inkişafından
danışıb, bütün sahələrdə, o cümlədən mədəniyyət sferasında uğurlu əməkdaşlığın mövcud olduğunu qeyd edib.
Mer Azərbaycana Fransa ilə qurulan əməkdaşlığa görə minnətdarlığını ifadə edib. Ölkəmizdə bütün sahələrdə
olduğu kimi, idman və mədəniyyət sahəsində də davamlı inkişafından danışan David Lisnar bildirib ki, bu amil
Azərbaycan-Fransa əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə töhfəsini verir. “Bakı-2015” birinci Avropa
Oyunlarının uğurla keçməsindən və qısa müddətdə Azərbaycanda müasir idman infrastrukturunun yaradılmasını
qeyd edən Kannın meri vurğulayıb ki, rəhbərlik etdiyi şəhər gələcəkdə ölkəmizin təcrübəsindən bəhrələnmək
niyyətindədir. “Azərbaycan bəşər sivilizasiyasının mühüm bir parçasıdır”,- deyən David Lisnar yaxın gələcəkdə
mədəniyyət, turizm və idman sahələrini təmsil edən rəsmi nümayəndə heyəti ilə ölkəmizə səfərə gəlmək
niyyətində olduğunu diqqətə çatdırıb. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycanın qədim və zəngin tarixinin,
mədəniyyətinin dünyada təqdim olunması məqsədilə müxtəlif ölkələrdə layihələr reallaşdırır. Fransa və onun
regionlarında bir sıra tədbirlər həyata keçirən Fond dünyanın ən seçilən festivallarının təşkilatçısı olan, yüz
minlərlə turistin ziyarət etdiyi Kann şəhərində artıq 3 ildir ki, Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərini təşkil edir.
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Bu günlərin keçirilməsi dünya mədəni irsinə əvəzolunmaz şəxsiyyət və əsərlər bəxş edən Azərbaycan
mədəniyyətinin təbliği baxımından müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Ölkəmiz həmişə öz zəngin mədəni irsi və
dəyərləri ilə haqqlı olaraq fəxr edib. Sonra Kannda ənənəvi “Pirotexnika sənəti” festivalına start verilib.
Festivalda ilk çıxış edən ölkə Azərbaycan olduğundan Fransanın və Azərbaycanın dövlət himnləri səslənib.
Beləliklə, də “Bakı Atəşfəşanlıq Qrupu” ənənəvi “Pirotexnika sənəti” festivalının açılışını edib. Ölkəmiz bu
festivala 2013-cü ildən qatılsa da, iştirakçı kimi ilk dəfə məhz bu il təmsil olunur. Ona görə də builki atəşfəşanlıq
həm də müsabiqə xarakterli olması ilə seçilir.
Şounun Azərbaycanın görkəmli bəstəkarları Üzeyir Hacıbəylinin, Fikrət Əmirovun, Qara Qarayevin, Tofiq
Quliyevin, Müslüm Maqomayevin, Ələkbər Tağıyevin ölməz əsərləri və görkəmli muğam ustası Alim
Qasımovun ifası ilə müşayiət olunması tədbiri daha da maraqlı və rəngarəng edib. 25 dəqiqəlik atəşfəşanlıq
şousu tərtibatı və ecazkar musiqi müşayiəti ilə seçilib. Bu müddət ərzində tədbir iştirakçıları və Kruazett bulvarı
boyunca yerli sakinlər, turistlər Azərbaycan musiqisi sədaları altında möhtəşəm şounun şahidi olublar.
Bir sözlə, pirotexnika şousunda musiqi işıq effektləri ilə ideal formada uyğunluq yaradaraq vahid kreativ
konsepsiya təqdim edib. Kannda keçirilən builki ənənəvi “Pirotexnika sənəti” festivalında Azərbaycanla yanaşı
Polşa, Fransa, İngiltərə və Argentina da iştirak edir. Bu şou Kannın yay mövsümünün ən yaddaqalan
hadisələrindən hesab edilir. Qalibin müəyyənləşdirilməsində isə mövzunun orijinallığı, şounun quruluşu,
musiqinin keyfiyyəti, onun işıq effektləri vəhdəti və digər meyarlar nəzərə alınır.
Bu festival Kannda ilk dəfə 1967-ci ildə keçirilib. 1998-ci ildə bu şou pirotexnika sahəsində ən əlamətdar və
böyük tədbirlərdən biri olub. Bir neçə gün davam edən atəşfəşanlıq şousu festival qalibinin şəninə təşkil edilən
yekun atəşfəşanlıqla başa çatır. Ölkəmizin təqdim etdiyi builki şou orijinallığı ilə seçilərək Kann şəhər sakinləri
və buraya dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn turistlər üçün əsl atəşfəşanlıq bayramına çevrilib, onların
xatirində heç vaxt silinməyəcək xoş izlər buraxıb.
14 iyul 2015
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Mühacirətdə yaşayan Azərbaycan diasporu bu gün çox böyük qüvvəni təmsil edir
Diaspora təşkilatlarımıza lazımı dəstək vermək üçün dövlət strukturları, qeyri-hökumət təşkilatları və
mətbuatın da üzərinə böyük məsuliyyət düşür
Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası və say tərkibinə diqqət etsək, diasporamızın istər say, istərsə də
nüfuz baxımından təmsil olunduqları ölkələrdə böyük irəliləyişlərə nail olduqlarını söyləyə bilərik. Əvvəllər
diaspora təşkilatlarımız yalnız öz milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qoruyub
saxlamaq, Azərbaycanla əlaqələrini itirməmək üçün daha çox fəaliyyət göstərirdilərsə, artıq onlar yaşadıqları
ölkələrdə Azərbaycanın qarşılaşdığı haqsız problemlərlə bağlı öz səslərini ucaltmağa başlayıblar.
Biz neçə illərdir Azərbaycan xalqına qarşı törədilən 20 yanvar faciəsinin, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda
ermənilər tərəfindən törədilən soyqırım faktının diasporamız vasitəsilə bütün dünyada tanıdılması uğrunda
göstərdiyi müsbət fəaliyyəti izləyirik. Təbii ki, bu tədbirlərin daha effektiv alınmasında Azərbaycan və türk
diaspora təşkilatlarının birliyini xüsusi qeyd etməliyik. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin ümummilli lider
Heydər Əliyevin "bir millət, iki dövlət" prinsipini davam etdirərək, 2007-ci ildə söylədiyi "Bir millətin iki
diasporası olmaz" fikirləri bu prosesin daha da sürətlənməsinə təkan verib. Biz artıq Azərbaycanla bağlı xarici
ölkələrdə, xüsusən Avropa dövlətlərində keçirilən bütün tədbirlərdə bu iki qardaş xalqların diaspora
təşkilatlarını bir arada görə bilərik. Biz diaspora təşkilatlarımızın bütün dünyada Xocalı soyqırımının
tanıdılması istiqamətində apardıqları işləri çox yüksək dəyərləndirməliyik. Ola bilsin ki, hansısa dövlətlərdə bu
tədbirlər bir qədər zəif təsir bağışlaya bilər. Lakin ümumilikdə, bütün bu tədbirlər Azərbaycan dövlətinin
xarici siyasət kursuna uyğun olaraq həyata keçirilir və biz hər ötən il ərzində bu tədbirlərin daha effektli və
mütəşəkkil alındığını görürük. Bu məsələdə diaspora təşkilatlarımıza lazımı dəstək vermək üçün dövlət
strukturları, qeyri-hökumət təşkilatları və mətbuatın da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Bir çox hallarda
diasporamızın həyata keçirdiyi tədbirlər yerli mətbuatda lazımı səviyyədə işıqlandırılmır. Yaxud, həmin
diaspora təşkilatları ilə əlaqələrimiz zəif olduğundan onların fəaliyyəti haqqında dolğun məlumat əldə edə
bilmirik. Dağlıq Qarabağ problemi yalnız dövlətin deyil, bütün ictimaiyyətin, eləcə də bütün Türk xalqlarının
problemi olaraq dəyərləndirilməlidir.
Yəni biz bu problemin bütün dünyada tanıdılmasında diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyət göstərməsinin
daha effektli olduğuna inanırıq. Bunun üçün də bir çox aparıcı dovlətlərdə lobbiçiliyimizi artırmalıyıq. Bu
termin son dövrlərdə daha geniş yayılmasına baxmayaraq, insanlar bunu tam mənasında dərk etmirlər.
Lobbiçilik fəaliyyətinin nədən ibarət olduğunu bilmək üçün ilk növbədə "Lobbi" sözünün mənasının bilmək
lazımdır. Lobbi sözünün mənası ingilis dilindən tərcümədə "dəhliz, vestibül, xoll, üstüörtülü gəzinti
meydançası, səhnəarxası" mənasını daşıyır. Lobbi anlayışı 1553-cü ildə İngiltərə monastrlarında "gözətçi
meydançası" kimi işlədilib. Başqa bir mənada Lobbiçilik təşkilatlanmış maraqların dövlət orqanlarına və ayrıayrı rəsmi şəxslərə məqsədyönlü təsirini ifadə edir. Başqa sözlə, Lobbiçilik təkcə bu və ya digər qrupun sosial,
siyasi və iqtisadi maraqlarının müdafiəsi olmayıb, əslində formal hakimiyyəti faktik hakimiyyətlə
hesablaşmağa vadar edən bir mexanizmdir, anlayışdır. Əslində, sivil Lobbizm təkcə hər hansı qruplar
marağının müdafiəsi olmayıb, həm də cəmiyyət və hakimiyyət münasibətlərinin tənzimlənmə sisteminin
vacib elementidir. Tarix dönə-dönə sübut edib ki, bu keyfiyyətlərdən məhrum olan xalqlar gec-tez güclü
millətlərin təsiri altına düşərək assimilyasiya olunur və öz milli simasını itirir. Sovetlər dönəmində isə Qərb
cəmiyyətində çox geniş yayılmış bu təcrübəni, yəni Lobbizmi birtərəfli və təhrif olunmuş şəkildə təqdim edən
kitablarda və məqalələrdə insanların şüuruna "Lobbizm korrupsiyanın sinonimidir" kimi sırınmışdır. O, hər
hansı bir qrupun maraqlarının nəzərə alınması məqsədilə hökumət qurumlarına birbaşa, yaxud dolayı yolla
təsiretmə fəaliyyəti kimi adlandırıla bilər. Bu cür adlandırma ümumi mahiyyətli olduğu üçün hər hansı siyası,
yaxud ictimai fəaliyyəti bura aid etmək mümkündür. Ona görə də bir sıra dəqiqləşmələr aparmaq zərurəti
yaranır. Birincisi, qurum dedikdə konkret olaraq vəzifəli şəxslər nəzərdə tutulur ki, hansısa qərarın qəbul
olunması və ya olunmaması onlardan asılı olur. Bu, bir, yaxud bir neçə adam ola bilər. Məsələn, deputatlar
qrupu, hökumət üzvü, yaxud adminstrasiyanın yüksək vəzifəli nümayəndəsi. ikincisi, lobbiləşdirilmiş qərar həm
müsbət, həm də mənfi xarakter daşıya bilər. Məsələn, ABŞ-dakı erməni lobbisi vaxtilə Konqres tərəfindən
məlum 907-ci düzəlişin qəbul olunmasına nail olmuş, hazırda isə Azərbaycana qarşı ədalətsiz və
diskriminasiya xarakterli bu qərarın aradan qaldırılması üçün palata üzvlərinə bütün istiqamətlərdə təzyiq
göstərir. Yəni lobbizm eyni dərəcədə həm müsbət, həm də mənfi istiqamətə yönəldilə bilər. Üçüncüsü,
lobbiləşmə vəzifəli şəxslərin yalnız maddi stimullaşdırma prinsiplərinə əsaslanmasa da, bu metod lobbizmdə ən
geniş yayılan və təsirli amil hesab olunur. Hamıya aydındır ki, xarici lobbizm ölkənin iqtisadi və siyasi
maraqlarının təmsilçiliyinin inkişaf edən və tamamilə mədəni formasıdır. Azərbaycan dövləti üçün də lobbizmin
fəaliyyəti çox mühüm və aktualdır. Ekspertlərin qiymətləndirməsinə görə, mühacirətdə yaşayan Azərbaycan
diasporu bu gün çox böyük qüvvəni təmsil edir.
239

Bunun əsas kütləsini Cənubi azərbaycanlılar və Türkiyə azərbaycanlıları təşkil edir. Onlar müxtəlif ictimai
institutlarda assosiasiyalarda, milli icmalarda təşkilatlansa, şübhəsiz ki, bizim ölkənin siyasi və iqtisadi
maraqlarının lobbiçiliyində mühüm rol oynaya bilərlər. Məhz bu göstərilənləri nəzərə almaqla Azərbaycanda
lobbizm fəaliyyətini tənzimləyən qanun layihəsinin hazırlanıb hökumətə və parlamentə təqdim olunması
vacibdir. Hazırda lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olan müəyyən qrup və təşkilatlar öz tələblərini və istəklərin
məskunlaşdıqları ölkənin hökumətlərinə müxtəlif aksiyalar vasitəsi ilə çatdırmağa çalışırlar. Məsələn, Fransada
yaşayan azərbaycanlı gənclərin bir qrupu Lion şəhərində aksiya keçirib."Euronews" telekanalının ofisi
qarşısında düzənlənən aksiyada bu televiziyanın Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini təhrif etməsinə etiraz bildirilib.
"Euronews" televiziyası noyabr ayında "Dağlıq Qarabağda dəyişiklik küləkləri" adlı veriliş göstərib. Verilişdə
Dağlıq Qarabağ Azərbaycandan ayrılmış müstəqil ölkə, separatçı rejimin rəhbəri isə "Dağlıq Qarabağ
Respublikasının prezidenti" kimi təqdim olunub. Fransada yaşayan gənclərimiz də buna etiraz ediblər. İranın
Şoma TV kanalının mahnı müsabiqəsində güneyli gənc müğənni "Sənə görə" mahnısı ilə birincilik qazanıb.
Eyni zamanda Güney Azərbaycan və İranda adı dillərə düşən Əli Pormehr "Yağış altında" mahnı albomunu
buraxıb. Azərbaycan mahnıları ilə çıxış edən Pormehr xalq arasında böyük sevinclə qarşılanır. Öz səsi ilə İran
Azərbaycan musiqisinə yeni nəfəs qatan gənc müğənnini parlaq gələcək gözləyir. Ana dilinə vurğun olan
müğənni İranın rəsmi kanalında çıxış etsə də, farsca mahnı ifa etməkdən imtina edib. Tehranın Mosalla sərgi
kompleksində 28- ci beynəlxalq kitab sərgisi açılıb. Açılış mərasimində İran İslam Respublikasının dövlət və
hökumət nümayəndələri, xarici dövlətlərdən gələn qonaqlar iştirak ediblər. Yüzə yaxın ölkənin təmsil olunduğu
sərgidə Azərbaycanın Milli Kitabxanasının (AMK) və İrandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmiz üçün ayrılan
15 kvadratmetr ərazidə milli guşə yaradılıb. Guşədə AMK-nın Tehrana ezam olunmuş beynəlxalq əlaqələr
üzrə direktor müavini Mələk Hacıyevanın gətirdiyi 200 və səfirliyin təqdim etdiyi 100 kitab nümayiş olunub.
Milli guşədə Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə, iqtisadiyyatına, ictimai-siyasi həyatına aid kitablar
sərgilənib. Guşədə Dağlıq Qarabağın ermənilər tərəfindən işğal edilməsinə, Xocalı soyqırımına, 20 Yanvar
faciəsinə həsr olunmuş kitablar xüsusilə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin və Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın fəaliyyətləri
haqqında kitablar da sərgi iştirakçıları tərəfindən maraqla qarşılanıb. Bu kitabların ərəb, fars və ingilis dilinə
tərcümə edilmiş nüsxələri də guşədə yer alıb. Qeyd etmək lazımdır ki, sərginin təşkilatçıları tərəfindən
başqa dövlətlərə qarşı təbliğatın aparılmaması, islam dəyərlərinə zidd olan materialların yayılmaması, İranın
dövlət mənafeyinə qarşı ədəbiyyatın paylanmaması haqqında iştirakçılara xəbərdarlıq edilmişdi.
Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyi Dağlıq Qarabağın əzəli Azərbaycan ərazisi olduğunu, İranın da
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini rəsmi şəkildə tanıdığını, Xocalı soyqırımının dünya
ictimaiyyətinə tanıdılmasının zəruriliyini əsas gətirərək, bu istiqamətdə təbliğat işinə geniş yer ayırıb. Sərginin
gedişində Azərbaycanın təbliğinə dair kitablar iştirakçılara paylanıb. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, bu
günlərdə daha bir kitabı ilə oxucularla görüşən istedadlı gənc yazıçı Səidə Haqverdiyevanın uşaqlar üçün
qələmə aldığı "Toplan" adlı pyesi Cənubi Azərbaycanın tanınan "Mika" kukla-sənət qrupunun teatrında səhnəyə
qoyulub. 2003-cü ildən müstəqil şəkildə fəaliyyətini davam etdirən teatr zəngin və qədim kukla teatrı
ənənələrinin yaşadılması və təbliğatı işini Təbriz başda olmaqla bütünlükdə İran və eləcə də onun
hüdudlularından kənarda təbliğ etməklə məşğuldur. Əsas məqsədi Azərbaycan kukla teatr sənətini Təbrizdə də
yaşatmaq olan teatr qurucusu və rejissoru Əli Bernonun rəhbərliyi ilə bu günədək Azərbaycan, Rusiya, Türkiyə
daxil olmaqla bir sıra ölkələrin beynəlxalq kukla teatrı festivallarında iştirak edib. Klassik teatr ənənələrini
müasir çalarlarla zənginləşdirməklə uşaqlara teatrı, azərbaycanlı müəllifləri tanıdıb sevdirməyi hədəfləyən sənət
ocağı bu dəfə gənc müəllifə üstünlük verməklə onun bədii nümunəsini səhnələşdirməyi qərara alıb. Səidə
Haqverdiyevanın bir neçə il əvvəl qələmə aldığı və müasir dövrlə həmahənglik təşkil edən pyesinə müraciət
edən teatr bununla da uşaqlara əsərin ana xəttini təşkil edən sədaqət, dostluq, dürüstlük, səmimiyyət və
qarşılıqlı inam kimi dəyərləri aşılamağa çalışır. Müəllifin əsərin qəhrəmanı Toplan və onun dostları arasında
olan münasibətə bədii boyalarla verdiyi özəllik və əsas ideyanı - sədaqətli olmağı önə çəkib.
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Avropada Azərbaycan diasporunun formalaşması uzun bir zaman kəsiyini əhatə edir
Böyük Britaniyada Avropa məkanında azərbaycanlıların sıx məskunlaşdığı ölkələr sırasında yer alır
Azərbaycan diasporunun formalaşmasının ilkin addımları barədə dolğun məlumatın azlığına baxmayaraq, bir
sıra tarixi mənbələrə əsasən bəzi faktları aşkara çıxarmaq mümkün olub. Əldə olunan elmi nəticələrə görə,
Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir neçə mərhələyə bölünür: VII əsrin sonu - VIII əsrin
əvvəlləri. Xilafət ordusunun Azərbaycana yürüşü, İslam dininin yayılması ilə əlaqədar burada ərəbdilli elm və
mədəniyyətin inkişafı, eyni zamanda onlarca azərbaycanlı mütəfəkkirin Yaxın və Orta Şərqin şəhərlərinə axını
başlayıb və bu proses diasporun yaranmasının təməlini qoyub. X - XIX əsrlər. Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət
mərkəzlərində əslən Azərbaycandan olan yüzlərlə alim və tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün
region xalqların intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması sayəsində xaricdə məskunlaşması daha geniş vüsət alıb.
Avropanın inkişaf etmiş dövlətlərindən biri olan Belçikada da soydaşlarımız məskunlaşaraq bu ölkədə
Azərbaycan diasporunun formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstəriblər. Son statistik məlumatlara görə,
Belçikada yaşayan azərbaycanlıların sayı 3 min nəfərə yaxındır. Əsasən türkiyəli azərbaycanlıların üstünlük
təşkil etdiyi Belçikaya cənubi və şimalı azərbacanlıların kütləvi mühacirəti 1970-ci ildən sonra başlayıb.
Türkiyədən Avropa ölkələrinə əmək xarakterli mühacirətdə buradakı azərbaycanlılar intensiv iştirak ediblər.
Türk diasporunun tərkibində ilkin fəaliyyətə başlayan azərbaycanlılar ilk illərdə dəmiryolu, zavod və
müəssisələrdə çalışmağa başlayıblar. Sonrakı illərdə soydaşlarımızın Belçikaya adaptasiyası və yerli cəmiyyətə
inteqrasiyası onların bir sıra dövlət işlərində çalışmasına şərait yaradıb. Hazırda adi fəhlədən varlı biznesmenə
qədər müxtəlif sahələrdə tanınan azərbaycanlılar Belçikada kifayət qədər nüfuza malikdirlər. Yerli xalqla bir
sırada azərbaycanlılarda öz sahələrində işgüzarlıq, əmək sevərlik göstərirlər. Onlar ictimai fəaliyyətdə türk
diasporu ilə həmrəylik nümayiş etdirirlər. Türk diasporunun Belçikada nəşr etdirdiyi kütləvi informasiya
vasitələrində Azərbaycan diasporuna da xüsusi yer verilir. Azərbaycan- Belçika Parlamentlərarası Dostluq
Qrupu iki dövlət arasında münasibətlərin inkişafı ilə paralel olaraq buradakı soydaşlarımızın taleyi ilə də
yaxından maraqlanır. Belçika dövlətinin Azərbaycanla əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olması, diasporamızın
fəaliyyətinə də müsbət təsir göstərir. Hazırda Belçikada "Azərbaycan Evi" təşkilatına məxsus sayt mövcuddur
ki, həmin saytda Belçika azərbaycanlıları barədə xəbərlər yayılır, bu ölkədəki Azərbaycan diasporunun
fəaliyyəti, gördüyü işlər, həyata keçirdiyi müxtəlif layihələr barədə oxuculara müntəzəm məlumat verilir. Böyük
Britaniyada Avropa məkanında azərbaycanlıların sıx məskunlaşdığı ölkələr sırasında yer alır. Bu ölkə ilə
Azərbaycanın münasibətləri XVIII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. O dövrdə Azərbaycanın neft sənayesinə
maraq göstərən ingilislərin məşhur və nüfuzlu şirkətləri Azərbaycan neftinə investisiya qoymağa başlayıblar.
XIX əsrin sonlarından etibarən isə azərbaycanlıların Böyük Britaniyaya mühacirəti başlayıb. XX əsrin
əvvəllərində soydaşlarımız burada öz icmalarını yaratmağa müvəffəq olublar. Cənubi Azərbaycandan bu ölkəyə
başlayan kütləvi mühacirətisə sözügedən prosesi bir qədərdə intensivləşdirib. 1950-1960-cı illərdən Cənubi
Azərbaycandan Böyük Britaniyaya başlayan kütləvi mühacirət Britaniyada müxtəlifpeşə sahələrində çalışan
soydaşlarımızın sayının artmasına gətirib çıxarıb. II Dünya müharibəsindən sonra, artıq Böyük Britaniyada
Azərbaycan diasporunun formalaşması prosesi daha geniş vüsət alıb. 1991-ci ildə Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bu ölkədə məskunlaşan azərbaycanlılar bir qədər də fəallaşıblar. Son
məlumatlara görə, hazırda Böyük Britaniyada 20 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Böyük Britaniyada Şimali və
Cənubi Azərbaycandan, Türkiyədən bura köçən mühacirlərlə yanaşı, Gürcüstandan, eləcə də 1988-ci il
deportasiyası zamanı Ermənistandan, Orta Asiya və Rusiyadan köçən azərbaycanlılara rast gəlmək mümkündür.
Onu da etiraf etmək lazımdır ki, bu gün Böyük Britaniya azərbaycanlılarının əksəriyyəti Cənubi Azərbaycandan
olan soydaşlarımızdır. Cənublu soydaşlarımız burada kifayət qədər maddi və intelektual imkanlar əldə ediblər.
SoydaşlarımızBöyükBritaniyanıniqtisadiyyatıvəelminininkişafındamüəyyənroloynayıblar. Əsasən iqtisadi və
texniki mütəxəssislər kimi dövlət və iri şirkətlərə işə dəvət edilən azərbaycanlılar ictimai həyatda da fəal
iştirak etməyə çalışırlar. Bu müddət ərzində Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımız informasiya sahəsində
də bir sıra uğurlar əldə ediblər. Britaniyanın tanınmış televiziya kanalları və qəzetlərində Azərbaycanla
əlaqəli bir sıra məqalələr və çıxışlar dərc edilir. Bu müsbət tendensiya hazırda da davam etməkdədir. "Times",
"Herald", "Tribun of Europa" və digər tanınmış qəzetlərlə yanaşı, "BBC" və digər tanınmış televiziya
kanalları da öz verilişlərində Azərbaycana böyük diqqət verirlər. Təbii ki, bütün bunlar Böyük Britaniyada
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun əməyi sayəsində baş verir. Böyük Britaniyada yaşayan
azərbaycanlılar, eləcə də burada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu digər xalqların diasporları, xüsusilə
türkdilli xalqların diasporları ilə yaxından əməkdaşlıq edirlər. 1990-cı ildə Londonda təsis edilən Dünya Türkləri
Komitəsində təmsil olunan azərbaycanlılar bir sıra tədbir və görüşlərdə türkdilli diasporun nümayəndələrinin də
iştirakını təmin ediblər.
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Hazırda türkdilli diasporlarla birgə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu burada mütəşəkkil qruplardan
biri hesab olunur. Fransada azərbaycanlılar bir o qədər çox məskunlaşmasalar da, bu ölkədə də bu gün
Azərbaycan diasporu fəaliyyət göstərir. Ümumiyyətlə, Fransaya azərbaycanlıların mühacirəti XIV əsrin sonları,
XX əsrin əvvəllərindən başlayıb. Bu ölkənin Azərbaycana olan maraqları isə XV-XVI əsrlərə təsadüf edir.
Hələ 1697-ciildəParisdə nəşr edilən Bartelemi D.Erblonun"Şərq kitabxanası" əsəri Azərbaycan ədəbiyyatı,
mədəniyyəti və şairləri haqqında Fransada ilk yazılı mənbədir. XIX əsrin sonlarından başlayaraq Fransanın
Avropadakı mövqeyinin güclənməsi azərbaycanlıların bu ölkəyə mühacirətini sürətləndirib. Azərbaycanın
imkanlı və ziyalı təbəqəsinin Fransada malik olduqları iş yerləri, mülklər onların ailələri və qohuməqrəbalarının buraya köçməsinə şərait yaradıb.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, Şəmsi Əsədullayev kimi milyonçuların Fransanın iş
adamları ilə birgə bizneslərinin olması, Fransa-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf etməkdə olduğunu göstərirdi.
Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra azərbaycanlıların kütləvi şəkildə köçdükləri ölkələr
sırasında Fransa ön yerlərdən birini tuturdu. Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əlibəy Hüseynzadə, Ceyhun bəy
Hacıbəyli, Ümbülbani kimi tanınmış azərbaycanlılar həmin dövrdə Fransada məskunlaşıblar. 1991-ci ildə
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi elan edildikdən sonra Fransa-Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrinin qurulması,
bu ölkədə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə də öz təsirini göstərdi. Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən
proseslərdə Ermənistanı himayə edən Fransanın atdığı addımlar, işğalçı ölkəyə göstərdiyi dəstək Fransada
yaşayan soydaşlarımızın haqlı narazılığına səbəb oldu və qəzəblə qarşılandı. Bunun nəticəsi olaraq Fransada birbirinin ardınca "Qarabağ tarixi və indiki dövr", "Qarabağ" məqalələr toplusu, "Dağlıq Qarabağ", "Dağlıq
Qarabağın tarixi və ona aid sənədlər" kitabları nəşr edilib. Bu gündə Fransada yaşayan soydaşlarımız bu ölkənin
ermənipərəst mövqeyinə etirazını bildirir, zaman- zaman diasporamızın keçirdiyi müxtəlif səviyyəli tədbirlər,
etiraz aksiyalarında Fransanın ədalətli mövqedən çıxış etməsi tələb olunur. Təxminən 2,5 min nəfərə yaxın
soydaşımızın yaşadığı Danimarkaya azərbaycanlıların mühacirət dövrü 3 mərhələni əhatə edir.
Birinci mərhələ 1890-1918-ci illər, passiv mühacirət dövrü hesab olunur. Bu illərdə cənubdan, şimaldan,
xüsusən də Türkiyədən köçən azərbaycanlılar ölkənin iri şəhərlərində məskunlaşıblar. Həmin illərdə əksəriyyəti
ziyalılar və ticarətçilər olan azərbaycanlıların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasıuzun vaxt aparıb. İkinci mərhələ
1920-1990-cı illərə təsadüf edirdi ki, bu illər azərbaycanlıların mühacirətinin fəal dövrü sayılır.
Xüsusən 1941-1945-ci və 1960-cı illərdə Azərbaycandan və Türkiyədən olan soydaşlarımızın çoxsaylı
qrupları Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Həmin mühacirlər qapalı
və gizli həyat yaşamalarına baxmayaraq, ticari-iqtisadi sahələrdə xeyli uğurlar əldə ediblər. Yerli əhali və
türk diasporunun nümayəndələri ilə qarışıq nigaha girən azərbaycanlıların bir hissəsi milli kimliklərini
qoruyub saxlaya biliblər.
Soydaşlarımızın Danimarkaya mühacirətinin üçüncü mərhələsi 1991-ci ildən sonrakı dövrə təsadüf edir.
Müstəqillik əldə edildikdən sonra bu ölkəyə şimaldan kütləvi halda başlayan mühacirət nəticəsində Danimarka
yüzlərlə təhsil, iş və yaşamaq üçün gələn azərbaycanlını qəbul edib. Etiraf etmək lazımdır ki, Danimarka
azərbaycanlıları bəzi Avropa ölkələrində yaşayan soydaşlarımızdan bir qədər fəal hesab olunurlar. Xüsusilə, bu
ölkədə azərbaycanlı gənclərin fəaliyyəti qənaətbəxş hesab oluna bilər. Ölkəmizdə cərəyan edən prosesləri
diqqətlə izləyən Danimarka azərbaycanlıları Qanlı yanvar, Xocalı faciəsi və torpaqlarımızın işğalı günlərində
etiraz aksiyaları təşkil edir, milli bayramlarımızı bir yerdə qeyd edirlər. Əsasən mədəni tədbirlərin tez-tez həyata
keçirildiyi Danimarkada fəaliyyət göstərən "Azərbaycan radiosu"nun işini müsbət qiymətləndirmək olar. Radio
Azərbaycan musiqi mədəniyyəti, poeziyası ilə əlaqədar çoxsaylı proqramlar hazırlayır. Bu ölkədə əsasən
Türkiyədən köçmüş, xüsusilə iqdırlı azərbaycanlılar üstünlük təşkil edirlər. Əsas etibarilə orta təbəqə sinfinə aid
olan Danimarka azərbaycanlılarının bu ölkədə bir neçə təşkilatı fəaliyyət göstərir.
“Paralel”.-2015.-17-21 iyul.-№ 126.-S.7.
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Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Yəhudi Komitəsinin (AYK) nümayəndə heyəti bu gün Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirmişdir
İyulun 21-də Azərbaycanda səfərdə olan Amerika Yəhudi Komitəsinin (AYK) nümayəndə heyəti bu gün
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində görüş keçirmişdir. Görüşdə Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılmasında, Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin inkişafında təşkilatın rolu, eləcə də Dövlət Komitəsi ilə
AYK arasında əməkdaşlığın perspektivləri müzakirə olunmuşdur. Bundan başqa, Avropa Oyunları ərəfəsində
Azərbaycana qarşı informasiya müharibəsinin aparılmasının, qərəzli bəyanatların verilməsinin, ümumiyyətlə
təzyiqlərin gücləndirilməsinin qəbuledilməz olduğunu da diqqətə çatıdrmışdır.
Qeyd edək ki, Azərbaycana 3 günlük səfər çərçivəsində AYK nümayəndələri Quba Soyqırımı Memorial
Kompleksini ziyarət etmiş, Azərbaycanın qədim tarixi abidələri ilə tanış olub, ABŞ, İsrail səfirliklərində və digər
qurumlarda görüşlər keçirmişdir.
21 iyul 2015
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İsrail Knessetində İsrail-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun
yaradılmasına dair iclas keçirilib
Yeni seçilən İsrail Knessetində İsrail-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun yaradılmasına dair
iclas keçirilib. Bu barədə Dövlət Komitəsinə İsrail-Azərbaycan Beynləlxalq Assosiasiyasından (Azİz) məlumat
verilib. İclası parlamentlərarası dostluq qrupuna yenidən rəhbərlik edən Knessetin deputatı, “İsrail - Evimizdir”
Partiyasının rəhbəri, İsarilin sabiq xarici işlər naziri Aviqdor Liberman aparıb. İclasda müxtəlif partiyaları təmsil
edən deputatlar, həmçinin Knessetin siyasi müşaviri Oded Ben Qur, İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri
Oded Yosef, İsrailin Azərbaycandakı səfiri Dan Stiv, Azİz-in Baş direktoru Lev Spivak iştirak edib. Aviqdor
Liberman İsrail-Azərbaycan münasibətləri haqqında geniş məlumat verib. O, Azərbaycanın coğrafi mövqeyini,
iqtisadi potensialını qeyd edərək ikitərəfli əlaqələrin inkişafının İsrail üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. İki ölkə
arasında ticarət əlaqələrinin yüksək səviyyədə olması, bu münasibətlərin gələcəkdə daha da inkişaf etdirilməsinin
vacibliyi bildirilib.
Qeyd olunub ki, İsrail neftinin 65 faizi Azərbaycandan idxal olunur. Daha sonra Azərbaycanda yəhudiyin
tarixindən danışan Aviqdor Liberman yəhudilərin müsəlman, eyni zamanda dünyəvi dövlət olan Azərbaycanda
hər zaman rahat yaşadığını, heç bir vaxt milli və dini təcavüzə məruz qalmadığını, dövlətin isə onlara inkişaf
etmələri üçün bütün şəraiti yaratdığını vurğulayıb. Azərbaycanda doğulub yaşayan çox sayda yəhudi alim,
mədəniyyət xadimi, müxtəlif sahələrdə tanınmış mütəxəssislərin adları sadalanıb. Azərbaycanda hazırda
fəaliyyətdə olan yeni və köhnə sinaqoqların olduğu, müstəqillik illərində yəhudi məktəblərinin, mədəniyyət
mərkəzlərinin açıldığı bildirilib. İclasda iştirak edən İsrail Xarici İşlər Nazirliyinin şöbə müdiri Oded Qosef iki
ölkə arasında diplomatik əlaqələrin tarixindən, mədəniyyət sahəsində birgə layihələrin hazırlanmasından danışıb.
O, parlament nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı səfərlərinin davam etdirilməsini təklif edib.
Knessetin iclasında çıxış edən “Azİz”-in Baş direktoru Lev Spivak isə Azərbaycanın cəlb olunduğu Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi, torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal olunması barədə danışıb. L.Spivak Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqlarının İsrail ərazisindən də böyük olduğunu qeyd edib. “Azİz” rəhbəri eyni zamanda
deputatların diqqətinə çatdırıb ki, İsrail Knessetində qondarma erməni soyqırımının tanınmasına dair müzakirə
cəhdləri hər dəfə Azərbaycanda böyük narahatlıqla qarşılanır. O, Knesset üzvlərindən mümkün qədər bu
mövzuda açıqlamalar verməkdən çəkinməyi xahiş edib. Lev Spivakın bu xahişini dəstəkləyən Knessetin siyasi
müşaviri Oded Ben Qur təklif edib ki, gələcəkdə bu mövzuda danışarkən ümumiyyətlə, “soyqırımı” sözündən
istifadə olunmasın.
23 iyul 2015
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Andreas Papandreu Fondu tərəfindən 16-cı Simi Simpoziumu təşkil olunub
Yunanıstan Korfu adasında Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Avstraliya hökuməti, Sülh Naminə
Kembric Fondunun dəstəyi ilə Andreas Papandreu Fondu tərəfindən 16-cı Simi Simpoziumu təşkil olunub. 1998ci ildən Yunanıstanın Simi adasında, ölkənin sabiq Baş naziri Gerorgi Papandreunun rəhbərliyi ilə keçirilən
simpoziumda hər il dünyanın aparıcı siyasətçiləri, Nobel mükafatı lauraeatları, sahibkarlar, diplomatlar, alimlər
bir araya gələrək beynəlxalq ictimaiyyəti narahat edən vacib məsələləri müzakirə edir.
16-cı Simi Simpoziumunda ərəb dünyasında baş verən geosiyasi və ictimai dəyişikliklər, Yaxın Şərqdəki
humanitar böhran, Balkanlardakı münaqişələr və regionun gələcəyi, Şərqi Aralıq dənizində regional inkişaf və
sabitliyin bərpası, Avropa İttifaqının qonşuluq siyasətinin perspektivləri, eləcə də gündəmdə olan digər önəmli
mövzular müzakirə olunub.
Simpoziumun işində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzini Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar Stoyanov,
Bosniya və Hersoqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumciya, Ərəb Liqasının sabiq Baş Katibi və Misirin
sabiq Xarici İşlər naziri Əmr Musa təmsil edib.
Simpoziumda bir sıra tanınmış ictimai-siyasi xadimlər – amerikalı iqtisadçı, Nobel mükafatı laureatı Jozef
Stiqlits, Yunanıstanın sabiq Baş naziri Georgi Papandreu, ABŞ-ın keçmiş Prezidenti Bill Klintonun sabiq xüsusi
müşaviri Mark Mediş, Böyük Britaniya Leyboristlər Partiyasının sabiq lideri Ed Milibənd iştirak edib.
Simpozium çərçivəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri - Amr Musa və Petar Stoyanov
paytaxt Afinada Yunanıstan Prezidenti Prokopis Pavlopoulos, sabiq Xarici İşlər naziri, parlamentin üzvü Dora
Bakoyannis, sabiq Baş nazir Kostas Karamanlis ilə görüşlər keçirib.
27 iyul 2015
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Qazaxıstanda 20-dən çox Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir
Onların böyük əksəriyyəti XX əsrin 30-cu illərinin siyasi repressiya dövründə oraya məcburi
köçürülənlər və onların övladlarıdır
Rəsmi məlumatlara görə hazırda Qazaxıstanda yüz min, qeyri-rəsmi məlumatlara görə üç yüz min
azərbaycanlı yaşayır. Burada yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət, kənd təsərrüfatı, kiçik, orta biznes və
digər sahələrdə çalışırlar.
Qazaxıstan azərbaycanlıları ölkənin bütün ərazisində məskunlaşıblar. Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımızın
əksəriyyəti XX əsrin 30-cu illərinin siyasi repressiya dövründə oraya məcburi köçürülənlər və onların
övladlarıdır. Onların içərisində dövlət və hökumət strukturlarında, icra və seçkili orqanlarda təmsil olunanlar,
özəl sektora rəhbərlik edənlər də az deyil. Eyni zamanda onlar Qazaxıstan Respublikasının ictimai-siyasi
həyatında yaxından iştirak edir, dövlət orqanlarında təmsil olunurlar. Bununla yanaşı, həmvətənlərimiz
Qazaxıstan Respublikasında özlərinin bir neçə milli-mədəniyyət təşkilatlarını yaradıblar.
Almatıda "Turan", Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyası, Aktyubinsk vilayətində "Dostluq", Cambul
vilayətində "Azəri", Qərbi-Qazaxıstan vilayətində "Birlik", Qaraqanda vilayətində "Namus", Kustanay
vilayətində "Heydər", Pavlodar vilayətində "Vətən" və s. Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir.
Bu cəmiyyətlər eyni zamanda Qazaxıstan prezidenti cənab Nursultan Nazarbayevin başçılıq etdiyi "Qazaxıstan
Xalqları Assamleyası"nın üzvləridir. Paytaxt Astanada "Xəzər" milli- mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyət göstərir. Bu
təşkilatların ən fəalı və ən nüfuzlusu isə Almatıda fəaliyyət göstərən Qazaxıstan Azərbaycanlıları
Assosiasiyasıdır. Quruma tanınmış iş adamı Əbülfəz Xamidov rəhbərlik edir. Əbülfəz müəllimin ata-babaları
keçən əsrin 1932-1937-ci illərində Azərbaycandan Qazaxıstana sürgün olunub. 1962-ci ildə Cənubi Qazaxıstan
vilayətinin Maxtaral rayonunda dünyaya göz açan Əbülfəz Müslüm oğlu hazırda ölkənin 20 ən güclü
və investisiya qabiliyyətinə malik sahibkarlarından hesab olunur.
Ötən ilin sonlarında Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Nursultan Nazarbayevin fərmanı ilə Qazaxıstan
Azərbaycanlıları Assosiasiyası İctimai Birliyinin sədri, Qazaxıstan Xalqları Assambleyası Şurasının üzvü,
texnika elmləri namizədi Əbülfəz Müslüm oğlu bu ölkənin ən ali mükafatı sayılan "KÜRMET" ordeni ilə təltif
olunub. O, Qazaxıstanın müstəqillik tarixində ölkənin ən yüksək Fəxri mükafatına layiq görülən birinci
azərbaycanlıdır. Əlbəttə, biz də onun soydaşımız olmasından fəxr duyuruq. Ot kökü üstə bitər və o,
Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlıların şanlı ənənələrinin layiqli davamçısıdır. Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən
milli diaspor təşkilatlarımızdan bir də "Natəvan" Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətidir. 1992-ci ilin mayın 19da yaradılan Cəmiyyətin təsis konfransında onun nizamnaməsi qəbul olunub. Cəmiyyətin yaranması elan edilib.
Cəmiyyətin sədri Vəlixan Məmmədəliyevdir. Cəmiyyətin məqsədi həmvətənlərimizi bir mərkəz ətrafında
birləşdirmək və onun vasitəsilə qazaxları, rusları və başqa millətləri Azərbaycanın tarixi, incəsənəti,
mədəniyyəti ilə tanış etmək, respublikamız haqqında bütün həqiqəti orada baş verən ictimai-siyasi hadisələrin
mahiyyətini başa salmaqdır. Cəmiyyətin nəzdində Ağsaqqallar Şurası yaradılıb. Cəmiyyət Uralskda fəaliyyət
göstərən digər xalqların milli mərkəzləri ilə sıx əlaqədə işləməyə çalışır. Dünyaya səpələnmiş soydaşlarımız
arasında siyasi-iqtisadi, sosial-mənəvi birliyin olması ilə yanaşı, onların qarşısında azərbaycançılıq
ideologiyasına əsaslanan bir sıra tarixi vəzifələr durur. Burada Azərbaycan reallıqlarının dünyaya olduğu kimi
çatdırılması, eləcə də vətənə sədaqətlilik kimi meyarlar öz əksini tapıb. Bu amala sadiq qalan xaricdəki diaspor
təşkilatlarımız fəaliyyətlərini daha da gücləndirirlər. Hazırda öz fəaliyyəti ilə seçilən belə diaspor
təşkilatlarından biri də Qazaxıstanda Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqıdır. Təşkilatın sədri
Vidadi Salahov qəzetimizə açıqlamasında 2011-ci ildə Qazaxıstanın altı əyalətindəki ali təhsil müəssisələrində
diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif tədbirlərin keçirildiyini və bu istiqamətdə işlərin genişləndiriləcəyini
qeyd etdi. Onun fikrincə, Azərbaycanla Orta Asiya ölkələri arasında birbaşa məlumat mübadiləsi
genişləndirilməlidir: "Bu gün diasporun ən böyük töhfəsi ondan ibarət ola bilər ki, Azərbaycan həqiqətləri
dünyaya, o cümlədən Orta Asiyaya çatdırılsın. Azərbaycanın hazırkı siyasi, iqtisadi vəziyyəti haqqında Orta
Asiya ölkələrində yetərincə məlumatlı deyillər. Bunun üçün Azərbaycan ilə Qazaxıstan, Özbəkistan və digər
Orta Asiya ölkələri arasında telekörpülər yaradılmalıdır, televiziyalar arasında informasiya mübadiləsi
gücləndirilməlidir, mətbu orqanlar açılmalıdır. Bu gün əqidəsindən, dünyagörüşündən asılı olmayaraq
Azərbaycanı özünə tarixi Vətən bilən hər bir azərbaycanlının vahid amal uğrunda birləşməsi, həmrəylik
nümayiş etdirməsi tarixi missiya, dövrün tələbi və zamanın çağırışıdır. Milli birlik, vətəndaşlıq birliyi olmadan
tərəqqiyə, əmin-amanlığa və firavanlığa qovuşmaq çətindir". Xatırladaq ki, V.Salahov otuz iki ildən artıqdır ki,
Qazaxıstanda yaşayır. Soydaşımız orada diaspor işi ilə məşğul olmağımla yanaşı, Qazaxıstanda yayımlanan 20
min tirajlı, üç dildə (Azərbaycan, qazax və rus) nəşr edilən həftəlik və beynəlxalq "Turan Ekspress" qəzetinin
baş redaktoru və təsisçisidir.
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O qeyd edib ki, Qazaxıstanda 14 vilayətdə diasporun tərkibinə daxil olan Mədəni Mərkəzlər fəaliyyət
göstərir: "Hər il Azərbaycanla bağlı olan bayramlar və anım mərasimləri ilə əlaqədar olaraq soydaşlarımızla
birgə silsilə tədbirlər keçiririk. Bütün bu işləri həyata keçirməkdə bir məqsədimiz də odur ki, Qazaxıstanda
yaşayan və gələcəyimizin təminatçısı olan uşaqlara, gənclərə yaşadığı ölkənin adət-ənənəsini, dilini bilməklə
yanaşı, doğma vətəninə sevgi, xalqına, millətinə, dilinə həmişə sadiq qalmalarını da tövsiyə edirik. Fikrimcə, bu
bir neçə komponentə sadiq qalmaq və qorumaq hər bir vətəndaşın mənəvi borcudur". Qazaxıstanın bütün dövlət
strukturlarında azərbaycanlılara rast gəlindiyini deyən həmsöhbətimiz bunu diasporumuzun fəaliyyətinin güclü
bir qüvvəylə əhatə olunması ilə əlaqələndirdi: "Konkret hər hansı bir sahənin adını çəkmək çətin olar.
Onu deyə bilərəm ki, Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlıların çoxşaxəli fəaliyyət istiqamətləri var. Yəni
orada yaşayan azərbaycanlılar iki qrupa bölünür. Onların bir qismi Qazaxıstana işləmək üçün gələn Azərbaycan
vətəndaşlarıdır, digər qrup isə Qazaxıstan vətəndaşı olan soydaşlarımızdır. Artıq, Qazaxıstan vətəndaşlığını
qazanmış azərbaycanlılar bütün sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Azərbaycandan olan vətəndaşlar isə daha çox
tikinti, ticarət, neft və qaz sənayesi sahəsində çalışırlar. Eləcə də digər sahələrdə həmvətənlərimizə rast gəlmək
olur. Bu hal bir azərbaycanlı kimi mənə öz soydaşlarımla böyük qürur hissi duymağa imkan verir". İttifaq sədri
demək olar ki, bütün diaspor təşkilatları ilə əlaqələrinin mövcud olduğunu vurğuladı: "Bilirsiniz ki, Qazaxıstan
çox böyük bir ölkədir. Qazaxıstanda olan on dörd vilayətin özünün bir-birinə inteqrasiyası məsələlərinə
səylərimizi yönəltmişik.
Həmin vilayətlərin bir-biri ilə əlaqəsi bir çox işlərin icrasına kömək edər, eyni zamanda güclü bir diaspor
formalaşar. Onu da vurğulayım ki, həmçinin Azərbaycandan da dəstək alırıq. DİDK tərəfindən həm mənəvi,
həm də maddi dəstək görürük. Bizə lazım olan bir çox materialları komitənin köməyilə əldə edirik. Bir
sözlə, biz istər Azərbaycan dövlətinin, istərsə də komitənin diqqət mərkəzindəyik və bu diqqət də bizi
Azərbaycanın çiçəklənməsi naminə daha səylə işləməyə sövq edir". Qeyd olunduğu kimi, təşkilat tərəfindən
müxtəlif istiqamətlərdə tədbirlər keçirilir. Belə ki, Qazaxıstanda Xocalı soyqırımı, 20 yanvar hadisəsi kimi
anım, 31 mart Dünya azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və digər bayramlarımız qeyd olunub. Son
tədbirlərdən biri olaraq "H.Əliyev və Azərbaycan" mövzusunda dəyirmi masa keçirilib. Tədbirdə Qazaxıstanda
akkreditə olunmuş diplomatik missiyaların əməkdaşları, Qazaxıstan-Azərbaycan Dostluq və Mədəniyyət
Assosiasiyasının nümayəndələri, Qazaxıstan İqtisadiyyat, Maliyyə və Beynəlxalq Ticarət Universitetinin və
Qazaxıstanın L.N.Qumilyov adına Avrasiya Universitetinin rektorları, həmçinin müəllim-professor heyəti, bir
sıra ictimai-siyasi xadimlər, Qazaxıstan XİN və yerli KİV nümayəndələri iştirak ediblər. Bundan başqa,
Qazaxıstanın "Qazax Texnologiya və Biznes Universiteti"ndə ulu öndər, XX əsrin görkəmli siyasətçisi
Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunan "Heydər Əliyev - dünya miqyaslı siyasətçi" adlı
elmi-nəzəri konfrans təşkil olunub. Həmçinin Astanada diasporunun çoxsaylı nümayəndələrini ətrafında
birləşdirən "Xəzər" milli- mədəniyyət Mərkəzi və bu təşkilatın təşəbbüsü ilə Azərbaycanın repressiyaya məruz
qalan qadınlarının xatirəsinə memorial abidə ucaldılıb. Astana şəhərində ucaldılan abidə ötən əsrin 30-40-cı
illərində "Akmola siyasi repressiyalara məruz qalmış şəxslərin həyat yoldaşları düşərgəsi"nin ("Akmolinskiy
laqer jen politiçeskix repressirovannıx" "Aljir") yerləşdiyi ərazidə qoyulub. 1936-1946-cı illərdə bu düşərgədə
Azərbaycandan olan 49 qadın saxlanılıb. Onlardan əksəriyyəti elə həmin ərazidəki ümumi düşərgə məzarlığında
dəfn olunub. Ümumi olaraq 20-dən çox Azərbaycan diaspor təşkilatı Qazaxıstanda fəaliyyət göstərir. Yeri
gəlmişkən, Qazaxıstan azərbaycanlıları bu ölkədə keçirilən növbədənkənar prezident seçkilərində
N.Nazarbayevi dəstəkləyiblər. Hətta soydaşlarımız bu seçki ilə bağlı bəyanat da yaymışdılar. www.D-A- K.orga daxil olan məlumata görə, sənəddə deyilir: "Biz qardaş Qazaxıstan Respublikasında yaşayan bütün
azərbaycanlılar Qazaxıstan Respublikasının prezidenti vəzifəsinə Nursultan Nazarbayevin namizədliyini
dəstəkləyirik". DAK-ın Qazaxıstan nümayəndəliyinin rəhbəri Araz Xudiyev tərəfindən verilən bəyanatda
vurğulanır ki, yürüdülən dövlət və xalq siyasəti nəticəsində ölkə əhalisi sülh şəraitində yaşayır. Hazırda DİDKnin dəstəyi ilə Astana, Almatı, Taldıkurqan, Qaraqanda şəhərlərində Azərbaycan dilində "Bazar günü"
məktəbləri açılıb. Xoca Əhməd Yəsəvi adına Türküstan Universitetində hər il 10- yerə sahib olan soydaşlarımız
ana dillərindən başqa, qazax və rus dillərindən məişətdə istifadə edirlər. Almatıda ilk Azərbaycan məscidi
fəaliyyətə başlayıb. Məscidin tikintisinə 70 min ABŞ dolları həcmində vəsaitin toplanmasında Qazaxıstanda
yaşayan azərbaycanlı ziyalılar, elm xadimləri, konqres üzvləri, eləcə də qazaxların özləri də yardımçı olublar.
“Paralel”.-2015.-18 avqust.-N 145.-S.7.
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Xarkovdakı “Fakt” nəşriyyatında Ukrayna dilində “Hüququn aliliyi” adlı
yeni dərs vəsaiti çapdan çıxıb
Xarkovdakı “Fakt” nəşriyyatında Ukrayna dilində “Hüququn aliliyi” adlı yeni dərs vəsaiti çapdan çıxıb.
Nəşrin müəllifləri hüquq elmləri namizədi, Kiyev Milli Linqvistika Universitetinin hüquq fakültəsinin hüquq
kafedrasının dosenti Lyudmila Çulinda və bizim həmvətənlərimiz- hüquq elmləri doktoru, Kiyev Milli Aviasiya
Universitetinin Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutunun beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru, Ukrayna Elmlər
Akademiyasının akademiki, Ukraynanın Əməkdar Təhsil İşçisi Arif Quliyev və hüquq elmləri namizədi,
Ukrayna Milli Elmlər Akademiyasının V.M.Koretski adına Dövlət və Hüquq İnstitutunun doktorantı, “Ukrayna
Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporu” Ümumukrayna İctimai Təşkilatının sədri Hikmət Cavadov, habelə
Kiyev Milli Linqvistika Universitetinin hüquq fakültəsinin dekanı, hüquq elmləri namizədi, dosent Vladimir
Şatilodur.Kitabın rəyçilərindən biri hüquq elmləri doktoru, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin
dekanı, professor Əmir Əliyevdir.
Tədris vəsaitində hüququn ümumi prinsipləri sistemində hüququn aliliyi prinsipinin mahiyyəti açıqlanır,
müasir Ukraynada hüququn aliliyi ilə bağlı tələblər təhlil edilir.Kitab tələbələr, hüquqşünas mütəxəssislər, elmi
işçilər və müvafiq profilli ali məktəblərin müəllimləri üçün nəzərdə tutulur.
Zeynal Ağazadə
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri
Kiyev 19 avqust 2015
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Azərbaycan diasporu müstəqil dövlətimizin ətrafında daha sıx birləşir
İttifaq Mirzəbəyli
Bizi fərqləndirən əlamət ondan ibarətdir ki, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, öz Vətənimizə
bağlıyıq. Bura bizim Vətənimizdir, hamımızın Vətənidir. Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların
Vətənidir. Bizim bir vətənimiz var - azərbaycan! bizim bir dilimiz var - Azərbaycan dili! Bizim ümumxalq
ideologiyamız var - azərbaycançılıq məfkurəsi! Mən arzu edirəm ki, dünyada yaşayan bütün
azərbaycanlılar həmişə bir yerdə olsunlar. Həmişə bilsinlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti
dayanır və onlar hər zaman Azərbaycan dövlətinə arxalana bilərlər.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Ümummilli lideri Heydər Əliyevin qurub- yaratdığı müstəqil Azərbaycan Respublikası bu gün regionun
və dünyanın söz sahibi kimi qəbul edilən dövlətlərindən birinə çevrilmişdir. Həm siyasi gücü , həm də iqtisadi
qüdrəti gündən-günə artan dövlətimiz aparılan hərtərəfli islahatların və elmi şəkildə əsaslandırılmış dövlət
proqramlarının icrasının nəticəsi olaraq daha böyük nailiyyətlərə imza atır. Getdikcə daha yüksək inkişaf
müstəvisinə qalxan sahələrdən biri də Azərbaycan diasporunun dövlət ətrafında birləşdirilməsi istiqamətində
reallaşdırılan tədbirlər və dövlətin diaspor təşkilatlarına göstərdiyi qayğıdır.
Bu tendensiyanı yüksək qiymətləndirən Prezident İlham Əliyev demişdir: “Azərbaycan dövləti özünü qoruyur
və qoruyacaqdır. Ancaq mən çox şadam ki, diaspor təşkilatlarımız da nəinki erməni lobbi təşkilatlarına tutarlı
cavab verir, eyni zamanda, onlar özləri orada Ermənistana qarşı çox ciddi və real faktlar əsasında qurulmuş
təbliğat işləri aparırlar. Mən xaricdə çalışan səfirlərimizlə görüşlərdə həmişə demişəm və bu gün də demək
istəyirəm ki, bizim diplomatiyamız hücum diplomatiyası olmalıdır.
Bizim diplomatiyamız müdafiə, özünümüdafiə xarakteri daşımamalıdır. Hücum diplomatiyamız nəticə verir.
Xüsusilə nəzərə alsaq ki, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsində haqlı tərəf və zərər çəkən tərəf bizik, əlbəttə,
arqumentlərimiz daha da ciddidir və daha da tutarlıdır. Hesab edirəm ki, növbəti dövrdə də erməni
lobbisinə qarşı bütün dünyada mübarizəmizi davam etdirməliyik, onların yalanlarını ifşa etməliyik, Azərbaycan
həqiqətlərini təbliğ etməliyik və Azərbaycan reallıqlarını olduğu kimi təqdim etməliyik”. Dövlət başçımız eyni
zamanda Azərbaycan diasporunun qarşısında getdikcə daha böyük vəzifələrin durduğunu qeyd edir:" Həm
ölkəmizin inkişafı, həm diaspor təşkilatlarımızın güclənməsi qarşımızda indi böyük imkanlar açır. Soydaşlarımız
- azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə dövlət, hökumət qurumlarında təmsil olunmalıdırlar. Onların sayı da bəzi
hallarda buna imkan verir. Qanunvericilik orqanlarında təmsil olunmalıdırlar.
Bunu etmək üçün azərbaycanlılar arasında qarşılıqlı dəstək və birlik daha da güclü olmalıdır. Mən hesab
edirəm ki, bu, realdır... Bu, həm orada yaşayan azərbaycanlılar üçün bir dəstək olacaq, dayaq olacaq, həm
ölkəmiz üçün. Çünki xaricdə azərbaycanlılar nə qədər güclü olsa, dövlətimizin maraqları da o qədər müdafiə
olunacaqdır. Nə qədər Azərbaycan güclü olsa, soydaşlarımız özlərini o qədər də əmin, rahat hiss edəcəklər.
Ona görə də hesab edirəm ki, diaspor təşkilatlarının bütövlükdə və onların üzvlərinin fərdi qaydada real siyasətə,
real işlərə daha da fəal cəlb edilməsi çox arzuolunan bir məsələdir". Xatırladaq ki, dünya diaspor tarixi barədə söz
açan mütəxəssislər bu məsələnin çox ağır bir proses olduğunu dönə-dönə deyiblər.
Hətta bir çox xalqların diaspor təşkilatlarının dövri olaraq dağılıb yenidən qurulması faktları da mövcuddur.
Ancaq Azərbaycan diaspor təşkilatlarının bir mərama qulluq etməsi, müstəqil dövlətimizin ətrafında birləşmək
istəyi çox qısa bir zamanda öz tərəfdarlarını başına toplaya bilmişdi. Bu, bir tərəfdən bizim əsrlərdən bəri
milli dövlətçilikdən məhrum edilməyimizlə bağlı idisə, digər tərəfdən də, diaspor quruculuğunun beşiyi başında
Heydər Əliyev kimi siyasət dahisinin dayanması ilə bağlı idi. Xalqımızın xoşbəxtliyidir ki, ulu öndər Heydər
Əliyevin birləşdirib bir araya gətirdiyi Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini Prezident İlham Əliyev beynəlxalq
aləmdəki türk diasporu ilə əlaqələndirməyi bacarmışdır.
Prezidentimiz bu istiqamətdə olan ilk addımları hələ Azərbaycan parlamentinin Avropa Şurası Parlament
Assambleyasındakı daimi nümayəndə heyətinin rəhbəri olarkən atmışdı. Məhz onun təşəbbüsü ilə AŞPA-dakı
Azərbaycan və Türkiyə parlamentariləri eyni məqsədə xidmət edən qərarlar qəbul etmiş, sonra bu addım
Avropadakı Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları tərəfindən yaradıcılıqla davam etdirilmişdir. İlham Əliyev
2003-cü ilin payızında ölkəmizdə dövlət başçısı seçildikdən sonra isə bu məsələni daim diqqət mərkəzində
saxlamış, beynəlxalq aləmdəki diaspor təşkilatlarının hamısı üçün nümunə olacaq bir əməkdaşlıq formulunun
ərsəyə gəlməsinə nail olmuşdur.
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Bu bir faktdır ki, 2008-ci il noyabr ayının 19-da Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə yaradılmış
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti nəticəsində dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımızla
müstəqil Azərbaycan dövlətinin əlaqələri yaradılmış, bütün soydaşlarımızın suveren Azərbaycan Respublikasının
ətrafında birləşdirilməsi üçün daha müasir yollar seçilmiş, daha çevik layihələr reallaşdırılmışdır.
İndi artıq dünyanın hansı ölkəsində nə qədər soydaşımızın yaşadığı və onların qarşıya qoyulan mərama hansı
şəkildə xidmət etdiyi dəqiq öyrənilmiş faktlar və rəqəmlərdir. Bu gün artıq hamıya məlumdur ki, sayı təxminən
50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5
qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial- mədəni fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı
şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. Azərbaycan diasporu mövzusunun aktuallığı azərbaycanlıların yayılma
coğrafiyasının araşdırılmasını və soydaşlarımızın sayının dəqiqləşdirilməsini zərurətə çevirmişdir.
Bu dəqiqləşdirmələri , qeyd etdiyimiz kimi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi aparmışdır. Təbii ki, konkret
statistik göstəriciləri ifadə etmək hələ mümkün deyil. Çünki bəzi ölkələrdə əsrlərdən bəri yaşayan on
minlərlə soydaşımız müəyyən səbəblər üzündən hələ də başqa millətin nümayəndəsi kimi təmsil olunurlar.
Belə faktlar yaxın qonşumuz olan ölkələrdə daha çoxdur.
Mətbuatda verilən son məlumatlarda göstərilir ki, Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası və say
tərkibinə görə geniş olduğu qitə Avropadır. Son statistik məlumatlara görə , “Avropa azərbaycanlılarının” sayı
Türkiyədə və Rusiyada milyonlarla, Ukraynada və Belarusda, Almaniyada, Böyük Britaniyada yüz minlərlə,
Norveçdə, Danimarkada, İsveçdə, Macarıstanda, Fransada, İtaliyada on minlərlə, Polşada, İspaniyada, Avstriyada,
Albaniyada, Finlandiyada, Portuqaliyada isə on mindən çox göstərilir. Digər Qərb ölkələrində məskunlaşmış
azərbaycanlıların sayı müvafiq olaraq hər bir ölkədə 2-10 min nəfər arasındadır. Hollandiya, Belçika, Danimarka,
İsveçrə və Almaniyada yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyəti Türkiyədən köçmüş azərbaycanlılardır. Böyük
Britaniya, Çexiya, Slovakiya, Polşa, Avstriya, Estoniya, Belarus, Rusiya, Ukrayna, Moldova və Fransadakı
soydaşlarımız isə İrandan və Azərbaycan Respublikasından köçənlərdir.
Dövlət başçımızın bu sahəyə ayırdığı diqqətin nəticəsidir ki, Azərbaycanın müvafiq dövlət strukturlarına,
dövlət şirkətlərinə və özəl şirkətlərə çalışdığı ölkələrdə azərbaycanlıların daha da çox işlərə cəlb edilməsi
tövsiyə olunmuşdur. Bu proses davam edir. Şirkətlərimiz xaricdə güclənən zaman orada yaşayan azərbaycanlılar
bu işlərə daha da çox cəlb edilirlər. Dövlət başçımızın mövqeyi ondan ibarətdir ki, burada söhbət təkcə
azərbaycanlıları işə götürüb hansısa vəzifə verməkdən getmir. Xaricdə fəaliyyət göstərən şirkətlər Azərbaycan
şirkətləri, dövlət şirkətləri tərəfindən icra edilən layihələrdə iştirak etməlidirlər. Podratçı, müqaviləçi kimi iştirak
etməlidirlər. Onlar daha da çox pul qazanmalıdırlar. Artıq xeyli müddətdir ki, dövlətimiz xaricdə Azərbaycan
mədəniyyət evlərinin yaradılmasına başlamışdır. Bu, uğurlu bir təşəbbüsdür. Aparıcı ölkələrin mərkəzi
şəhərlərində Azərbaycan dövləti mülkiyyət almaq niyyətini reallaşdırır. Göstəriş verilib ki, paytaxt şəhərlərinin
mərkəzi yerlərində, mərkəzi küçələrində Azərbaycan mərkəzləri yaradılsın. Həmin mərkəzlərdə Azərbaycan
məhsullarının təqdim edilməsi, satılması, digər təbliğat xarakterli materialların yayılması nəzərdə tutulur.
Xatırladaq ki, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təbliği məsələsində ən uğurlu addımları Heydər Əliyev Fondu
atır. Sonda onu qeyd edə bilərik ki, bu gün dünyanın istənilən ölkəsində yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan
dövlətinin ətrafında birləşmək, Heydər Əliyev siyasi kursunu dəstəkləmək, müstəqil Azərbaycan dövlətinin
daha da qüdrətləndirilməsi prosesinə öz töhfələrini vermək üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bunun üçün ən
qısa yol isə həmin ölkələrdəki diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində iştirak etməkdən keçir.
“Xalq qəzeti”.-2015.-25 avqust.-N 183.-S.5.
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Stokholmda azərbaycanlı yazıçı Əzimə Ağalarovanın “Bakıdan Qahirəyə və Stokholma uzun yol”
adlı detektiv romanının təqdimatı keçirilmişdir
Avqustun 28-də İsveçin paytaxtı Stokholmda azərbaycanlı yazıçı Əzimə Ağalarovanın “Bakıdan Qahirəyə
və Stokholma uzun yol” adlı detektiv romanının təqdimatı keçirilmişdir. Tədbir yerli ictimai xadimlərin,
incəsənət adamlarının, jurnalistlərin, eləcə də bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların iştirakı ilə Azərbaycan və
isveç dilində baş tutmuşdur.
28 avqust 2015
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Helsinkidə keçirilən “Dünya ölkələrinin şerləri” festivalında azərbaycanlı müəllif də iştirak edib.
Festivalda Avropa Ədəbi Tərcüməçilər İttifaqının (SİETL) üzvü Tahirə Cəfərovanın təşəbbüsü və
redaktorluğu ilə çap olunmuş “Gövhəri laməkan mənəm” adlı Azərbaycan poeziya antologiyası yerli
oxuculara təqdim olunub
Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə keçirilən “Dünya ölkələrinin şerləri” festivalında azərbaycanlı müəllif də
iştirak edib. Festivalda Avropa Ədəbi Tərcüməçilər İttifaqının (SİETL) üzvü Tahirə Cəfərovanın təşəbbüsü və
redaktorluğu ilə çap olunmuş “Gövhəri laməkan mənəm” adlı Azərbaycan poeziya antologiyası yerli oxuculara
təqdim olunub.
Festivalda çıxış edən Tahirə Cəfərova kitab haqqında məlumat verərək bildirib ki, bu il Finlandiyada çap
olunmuş Azərbaycan poeziya antologiyasının adı İmadəddin Nəsiminin “Məndə sığar iki cahan” qəzəlindən
götürülüb. Antologiyada Xəqanidən zəmanəmizə qədər Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığı geniş əks olunub.
Topluya daxil edilən poetik əsərləri fin şairləri Xannu Myakelya, Ömər Xəyyamın və Ceyms Coysun əsərlərinin
tərcüməçisi kimi tanınan Leyevu Lexto, Yukka Malnilen, Timo Malmi və Tahirə Cəfərova tərcümə edib. Tahirə
Cəfərovanın sölərinə görə, tərcüməçilər poeziya nümunələrinin təkcə məzmununu deyil, şeirlərin vəznini, qafiyə
sistemini, digər özəl xüsusiyyətlərini də qoruyub saxlamağa çalışıblar.
Antologiyaya 27 şairin, o cümlədən Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli, Natəvan və Sabir kimi klassiklərlə
yanaşı, Stalin repressiyasının qurbanları Hüseyn Cavid və Mikayıl Müşfiqin poetik nümunələri də daxil edilib.
"Gövhəri laməkan mənəm" antologiyasında XX əsr Azərbaycan şairləri Səməd Vurğun, Süleyman Rüstəm,
Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə və Nigar Rəfibəylinin əsərləri də təmsil olunub.
Kitaba müasir Azərbaycan poeziyasının nümayəndələri Vaqif Səmədoğlu, Fikrət Qoca, Ramiz Rövşən,
Zəlimxan Yaqub, Sabir Rüstəmxanlı, Vahid Əziz, Məmməd İsmayıl, Çingiz Əlioğlu, Nəsib Nəbioğlu, Kamal
Abdulla və Hamlet İsaxanlının da şeirləri daxil edilib.
Festivalda fin şairlər Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığından nümunələr səsləndiriblər. Tədbirdə
Finlandiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları - Finlandiya Azərbaycan Assoaiasiyası,
Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyəti və Azərbaycan Finlandiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbərləri də iştirak edib.
28 avqust 2015
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Oktyabrın 8-9-da Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Bolqarıstan prezidenti Rozen Plevneliyevin
himayəsi ilə "Avropanın qonşuluq və əməkdaşlığında yeni baxış” mövzusunda
6-cı Ali səviyyəli toplantısını keçirəcək
Oktyabrın 8-9-da Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Bolqarıstan prezidenti Rozen Plevneliyevin
himayəsi ilə "Avropanın qonşuluq və əməkdaşlığında yeni baxış” mövzusunda 6-cı Ali səviyyəli toplantısını
keçirəcək. Toplantı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bolqarıstan Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinin
dəstəyi ilə Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada reallaşacaq.
UNESCO-nun baş direktoru İrina Bokova çox sayda ölkə və hökumət başçısının, nüfuzlu beynəlxalq
simaların və təşkilatların, ictimai sektorun təmsilçilərinin qatılacağı bu önəmli toplantının bu gün dünya üçün
xüsusi əhəmiyyət daşıdığını bildirib: “Hazırda dünyanı narahat edən qlobal problemlərin həlli üçün vahid
yanaşmanın müzakirə olunmasına, dayanıqlı sülh mədəniyyətinin yaradılmasına ehtiyac var. Buna təkcə Avropada
deyil, bütün dünyada acıq dialoq və qarşılıqlı hörmətlə əldə etmək olar."
Ərəb Liqasının sabiq Baş katibi (2001-2011) Amr Mussa isə deyib ki, bu toplantı Avropada baş son verən
hadisələr fonunda qitədəki siyasi əməkdaşlığın yaşadığı böhranı müzakirə etmək üçün önəmli şansdır. IV Qlobal
Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi daşıyan bu toplantının işində Rozen Plevneliyev, Bolqarıstan prezidenti Gjorge
İvanov, Makedoniya prezidenti Mladen İvanic, Bosniya və Herseqovina prezidenti Bronoslav Komorovski, Polşa,
o cümlədən Andorra, Albaniya, Belçika, Bolqarıstan, Boliviya, Bosniya və Herseqovina, Estoniya, Misir Ərəb
Respublikası, Kanada, Xorvatiya, Ukrayna, Latviya, Finlandiya, Kolumbiya, Serbiya, Slovakiya, Sloveniya,
Avstriya, Rumıniyanın sabiq prezident və baş nazirlərinin iştirakı nəzərdə tutulub. Toplantı çərçivəsində Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təsis olunmasının 3 illiyi də qeyd olunacaq.
28 avqust 2015
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Moldovada güclü Azərbaycan diasporu mövcuddur
Moldova-Azərbaycan Əməkdaşlıq Cəmiyyəti iki dövlət arasında əlaqələrin qurulması və inkişaf üçün
prinsipial mübarizə aparır
Keçmiş Sovet İttifaqının digər respublikaları kimi, Moldova da öz müstəqilliyini 1991-ci ildə əldə edib.
Azərbaycanla Moldova arasında hələ sovet dövründə mövcud olan sıx münasibətlər müstəqillik dönəmində yeni
inkişaf yoluna keçib. "Bizdə olan məlumatlara görə, Azərbaycanda bu gün 500-dən çox moldovalı yaşayır". Bu
məlumatı Moldovanın Azərbaycandakı səfiri İon Robu verib. Diplomat Moldovada yaşayan azərbaycanlılar
barədə statistik məlumatı açıqlayıb. Onun sözlərinə görə, bu rəqəm rəsmi göstəricilərdə 5000, qeyri-rəsmi
mənbələrdə isə bir neçə dəfə çoxdur. "Moldovada yaşayan azərbaycanlılar arasında müxtəlif müəssisələrin
rəhbərləri, ayrı-ayrı sahələr üzrə mütəxəssislər də var. Onlardan biri hətta Moldova parlamentinin üzvü də olub".
Azərbaycanla Moldova arasındakı münasibətlər ənənəvi xarakter daşıyır. Keçmiş Sovet İttifaqına daxil olan
respublikalar olaraq biz bir-birimizi çoxdan tanıyırıq, həmişə yaxşı əməkdaşlığımız olub. Müstəqillik
qazandıqdan sonra respublikalarımız bu əlaqələri daha da inkişaf etdirmək imkanı əldə etdilər. Siyasi, iqtisadi,
mədəni əməkdaşlıq güclənib, qarşılıqlı diplomatik korpuslar açılıb. Bu gün dostluq, qardaşlıq xarakterli
əlaqələrimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf etməkdədir. 2007-ci ildə Moldovada "Azərbaycan mədəniyyət günləri"
keçirilib. 2008-ci ilin aprelində isə Azərbaycanda təşkil olunan "Moldova mədəniyyəti günləri"ndə 120-dən
çox sənət adamının iştirakı ilə böyük proqram həyata keçirilib. Konfranslar, müxtəlif festivallar, məktəblilərin
olimpiadası və bu kimi tədbirlər vasitəsilə əlaqələr daha da möhkəmlənir. Moldovanın Azərbaycandakı səfiri İqor
Bodiu: "Mədəniyyət geniş sahə olduğundan hər zaman yeniliklər tapmaq mümkündür. Məsələn, biz diasporamızla
fəal işləyirik. Çünki diaspora bizim ölkəmizin həm etnik, həm də mədəni tərkibidir. Moldovada güclü
Azərbaycan diasporu mövcuddur.
Onun rəhbəri mənim dostum Vüqar Novruzovdur. O, bu yaxınlarda Moldovanın Qloria Munçi ordeninə layiq
görülüb. Biz bir-birimizlə ünsiyyətdə oluruq, insanlar bir-birini tanıyır, bu da özlüyündə mədəni əməkdaşlığın bir
sahəsidir". Moldovada da Azərbaycan diasporu uğurla fəaliyyət göstərir. Moldovada təxminən 5 mindən çox
soydaşımız yaşayır. Azərbaycanlıların bu ölkədə məskunlaşması XX əsrin ilk onilliyindən başlayıb.
Azərbaycanlılar Moldovaya işləmək və təhsil almaq üçün köçürdülər və bu proses xüsusilə XX əsrin 60-80-ci
illərində daha intensiv xarakter alıb. Moldovanın Kişinyov başda olmaqla, digər şəhər və rayonlarına
səpələnən azərbaycanlıların əsas iş yerləri ticari obyektlər və elm təhsil müəssisələridir. Buradakı soydaşlarımız
arasında 1993-cu ilə qədər pərakəndəlik və passivlik olub. Artıq bu tarixdən etibarən təşkilatlanmaq, Vətənlə
əlaqə qurmaq, birləşmək fikri tez-tez soydaşlarımız arasında səslənməyə başlayıb. İlk zamanlar təbliğat sahəsində
bir sıra uğurlar əldə edən Moldova azərbaycanlıları "Araz" adlı qəzet nəşr etdiriblər. Moldova dövlət televiziya
kanallarında, radio proqramlarında və qəzetlərdə Azərbaycan və azərbaycanlılar barəsində bir sıra məlumatlar
dərc olunub və yayımlanıb. Hazırda Moldovada bir neçə Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bunların
içərisində Moldova Azərbaycanlıları Konqresi ən böyük təşkilatdır. Konqresin azərbaycanlılar yaşayan
regionlarda bölmələri fəaliyyət göstərir. Moldova Azərbaycanlıları Konqresi 2001-ci ildən Kişinyov şəhərində
fəaliyyət göstərir. Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin Moldovada yaşayan bütün azərbaycanlıların vahid ideya
ətrafında birləşməsi, soydaşlarımızla əlaqələrin genişləndirilməsi, onlar arasında birlik və həmrəylik hisslərinin
gücləndirilməsində müstəsna rolu var. Moldovada yaşayan soydaşlarımız daim bəşəri dəyərlərin və mütərəqqi
milli ənənələrimizin, dilimizin, mədəniyyətimizin daşıyıcısı olub, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılmasında öz fəallıqları ilə seçiliblər. Hazırda MAK-ın nəzdində Azərbaycan dilini və tarixini tədris edən
"Həftə sonu" məktəbi fəaliyyət göstərməkdədir. Bununla yanaşı, MAK-da Azərbaycan mədəniyyətini və
musiqisini təbliğ edən rəqs ansamblı da yaradılıb. MAK-ın mətbu orqanı olan "Araz" qəzeti isə buradakı
Azərbaycan diasporunun həyatı ilə bağlı yenilikləri, habelə Azərbaycanda gedən sosial-iqtisadi inkişaf
prosesləri ilə bağlı məlumatları yerli ölkə ictimaiyyətinə çatdırır. Konqres Mərkəz, Cənub, Şimal, Şərq və Qərb
regionları olmaqla 5 regional təşkilatı özündə birləşdirir. Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Vüqar
Novruzovdur. Vüqar Novruzov Moldova Prezidenti tərəfindən "Gloria Muncii" ordeni, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən isə 2011-ci ildə "Tərəqqi" medalı ilə təltif edilib.
Moldovadakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri millətlərarası dostluğun möhkəmləndirilməsi, inkişafı və milli
mədəniyyətlərin qarşılıqlı zənginləşməsi sahəsində, həmçinin, məhsuldar təşkilati və ictimai fəaliyyətinə görə
bu yüksək mükafatlara layiq görülüb. Moldovada fəaliyyət göstərən digər diaspor təşkilatı "Araz" Cəmiyyətidir.
1991-ci ildə Kişinyov şəhərində fəaliyyətə başlayan "Araz" Cəmiyyəti Moldova azərbaycanlılarının sosial
hüquqlarının müdafiəsi, Azərbaycanla Moldova arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə məşğul olur. "Araz"
qəzeti, məhz bu Cəmiyyətin himayəsi ilə nəşr edilməkdədir. "Azəri" Mədəniyyət Mərkəzi isə 1995-ci ildə
Kişinyov şəhərində yaradılıb. "Azəri" Mədəniyyət mərkəzi Moldovada Azərbaycanın mədəniyyətinin, dilinin,
elminin təbliği istiqamətində fəaliyyət göstərir.
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Moldova-Azərbaycan Əməkdaşlıq Cəmiyyəti 2000-ci ildə Kişinyov şəhərində təsis edilib MoldovaAzərbaycan Əməkdaşlıq Cəmiyyəti iki dövlət arasında hərtərəfli əlaqələrin qurulması və inkişaf etməsi üçün
prinsipial mübarizə aparır. İki il əvvəl Moldovada Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri keçirilib. Zəngin
proqramı olan tədbirlərdə mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyevin rəhbərliyi ilə 50 nəfərlik
nümayəndə heyəti iştirak edib. Nümayəndə heyətinə Azərbaycan Milli Konservatoriyasının rektoru, xalq artisti
Siyavuş Kərimi, Teatr Xadimləri İttifaqının sədri, xalq artisti Azərpaşa Nemətov, Rəssamlar İttifaqının katibi,
xalq rəssamı Ağəli İbrahimov, Dövlət Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev,
Səməd Vurğun adına Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının kollektivi, Əfqan Rəsulov, Ruslan Hüseynov və
Elvin Bəşirovdan ibarət caz qrupu daxil idi. Rəsmi nümayəndə heyəti ilə Moldova Mədəniyyət Nazirliyində
görüş keçirilib.
Moldovada Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin keçirilməsinin ölkələrimiz arasında mədəni əməkdaşlığa
yeni təkan verəcəyini bildirən Moldovanın mədəniyyət naziri Boris Fokşa tədbirin əhəmiyyətindən danışıb.
O, xalqlarımız arasında tarixi dostluq əlaqələrinin mövcud olduğunu bildirərək mədəniyyətin müxtəlif
sahələrində əməkdaşlıq məsələlərinin, ümumi problemlərin həlli yollarının müzakirə olunacağını qeyd edib.
Azərbaycan mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev nümayəndə heyəti adından səmimi qəbula
və qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək, Azərbaycanla Moldova arasında mədəni əlaqələrin vəziyyəti
barədə fikirlərini bildirib. Nazir müavini 2007-ci ildə Moldovada, 2008-ci ildə isə Azərbaycanda qarşılıqlı
Mədəniyyət Günlərinin keçirilməsini xatırladaraq, ötən dövr ərzində ölkəmizin mədəni həyatında baş verən
yeniliklər barədə məlumat verib, bu gün Azərbaycanın beynəlxalq mədəniyyət tədbirlərinin məkanına
çevrildiyini bildirib. Vəliyev ölkəmizdə mədəniyyətin müxtəlif sahələrinə aid qanunların qəbul edilməsi, dövlət
proqramlarının təsdiqlənib icra edilməsi, müasir tələblərə cavab verən yeni mədəniyyət mərkəzlərinin inşası,
ehtiyacı olan binalarda əsaslı bərpa-yenidənqurma işlərinin aparılması, mədəniyyət xadimlərinə göstərilən
dövlət qayğısı və həyata keçirilən uğurlu islahatlar barədə ətraflı məlumat verib, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin
və Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı
səfiri Mehriban Əliyevanın dəstəyi və qayğısı sayəsində ölkəmizin mədəni həyatını zənginləşdirən böyük
layihələrin əhəmiyyəti vurğulayıb. Görüşdə yaradıcı gənclərin fəaliyyətinin dəstəklənməsi naminə təşkil edilən
müsabiqə və festivallar, ölkədə fəaliyyət göstərən yaradıcılıq ittifaqlarının müasir tələblər səviyyəsində
çalışması üçün görülən işlər və digər məlumatlar iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. Görüşdə, həmçinin,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verilərək, Azərbaycan torpaqlarının
işğal edilməsi nəticəsində mədəni sərvətlərimizin talan olunduğu bildirilib. Görüşün sonunda Azərbaycan
mədəniyyət və turizm nazirinin adından Moldovanın mədəniyyət nazirinə hədiyyə təqdim edilib. Ardınca
Moldovanın Mədəniyyət Nazirliyində mətbuat konfransı keçirilib. Konfransda Azərbaycanın bu ölkədəki
səfiri Namiq Əliyev Mədəniyyət Günlərinin proqramı və əhəmiyyəti barədə məlumat verib. Jurnalistlərin
ölkəmizin mədəni həyatının müxtəlif sahələri barədə sualları ətraflı cavablandırılıb. Moldovada Azərbaycan
Mədəniyyəti Günləri çərçivəsində paytaxt Kişinyov şəhərinin "Odeon" Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan
Kinosu Günlərinə start verilib. Hər iki ölkənin rəsmi nümayəndə heyətinin iştirakı ilə başlanan tədbirdə Dövlət
Film Fondunun direktoru, əməkdar incəsənət xadimi Cəmil Quliyev çıxış edib.
O, ölkəmizdə kinonun tarixi, inkişaf yolları, bugünkü durumu barədə geniş məlumat verərək, Azərbaycanla
Moldova kinematoqrafçılarının birgə əməkdaşlığı barədə maraqlı faktları diqqətə çatdırıb. Tədbirdə nümayiş
etdirilən, Azərbaycan kinematoqrafçılarının son illər istehsal etdiyi "Çölçü" bədii filmi maraqla qarşılanıb.
Həmin gün axşam Çexov adına Moldova Dövlət Rus Dram Teatrında Azərbaycan Mədəniyyəti Günlərinin
təntənəli açılış mərasimi keçirilib. Teatrın foyesində isə "Azərbaycan ənənələrin və müasirliyin qovşağında" adlı
foto və turizm sərgisinin təqdimatı olub. Ölkəmizin zəngin turizm imkanlarına aid çap materialları,
qədim tarixini, mədəni irs nümunələrini və müasir görkəmini əks etdirən fotolar tamaşaçılarda böyük təəssürat
yaradıb. Azərbaycan Mədəniyyəti Gün-lərinin rəsmi açılış mərasimində Moldovanın mədəniyyət naziri Boris
Fokşa və Azərbaycan mədəniyyət və turizm nazirinin müavini Ədalət Vəliyev çıxış ediblər. Çıxışlarda
ölkələr arasında qarşılıqlı mədəniyyət mübadiləsinin əhəmiyyəti qeyd edilib və bu ənənənin xalqlarımızın daha
da yaxınlaşmasına səbəb olacağı bildirilib. Sonra mərasim Azərbaycan Dövlət Rus Dram Teatrının quruluşunda
"Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli şah" tamaşasının nümayişi ilə davam edib. M.F. Axundzadənin 200 illik
yubileyi münasibətilə hazırlanan iki hissəli səhnə əsəri tamaşaçıların böyük marağına, gurultulu alqışlara səbəb
olub. Tədbirdə Moldovanın keçmiş Prezidenti Petro Luçinski, xarici ölkələrin Moldovada akkreditə olunmuş
səfirləri, deputatlar, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər.
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətini üzvləri Makedoniya Prezidenti George
İvanovun rəhbərlik etdiyi Liderlik Məktəbinin 6-cı buraxılış toplantısında iştirak etmişdir
Sentyabrın 2-də Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətini üzvləri Makedoniya Prezidenti
George İvanovun rəhbərlik etdiyi Liderlik Məktəbinin 6-cı buraxılış toplantısında iştirak etmişdir.
Görüşdə George İvanov Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi tərəfindən təşkil edilən III Qlobal Bakı Forumunda iştirakı zamanı Mərkəzlə Gənc Liderlər Məktəbi
arasında əməkdaşlıq Memorandumunun imzalanmasını yüksək dəyərləndirmiş və gələcəkdə elm, mədəniyyət
sahəsində daha sıx işbirliyinə ümid etdiyini bildirmişdir
02 sentyabr 2015
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Azərbaycan diasporunun tanınmış nümayəndələri
Roman Naudinş: "Hər şeydən əvvəl doğma Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad olmasını
arzulayıram"
"Mən Latviya hökumətində nazir olaraq azərbaycanlı olmağımla fəxr edirəm və düşünməyin ki, bunu
dəfələrlə bəyan etdiyim üçün kimlərsə mənə problem yarada bilər. Nəinki Avropada tüğyan edən erməni lobbisi,
ümumiyyətlə, heç kim buna problem yarada bilməz". Latviyada yeni Regional inkişaf və ətraf mühitin mühafizəsi
naziri postuna yeni təyinat alan Azərbaycan kökənli Roman Naudinş (İbrahimov) bu fikirdədir. O, mətbuata
açıqlamasında qeyd edib ki, Latviyada ermənilərdən heç kim hətta əyalətlərdə belə vəzifə tutmadığı halda, o,
azərbaycanlı kimi bütün məsələlərdə, o cümlədən Qarabağ məsələsində aktiv çıxışlar edir. Bunun müqabilində isə
hələ ki, erməni kilsəsindən, lobbisindən basqı görmür. Amma gözləyir. Latviyanın həm də ən gənc naziri olan R.
Naudinş 1982-ci ildə bu ölkənin Valmiera şəhərində anadan olub. Polis Akademiyasını bitirib və bir müddət
istintaq orqanlarında yüksək vəzifələrdə çalışıb. Daha sonra vəzifəsindən istefa verərək ailə bizneslərinin inkişafı
ilə məşğul olub.
Onların Pribaltikada geniş mağazalar şəbəkəsini özündə birləşdirən və turizm fəaliyyəti ilə bağlı
şirkətləri var. 2009-cu ildə artıq bir müddət əvvəl tərkibinə qoşulduğu və aktiv fəaliyyət göstərdiyi Latviyanın
nüfuzlu Milli Birlik Partiyası tərəfindən Valmiera Vilayət Dumasına deputat seçilir. 2011-ci ildə isə partiyadan
Latviya parlamentinə deputat seçilir. Üç ay əvvəl hazırda təmsil olunduğu postda olan əvvəlki nazir yol verdiyi
müəyyən qüsurlara görə istefaya gedir. Hökumət bu sahənin yenidən ayağa qaldırılması üçün bu posta Roman
Naudinşi münasib görür. Qeyd edək ki, Latviya büdcəsinin təminatında bu nazirliyin əhatə etdiyi sahə önəmli
rol oynayır. Ailələri Latviyada eyni zamanda tanınmış iş adamları olmaqla nüfuzlu ailə hesab olunurlar. Nazir
ailə tarixçəsini danışdı. Babası İdris İbrahimov Azərbaycanın Siyəzən rayonundandır və 1956-cı ilə Riqaya
gələrək ali məktəbə - Politexnik İnstitutuna daxil olub. Burada Latviya vətəndaşı olan, milliyətcə rus xanımla ailə
qurub: "Babam burada nüfuzlu nəslin nümayəndəsi ilə ailə qurub. Mənim anam isə milli mənsubiyyətinə görə
latışdır. Amma bütün qohumlar, o cümlədən bizi tanıyanlar babamı, atamı və o cümlədən ailəmizin tək oğlu olan
məni azərbaycanlı kimi qəbul edirlər. Çünki biz babamın xətti ilə, kök etibarı ilə azərbaycanlıyıq və burada da
əsasən ata xətti milli mənsubiyyətinə görə əsas götürülür. Mən isə hərçənd Azərbaycanla birbaşa hansısa əlaqəm
olmamasına baxmayaraq, azərbaycanlı olmağımla yalnız sözdə yox, həqiqi mənada fəxr edirəm". Gənc nazir
soyadının niyə İbrahimov kimi davam etməyib, Naudinş kimi davam etməsinin səbəblərini də açıqlayıb:
"Ailəmizdə məndən başqa bir bacım da var. Adı Dianadır. Hazırda Fransada Paris Milli Bankında yüksək
vəzifədə işləyir. Biz yeniyetmə yaşımızda olanda ana babam bizdən xahiş etdi ki, ikimizdən birimiz onun
soyadını götürək. Çünki bizim anamızın qardaşı yoxdur. Nəsillərinin davamını istəyirdilər.
Beləliklə bacımla mən bunu püşk atma yolu ilə həll etməyə qərar verdik. Püşk isə elə alındı ki, mən
soyadımı İbrahimovdan dəyişib anamın soyadını - Naudinş götürəsi oldum. Bacım isə İbrahimova olaraq qaldı və
hətta o vaxtdan söz verdi ki, o ərə getsə də soyadını dəyişməyəcək, həyat yoldaşından yeganə şərti soyadının
olduğu kimi qalması olacaq. Və dediyimiz kimi də elədi. Hazırda da Diana İbrahimovadır və həmişə də belə
olacaq. Çünki biz azərbaycanlıyıq və bu xətt heç vaxt itməməlidir". Latviyanın azərbaycanlı naziri babası İdrislə
fəxr etdiklərini deyir: "O, bizim fəxrimizdir. Biz ondan Azərbaycanla bağlı hər şeyi öyrənmişik və ondan
hər dəfə Azərbaycanın qoxusunu alırıq. Hətta bizim rəsmi ailə gerbimizdə Azərbaycanın bayrağı da əksini tapır.
Bu gerb qeydiyyatdan keçəndə zənn etdilər ki, başqa ölkənin bayrağı olduğu üçün qeydiyyatından problem
olacaq, amma mən sübutlara söykənən arayış təqdim etdim və heç bir problemsiz qeydiyyata da aldılar. Hansı ki,
Latviyada az hallarda belə gerbi qeydiyyata alırlar". O maraqlı fakt da açıqlayıb: "Babam Azərbaycanın bütün
atributları və tarixi məqamları ilə fəxr edir. Mənim iki oğlum var. Birinin adını babam özü qoyub. Adı Heydərdir.
Heydər Əliyevin şərəfinə nəvəsinin adını belə qoymağa qərar verdi". Nazir ailə gerblərinin elektron nüsxəsini
bizə təqdim etdi. Nazir onu da qeyd edib ki, ailəsinin yaşadığı Varmiela vilayətində məhz onun birbaşa
dəstəyi ilə "Araz" Azərbaycan Cəmiyyəti yaradılıb və Azərbaycan diasporunu təmsil edir. O qeyd edir ki,
babasının tövsiyəsi ilə Azərbaycanı iki hissəyə ayıran Araz çayının adını bu cəmiyyətə veriblər. Parlament
respublikası olan Latviyanın qanunlarının deputat mandatı ilə nazir vəzifəsinin eyni anda daşınmasının
mümkün olduğunu deyən R. Naudinş deyir ki, oktyabrda keçiriləcək parlament seçkilərində yenidən deputatlığa
namizədliyini verəcək: "Parlament seçkilərindən sonra Nazirlər Kabineti baş nazir də daxil olmaqla yenidən
təşkil olunur. Amma əgər mən deputat seçilsəm və hökumətdə yenidən yer alsam, hansı ki, bu şans kifayət qədər
çoxdur, mən yenidən deputat mandatından imtina edib, hökumətdə fəaliyyətimi daha aktiv davam etdirəcəyəm.
Çünki hədəflərim elə böyükdür ki, yalnız bir vəzifədə qüvvəmi cəmləmək istəyirəm". O, Latviyanın baş naziri
postunda, eyni zamanda gələcəkdə prezident postunda da özünü gördüyünü istisna etmir. R. Naudinş
Azərbaycanla bağlı arzularını də söylədi: "Hər şeydən əvvəl doğma Azərbaycanın torpaqlarının işğaldan azad
olmasını arzulayıram.
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Belə də yazın. Nə olsun ki, başqa bir ölkədə nazirəm? Axı mən azərbaycanlıyam. Mən dəfələrlə istər
deputat, istərsə də nazir postunda fəaliyyətimdə, Avropada keçirdiyim görüşlərdə açıq bildirmişəm ki,
Ermənistan faktiki olaraq Azərbaycan torpağını işğal edib və buna son qoyulmalıdır, orada hüquqları
tapdanan azərbaycanlılara təcili dəstək göstərilməlidir! Mən bir dəfə Azərbaycanda, o cümlədən baba yurdum
Siyəzəndə olmuşam. Arzum budur ki, yenidən nazir kimi və daha yüksək mənsəb sahibi kimi vətənim
Azərbaycana gedim." Biz ondan ayrılandan o maraqlı bir ifadə də işlətdi: "Azərbaycan xalqı həmişə bilsin ki
Latviyada, Avropada onlar üçün döyünən ürək var" Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) Moskva
Vilayəti üzrə katibi Araz Mürsəliyev Rusiya Dövlət Dumasının milli məsələlər üzrə komitəsinin ekspertlər
şurasının üzvü seçilib. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib. "Xalqlar Dostluğu"
Fondunun təsisçisi və rəhbəri, "Günay" kommersiya firmasının rəhbəri Araz Mürsəliyev Rusiya Dövlət
Dumasının deputatı, Dumanın milli məsələlər üzrə katibi, professor Hacımət Səfərəliyevin 2015-ci il 22 iyun
tarixli qərarı ilə şuranın üzvü olub. Rusiya Dövlət Dumasının milli məsələlər üzrə komitəsi dövlət və ictimai
birliklərin elmi təşkilatlarını birləşdirir. Qeyd edək ki, Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələrindən biri olan
Araz Mürsəliyev buna qədər iki ölkə arasında dostluq münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfələrə, eləcə də
yaşadığı şəhərdə ictimai fəaliyyətinə, fəal vətəndaşlıq mövqeyinə görə medal və təşəkkürnamə ilə təltif edilib.
Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının idarə heyətinin üzvü Şahverdi Babayev bu ölkədə social
inkişafın gücləndirilməsinə, Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının rolunun artırılmasına, eləcə də Azərbaycan və
Qazaxıstan arasındakı dostluq münasibətlərinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə "Qazaxıstan Xalqları
Assambleyasının 20 illiyi" yubiley medalı ilə təltif edilib. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
məlumat verilib. Qazaxıstan Xalqları Assambleyası 1995-ci ildə Qazaxıstanda yaşayan milli azlıqlara dövlət
qayğısı göstərmək və onların fəaliyyətini sistemləşdirmək məqsədi ilə yaradılıb. Assambleyanın sədri Qazaxıstan
Prezidenti Nursultan Nazarbayevdir.
P.İ.Çaykovski adına Moskva Dövlət Konservatoriyasının aspirantı, beynəlxalq müsabiqələr laureatı,
Prezident təqaüdçüsü, Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin mədəniyyət və incəsənət məsələləri üzrə
müşaviri Riad Məmmədov 2015-ci ildə Bakıda keçirilən Birinci Avropa Oyunlarının musiqi üzrə direktorunun
assistenti olub. Gənc pianoçu müsahibəsində belə bir prestijli vəzifəyə təyin edilməsi və idman yarışlarının
açılış mərasiminə hazırlıq barədə söhbət açaraq qeyd edib ki, bu təyinata qədər uzun bir yol keçib. R. Məmmədov
deyib: "Hər şey 2011-ci ildə başlandı. O vaxt "Music Aeterna" orkestrinin solisti Georgi Mansurov və mən
Üzeyir Hacıbəyli adına musiqi festivalı çərçivəsində Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət
Filarmoniyasının səhnəsində Vyana klassik musiqi konserti təşkil etdik. Azərbaycanın mədəniyyət və turizm
naziri Əbülfəs Qarayev bizi çox dəstəklədi və bu gün də dəstəkləməkdə davam edir. Sonra Fərhad
Bədəlbəylinin dəvəti ilə biz Qəbələdə keçirilən musiqi festivalında çıxış etdik. Bir neçə ildən sonra Georgi
Mansurov ilə mən Beynəlxalq Dyaqilev festivalında RELOVE "Bomba" musiqili-poetik performansını təqdim
etdik. Dyaqilev festivalının bədii rəhbəri Rusiyanın və Yunanıstanın tanınmış dirijoru Teodor Kurentzisdir. İş
elə gətirdi ki, mən dirijorun qardaşı Vangelino Kurentzis ilə tanış oldum. O, Bakıda keçirilən Avropa Oyunlarının
açılış mərasiminin assosiativ musiqi direktoru olub. Mərasimin bədii rəhbəri isə yunanıstanlı məşhur xoreoqraf və
rəssam, 2004-cü ildə Afina Olimpiadasının rejissoru olmuş Dimitris Papaioannu oldu. "Creative Team Opening
Ceremony" yaradıcılıq qrupunda işləmək böyük xoşbəxtlikdir. Axı, bu qrupa dünya miqyaslı mədəniyyət
xadimləri daxildir. Mən bu qrupun tərkibində yeganə azərbaycanlı olduğuma görə həm "Creative Team"
qarşısında, həm də öz Vətənim qarşısında çox böyük məsuliyyət hiss edirəm".
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Özbəkistanın müstəqilliyinin 24-cü ildönümü münasibətilə Prezident İslam Kərimovun fərmanlarına
əsasən elm, təhsil, səhiyyə, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrdə xidmətlərinə görə bir qrup
şəxs orden və medallarla təltif ediliblər
Özbəkistanın müstəqilliyinin 24-cü ildönümü münasibətilə Prezident İslam Kərimovun fərmanlarına əsasən
elm, təhsil, səhiyyə, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrdə xidmətlərinə görə bir qrup şəxs orden
və medallarla təltif ediliblər. Daşkənddəki Respublika Azərbaycan İctimai Birliyinin (RAİB) sədri Mobil
Məmmədov da “Dostluq” ordeni ilə təltif olunub.
M.Məmmədov Qazaxıstan Beynəlxalq Ekoloji Humanitar Akademiyasını bitirib. Daşkənddəki
“Komprador” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin baş direktoru olub. Hazırda “Komyohimayotaminat” birgə
müəssisəsinin baş meneceridir. O, 2010-cu ildən RAİB-in sədridir.
04 sentyabr 2015
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Türkiyənin Kocaeli vilayətində fəaliyyət göstərən Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının
(TADEF) sədri, Heydər Əliyev Mədəniyyət Evinin rəhbəri Bilal Dündar Türkiyənin yeni hökumətində
Avropa Birliyi üzrə nazir postunu tutan, kürdlərin partiyası kimi tanınmış HDP təmsilçisi Haydar
Konca qondarma erməni soyqırımını ilə bağlı çıxışına etirazını bildirib
Türkiyənin Kocaeli vilayətində fəaliyyət göstərən Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF)
sədri, Heydər Əliyev Mədəniyyət Evinin rəhbəri Bilal Dündar Türkiyənin yeni hökumətində Avropa Birliyi üzrə
nazir postunu tutan, kürdlərin partiyası kimi tanınmış HDP təmsilçisi Haydar Konca qondarma erməni
soyqırımını ilə bağlı çıxışına etirazını bildirib.
Nazirlə telefon əlaqəsi yaradan B.Dündar Azərbaycan və Türkiyə ictimaiyyətində böyük etirazla qarşılanmış
çıxışına dair H.Koncadan açıqlama istəyib. O isə, müxbirin sualını cavablandırarkən “soyqırımı” kəlməsini
istifadə etmədiyini, o dövrdə hər iki tərəfin bir-birinə qarşı qətliam törətdiyini söylədiyini deyib.
B.Dündar H.Koncanın Muş vilayətində işlədiyini xatırladaraq ötən əsrin əvvəllərində erməni silahlı
dəstələrinin həmin bölgədə yerli sakinlərə qarşı törətdiyi zülmlərdən xəbərdar olduğunu bildirib və onu bu
məsələni tarixi sənədlərlə müzakirə etmək üçün təşkilatın ofisinə dəvət edib. Muşdakı erməni zülmündən
məlumatlı oldğunu etiraf edən H.Konca yaxın vaxtlarda TADEF-ə gələcəyini deyib.
07 sentyabr 2015
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İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dayanışma ve Kültür Dərnəyi (İsTAD-İstanbul) İdarə Heyətinin
üzvləri sentyabrın 11-dən 16–dək Azərbaycana səfər edəcək
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dayanışma ve Kültür Dərnəyi (İsTAD-İstanbul) İdarə Heyətinin üzvləri
sentyabrın 11-dən 16–dək Azərbaycana səfər edəcək. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı dostluq, qardaşlıq və
həmrəylik bağlarını gücləndirmək məqsədilə Azərbaycana gələn diaspor nümayəndələri müxtəlif bölgələri
ziyarət edərək Gəncə, Şəki, Bakı və Qubada Qafqa İslam Ordusunun Azərbaycana daxil olmasının 97-ci
ildönümü münasibətilə keçiriləcək tədbirlərdə iştirak etməyi planlaşdırır.
Səfərin məqsədi Azərbaycanın mədəni və tarixi yerlərini dünyaya tanıtmaq, sentyabrın 15-də-Bakının
işğaldan azad olunmasının 97-ci ildönümündə Azərbaycanın qurtuluşunda şəhid olan soydaşlarımızın xatirəsini
anaraq Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının güclənməsinə töhfə verməkdir.
Səfər proqramında Gəncə, Şəki, Bakı və Qubanın tarixi yerlərini gəzmək, Bakıda, Şəhidlər xiyabanını, Fəxri
xiyabanı ziyarət etmək və sonda mətbuat konfransı keçirmək nəzərdə tutulub.
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dayanışma ve Kültür Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlunun rəhbərlik etdiyi
18 nəfərlik nümayəndə heyətinə Orhan Çərkəz, Nebahat Kirman, Nuray Günay, Bahattin Miral və başqaları
daxildir.
08 sentyabr 2015

261

Azərbaycan diasporu ölkələrimiz arasında əlaqələri möhkəmləndirir, xalqımızın adət və ənənələrini
qürbətdə tanıdır
Ulyanovsk şəhərində çıxan "Qolos Azerbaydjana" qəzeti Azərbaycan-Qarabağ həqiqətlərini
Lazımınca təbliğ edir
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) Murmansk vilayət bölməsinin ünvanına Rusiya Federasiyası
Murmansk vilayətinin qubernatoru Marina Kovtunun təbrik məktubu daxil olub. Qubernatorun təbrikində
deyilir: "Murmansk vilayəti üçün 2014-cü il yaradıcı, namuslu əmək ili olub. Biz illərlə yığılıb qalan ən çətin
məsələlərin və problemlərin həlli yollarını axtarıb tapmışıq. Biz başa düşürdük ki, həmvətənlərimizin rifahı
naminə çalışırıq və bu, bizə güc verirdi". ÜAK-ın Murmansk vilayət bölməsinin ünvanına yerli Dumadan,
Murmansk Vilayət İctimai Palatasının, Murmansk Şəhər Administrasiyasının Sosial yardım, ictimai təşkilatlarla
birgə fəaliyyət və gənclərin işləri üzrə komitənin, qəhrəman Murmansk şəhərinin müxtəlif milli-mədəni
birliklərinin rəhbərliklərindən də təbrik məktubları daxil olub. Murmansk Şəhər Administrasiyasının təsisçisi
olduğu "Veçerni Murmansk" qəzetində "Murmanskda hamı qardaş kimidir" sərlövhəli məqalə dərc edilib.
Murmansk şəhərinin Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Əlihüseyn Şükürov bildirib ki, məqalədə şəhər
bələdiyyəsinin başçısı Aleksey Vellerin Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi ictimai təşkilatının
nümayəndələri ilə görüşündən bəhs olunur. Azərbaycanlılardan ibarət nümayəndə heyəti Murmansk şəhəri və
vilayəti ilə tanışlıq, həmvətənlərimizin şimalda hansı fəaliyyətlə məşğul olduqlarını öyrənmək üçün Moskvadan
gəlmişdilər.
Məqalədə deyilir: "Qonaqlar "Dostluq festivalı" adlı milli mədəniyyətlər bayramında iştirak edib və belə
qənaətə gəliblər ki, 100-dən şox xalqın nümayəndələrinin yaşadıqları bu regionda hamı qardaş kimidir".
Məqalədə yerli bələdiyyə başçısının bu sözləri misal gətirilir: "Şəhərdə və vilayətdə heç bir millətlərarası
münaqişə yoxdur. Biz başa düşürük ki, başqa dövlətlərdən bizə köçmüş insanlara diasporların dəstəyi
gərəkdir. Sizin Murmansk vilayətindəki təşkilatınızın Afil Hüseynov kimi çox fəal rəhbəri var. O, həmişə
bizimlə əlaqə saxlayır, suallar, ideyalar və təkliflərlə müraciət edir. Murmansk azərbaycanlıları ilə yaxşı
əlaqələr yaradılıb". Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) Murmansk vilayət bölməsinin sədri Afil
Hüseynov Murmansk vilayəti İctimai Palatasının tərkibinə seçilib.
Diaspor ilə İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, bu məlumatı Murmnask
vilayəti hökumətinin informasiya siyasəti və KİV-lə əlaqələr idarəsi yayıb. Məlumatda bildirilir ki, palatanın
tərkibi 45 nəfərdən ibarətdir. "Murmansk vilayətinin İctimai Palatası haqqında" regional qanuna uyğun olaraq,
30 nəfəri qubernator və vilayət duması təyin edir. Onlar isə öz növbəsində daha 15 nəfəri seçirlər.
Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun fəal üzvü, yazıçı - jurnalist Ramin Məmmədovu əvvəllər
kitabları vasitəsilə tanıyırdım.
Onun Rusiyada fəaliyyət göstərən diaspor cəmiyyətlərimizin işinə, perspektivlərinə, fəallarına və
azərbaycançılığın təbliğinə dair "Vışka", "Kredo", "Qarabağa aparan yol", "Mübariz keşikdə" və digər
qəzetlərdə təqdim olunan silsilə yazıları və bu mövzuya həsr olunan müxtəlif teleradio verilişlərindəki çıxışları
da diqqətimi cəlb etdi. Bu vətənpərvər ziyalı həyatının böyük hissəsini ailəsindən, evindən- eşiyindən aylarla
ayrı düşüb, Rusiya kimi nəhəng bir ölkəni şəhər-şəhər, kənd-kənd gəzib maraqlı məlumatlar toplayır, sonra da
yuxusuz gecələr keçirərək bir-birinin ardınca araya-ərsəyə gətirdiyi əsərləri çap etdirir. Geniş oxucu kütləsi bir
daha agah olur ki, qonşu ölkənin Moskva, Sankt-Peterburq, Arxangelsk, Murmansk, Anapa, Rostov,
Krasnodar, Barnaul, Biysk, İrkutsk, Krasnoyarsk, Ulan-Ude, Tomsk, Novokuznetsk, Kemerovo, Tümen,
Nijnevartovsk, Surqut, Radujnı, Dərbənd, Volqoqrad, Belqorod, Kursk, Oryol, Voloqda, Petrozavodsk, Saratov,
Voronej, Ryazan, Tver, Perm... bir sözlə, R. Məmmədovun yaradıcılıq səfərləri etdiyi yüzlərlə şəhər və yaşayış
məntəqələrində Odlar Yurdunun övladları şərəfli sahələrdən məsul vəzifələrdə ləyaqətlə çalışır, bu bölgələrdə
Azərbaycan diaspor icmaları quru fəaliyyətlə kifayətlənmir, qəzetlər, kitablar nəşr etdirərək ölkələrimiz
arasında əlaqələri möhkəmləndirir, xalqımızın adət və ənənələrini, qəhrəmanlarını, ləyaqətlilərini qürbətdə
tanıtdırır. O, ulu öndər Heydər Əliyevin dediyi bu sözləri öz fəaliyyəti üçün əsas götürüb: "Tarixi araşdırıb bu
gün üçün əhəmiyyətli, dəyərli olan səhifələrini indiki və gələcək nəsillərə çatdırmağın özü xalq, millət, tarix və
gələcək nəsillər qarşısında böyük xidmətdir". Onun 1994-2000-ci illərdə işıq üzü görən "Vətən həsrətilə
keçdiyim yollar", "Yaddaşımın izilə", "Qəbələ: insanlar, talelər, ziyalılar"(üç kitabda), "Bakıdan Moskvaya",
"Neftin işığında-Lökbatanda", "Bakıdan Moskvaya və uzaqlara." kitabları ilə əlaqədar əvvəllər bir məqaləmdə
söhbət açmışdım. Ona görə də bugünkü açıqlamalarımı sonrakı illərdə çıxan toplularına həsr edirəm. 2001-ci
ildə "Şirvannəşr" nəşriyyatında Ramin Məmmədovun "Səfərnamə-Puteşestviye" adlı növbəti kitabı buraxılıb.
Müəllif uzun illər ərzində topladığı materialları zənginləşdirmək üçün 1998-2000-ci illərdə Moskva, Surqut,
Nijnevartovsk, Kaluqa, Yekaterinburq, Meqion, Pıt-Yax, Nyaqan şəhərlərinə yaradıcılıq səfərləri edib,
ziyalılarla görüşüb, başqa maraqlı məlumatlar toplayıb və həmin nəşrdə istifadə edib.
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Yazıçı-jurnalist gəzdiyi şəhərlərin hər birində Azərbaycanımıza dair maraq doğuran məlumat tapa bilib,
dəyərli adamlarla ünsiyyət yaradıb. Məsələn, Kaluqada əslən Lənkəran rayonunun Boladı kəndindən olan,
hərəkətləri, davranışı və cinayətlərin açılmasında göstərdiyi cəsarətləri ilə əfsanəvi Mehdi Hüseynzadəni
xatırladan, Kaluqa Daxili İşlər İdarəsinin Xüsusi Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi Müqəddəs Mikayılovla görüşüb.
İdarənin rəhbərliyi M. Mikayılovun yüksək peşəkarlığından, geniş erudisiyasından söhbət açaraq onun daha iki
vacib keyfiyyətini- analitik zəkasını və ən çətin situasiyadan düzgün çıxış yolu tapa bilmək qabiliyyətini xüsusi
vurğulayır. Kaluqada olarkən R. Məmmədovun diqqətini milis idarəsinin qarşısında ucaldılan abidədə həkk
olunmuş adlar arasında Hacı Səfərovun familyası cəlb edir. İqor Korotkovun köməyilə araşdıraraq müəyyən
edir ki, o, Dərbənddə doğulub, milliyətcə azərbaycanlıdır, vətəndaşları cinayətkar ünsürlərdən qoruyarkən
faciəli surətdə həlak olub. 2002-ci ildə R. Məmmədovun rusca "Səfərnamə" və "Moskva: onlar əslən
Azərbaycandandır", 2003-cü ildə "Moskva, Sankt-Peterburq: onlar Azərbaycandandır" topluları nəşr edilib.
2004-cü ildə "Rusiya şəhərlərinə səfərlərim", "Doğmalarımın axtarışında", 2005-ci ildə "Azərbaycan-qədim
ölkədir", "Azərbaycanlılar Vətən uğrunda döyüşüblər", 2006-cı ildə "Dostluq telləri", 2007-2010-cu illərdə
"Həmvətənlərimiz Tümen vilayətində" və "Həmvətənlərimiz" adlı kitablarının hər birinin üç nəşri yeni əlavələrlə
çapdan buraxılır, "Bir torpağın adamları", "Rusiyanın ürəyində", "Alim ömrü", "Müharibə yox, sülh olsun!",
azərbaycanca "Rusiya: ziyalılarımız, mətbuatımız, münasibətlərimiz", "Sibir dəftərindən", "50-ci bahardan
boylananda" topluları oxucuların ixtiyarına verilib. "Səfərnamə"dən bizə məlum olur ki, müəllif Yekaterinburq
şəhər Jeleznodorojnı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Anatoli Zaxaroviç Klimenko ilə görüşür. A. Klimenko
bildirir ki, biz bunu yaxşı dərk edirik və imkan vermirik ki, regionumuzda milli zəmində konflikt baş versin.
"Biz heç zaman unutmamalıyıq ki, əsrlərlə çiyin-çiyinə bir ölkədə, qonşuluqda yaşamışıq. Bir dövlətin tərkibində
yaşayan ata-babalarımız milyonlarla soydaşımızın qanı bahasına faşizmə qalib gəliblər, indi ölkələrimiz dostluq
ənənələrini davam etdirirlər"- deyir.
Həmin kitabda gedən başqa bir yazıda oxuyuruq ki, Ulyanovsk şəhərində "Qolos Azerbaydjana" qəzeti
vasitəsilə Azərbaycan-Qarabağ həqiqətlərini lazımınca təbliğ edilir. Yazıçı Əkrəm Əylislinin "Daş yuxular"
kitabı isə əksinə Azərbaycan cəmiyyətini qəzəbləndirib. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK)
Murmansk şöbəsi Əkrəm Əylislinin romanını pisləyib. Bununla əlaqədar ÜAK-ın Murmansk şöbəsinin
ofisində keçirilən tədbirdə həmvətənlərimiz, konqresin fəalları, sahibkarlar, regionun ali məktəb tələbələri və s.
iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən şöbənin sədri, dünya azərbaycanlılarının üçüncü qurultayının nümayəndəsi,
Murmansk vilayəti İctimai Palatasının üzvü Afil Hüseynov qeyd edib ki, roman Azərbaycan cəmiyyətində
və Azərbaycan diasporunda ciddi narazılıq doğurub.
Çıxış edənlər bildiriblər ki, Azərbaycan diasporu Əkrəm Əylislinin romanını birmənalı şəkildə xalqımızın
şərəf və ləyaqətinin, onun mənəvi dəyərlərinin təhqir olunması kimi qiymətləndirir, belə mənəviyyatsız
hərəkətinə görə onun xalq yazıçısı adından məhrum edilməsini ədalətli qərar hesab edir. Hamı yekdilliklə bu
fikirdə olduğunu bildirərək qeyd edib ki, xalq öz millətinə, onun tarixinə nifrətini nümayiş etdirən bu insanı heç
vaxt bağışlamayacaq. Azərbaycanın tarixi gerçəkliklərini saxtalaşdıran, toponimləri təhrif edən, xalqımızı təhqir
edən Əkrəm Əylislinin cızma-qarası bədxahlıqdır, xalqın mənfi imicinin formalaşmasına xidmət edir. Əkrəm
Əylisli öz hərəkəti ilə "Azərbaycan cəmiyyətinə qarşı hədsiz nifrətini və kinini nümayiş etdirib". "Daş yuxular"
sırf siyasi sifariş xarakteri daşıyır, roman əvvəldən axıradək ermənilərin mənafeyinə xidmət edir. Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin başlandığı vaxtdan Əkrəm Əylisli bir dəfə də olsun Azərbaycanın milli mənafeyini
müdafiə etməyib. Onun guya iki xalqı barışdırmağa cəhd göstərdiyi haqda bəyanatları, əslində riyakarlıqdan
başqa bir şey deyil. Müəllif öz xalqının müqəddəs dini dəyərlərinə hörmətsizlik nümayiş etdirib, onlara bağlılığı
şübhə altına alıb, azərbaycanlıları açıq-aşkar mənfi planda göstərib. Müzakirə zamanı belə bir fikir söylənib
ki, "Daş yuxular" tarixi faktları təhrif edən zəif əsərdir. Amil Vəliyev, Yaqub Şükürov, Vidadi Hümbətov,
Xaləddin Cəfərov, Namiq Hüseynov, Elvin Hüseynov, Vüsal İbrahimov, Elvira Hüseynova, Səbinə Əliyeva və
başqaları qeyd ediblər ki, azadlıq və torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda həyatlarını qurban verən şəhidlərin ruhu
ermənilərə böyük məhəbbət bəsləyən Ə. Əylisliyə heç vaxt rahatlıq verməyəcək.
“Yeni Azərbaycan”.-2015.-9 sentyabr.-№ 163.-S.7.
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Sofiya konfransının yekununda deklarasiya qəbul olunub
Bolqarıstan Prezidentinin himayəsi altında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə, Sofiyada keçirilən konfrans bu gün işini yekunlaşdırıb. İyirmi
iki siyasi liderin iştirak etdiyi iki günlük konfransda Avropada əməkdaşlıq və qonşuluğa dair yeni baxışlar
müzakirə edilib. Bugünkü panel iclasda Bosniya və Herseqovinanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər
naziri Zlatko Laqumciya, Albaniyanın keçmiş Prezidenti Recep Meydani, Serbiyanın esk-prezidenti Boris
Tadiç, Bolqarıstanın sabiq dövlət başçısı Petar Stoyanov, Uktaynanın eks-prezidenti Viktor Yuşşenko,
Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri Hikmət Çətin çıxış edib. Müzakirələrdə Avropadakı humanitar
problemlər, Yaxın Şərqdən gələn qaçqınlarla əlaqədar yaranmış böhran, Balkan ölkələrinin qarşılaşdığı iqtisadi
çətinliklərə dair geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Siyasi liderlərin problemlərin həlli istiqamətində bir sıra təkliflər
səsləndirərək vəziyyətdən çıxış yolları axtarmağa çalışıblar.
Müzakirələrin sonunda iştirakçıların ümumi fikrini əks etdirən deklarasiya qəbul edilib. Sənəddə qeyd
olunur ki, 25 il bundan öncə Berlin divarının sökülməsi Avropadakı dəyişikliklərin əsasıını qoydu və Avropa
hələ də böyük böhran dövrünün maliyyə, həmçinin iqtisadi gərginliyin stresini yaşayır. Deklarasiya müəllifləri
hesab edir ki, BMT və Avropa İttifaqı, eləcə də regional aktorların da daxil olduğu beynəlxalq cəmiyyət əsas
münaqişələrin öhdəsindən gəlməkdə və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında acizdir: “XXI əsrin
problemləri milli maraqlar və qısamüddətli böhranlarla yaddaqalan XX əsr yanaşmaları ilə həll edilə bilməz.
Bunun əvəzinə, beynəlxalq ictimaiyyət konfliktlər və onların kökündə duran əsas səbəbləri aradan qaldırılması
üçün siyasi iradə və öhdəliklərini səfərbər etməlidir. Avropa əsas dəyərlərə dair açıq debatlara ehtiyac duyur,
həmçinin, adekvat siyasi həll yolları tapmaq üçün Cənubi Aralıq dənizi və Yaxın Şərqdəki konfliktlərin
konstruktiv həllinə şərait yaradan müştərək dəyərlərə önəm verməlidir”. Liderlər dünya ictimaiyyətini ağır
itkilərlə nəticələnən II Dünya müharibəsi və Balkan müharibələrinin acı nəticələrini unutmamağa çağırır və
bildirir ki, hazırkı qaçqın böhranı şəraitində qaçqınlar sığınacaqla təmin edilməli, onların təhlükəsiz şəraitdə öz
doğma ölkələrinə qayıtmasına qədər qayğı göstərilməlidir. Sənəddə münaqişəli bölgələrdəki vəziyyət, Avropa
dövlətlərindəki tolerantlıq sahəsində əldə olunmuş uğurlara da toxunulub. Deklarasiyanın sonunda konfrans
iştirakçıları Bolqarıstan Prezidentinə Cənub-Şərqi Avropa liderlərinin bir araya toplaşmasına imkan yaratdığı
üçün minnətdarlıq bildiriblər.
Qeyd edək ki, konfransda üç ölkənin hazırkı dövlət başçısı - Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev,
Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Mladen İvaniç,
həmçinin Latviya, Macarıstan, Rumıniya, Serbiya, Albaniya, Moldova, Polşa, Slovakiya, Ukrayna, Belarusun
sabiq dövlət və hökumət başçıları iştirak edib. Tədbirə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin
üzvü, eyni zamanda mərkəzin Qəyyumlar Şurasının sədri, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim
İbrahimov da qatılıb.
AZƏRTAC
10 sentyabr 2015

264

Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı yönəlmiş 10 sentyabr 2015ci il tarixli olan qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı yönəlmiş 10 sentyabr 2015-ci
il tarixli olan qətnaməsi ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Avropa
Parlamentinin qətnaməsinə dair kəskin narazılığı və böyük narahatlığı ifadə olunur, qətnamənin Azərbaycana
qarşı qərəzli və birtərəfli, xüsusilə də “hədələyən barmaq” üslubunda tərtib edildiyi vurğulanır, Azərbaycanın
müstəqillik illərində əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərin nəzərdən qaçırıldığı bildirilir.
Etiraz bəyanatında Avropa Parlamentinə bir sıra suallar ünvanlanıb: Necə olur ki, Avropa Parlamenti
Azərbaycandakı insan haqları ilə bu dərəcədə maraqlanaraq, bu məsələyə “həssas” və “qayğıkeş” hisslərlə
yanaşır, ancaq digər azərbaycanlıların taleyinə biganə qalır? Necə olur ki, Avropada dəfələrlə müzakirə edilən
Dağlıq-Qarabağ məsələsində Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistana və işğal edilmiş ərazilərdə
qurulmuş separatçı rejimə qarşı heç bir sanksiyalar qəbul edilmir? Nədən Xocalı faciəsinin nəticəsində öldürülən
insanların, öz yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanların hüquqları Avropa Parlamentini narahat etmir?
Bəyanatda həmçinin bildirilir ki, Ermənistan Avropa Parlamentinin Dağlıq Qarabağa dair qətnamələrini
yerinə yetirməyərək işğalı hələ də davam etdirir, onların törətdikləri dəhşətlər hələ də beynəlxalq birlik
tərəfindən öz hüquqi qiymətini almayıb. "1992-ci il fevral ayının 25-dən 26-na keçən gecə Ermənistan hərbi
birləşmələri Azərbaycanın Xocalı şəhərinə hücuma keçərək dinc əhaliyə amansız divan tutmuşlar. Avropa
Parlamenti əslində Ermənistan dövlətinə sanksiyalar tətbiq etməli, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün, qaçqın və
məcburi köçkünlərin kütləvi şəkildə pozulmuş hüquqlarının bərpa edilməsinə çalışmalıdır." - deyə bəyanatda
vurğulanır.
AAK hesab edir ki, Avropa Birliyi özü hal-hazırda bir sıra insan hüquqları problemləri qarşısındadır. "Belə
ki, Avropa Birliyinin bir sıra ölkələrində bu günə qədər insan hüquqları pozulur, insanlar rasizm və millətçi
basqınlara məruz qalırlar. Belə bir halda Avropa Parlamentinin başqa dövlətlərə “dərs keçməyi” qeyri-ciddi və
yolverilməzdir. Alman cəmiyyətində belə bir kəlam vardır: “şüşəbənd evdə oturan, daş atmaz”.
Bəyanatın sonunda qeyd edilir ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda olan bir ölkədir və Avropa bu
prosesə yalnız dəstək verə bilər, Azərbaycanın daxili siyasətinə müdaxilə xarakteri daşıyan addımlar
yolverilməzdir. AAK Avropa Parlamentini konstruktiv dialoq aparmağa çağırır, Avropa Parlamentindən
Azərbaycana qarşı münasibətdə ədalətli mövqe nümayiş etdirməyi tələb edir.
14 sentyabr 2015
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Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi, Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində separatçı
rejimin "yerli idarəetme orqanlarına" keçirdiyi "seçkilər"lə əlaqədar etiraz bəyənnaməsi qəbul edib
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi, Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsində separatçı
rejimin "yerli idarəetme orqanlarına" keçirdiyi "seçkilər"lə əlaqədar etiraz bəyənnaməsi qəbul edib.
Bəyannamədə bildirilir ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində keçirilən "seçkilər" əsassız və qeyrilegitimdir. BAK heç bir beynəlxalq qurum tərəfindən legitimliyi tanınmayan separatçı rejimin təşkil etdiyi bu
"seçkilərin" həm beynəlxalq hüquq normalarına, həm də Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasına zidd
olduğunu bildirir.
Bəyanatda vurğulanır ki, cəbhədə atəşkəs rejiminin intensiv şəkildə pozulması, dinc əhalinin yaşadığı
kəndlərin Ermənistan ordusu tərəfindən atəşə tutulması münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanması prosesinə nə
qədər ciddi təhlükə yaradırsa, işğalçı rejimin təşkil etdiyi bu "seçki" oyunu da problemin danışıqlar masası
arxasında həllinə mane olmağa yönəlmiş növbəti siyasi təxribatdır. BAK bütün beynəlxalq təşkilatlara müraciət
edərək bu cür təxribatlara qarşı qəti və aydın mövqe nümayiş etdirməyə çağırır. Bəyanatın sonunda BAK dünya
ictimaiyyətinin, ATƏT-in Minsk Qrupunun, BMT-nin Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoymaq üçün təcili
tədbirlər görəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
14 sentyabr 2015
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Oktyabrın 8-9-da Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rosen Plevneliyevin himayəsi ilə Sofiya
şəhərində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin "Avropanın qonşuluq və əməkdaşlığında yeni baxış”
mövzusunda 6-cı Ali səviyyəli toplantısı olacaq
Oktyabrın 8-9-da Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti Rosen Plevneliyevin himayəsi ilə Sofiya şəhərində
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin "Avropanın qonşuluq və əməkdaşlığında yeni baxış” mövzusunda 6-cı
Ali səviyyəli toplantısı olacaq. Tədbir çərçivəsində Qlobal Bakı Forumunun IV toplantısına hazırlıqla əlaqədar
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin təşəbbüsü ilə təsis edilmiş Təşkilat Komitəsinin ilk iclası
da keçiriləcək.
Qeyd edək ki, Təşkilat Komitəsinə iki ölkənin hazırki dövlət başçısı-Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti
Rosen Plevneliyev və Makedoniya Respublikasının Prezidenti Gyorge İvanov da daxildir. Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri-Latviyanın keçmiş prezidenti Vayra Vike-Freyberqa və İsgəndəriyyə
Kitabxanasının direktoru İsmail Serageldin, həmçinin, mərkəzin Qəyyumlar Şurasının sədri Nazim İbrahimov
Təşkilat Komitəsinin üzvüdürlər.
Bununla yanaşı, Serbiyanın sabiq prezidenti Boris Tadiç, Bolqarıstanın sabiq prezidenti Petar Stoyanov və
Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yuşşenko, Ərəb Liqasının sabiq Baş katibi Əmr Musa, Rumıniyanın sabiq
prezidenti Emil Konstantinesku, Kanadanın keçmiş Baş naziri Jan Kretien, İtaliyanın sabiq Xarici İşlər Naziri
Franko Frattini, Finlandiyanın sabiq prezidenti Tarya Halonen və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
Katibliyi də Qlobal Bakı Forumunun IV toplantısına hazırlıqla əlaqədar Təşkilat Komitəsinin üzvləri sırasına
daxildir.
Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən ənənəvi Qlobal Bakı Forumunun IV toplantısının 2016-cı ildə 10-11 mart tarixində
Bakı şəhərində keçirilməsi planlaşdırılır.
14 sentyabr 2015
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Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin tərkibində yeni təşkilatın fəaliyyətinə start verilmişdir
Sentyabrın 15-də Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin tərkibində yeni təşkilatın fəaliyyətinə start
verilmişdir. Cənubi Qafqaz üzrə Avropa Demokratiya və İnsan Haqqları Fondu adı altında fəaliyyət göstərəcək
yeni qurumun mənzil qərargahı Niderland Krallığının Haaqa şəhərindədir.
Qurumda tanınmış siyasətçilərin, ictimai xadimlərin və cəmiyyətdə fəal olan insanların birləşdirilməsi
nəzərdə tutulmuşdur. Cənubi Qafqaz üzrə Avropa Demokratiya və İnsan Haqqları Fondunun müxtəlif ölkələrdə
keçirilən seçkilərdə Beynəlxalq müşahidəçi qismində iştirakı, Avropadakı İnsan haqqları İnstitutları ilə geniş
əməkdaşlığının qurulması, birgə layihələrin həyata keçirilməsi planlaşdırılır.
15 sentyabr 2015
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Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Saxalin vilayəti üzrə regional bölməsinin sədri Nazir Hətəmov
Saxalin vilayəti Rusiya Xalqlar Assambleyasının üzvü seçilmişdir
Sentyabrın 15-də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Saxalin vilayəti üzrə regional bölməsinin sədri
Nazir Hətəmov Saxalin vilayəti Rusiya Xalqlar Assambleyasının üzvü seçilmişdir. Cənubi Saxalin şəhərində
keçirilən Rusiya Xalqlar Assambleyasının iclasında bununla bağlı qərar qəbul edilmişdir.
Qeyd edək ki, Nazir Hətəmov 2013-cü ilin iyun ayından Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Saxalin
vilayəti üzrə regional bölməsinə rəhbərlik edir.
15 sentyabr 2015
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Avropa Demokratiya və İnsan Haqları Fondu Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi
qərəzli qətnamə ilə əlaqədar etiraz bəyanatı yayıb
Avropa Demokratiya və İnsan Haqları Fondu Avropa Parlamentinin Azərbaycana qarşı qəbul etdiyi qərəzli
qətnamə ilə əlaqədar etiraz bəyanatı yayıb. Bəyanatda Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnamə ilə bağlı ciddi
narazılıq və narahatlıq ifadə olunur, sənədin Azərbaycana əleyninə qərəzli və birtərəfli olduğu vurğulanır,
Azərbaycanın müstəqillik illərində əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərin nəzərdən qaçırıldığı bildirilir.
Avropa Demokratiya və İnsan Haqları Fondu həmçinin Azərbaycana münasibətdə ikili standartlara qarşı
çıxdığını bəyan edir və Avropa strukturların beynəlxalq hüquq normalarına hörmət etməyə çağırır.
Bəyanatın sonunda qeyd edilir ki, Azərbaycan demokratik inkişaf yolunda olan bir ölkədir və Avropa bu
prosesə yalnız dəstək verə bilər. Fond Avropa Parlamentini dialoqa dəvət edir, Azərbaycana qarşı münasibətdə
ədalətli mövqe nümayiş etdirməyi çağırır.
15 sentyabr 2015
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Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Rəyasət Heyəti adından yayılan bəyanatda deyilir...
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Rəyasət Heyəti adından yayılan bəyanatda deyilir ki, təşkilat
Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində atəşkəsin pozulması fonunda Avropa Parlamentinin qəbul
etdiyi qətnaməni siyasi təxribat hesab edir, bunu yalan, böhtan və qərəzli münasibət kimi qiymətləndirir.
Bəyanat müəllifləri dünyanın Ermənistan tərəfindən etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində öz ata-baba
yurdlarından didərgin düşmüş bir milyondan çox azərbaycanlının taleyinə və əzabına biganə qaldığını
xatırladaraq vurğulayır ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi və ona bitişik yeddi rayonun işğalı hələ də
davam edir. Müraciətdə həmçinin bildirilir ki, beynəlxalq vasitəçilərin işğal edilmiş torpaqların azad edilməsinə
dair çağırışlarını İrəvanın rədd etməsi davamlı ola bilməz, sözdən işə keçməyin vaxtı gəlib çatıb.
Bəyanatda vurğulanır ki, Azərbaycan müstəqil və suveren dövlətdir, heç bir suveren dövlət özünə
münasibətdə diktə və siyasi təzyiq fomasını qəbul edə bilməz: “Biz dəyərlər haqqında danışan Avropa
Parlamentinə qitənin daha vacib problemləri ilə, o cümlədən, milli ayrıseçkilik, ksenofobiya, şovinizm,
islamofobiya, radikalizm, ekstremizm və miqrantlara qarşı qeyri-insani münasibətin yoluna qoyulması kimi
məsələlərlə məşğul olmağı tövsiyə edirik”.
18 sentyabr 2015
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Moskvada Azərbaycan İcması Evinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir
Sentyabrın 21-də Moskvada Azərbaycan İcması Evinin təntənəli açılış mərasimi keçirilmişdir. Mərasimdə
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Rusiya və Azərbaycan
ictimaiyyətinin nümayəndələri iştirak etmişlər.
Çıxış edənlər Rusiya ilə Azərbaycan arasında əlaqələr günü-gündən genişləndiyini qeyd etmiş, Moskvada
Azərbaycan İcması Evinin açılmasını ölkələrimiz arasında mövcud münasibətlərin təcəssümü kimi
qiymətləndirmişlər.
21 sentyabrda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi və Moskvada Rusiya Azərbaycanlılarının I Forumu ilə
əlaqədar Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilmişdir. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) yaydığı
məlumata görə, iclasda Rusiyanın regionlarında fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların federal milli-mədəni
muxtariyyətlərinin və ÜAK-ın regional bölmələrinin rəhbərləri iştirak etmişlər.
Toplantıda iştirak edən ÜAK və “Azerros”un regional rəhbərləri hər iki təşkilatın birləşməsi barədə
deklarasiya qəbul etmişlər. Sənədə əsasən, Rusiya Azərbaycanlılarının I Forumuna qədər təşkilatların daha
sürətli inteqrasiyası üçün onların bir binada – Rusiya Azərbaycan İcması Evində yerləşməsi qərarı verilmiş,
Hhmçinin, təşkilatların saytlarının birləşdirilməsi də qərara alınmışdır.
21 sentyabr 2015

272

İsveçdə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan naminə” Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Stokholmda yerləşən Avropa
Parlamentinin ofisində görüş keçirdib
İsveçdə fəaliyyət göstərən “Azərbaycan naminə” Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Stokholmda yerləşən Avropa
Parlamentinin ofisində görüş keçirdib. Görüşdə “Azərbaycan naminə” Cəmiyyətinin sədri Nadir Hollenbrand
Avropa Parlamentinin Stokholm ofisinin mətbuatla iş üzrə departamentinin rəhbəri Cohan Vullt iştirak ediblər.
Söhbət zamanı Nadir Hollenbrand həmsöhbətinə Azərbaycan həqiqətləri haqqında ətraflı məlumat verib,
İsveçdəki Azərbaycan diasporasının Avropa Parlamentinin ölkəmizə qarşı qəbul etdiyi qərəzli qətnamə ilə bağlı
narahatlığını bildirib.
Vurğulanıb ki, adı çəkilən qətnamədə Azərbaycan ilə bağlı qeyd olunan iddialar əsassızdır, eyni zamanda,
bu fakt ölkəmizə qarşı yürüdülən siyasətin qərəzli xarakter almasının göstəricisidir. Sonda “Azərbaycan
naminə” Cəmiyyəti tərəfindən Avropa Parlamentinə ünvanlanan qətnamə Cohan Vullta təqdim edilib.
21 sentyabr 2015

273

Moskvada Rusiya Azərbaycanlılarının I Forumu ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilib
Moskvada Rusiya Azərbaycanlılarının I Forumu ilə əlaqədar Təşkilat Komitəsinin iclası keçirilib.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) yaydığı məlumata görə, iclasda Rusiyanın regionlarında fəaliyyət
göstərən azərbaycanlıların federal milli-mədəni muxtariyyətlərinin və ÜAK-ın regional bölmələrinin rəhbərləri
iştirak edib. “Azərros” federal milli-mədəni muxtariyyəti iclasda Kostroma, Nijni Novqorod və Moskva
bölmələrindən başqa, bütün regional rəhbərləri ilə təmsil olunub. Təşkilatın adından “Azərros”un Ağsaqqallar
Şurasının sədri Sərdar Abdullayev çıxış edərək, “Azərros”un tarixində yeni səhifənin açıldığnı deyib.
Toplantıda iştirak edən ÜAK və “Azerros”un regional rəhbərləri hər iki təşkilatın birləşməsi barədə
deklarasiya qəbul edib. Lakin ÜAK-ın adı və tarixi ümummilli lider Heydər Əliyevlə bağlı olduğuna görə
birləşmə prosesində ÜAK-a prioritet veriləcəyi bildirilib. Sənədə əsasən, Rusiya Azərbaycanlılarının I
Forumuna qədər təşkilatların daha sürətli inteqrasiyası üçün onların bir binada – Rusiya Azərbaycan İcması
Evində yerləşməsi qərarı verilib. Həmçinin, təşkilatların saytlarının birləşdirilməsi də qərara alınıb.
Birləşmə prosesinin hüquqi tərəfləri iclasda seçilmiş 4 nəfərdən ibarət işçi qrup və səriştəli hüquqşünaslar
tərəfindən hazırlanacaq. Prosesin nəticələri isə Təşkilat Komitəsinin növbəti iclasında açıqlanacaq. İclasda
həmçinin “Azərros”un Ağsaqqallar Şurasının sədri Sərdar Abdullayev Azərbaycan regional diaspor
rəhbərlərinin təklifi ilə ümumi Azərbaycan diasporu “Ağsaqqallar Şurasının” sədri təyin olunub. Tədbirdə çıxış
edən Azərbaycanın Rusiyada Federasiyasındakı səfirinin müavini Qüdsi Osmanov bu addımın Azərbaycan
diaspor tarixində əhəmiyyətini vurğulayaraq Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin rifahına da müsbət təsir
göstərəcəyini bildirib. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin prezidenti Məmməd Əliyev də təşkilatların
birləşməsini Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun gələcək fəaliyyəti üçün xüsusi əhəmiyyətə malik olduğunu
vurğulayıb. İclasda söz alan diaspor rəhbərləri mövcud olan problemləri, təklif və arzularını səsləndiriblər.
Sonda Rusiya Azərbaycanlılarının I Forumunun Təşkilat Komitəsinin növbəti iclasının bu ilin noyabr ayında
keçirilməsi qərara alınıb.
21 sentyabr 2015
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Kiyevdə səfərdə olan Avropa İttifaqının rəsmiləri Ukraynada yaşayan azsaylı xalqların
nümayəndələri ilə görüş keçirib
Kiyevdə səfərdə olan Avropa İttifaqının rəsmiləri Ukraynada yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələri ilə
görüş keçirib. Görüşdə Ukrayna Millətlər Assambleyasının (UMA) rəhbəri, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları
Konqresinin (BUAK) sədri Rövşən Tağıyev də iştirak edib.
UMA-dan verilən məlumata görə, Avropa İttifaqı nümayəndə heyəti qurumun insan haqları üzrə məsul
katibi Remi Daflot, etnik ayrı seçkilik məsələləri üzrə şura rəhbəri Çaba Ferens, siyasi məsələlər üzrə katib
Marie Mrazkova, o cümlədən qurumun xarici əlaqələr üzrə idarəsinin əməkdaşı Per İbolddan ibarət olub.
Görüşdə Ukraynadakı milli azlıqların hüquqları, bununla bağlı yaranan suallar müzakirə olunub. Bildirilib ki,
Ukraynada tolerantlıq yüksək səviyyədə olsa da, bəzi təhsil müəssisələrində azsaylı xalqların ana dilinin
tədrisində problemlər var və yerli orqanlar bunu maliyyə çətinlikləri ilə əlaqələndirirlər. Rövşən Tağıyev isə
rəhbərlik etdiyi Assambleya çərçivəsində ölkədəki azsaylı xalqların fəallığından danışaraq Ukraynada tolerant
mühitin olduğunu bildirib. O həmçinin təəssüflə qeyd edib ki, ölkə qanunvericiliyində etnik qrupların hüquqları
ilə bağlı hələ də bəzi çatışmazlıqlar var. R. Tağıyev öz çıxışında Avropa Parlamentinin (AP) Azərbaycana dair
qəbul etdiyi son qətnaməsi ilə bağlı Ukraynada yaşayan 300 mindən çox azərbaycanlının narahatlığını da
qonaqların diqqətinə çatdırıb. AP-nin son vaxtlar Azərbaycana qarşı mövqeyini sərt tənqid edən diaspor rəhbəri
bu münasibətin Ukraynadakı azərbaycanlılarda qərb ölkələrinə qarşı məyusluq doğurub. Qurumun ölkəmizə dair
son qətnaməsində əks olunmuş Azərbaycandakı bir neçə məhkəmə və istintaq işlərinə dair iradlara toxunan
R.Tağıyev bildirib ki, məhkəmə orqanlarının işinə müdaxilə yolverilməzdir. Diaspor rəhbəri Azərbaycandakı
tolerantlığı gözləri ilə görməsi üçün Aİ nümayəndələrini Bakıya dəvət edib. Onun sözlərinə görə, avropalı
parlamentarilərin əksəriyyəti Azərbaycandakı real vəziyyətdən məlumatsızdır.
R.Tağıyev Avropada bu gün miqrantlara qarşı rəftarın Aİ-nin bəyan etdiyi prinsiplərə zidd olduğunu da
vurğulayıb. O, eyni zamanda mərkəzi ofisi Belçikada yerləşən Beynəlxalq Sərhədsiz İnsan Hüquqları
təşkilatının direktoru Villi Fotrenin “Azərbaycandakı tolerantlıqdan nümunə götürülməlidir” fikrini qonaqların
nəzərinə çatdırıb. Müzakirənin sonunda Aİ nümayəndələri azərbaycanlıların müraciətini qurum rəsmilərinin
diqqətinə çatdıracaqlarına söz veriblər.
23 sentyabr 2015
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Almaniyadakı Azərbaycan diasporu Prezident İlham Əliyevə tam etimad bəsləyir
FASE-Berlin Almaniya Bundestaqında lobbist qurum kimi akkreditasiyadan keçən
ilk Azərbaycan təşkilatıdır
2014-cü il oktyabrın 29-da Almaniyada yaşayan azərbaycanlı həmvətənlər Berlinin mərkəzində - AFR
parlamentinin toplaşdığı Reyxstaq binasının qarşısında mitinq keçiriblər. Mitinq Almaniya Azərbaycanlılarının
Əlaqələndirmə Mərkəzi, Azərbaycanın Berlin Evi, Bilifeld, Drezden və Maqdeburqun diaspor cəmiyyətləri
tərəfindən təşkil olunub. Bu, Almaniya paytaxtının mərkəzində Azərbaycan diasporu tərəfindən keçirilən ilk
aksiyadır. Mitinqin iştirakçıları Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalının davam etməsindən
qəzəbləndiklərini bildirib, diqqəti Avropada yeridilən ikili standartlar siyasətinə yönəldib, habelə bütün dünya
azərbaycanlılarını əlbir olmağa, tarixi Vətəndə yaşayan xalqla həmrəy olmağa çağırıblar. Onlar respublika
Prezidenti İlham Əliyevə tam etimad bəslədiklərini ifadə edərək ölkəmizin nailiyyətlərini - müstəqilliyin,
demokratiyanın möhkəmləndiyini, hüquqi dövləti, bütün sahələrdə əldə edilən tərəqqini xatırladıblar. Mitinqdə
təqribən 300 adam - diasporun Almaniyanın müxtəlif şəhərlərindən gələn nümayəndələri, ölkədə təhsil alan
tələbələr, habelə müxtəlif millətlərdən olan adamlar, o cümlədən Azərbaycanı və onun indiki siyasət xəttini
dəstəkləməyə gələn almanlar iştirak ediblər. İqtisadi potensialına, zəngin mədəniyyətinə, yüksək həyat tərzinə və
digər xüsusiyyətlərinə görə Avropanın mərkəzi hesab olunan Almaniya ilə Azərbaycanın mədəni-iqtisadi, ticari
əlaqələrinin tarixi çox qədimdir.
1815-ci ildən başlayaraq, Azərbaycanda Ellendorf və Dineşfeld koloniyalarında almanlar məskunlaşmağa
başlayıblar. Forer qardaşlarına məxsus şirkət şərab istehsalına, Siemens qardaşlarına məxsus şirkət isə mis və
qiymətli filizlər axtarışına kapital qoyurdular. Almanların Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə yanaşı, ədəbiyyatı,
mədəniyyəti, incəsənətinə marağı olduqca böyük idi. Bunun nəticəsində Azərbaycana məxsus qədim
əlyazmalar, sənət əsərləri, zərgərlik məmulatları, xalçalar, saxsı və mis qab-qacaq, qədim məişət və ov
alətləri Almaniyaya aparılıb və bu günə qədər də geri qaytarılmayıb. 1844-cu ildə Mirzə Şəfi Vazehin
əsərlərinin Almaniyada böyük maraqla qarşılanmasında Fridrix Bodenştedtin xidmətləri böyükdür.
Azərbaycana səfər edən Bodenştedt 1851-ci ildə "Mirzə Şəfinin nəğmələri" adlanan kitabı nəşr etdirib.
1881-ci il noyabrın 5-də isə Almaniyada Fridrix Vilhelm teatrında "Mirzə Şəfinin nəğmələri" adlanan operetta
səhnəyə qoyulur. Emil Pol Korx və LuizRotun birgə işi olan operetta burada böyük maraq doğurur Mirzə Şəfi
poeziyası ilə paralel olaraq, Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatı da Almaniyada təbliğ olunurdu. 1813-cu ildə
Hote 12 fəsildən ibarət "Qərb-Şərq" divanında dahi şairimiz Nizami Gəncəviyə "Oxu kitab" adlanan şeir həsr
edib. Bundan əlavə, Reman Dits 1813-cü ildə "Kitabi-Dədə Qorqud"da atalar sözləri və məsəllər" mövzusunda
kitab çap edib. 1815-ci ildə isə "Basatın Təpəgözü öldürməsi boyu" alman dilində oxuculara təqdim olunub. Bu
əlaqələr XX əsrin əvvəllərində də intensiv davam edib. Almaniyanın Avropada qüdrətli dövlət olması
azərbaycanlıların bu ölkəyə mühacirətinə əsas yaradırdı. 1913-cu ildən etibarən alman kitabxanalarında
Azərbaycandan bəhs edən müxtəlif səpkili kitablar mövcud idi ki, onların bəzilərini bura köçən ziyalı
azərbaycanlılar gətiriblər. Demokratik Respublika qurulandan sonra Azərbaycandan Almaniyaya Frayberq,
Dağ-Mədən Akademiyası, Münhen, Dertştad, Leypsiq, Rena, Hamburq universitetlərində təhsil almağa 50
nəfər tələbə göndərilib və onların çox hissəsi burada daimi qalaraq geri dönməyiblər. ADR-in süqutundan
sonra azərbaycanlıların köçdükləri ölkələr içərisində Almaniya üstünlük təşkil edir. Burada məskunlaşan
soydaşlarımız Azərbaycan istiqlalının bərpa olunması istiqamətində fəal iş aparıblar. Almaniyada Azərbaycan
diasporunun formalaşması və burada yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyəti II dünya müharibəsi illərində də
davam edib. Azərbaycan legionerlərinin müəyyən hissəsini artıq Almaniyada çoxdan məskunlaşan
soydaşlarımız təşkil edirdi. Müharibədən sonra Almaniyada iqtisadi islahatların aparılması, ölkənin dirçəlməsi
yolunda görülən işlər diasporların siyasi fəaliyyətini bir qədər passivləşdirdi.
1980-ci illərin əvvəllərindən yenidən Azərbaycan diasporu burada öz fəaliyyətini genişləndirməyə başladı.
Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində Azərbaycan mədəni təşkilatları təsis olundu. 1989-cu ildə Almaniyanın
birləşməsi, Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi, Almaniya-Azərbaycan
münasibətlərində yeni mərhələnin başlanması ilə nəticələnib. Buradakı azərbaycanlıların fəaliyyətinə təsirini
göstərib. Təhsil proqramı əsasında azərbaycanlı tələbələrin Almaniyaya oxumağa göndərilməsi, azərbaycanlı
həkim, mühəndis, inşaatçı, texnoloqlar və digər peşə sahiblərinin bu ölkəyə miqrasiyası müstəqillik illərinin
əsas hadisələrindən idi. Almaniya diasporumuzun Şimal, Cənub və Türkiyə qanadları arasındakı fikir ayrılığına
baxmayaraq, bu üç qanad arasında birləşməyə doğru addım müstəqillik illərindən sonra daha da canlanıb.
Ermənistan tərəfindən müharibəyə sövq edilən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğalı, 20 Yanvar və Xocalı
soyqırımıları və xalqımızın başına gətirilən digər faciələrə Almaniyadakı azərbaycanlılar biganə qalmadılar.
Onlar Vətənə, qaçqınlara yardım məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirdilər. Azərbaycan mədəniyyətinin
Almaniyada Azərbaycan diasporu tərəfindən təbliğ olunması işi sürətləndi.
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Türk, ərəb, latın və kiril əlifbaları ilə Azərbaycanın tarixi ədəbiyyatına, folkloruna, mədəniyyətinə aid kitabın
çapı daha da artmaqla, qəzet və jurnalların sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxaldı. Almaniyada soydaşlarımız
Azərbaycanla bağlı çoxsaylı kitablar nəşr etdilər. Azərbaycan Respublikası rəhbərliyi tərəfindən aparılan
müstəqil, qərəzsiz, düzgün və etibarlı tərəfdaş xarici siyasətinin nəticəsində Almaniya - Azərbaycan əlaqələri
qarşılıqlı hörmət və ehtiram səviyyəsindədir. Əlbəttə hərdən müəyyən dairələrdə maraqlar toqquşanda və
yaxud lobbiçiliklə bağlı hər hansi bir sifarişin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar bəzi Almaniya mətbuat və media
orqanlarında böhtan və həqiqətləri əks etdirməyən bəyanatlara rast gəlmək olur. Bu cür yazılara və bəyanatlara
bizim cəmiyyətlər tərəfindən dərhal kəskin reaksiya verilir, öz etirazımızı yazılı şəkildə onlara bildiririk.
Bu gün Almaniyada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının əlaqələndirilməsində və əməkdaşlığında Berlin
şəhərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən yaradılan və fəaliyyət göstərən Koordinasiya
Mərkəzinin rolunu xüsusi qeyd etmək istərdik. Belə ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Koordinasiya
Mərkəzinin yüksək peşəkar işləri nəticəsində Azərbaycan diaspor təşkilatları, cəmiyyətləri ilə əməkdaşlıq
yüksək səviyyədədir. Doğrudur, Almaniyada Azərbaycan diasporu kiçik zaman ərzində çox önəmli işlər
görüb, nailiyyətlər əldə olunub. Ancaq bundan da çox işlər görülməli, addımlar atılmalıdır. İnanırıq ki, bunun
üçün bacarığımız və fikri istedadımız kifayət qədərdir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Almaniyadakı
Azərbaycan səfirliyi ilə əlaqələr çox yüksək səviyyədədir. Hər iki qurum keçirilən tədbirlər zamanı diaspor
təşkilatlarını əyani vəsaitlərlə təmin edir. Azərbaycanlı Tələbələrin və Gənc Mütəxəssislərin Avropa
Forumunun (FASE) Berlin bölməsi Almaniya Bundestaqında lobbist qurum kimi akkreditasiya olunub.
Məlumatı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidməti verib. Məlumatda FASE-Berlinin sədri Ziya
Qazıyevə istinadla bildirilir ki, bu təşkilatın Bundestaqda akkreditasiyadan keçməsi Almaniya parlamentinin
üzvləri və müxtəlif qurumları ilə əməkdaşlığı asanlaşdıracaq, Azərbaycan həqiqətlərinin geniş yayılmasına
imkan yaradacaq. FASE-Berlin Almaniya Bundestaqında lobbist qurumu kimi akkreditasiyadan keçən ilk
Azərbaycan təşkilatıdır. FASE- Berlin Almaniyada fəaliyyət göstərən ictimai təşkilat kimi 2008-ci ilin
sentyabrında rəsmi qeydiyyatdan keçib. FASE-nin Almaniya Federativ Respublikasında fəaliyyəti isə daha
öncə başlanıb. FASE 2007-ci ildə Bundestaqda azərbaycanlı tələbələrini forumunu keçirib. Bundan sonra
FASE-nin Almaniyanın şəhərlərində də bölmələrinin yaradılması təşəbbüsü meydana çıxıb. Təşkilatın əsas
məqsədi Almaniyada təhsil alan və yaşayan gəncləri Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı önəmli məsələlərə biganə
qalmamağa çağırmaq, Almaniyanın müxtəlif strukturlarında lobbiçilik işini qurmaqdır.
Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzi (AAKM) Alman Bundestaqının Petisiya Komitəsinin
üzvü Günter Baumana təkrarən-1992-ci ildə "Xocalı sakinlərinə qarşı törədilən soyqırımın cinayət kimi
tanınması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli"nə dair Petisiya ilə müraciət edib. Bu Petisiyaya
Xocalı soyqırımı haqqında məlumat kitabı və 2013-cü ildə toplanan Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların
imzaları əlavə edilib. İmzatoplama aksiyasında bütün Almaniya üzrə cəmiyyətlər və xüsusilə də mərkəzi
Bilifeld şəhərində olan "Almaniyanın Nordrayn-Vestfaliya federal əyalətində fəaliyyət göstərən AlmanAzərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti" yaxından iştirak edib. Bu AAKM-nin Petisiya şöbəsinə artıq ikinci
müraciətidir. 2010-cü ildə təqdim edilən Petisiya "qeydiyyata alınma" statusu ilə cavablandırılıb. 2014-cü
ildə verilən Petisiya üç hissədən ibarətdir və son hissəsində AAKM münaqişənin həlli ilə bağlı indiyə qədər
qəbul edilən qərar və bəyanatlara istinad edərək Alman Parlamenti tərəfindən bu Petisiya ilə Xocalı
soyqırımı məsələsinin diqqətlə qəbul ediləcəyinə və bu yolda yeni səylər göstəriləcəyinə ümid etdiyini
vurğulayıb. Qeyd edək ki, 2014-cü ildəki Petisiyasına arxivləşmə cavabı gələrkən, AAKM bir daha Petisiya
Komitəsinə etiraz məktubu ilə müraciət etmişdir.
2014-cü il ərzində aparılan məktublaşmada erməni işğalçılarının sərhəddə atəşkəsi pozma halları bildirilib,
girov götürülən Qarabağ sakinlərinin insan hüquqları haqqında sorğu edilib, nəhayət beynəlxalq ictimaiyyətdə
qəbul edilən qərarların həyata keçirilməsi, ədalətin bərqərar olması tələbləri irəli sürülüb. Bu məktubun təkidi
nəticəsində Bundestaqın Petisiya Komitəsi tərəfindən AAKM- nin -1992-ci ildə "Xocalı sakinlərinə qarşı
törədilən soyqırımın cinayət kimi tanınması və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli"nə dair
Petisiyası 2015-ci ildə yenidən baxılmağa götürülüb.
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin katibliyi və İdarə Heyətinin üzvləri - Finlandiyanın sabiq
Prezidenti Tarja Halonen, Bolqarıstanın keçmiş Prezidenti Petar Stoyanov ABŞ-ın Nyu-York şəhərində
“Appeal of Conscience” Fondunun 50 illiyi, eləcə də təşkilatın təsis etdiyi mükafatın növbəti təqdimatı ilə
bağlı keçirilmiş tədbirdə iştirak edib
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin katibliyi və İdarə Heyətinin üzvləri - Finlandiyanın sabiq Prezidenti
Tarja Halonen, Bolqarıstanın keçmiş Prezidenti Petar Stoyanov ABŞ-ın Nyu-York şəhərində “Appeal of
Conscience” Fondunun 50 illiyi, eləcə də təşkilatın təsis etdiyi mükafatın növbəti təqdimatı ilə bağlı keçirilmiş
tədbirdə iştirak edib. “Appeal of Conscience” Fondunun mükafatının builki sahibi Böyük Britaniya və Şimali
İrlandiya Birləşmiş Krallığının Baş naziri Devid Kamerun olub.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin rəhbərliyi tədbir çərcivəsində “Apeal of Conscience” Fondunun
prezidenti Rabin Arthur Şnayer, dünyanın ən böyük transmilli korporasiyaları sayılan “BlackRock”,
“BlackStone”, “Johnson&Johnson”, “Coca-Cola” rəhbərləri ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə mərkəzin fəaliyyəti,
2016-cı ildə keçiriləcək IV Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb və şirkət rəhbərləri beynəlxalq
tədbirə dəvət olunub. Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə “Appeal of Conscience” Fondu sıx
əməkdaşlıq etməyi planlaşdırır. Fondun fəxri prezidentləri Madlen Olbrayt, Henri Kissencer, Kolin Pauel və
Kondoliza Raysdır. Təşkilatın təsis etdiyi mükafatın sahibləri arasında Marqaret Tetçer, Barbara Buş, Vaslav
Havel, Henri Kissencer, Herhard Şröder, Romani Prodi kimi nüfuzlu siyasətçilər və ictimai xadimlər var
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Azərbaycan diasporunun lobbiçilik fəaliyyətinə keçməsinin zamanı yetişib
"Artıq təşkilatlanmadan birbaşa lobbiçilik fəaliyyətinə keçmək istiqamətində addımlar atılmalıdır"
Azərbaycan diasporunun artan nüfuzu, dünyanın əksər ölkələrində nümayiş etdirdiyi real güc, artıq lobbi
fəaliyyətinə keçməyin zamanının yetişdiyini deməyə əsas verir. Artıq bu sahə ilə yaxından məşğul olan müvafiq
dövlət qurumları, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
rəhbərləri də açıq şəkildə qeyd edirlər ki, Azərbaycan diasporu lobbi fəaliyyətinə keçməlidir. Prezident
Administrasiyasının ictimai-siyasi məsələlər şöbəsinin dünyada yaşayan azərbaycanlılarla iş sektorunun müdiri
Qafar Əliyev də Azərbaycan diasporunun lobbi fəaliyyətinə keçməsinin zamanının yetişdiyi qənaətindədir:
"Düzdür, Azərbaycan diasporunun lobbi fəaliyyətinə keçməsinin zamanı yetişib. Ancaq bu elə bir prosesdir ki,
biz bu gün tamamilə lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olduğumuzu deyə bilmərik. Lobbiçilik fəaliyyəti gündəlik
tələbatda olan bir məsələ kimi Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətində, diaspora qarşısında
dayanan mühüm vəzifələr içərisində nəzərdə tutulan məsələlərdir". Qafar Əliyev deyir ki, Azərbaycan diasporu
ildən-ilə fəaliyyətini zənginləşdirir, inkişaf etdirir, strukturlarını təkmilləşdirir: "Daxili və xarici siyasət
sahəsində əldə etdiyimiz uğurlar, ölkəmizin dünya miqyasında əldə etdiyi nailiyyətlər, Azərbaycanın haqq
səsinin dünyada eşidilməyə başlanması, bizim mənafelərimizi müdafiə edən müxtəlif dövlətlərin siyahısının
artması ona deməyə əsas verir ki, biz lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirməliyik. Azərbaycan müstəqillik əldə
etdiyi ilk gündən lobbiçilik fəaliyyətinə başlamağın zamanı gəlib və ötən illər ərzində bu istiqamətdə müvafiq
işlər həyata keçirilib. Bu gün isə bizim malik olduğumuz imkanlar kifayət qədər yetərlidir ki, sözügedən
istiqamətdə daha keyfiyyətli, mükəmməl və təcrübəli işlər aparaq".
Qafar Əliyev Azərbaycan diasporunun erməni diasporu ilə müqayisədə son illər xeyli inkişaf etdiyini
vurğulayıb: "Güc mənasında müqayisə etsək konkret demək olmaz ki, dünyanın bir sıra ölkələrində
Azərbaycan və ya erməni diasporu güclüdür. Bu məsələ əsasən ayrı-ayrı dövlətlərin mövqeyindən asılıdır.
Etiraf etmək lazımdır ki, Fransada erməni diasporu güclüdür. Ermənilərin bu ölkədə kompakt yaşaması,
lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olması, bir sıra məsələlərdə rəsmi qurumlara təsir göstərə bilməsi onu
deməyə əsas verir ki, Fransada erməni diasporu Azərbaycan diasporundan güclüdür. Lakin digər dövlətlərlə
müqayisədə bu fikri söyləmək olmaz. Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən ÜmumRusiya Azərbaycanlıları
Konqresi, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı və digər cəmiyyətlərin gücü erməni diasporundan heç
də zəif deyil. Eyni fikri Orta Asiya respublikaları, Ukrayna və digər ölkələr üçün də söyləmək olar.
Həmçinin bir sıra Avropa ölkələrində Azərbaycan diasporu erməni diasporunu tam üstələyir. Birləşmiş
Ştatlarda da erməni diasporunun gücü müəyyən mənada artıqdır. Ancaq hansısa ölkədə erməni diasporunun
güclü olması onu deməyə əsas vermir ki, həmin ölkədə Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti məhdudlaşır.
Həmin dövlətlərin əksəriyyəti demokratik ölkələrdir və orada öz fikrini açıq söyləmək üçün lazımi imkan və
şərait var". Prezident Administrasiyasının rəsmisi qeyd edib ki, erməni diasporunun güclü olduğu Fransanın
Strasburq şəhərinin Klever meydanında hər il fevral ayının 25-26-da Azərbaycanlıların və digər Türkdilli
Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi və "Strasburq Azərbaycan Evi"nin təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının ildönümü
ilə bağlı mitinqlər təşkil edilir: "Bu il də Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar Strasburqda anoloji
tədbir təşkil olunub. Onu da qeyd edim ki, həmin mitinqlər çox möhtəşəm təşkil edilir və keçirdiyimiz
aksiyada mindən artıq adam iştirak edir. Həm yerli, həm də burada yaşayan qeyri millətlərin nümayəndələri
bizim keçirdiyimiz mitinqlərdə iştirak edir, ölkəmizin həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ problemi, ermənilərin
Xocalıda törətdikləri vəhşiliklər barədə məlumat alırlar. Eyni zamanda yerli kütləvi informasiya vasitələri də bu
barədə məlumatlar dərc edirlər. Bütün bunları nəzərə alaraq belə demək mümkündür ki, hansısa dövlətdə erməni
diasporunun güclü olması bizi çəkindirməməli, qorxutmamalıdır. Əksinə, həmin ölkələrdə daha güclü diaspora
işi aparmaq üçün fəallıq nümayiş etdirməliyik".
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi də Azərbaycan diasporunun lobbiçilik fəaliyyətinə keçməsinin
zamanının yetişdiyi qənaətindədir. Hətta sözügedən konqres ötən müddət ərzində artıq bu istiqamətdə əməli
addımlar da atıb. Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Sahil Qasımov bildirib ki, keçən ilin yayında
Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının qurultayından sonra Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi lobbiçilik
fəaliyyətinə keçmək istiqamətində bir sıra tədbirlər həyata keçirib. Sahil Qasımovun sözlərinə görə, qurultayda
Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin proqram xarakterli çıxışı, eləcə də diaspor
təşkilatlarına ünvanladığı tapşırıq və tövsiyyələrə, həmçinin Dünya Azərbaycanlılarının qurultayının qəbul etdiyi
qərarların icrasına uyğun olaraq Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi lobbiçilik fəaliyyəti istiqamətində uğurlu
addımlar atır: "Cənab prezident İlham Əliyevin də qeyd etdiyi kimi, artıq təşkilatlanmadan birbaşa lobbiçilik
fəaliyyətinə keçmək istiqamətində addımlar atılmalıdır. Biz də Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi olaraq cənab
prezidentin bu fikrini əlimizdə əsas tutaraq lobbiçilik fəaliyyəti istiqamətində çalışmalarımızı intensivləşdiririk.
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Məlumat üçün qeyd edim ki, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi olaraq Avropa Birliyində artıq lobbist
təşkilatı kimi akkreditə olunmuşuq. Eyni zamanda ötən müddət ərzində Azərbaycan icmasını Niderlandda
da etnik qrup kimi tanıda bilmişik. Qarşıdakı məqsəd isə ondan ibarətdir ki, digər Benilüks ölkələrində də
bunu həyata keçirək və sözügedən istiqamətdə səylərimizi artırırıq". Konqres sədri hesab edir ki, prezidenti
İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının qurultayındakı nitqindən irəli gələn vəzifələr xaricdəki Azərbaycan
icmaları üçün əsas fəaliyyət proqramı olmalıdır. Benelüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) mətbuat
xidməti məlumat verib ki, qurumun sədri Sahil Qasımovun rəhbərliyi altında BAK-ın nümayəndələri
Niderland Krallığında rəsmi səfərdə olan İsrail prezidenti Simon Peres ilə görüşdə iştirak ediblər. Niderlandın və
İsrailin çoxsaylı KIV nümayəndələrinin də dəvət olunduğu tədbirdə Benelüks Azərbaycanlıları Konqresinin
nümayəndələrinin iştirakı maraqla qarşılanıb. Görüşdə tolerantlıq nümunəsi olan Azərbaycanda bütün etnik
qruplar kimi, yəhudilərin də yerli xalqla uzun illərdən bəri dostluq və mehriban qonşuluq şəraitində yaşadıqları,
dövlətimizin onların dilinin, dininin və mədəniyyətinin inkişafına xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyi qeyd olunub.
Qurumdan həmçinin bildirilib ki, təşkilatın sədri Sahil Qasımov və Belçika Krallığındakı sədr müavini Musa
Pünhan Brüsseldə Türkiyənin Avropa İttifaqındakı müzakirələr üzrə dövlət naziri Egemen Bagışın da qatıldığı
Türkiyə İş Adamları Birliyinin Belçika ofisinin təqdimatına həsr edilmiş rəsmi ziyafətdə təmsil olunub.
Ziyafətdə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin millət vəkilləri, siyasi xadimlər, iş adamları, Brüsseldə akkreditə
olunan diplomatik korpusun nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. BAK-ın sədr müavini Türkiyə İş
Adamları Birliyinin Belçika təmsilçiliyinin təqdimat mərasimində fəal iştirak edərək ofisin açılışına təşkilati və
praktik dəstək verib. Mərasimdə iki qardaş ölkə arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdiyi, beynəlxalq
tədbirlərdə biri-birilərini yaxından dəstəklədikləri xüsusi vurğulanıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən
verilən məlumata görə, 300 nəfərə yaxın soydaşımızın iştirak etdiyi aksiyada Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin işğal altında qalmasına baxmayaraq, bu məsələyə beynəlxalq birliyin laqeyd yanaşmasından narahatlıq
ifadə olunub. Aksiyada Xocalı soyqırımına beynəlxalq hüququn prinsiplərinə uyğun olaraq ədalətli qiymət
verilməsi ilə bağlı şüarlar səsləndirilib. Aksiya zamanı xüsusi olaraq vurğulanıb ki, insan hüquqlarının
qorunmasını özünün ali məqsədləri sırasına daxil edən beynəlxalq təşkilatların bir milyondan çox məcburi
köçkünün hüquqlarının pozulmasına münasibət bildirməməsi anlaşılan deyil.
Avropada yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiya yolu tutduğunu, Avropa İttifaqı
ölkələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirdiyini qeyd ediblər. Soydaşlarımız Avropa
Parlamentinin rəsmi şəxslərinin Azərbaycanla bağlı söylədikləri fikirlərə də öz etirazlarını bildiriblər. Qeyd
edilib ki, ölkəmiz Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında çox mühüm rol oynasa da, nədənsə qitə
dövlətləri, Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərə biganə qalmaqda davam edirlər. Aksiyada Azərbaycanın
demokratiya və hüquqi dövlət quruculuğu yolunu seçdiyini ifadə edən şüarlarda səsləndirilib. Bundan əlavə,
soydaşlarımız azərbaycanlıların Şərqdə ilk demokratik respublika quran bir xalq olduğunu və başqalarının
verdiyi dərslərə ehtiyac duymadığını xüsusi olaraq vurğulayıblar. Aksiyanın sonunda qəbul edilən bəyanatda
qeyd olunub ki, son illər müstəqil Azərbaycan Respublikası sosial-iqtisadi inkişaf və siyasi sabitliyin qorunub
saxlanması işində böyük uğurlar qazanıb. Bütün bunların nəticəsidir ki, Azərbaycan bu gün beynəlxalq aləmdə
yüksək nüfuz sahibi olan bir dövlət, demokratik və bəşəri dəyərlərin bərqərar olduğu məkan, dünya birliyinin
layiqli üzvü, davamlı inkişaf edən, dayanıqlı iqtisadiyyata malik ölkədir. Bəyanat müəllifləri Azərbaycanın əldə
etdiyi bütün nailiyyətləri yüksək qiymətləndirərək ölkənin milli maraqlarının müdafiəsi üçün səylərini
əsirgəməyəcəklərini vurğulayıblar. Hər il ənənəvi olaraq Belçikanın Ham şəhərində keçirilən bayram
şənliklərində ölkəmizi Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyəti təmsil edir. Müxtəlif xalqların mədəniyyətlərinin
tanıdıldığı şənliyə ilk dəfə olaraq Belçikada yaşayan uyğur türkləri də qatılıblar. Azərbaycan-Belçika Dostluq
Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi Ham şəhər bələdiyyəsinin təşkil etdiyi mədəniyyət və əyləncə tədbirlərinə
artıq dördüncü dəfə dəvət olunmasından məmnunluğunu bildirib. Qeyd edib ki, bayram şənliyində ilk dəfə
iştirak edən uyğur türkləri tədbirə xüsusi rəng qatıblar. Tədbirdə Azərbaycan coğrafiyasını, təbiətini, tarixini,
turizmini əks etdirən videolar nümayiş olunub, CD, broşür və aksessuarlar paylanıb. Şənlik iştirakçıları
Azərbaycan mətbəxinin ləziz nümunələri - şirniyyat, dolma, plov kimi yeməkləri ilə tanış olmaq və dadmaq
imkanı qazanıblar. Şənliyə qatılan hər kəs Azərbaycan mədəniyyəti ilə tanışlıqdan məmnunluğunu ifadə edib.
“Paralel”.-2015.-1 oktyabr.-№ 174.-S.10.
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İğdırın Tuzluca rayonunun girişində türk və kürdcədən əlavə erməni dilində də “Xoş gəlmisiz”
yazılmasına etirazlar davam edir
İğdırın Tuzluca rayonunun girişində türk və kürdcədən əlavə erməni dilində də “Xoş gəlmisiz” yazılmasına
etirazlar davam edir. Mərkəzi İstanbulda yerləşən İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət
Dərnəyinin (İSTAD) sədri Səfər Qaraqoyunlu İğdır Valisi Davut Haneyi ilə görüşərək məsələ ilə bağlı öz
etirazını bildirib. Bu işdə məsuliyyət daşıyan şəxslər haqqında qanun çərçivəsində tədbirlərin görülməsini tələb
edən diaspor rəhbəri təşkilatın etiraz məktubunu valiyə çatdırıb.
Etiraz məktubunda bildirilir ki, tarix boyu türklərə qarşı törədilmiş soyqırımlar unudulub, yaxın
keçmişimizdə qardaş Azərbaycanın Qarabağ bölgəsi işğal edilərək, on minlərlə soydaşımız qətlə yetirilib, Xocalı
şəhərində bir gecədə 613 dinc sakin soyqırıma məruz qalıb, bir milyondan çox insan öz torpağından didərgin
düşüb. Avropa və dünya ictimaiyyətinin bu soyqırıma, insanlıq əleyhinə cinayətinə biganə münasibətini
vurğulayan S.Qaraqoyunlu Türkiyə Respublikası və türk xalqının bu haqsızlığa qarşı səssiz qalmadığını,
münaqişə həllini tapanadək Ermənistanla sərhədləri bağladığını xatırladıb. Diaspor rəhbəri belə bir həssas
məsələnin ardınca Tuzlucada edilmiş hərəkəti yanlış hesab edir və bu səhvin düzəldilməsi üçün konkret
addımların atılmasını tələb edir.
06 oktyabr 2015
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Oktaybrın 7,8,9-da Nazim Ibrahimov bir sıra görüşlər keçirmişdir
Oktyabrın 7-də Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliev Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Qəyyumlar Şurasının sədri Nazim İbrahimovu qəbul edib.
Prezident Rosen Plevneliev rəsmi Sofiyanın ölkəmizlə ikitərəfli münasibətləri inkişaf etdirməkdə maraqlı
olduğunu vurğulayıb. Prezident qeyd edib ki, Azərbaycan Bolqarıstanın mühüm tərəfdaşlarından biridir. O,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, mərkəzin təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən layihələri təqdir etdiyini diqqətə çatdırıb. Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinə verdiyi dəstəyə görə Bolqarıstan Prezidentinə minnətdarlığını bildirib.
Qəbulda gələn ilin mart ayında Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan Qlobal Bakı Forumunun IV toplantısı
ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Nazim İbrahimov Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin bu foruma
xüsusi əhəmiyyət verdiyini, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinə hər zaman diqqət və qayğı
göstərdiyini vurğulayıb. O, qeyd edib ki, məhz Prezident İlham Əliyevin dəstəyi sayəsində bu forum qlobal
problemlərin müzakirə edildiyi mühüm bir platformaya çevrilib.
Bolqarıstanın dövlət başçısı Qlobal Bakı Forumunun IV toplantısının müasir dünyanın qlobal
problemlərinin həllinə töhfə verəcəyinə ümid etdiyini, böyük məmnuniyyətlə Forumda iştirak etmək arzusunda
olduğunu qeyd edib.
Oktyabrın 8-da Makedoniya Prezidenti George İvanov Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi Qəyyumlar Şurasının sədri Nazim İbrahimovu qəbul edib. Görüş Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Sofiyada keçirilən “Avropada əməkdaşlıq və qonşuluğun yeni
görüntüləri” konfransı çərçivəsində baş tutub.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətinə dair müzakirələr aparılıb. Makedoniya
Prezidenti George İvanov bildirib ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi artıq düşüncə mərkəzinə çevrilib və
burada aparılan müzakirələr region dövlətləri üçün çox vacibdir. Ölkəsinin Azərbaycanın tolerantlıq və qarşılıqlı
anlaşma ideyalarının təbliğinə yönəlmiş təşəbbüslərini dəstəklədiyini bildirən Makedoniya Prezidenti gələn ilin
martında keçiriləcək IV Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcəyini deyib.
Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunmuş forumlarda şəxsən iştrak etdiyini xatırladıb. O, qeyd edib
ki, Azərbaycan dövləti dünyanı narahat edən qlobal problemlərin müzakirəsində hər zaman maraqlı olub. Dövlət
Komitəsinin sədri Azərbaycan Prezidentinin dəstəyi ilə Bakıda keçirilmiş forumların mədəniyyətlərarası
dialoqun dərinləşməsinə və qlobal problemlərin həlli yollarının tapılmasına mühüm töhfələr verdiyini
vurğulayıb.
Oktyabrın 9-da Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə “Avropada əməkdaşlıq və qonşuluğun yeni görüntüləri”
konfransı öz işinə başlayıb. Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyevin himayəsi ilə keçirilən konfransda
Avropanın qarşılaşdığı iqtisadi, siyasi və mənəvi problemlər, o cümlədən qaçqın böhranı ilə bağlı məsələlər
müzakirə edilir. Konfransda miqrasiya dalğasının birbaşa təsir göstərdiyi Avropa İttifaqı ölkələrinin rəhbərləri –
Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev, Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bosniya və Herseqovinanın
Prezidenti Mladen İvaniç, həmçinin Latviya, Macarıstan, Rumıniya, Serbiya, Albaniya, Moldova, Polşa,
Slovakiya, Ukrayna, Belarusun sabiq dövlət və hökumət başçıları iştirak edir.
Konfransı giriş sözü ilə açan Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev Avropanın İkinci dünya
müharibəsindən bəri çox dərin siyasi, iqtisadi və humanitar böhran yaşadığını bildirib: “Biz çox çətin dövrdə
yaşayırıq, böhran səviyyəsi rekord həddə çatıb. Dövlətlərin süqutu, dondurulmuş münaqişələr, müharibə, terror
Avropanın təhlükəsizliyini təhdid altına alır. Bu təhlükəni hiss edən insanlar siyasətçilərdən böhranın həllinə
yönəlmiş konkret fəaliyyət gözləyir”.
R.Plevneliyev milyonlarla insanın münaqişə bölgəsini tərk etməyə məcbur qaldığını, yüz minlərlə
qaçqının Avropaya pənah gətirdiyini və yaşamaq uğrunda mübarizə apardığını vurğulayıb. Prezident yaranmış
vəziyyətin qlobal miqyasda həlledici fəaliyyət tələb etdiyini deyib.
Daha sonra çıxış edən Makedoniya Prezidenti George İvanov isə bildirib ki, Yaxın Şərqdən qaçqınların
axını ilə əlaqədar ölkəsi çox ciddi humanitar fəlakətlə üz-üzədir: “Bu gün minlərlə qaçqın Makedoniyadan
Avropaya daxil olmağa cəhd göstərir. Amma Avropa ölkələri bu qaçqınları qəbul etməkdə maraqlı olmadığından
Makedoniya problemin ağırlığını tək daşımalı olur. Biz yaranmış vəziyyətdən çıxış yolu tapılmasında Avropadan
daha çox yardım gözləyirik", - deyə ölkə başçısı əlavə edib. Konfransın açılışında Latviyanın sabiq prezidenti,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Frayberqa, Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvü,
Bolqarıstanın sabiq dövlət başçısı Petar Stoyanov da çıxış edərək konfransın təşkilatçısı Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər.
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Mərkəzin indiyədək gördüyü işlərin əhəmiyyətini xüsusi vurğulayan siyasətçilər bildiriblər ki, hazırkı
çətin geosiyasi vəziyyətdə Mərkəzin gördüyü işlər çox vacibdir. Daha sonra konfrans panel iclaslarla işini
davam etdirib. Panel müzakirələrdə Polşanın esk-prezidenti Bronislav Komorovskiy, Ukraynanın sabiq
Prezidenti Viktor Yuşşenko, Moldavının keçmiş Prezidenti Pyotr Luçinskiy, Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri
Hikmət Çətin, Belarus Ali Sovetinin keçmiş sədri Stanislav Şuşkeviç iştirak edib. Onlar Yaxın Şərqdəki qaçqın
böhranı ilə əlaqədar Avropada yaranmış hüquqi, humanitar problemlərin, eləcə də Yunanıstan və digər Balkan
ölkələrinin qarşılaşdığı iqtisadi çətinliklərin həll yolları barədə geniş fikir mübadiləsi aparıb, təkliflər irəli
sürüblər.
Konfrans bu gün işini yekinlaşdıracaq.
Tədbirdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü, eyni zamanda mərkəzin Qəyyumlar
Şurasının sədri, AR Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov da iştirak edir.
07 oktyabr 2015
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Bolqarıstan Prezidentinin himayəsi altında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə, Sofiyada keçirilən konfrans bu gün işini yekunlaşdırıb
Bolqarıstan Prezidentinin himayəsi altında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə, Sofiyada keçirilən konfrans bu gün işini yekunlaşdırıb. İyirmi iki siyasi
liderin iştirak etdiyi iki günlük konfransda Avropada əməkdaşlıq və qonşuluğa dair yeni baxışlar müzakirə edilib.
Bugünkü panel iclasda Bosniya və Herseqovinanın Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Zlatko Laqumciya,
Albaniyanın keçmiş Prezidenti Recep Meydani, Serbiyanın esk-prezidenti Boris Tadiç, Bolqarıstanın sabiq
dövlət başçısı Petar Stoyanov, Uktaynanın eks-prezidenti Viktor Yuşşenko, Türkiyənin keçmiş xarici işlər naziri
Hikmət Çətin çıxış edib. Müzakirələrdə Avropadakı humanitar problemlər, Yaxın Şərqdən gələn qaçqınlarla
əlaqədar yaranmış böhran, Balkan ölkələrinin qarşılaşdığı iqtisadi çətinliklərə dair geniş fikir mübadiləsi aparılıb.
Siyasi liderlərin problemlərin həlli istiqamətində bir sıra təkliflər səsləndirərək vəziyyətdən çıxış yolları
axtarmağa çalışıblar.
Müzakirələrin sonunda iştirakçıların ümumi fikrini əks etdirən deklarasiya qəbul edilib. Sənəddə qeyd
olunur ki, 25 il bundan öncə Berlin divarının sökülməsi Avropadakı dəyişikliklərin əsasıını qoydu və Avropa
hələ də böyük böhran dövrünün maliyyə, həmçinin iqtisadi gərginliyin stresini yaşayır. Deklarasiya müəllifləri
hesab edir ki, BMT və Avropa İttifaqı, eləcə də regional aktorların da daxil olduğu beynəlxalq cəmiyyət əsas
münaqişələrin öhdəsindən gəlməkdə və onların nəticələrinin aradan qaldırılmasında acizdir: “XXI əsrin
problemləri milli maraqlar və qısamüddətli böhranlarla yaddaqalan XX əsr yanaşmaları ilə həll edilə bilməz.
Bunun əvəzinə, beynəlxalq ictimaiyyət konfliktlər və onların kökündə duran əsas səbəbləri aradan qaldırılması
üçün siyasi iradə və öhdəliklərini səfərbər etməlidir. Avropa əsas dəyərlərə dair açıq debatlara ehtiyac duyur,
həmçinin, adekvat siyasi həll yolları tapmaq üçün Cənubi Aralıq dənizi və Yaxın Şərqdəki konfliktlərin
konstruktiv həllinə şərait yaradan müştərək dəyərlərə önəm verməlidir”.
Liderlər dünya ictimaiyyətini ağır itkilərlə nəticələnən II Dünya müharibəsi və Balkan müharibələrinin acı
nəticələrini unutmamağa çağırır və bildirir ki, hazırkı qaçqın böhranı şəraitində qaçqınlar sığınacaqla təmin
edilməli, onların təhlükəsiz şəraitdə öz doğma ölkələrinə qayıtmasına qədər qayğı göstərilməlidir.
Sənəddə münaqişəli bölgələrdəki vəziyyət, Avropa dövlətlərindəki tolerantlıq sahəsində əldə olunmuş uğurlara
da toxunulub.
Deklarasiyanın sonunda konfrans iştirakçıları Bolqarıstan Prezidentinə Cənub-Şərqi Avropa liderlərinin bir
araya toplaşmasına imkan yaratdığı üçün minnətdarlıq bildiriblər. Qeyd edək ki, konfransda üç ölkənin hazırkı
dövlət başçısı - Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev, Makedoniya Prezidenti George İvanov, Bosniya və
Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin Sədri Mladen İvaniç, həmçinin Latviya, Macarıstan, Rumıniya, Serbiya,
Albaniya, Moldova, Polşa, Slovakiya, Ukrayna, Belarusun sabiq dövlət və hökumət başçıları iştirak edib. Tədbirə
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə Heyətinin üzvü, eyni zamanda mərkəzin Qəyyumlar Şurasının sədri,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov da qatılıb.
09 oktyabr 2015

284

Bolqarıstanda hər il Xocalı və 31 mart soyqırımlarına həsr olunan tədbirlər keçirir
Azərbaycanla Bolqarıstan arasında mədəniyyət və humanitar sahələrdə sıx əlaqələr mövcuddur
Avropa məkanında Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də Bolqarıstandır.
Almaniya kimi bu ölkədə də türklərin çox olmasına baxmayaraq, Azərbaycan diasporu o qədər də aktiv deyil.
Bu ölkədə yalnız məhdud sayda Azərbaycan diasporu fəaliyyət göstərir ki, onların da kifayət qədər aktivliyi
müşahidə edilmir. Ümumiyyətlə, bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızın tərkibinə və onların bolqar cəmiyyətindəki
mövqeyinə nəzər salsaq görərik ki, Bolqarıstan azərbaycanlıları bu ölkədə yaşayan etnik qruplardan biridir.
Azərbaycanlılar bir qayda olaraq rəsmi siyahıyaalınma zamanı sadəcə türk olaraq qeydə alınır və Türkiyə
türklərinin tərkibində hesablanırlar. Bolqarıstanda yaşayan həmvətənlərimizin dilləri Azərbaycan dilinin Qars
ləhcəsi olsa da, təhsillərini bolqar və Türkiyə türkcəsində alırlar.
Bu ölkədəki azərbaycanlıların müəyyən bir hissəsi şiə qızılbaşdırlar. Dünya Azərbaycanlıları KonqresininDAK-bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların sayına dair 2006-cı ildə yaydığı məlumatlara əsasən,
Bolqarıstanda 65,000 nəfər etnik azərbaycanlı yaşayır. 2001-ci ildə aparılan rəsmi əhali siyahıyaalınmasına görə
Bolqarıstan Respublikasının ümumi əhalisi 7 milyon 928 min 901 nəfər təşkil edib. Onlardan: dini inancına
əsasən müsəlmanların ümumi sayı 966,978 nəfərdir. Bolqarıstanda yaşayan müsəlmanların 913,957 nəfəri
sünni, 53,021 nəfəri isə qızılbaş-şiədir. Bu ölkədə öz milliyyətini türk olaraq qeyd edənlərin sayı isə
746,664 nəfər təşkil edir ki, onlardan: Ana dilini türkcə olaraq qeyd edənlərin ümumi sayı isə 720,136 nəfərdir.
Bolqarca olaraq qeyd edənlərin ümumi sayı isə 26,147 nəfərə çatıb. 2001-2011-ci illər arası, yəni son iki
siyahıyaalınma tarixləri intervalında 131,539 nəfər Bolqarıstan sakini daimi yaşamaq üçün ölkəni tərk edərək
digər ölkələrə köç ediblər. Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatlarında
qeyd olunur ki, Bolqarıstanda azərbaycanlılara aid diaspora təşkilatlarının sayı məhduddur.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmi internet saytında Bolqarıstanda yalnız 3 diaspor
təşkilatının fəaliyyət göstərdiyi əksini tapır. Burada maraqlı məqamlardan biri isə ondan ibarətdir ki, bu ölkədəki
3 diaspor təşkilatının hər üçü eyni adla-Bolqarıstan Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti adı altında fəaliyyət göstərir.
Bir neçə təşkilatın eyni ad altında fəaliyyət göstərməsinin nə dərəcədə doğru olub- olmadığını isə yəqin ki, bu
sahəyə cavabdeh olan müvafiq qurumlar daha yaxşı bilər. Bolqarıstan- Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti2003-cü ildə yaradılıb. Cəmiyyət əsasən ölkənin Blaqoevqrad şəhərində fəaliyyət göstərir. Balaqardaş
Sultanovun sədrlik etdiyi təşkilatın əsas məqsəd və vəzifəsi Azərbaycanla Bolqarıstan arasında dostluq
əlaqələrinin inkişaf etdirilməsidir. Fəaliyyət göstərdiyi 12 il ərzində cəmiyyət sözügedən istiqamətdə bir sıra
uğurlu addımlar atıb. Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ
problemi və Xocalı soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesində fəal iştirak edir. BolqarıstanAzərbaycan Dostluq Cəmiyyəti-2004-cü ildə Bloqoevqrad şəhərində təsis edilib. Cəmiyyət sözügedən şəhərdə
yerləşən Amerika Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələr tərəfindən yaradılıb. Təşkilatın daimi sədri
olmur. Hər üç aydan bir qurumun toplantısı keçirilir və cəmiyyətə yeni sədr seçilir.
Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti əsasən bolqar tələbələrlə azərbaycanlı tələbələr arasında
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, hər iki ölkənin təhsil ocaqları arasında əlaqələrin qurulması istiqamətində
çalışır. Bundan başqa cəmiyyət mütəmadi olaraq Bloqoevqrad şəhərindəki Amerika Universitetində
Azərbaycanla bağlı tədbirlər təşkil edir, ölkəmizin həqiqətlərini həmin təhsil ocağında oxuyan xarici ölkələrin
gənclərinə çatdırır. Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinə təkcə bu ölkədə təhsil alan azərbaycanlı
tələbələr deyil, eləcə də bolqar gənclər də üzvdürlər. Digər bir Bolqarıstan- Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti
2005-ci il, iyul ayının 5-də Bolqarıstanın paytaxtı Sofiya şəhərində yaradılıb. Bu Cəmiyyəti də Bakı ilə Sofiya
arasında dostluq münasibətlərinin inkişaf etdirilməsinə öz töhfəsini vermək üçün təsis edilib. Cəmiyyət
Azərbaycan tarixində olan əlamətdar günlər, eləcə də 20 Yanvar, Xocalı soyqırımı kimi tarixləri hər il qeyd
edir. Müsbət dəyərləndirilməli olan məqamlardan biri ondan ibarətdir ki, Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinə sədrliyi əslən Bolqarıstandan olan N. Petev edir. Həmçinin Bolqarıstanın Yazıçılar Birliyinin
sədri vəzifəsini cira edən N. Petev iki ölkənin şair və yazıçıları arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə də
maraq göstərir. Fəaliyyət göstərdiyi 10 il ərzində Bolqarıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti bu ölkənin bir
sıra rəsmi və qeyri-rəsmi qurumları ilə də normal əməkdaşlıq mühiti yaradıb. Məhz yaradılan qarşılıqlı
münasibətlər Azərbaycanın Bolqarıstanda daha yaxından tanınmasına yardımçı olub.
Heydər Əliyev Fondu Bolqarıstanda Veliko Tırnovoda "Trapezitsa" qalasını bərpa edəcək. Azərbaycanın
baş nazirinin müavini Elçin Əfəndiyev, Bolqarıstanın baş naziri Boris Boyko və Heydər Əliyev Fondunun icraçı
direktoru Anar Ələkbərov Veliko Tırnovoya səfər edəcək. Səfər çərçivəsində müqavilənin imzalanması
gözlənilir. Layihə "Trapezitsa" qalasının bərpasına Heydər Əliyev Fondu tərəfindən vəsaitin ayrılmasını nəzərdə
tutur. İlkin hesablamalara əsasən, qalanın bərpası layihəsinin dəyəri 1.5 milyon lev (təxminən 900 min dollar)
təşkil edir.
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Azərbaycanla Bolqarıstan arasında mədəniyyət və humanitar sahələrdə sıx əlaqələr mövcuddur və bu
əlaqələr günü-gündən inkişaf etməkdədir. İki ölkə arasında mədəni əlaqələr xüsusilə inkişaf etməkdədir.
Əlaqələrin inkişafı istiqamətində indiyədək mədəniyyət nazirləri səviyyəsində 3 qarşılıqlı səfər baş tutub. Bu
səfərlərdən sonuncusu Bolqarıstanın mədəniyyət naziri V.Rəşidovun ölkəmizdə keçirilmiş Ümumdünya
Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunda iştirak etmək üçün ölkəmizə səfəri olub və səfər çərçivəsində iki ölkə
arasında mədəniyyət sahəsində əməkdaşlıq haqqında Hökumətlərarası Saziş imzalanıb. İmzalanmış bu saziş
çərçivəsində birgə tədbirlərin, qarşılıqlı mədəniyyət günlərinin keçirilməsi nəzərdə tutulur və bu istiqamətdə
tərəfimizdən müxtəlif tədbirlərin keçirilməsi planlaşdırılır. Humanitar sahələr (sosial müdafiə, elm, təhsil,
səhiyyə, idman) üzrə iki ölkə arasında əlaqələri xüsusilə qeyd edərək bildirmək olar ki, iki ölkənin müxtəlif
təhsil müəssisələri arasında müsbət əlaqələr mövcuddur. Bu əlaqələr çərçivəsində qurum rəhbərləri səviyyəsində
qarşılıqlı səfərlər həyata keçirilir və qurumlar arasında əməkdaşlıq haqqında sazişlər imzalanıb. Hazırda
tərəfimizdən iki ölkənin elmlər akademiyaları, universitetlər, Sosial Müdafiə və Təhsil nazirlikləri arasında
yüksək səviyyəli əlaqələrin qurulması istiqamətində müvafiq işlər aparılır və yaxın zamanlarda həmin sahələrdə
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlərin, birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi və səfərlər çərçivəsində əməkdaşlıq
haqqında müvafiq sazişlərin imzalanması planlaşdırılır. Bundan əlavə, bildiyiniz kimi, ölkələrimizin Şəki və
Qabrovo şəhərləri arasında qardaşlaşmış əlaqələr mövcuddur. Bununla yanaşı, dövlətlərimizin digər şəhərləri
arasında da əlaqələrin qurulması istiqamətində müvafiq işlər aparılır.
Ölkələrimizin KİV-ləri arasında sıx əlaqələr mövcuddur. Belə ki, Azərbaycan Dövlət Teleqraf
Agentliyi və Bolqarıstan Teleqraf Agentliyi (BTA), habelə Azərbaycan Dövlət Televiziyası və Bolqarıstan
Milli Televiziyası arasında möhkəm əlaqələr qurulub. İki dost xalq arasında qədim tarixə söykənən sıx
münasibətlər və birgə mədəniyyətlər mövcud olsa da, təəssüflər olsun ki, Bolqarıstanda çox az sayda
həmyerlilərimiz, vətəndaşlarımız yaşayır. Onların əksəriyyətini də tələbələr təşkil edir. Bu baxımdan
Azərbaycan diasporunun Bolqarıstanda qurulmasında da, fəaliyyətində də çətinliklər var. Lakin səfirliyimiz
hazırda bu istiqamətdə müvafiq işlər aparır və müxtəlif diaspor xarakterli cəmiyyətlərin yaradılmasına çalışır.
Dağlıq Qarabağla bağlı həqiqətlərin bolqar ictimaiyyətinə çatdırılması və münaqişəyə hüquqi qiymət verilməsi
prioritet istiqamətlərindən biridir və bu istiqamətdə daim müvafiq işlər görməkdədir. Belə ki, müxtəlif
tədbirlərdə daim münaqişə ilə bağlı ətraflı məlumatlar qarşı tərəfin diqqətinə çatdırılır. Bununla yanaşı,
mütəmadi olaraq, münaqişə ilə bağlı press-relizlər, kitab və jurnallar, broşuralar Bolqarıstanın dövlət və özəl
qurumları, ölkədə akkreditə olunan diplomatik korpusun nümayəndələri və beynəlxalq təşkilatlar arasında
yayılır. Həmçinin hər il Xocalı və 31 mart soyqırımlarına həsr olunan tədbirlər keçirir. Keçirilən bu tədbirlər
arasında cari ilin fevral ayında "Xocalıya Ədalət" kampaniyası çərçivəsində keçirilən tədbir xüsusilə diqqətə
layiqdir. Qeyd olunan tədbirdə dövlət və özəl strukturların, diplomatik korpusun və beynəlxalq təşkilatların,
KİV-in nümayəndələri iştirak etdilər.
Tədbirdə qonaqlara Dağlıq Qarabağ həqiqətləri, tarixi faktları, erməni təcavüzü, təcavüzün ağır
nəticələri, Xocalı və 31 mart soyqırımları barədə məlumatlar, münaqişə ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının,
Avrop Şurasının və BMT-nin müvafiq qətnamələri və bu qətnamələrə indiyənədək Ermənistan dövləti tərəfindən
əməl edilməməsi barədə ətraflı məlumat verilib və Xocalı faciəsinə, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunan
videoroliklər nümayiş etdirilib.
Bundan əlavə, İslam Konfransı Təşkilatının Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası dialoq üzrə baş
koordinatoru xanım Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan "Xocalıya Ədalət" beynəlxalq məlumat və təşviqat
kampaniyası çərçivəsində Xocalıya Ədalət rep üslublu video rolikin Bolqarıstanın bir sıra tele və radio
kanallarında səsləndirilməsinə nail olunub, həmçinin tədbir və Xocalı faciəsi haqqında məlumat bolqar
KİV-də yayılıb. Qeyd etdiyimiz bu və digər tədbirlər və görülən işlər Bolqarıstanda yaşayan çoxsaylı (30 mindən
artıq) erməni milləti tərəfindən böyük narahatçılıq hissiylə qarşılanır. Burada nəşr olunan erməni qəzetində
tədbir haqqında məlumat yayılıb. Bundan əlavə, tədbirdə iştirak etmiş bəzi ermənipərəst televiziyakanallarının
müxbirləri tərəfindən Dağlıq Qarabağla bağlı verilən provokasiya xarakteri daşıyan suallara konkret tarixi
faktlara əsaslanan ədalətli cavablar verilib və bu da həmin kanallarda göstərilib.
“Paralel”.-2015.-9 oktyabr.-№ 180.-S.10.
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“Maliyyəsiz diaspor qanadsız quşa bənzəyir”

Fuad Hüseynzadə
Ramiz Əmirli: “Lobbiçiliyi səfirliklərlə sıx əməkdaşlıq etmədən gücləndirmək mümkün deyil”
Müsahibimiz Ramiz Əmirli 1984-cü ildən Macarıstanda yaşayır. İki oğlu var. Böyük oğlu Rüstəmin 25
yaşı var, şairdir və iki seir kitabı çapdan çıxıb. 23 yaşlı kiçik oğlu Davud isə Budapeşt Universitetində
mühəndislik ixtisası üzrə təhsil alır. Ramiz Əmirli özü isə “Qardaşlıq” Macar-Azəri Birgə Cəmiyyətinin sədri
olaraq aktiv diaspor üzvlərindəndir.
-Vətəndən uzaqda yaşamaqla nəyi itirib və nəyi qazanıbsız?
- Öncə, bütün millətimizi, eləcə də dost-tanışları salamlayıram. “Vətəndən uzaqda yaşamaqla nəyi itirib,
nəyi qazanmışam” sualı çox çətin bir sualdır, amma buna səmimi cavab verəcəm. Bunun həm üstünlükləri, həm
də üstün olmayan tərəfləri var. Artıq, zaman min illərlə bundan öncəki zaman deyil. Bəşər övladı üçün Yer
kürəsinin hər bir guşəsi elə onun üçün də vətən ola bilər. Bunu ona heç kim qadağan edə bilməz. Yetər ki,
kimsə bunu istəsin. Qazandıqlarım ancaq və ancaq yaxşı dostlardır. Demək olar ki, bütün millətlərdən dosttanışlarım var. Macarların bir sözü var, deyirlər ki, ən varlı insan yaxşı dostu olan insanlardır. Bəlkə də, burada
bir həqiqət var. Mənim Macarıstanda çox yaxşı dostlarım var. Onlar da mənimlə bərabər Azərbaycan üçün
əllərindən gələni ediblər. 1994- cü ilin dekabrın sonunda keçirilən “Budapeşt” sammitinə mərhum Prezidentimiz
Heydər Əliyev də dəvətli idi. Bundan istifadə edərək o zaman macar dövlət xadimləri və biznesmenləri ilə
cənab Prezidentimizin görüşlərini təşkil etmişdik. Sonra da Heydər Əliyev cənablarının təklifi əsasında ATƏTin sədri seçilən Macarıstanın xarici işlər naziri Kovacs Laszlonun Azərbaycana səfərinə nail olmuşduq. O
zamanlar üçün bu, heç də az bir şey deyildi. Hətta 1996-cı ildə Rumıniyada “Buxarest” sammiti ərəfəsində
mərhum Prezidentimiz Heydər Əliyevlə təkrar görüşümüz zamanı gələcəkdə Macarıstanda və qonşu Avropa
ölkələrində lobbimizi qurmaq və qüvvətləndirmək barədə ulu öndərimizdən bəzi təkliflər də almışdıq. O
zamanlar hələ ölkəmiz çox ağır bir şəraitdə idi. Sabitlik belə yox idi. Prezidentimizin təklifini nəzərə alaraq
Macarıstandan Azərbaycana 775.000 ABŞ dolları dəyərində ərzaq məhsulları göndərmişdik.
Vətəndən uzaqda yaşamağın yeganə çətinliyi istər- istəməz dünyaya göz açdığın doğma el-oba, qohuməqrəba üçün darıxmağındır. Cənnət belə, olsa, heç bir qərib ölkə vətənin yerini verə bilməz. Vətəni heç nə
ilə əvəzləmək olmaz. Üstünlüyü isə ondadır ki, qərib bir ölkədə öz millətini təmsil edirsən. Çalışırsan ki, sənin
də millətini burada tanısınlar, onun mədəniyyətini, kimliyini və varlığını burada da hiss etsinlər.
Kimliyindən asılı olmayaraq vətəndən gələn hər hansı bir soydaşımızın az da olsa, bir yardımçısı olmağın
bizdə yaratdığı təəssüratlar elə bizə bəs edir.
- Rəhbərlik etdiyiniz təşkilat Macarıstanda soydaşlarımızı bir araya toplaya bilibmi?
-Mənim rəhbərlik etdiyim “Qardaşlıq” Macar-Azəri Birgə Cəmiyyəti 2011- ci ildən fəaliyyət göstərir. Həmişə
çalışmışıq ki, vətənimizi, hökumətimizi layiqincə təmsil edək. Ölkəmiz haqqında kitablar çap etdirib burada
pulsuz paylamışıq. Azərbaycanda baş tutan “Avroviziya” və ilk Avropa Oyunlarından öncə onların təbliğatları
ilə məşğul olmuşuq. Əlbəttə ki, bütün bunları imkanımız çərçivəsində etmişik. Çox sağ olsun, bütün səfirlik
işçilərimiz və eləcə də səfirimiz Pr. Vilayət Quliyev, onlar həmişə burada yaşayan bütün azərbaycanlılara
ən yüksək səviyyədə lazımi köməklikləri göstərirlər. Səfirimiz Vilayət müəllim isə çox gözəl bir
şəxsiyyətdir; həm dilçi, həm tarixçi, həm alim. Bu insan mən deyərdim ki, bütün qabiliyyətlərə malikdir. Əsl
səfir məhz belə olmalıdır. Səfir ölkəsini hərtərəfli təmsil etməyi bacarmalıdır. Bütün təbirlərimiz səfirliyimizlə
həmişə birgə həyata keçirilir. Hamımızın bir amalı var: xalqımıza, hökumətimizə birgə xidmət etmək. Biz
azərilər Macarıstanda, onsuz da bir o qədər çox deyilik, amma lazım olanda lazımi yerdə lazımi sözümüzü
çatdırmaq qüvvəsinə malikik.
-Bu gün vacib məqamlardan biri də diasporun siyasiləşməsidir. Macarıstandakı diasporumuzun bu baxımdan
hansı aktivliyi var?
-Bu gün diaspor üzvlərinin fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin aparıcı dövlət xadimlərilə sıx təmasda
olmaları daha vacibdir. Diasporun həmin ölkənin aktivləri ilə olan əlaqələri indi çox şeyi dəyişə bilir. Fikir
verin, erməni və yaxud israillilərin dünya səviyyəsində təsir qüvvələrinə! Onlar uzun illərdir bu işin təməlini
qoyublar, indi də səmərəsini görürlər. Çox sevindirici haldır ki, son zamanlar Prezident İlham Əliyevin və
qardaş dövlətimiz Türkiyənin Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın türk-azəri lobbilərinin birgə fəaliyyəti
haqqında səsləndirdikləri fikirlər və verdikləri qərarlar bizləri çox ruhlandırır. Artıq, hamılıqla bilirik ki, bütün
türkdilli dövlətlərin lobbiləri xaricdə birləşib birgə fəaliyyət göstərməliyik. Onda daha çox nəticələr əldə
edərik. Son zamanlar Macarıstanda bu ideyaya bütün türkdilli dövlətlərin nümayəndələri qoşulublar; qazaxlar,
türkmənlər, tatarlar və sairə.
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Biz sayca az da olsaq, Macarıstanda istənilən səviyyədə çox gözəl əlaqələrimiz var. Elə götürək iki ölkə
arasında son zamanlar hərtərəfli əlaqələri. Hər iki dövlət başçılarının qarşılıqlı olaraq bir- birilərinin ölkəsinə
səfərləri; həm rəsmi, həm də qeyri-rəsmi. İki macar şəhəri olan Gyöngyöş və Tisavaşvar şəhərlərindən biri Şuşa,
digəri isə Ağdam şəhəri ilə qardaşlaşmış şəhərlər olublar. Təbii ki, bütün bu gözəl əlaqələrin yaranması üçün
uzun illər lazım gəlib. Yuxarıda qeyd etdiyim kimi, ulu öndərimizin təklifi əsasında 1994- cü ildən biz buna start
vermişik.
-Azərbaycanın xaricdə lobbiçiliyini necə gücləndirmək olar?
-Avropadakı lobbimizin zəifliyinin səbəbi hamımıza aydındır, məncə. Hamı bilir ki, çətinliyimiz ancaq və
ancaq maddi çatışmazlığımızdır! Mən istərdim ki, lobbiyə köməkliyi bütün ölkələrdə məhz həmin ölkədə
fəaliyyət göstərən səfirliklərimizə versinlər. Lobbiçiliyi, onsuz da səfirliklərlə sıx əməkdaşlıq etmədən
gücləndirmək mümkün deyil. Səfir orada yaşayan soydaşlarımızın hamısını yaxından tanıyacaq və onlarla
birgə uğurlu addımlar atmağın yollarını birgə axtarıb tapacaqlar. Həm də orada uzun müddət yaşayan
soydaşlarımız da lazımi köməklikləri səfirliyimizə göstərəcək. Birgə olaraq da aktivliyimizi daha da qaldırarıq.
- Deyirsiz ki, lobbiçilik üçün maliyyə lazımdır. Bu işə təkcə maliyyə yetərmi? Bəs, diasporun birliyi,
həmrəyliyi əsas deyilmi?
- Əlbəttə ki, diasporun birliyi gözəl olardı. Niyə də birləşməyək. Amma bütün bunların arxasında təmiz
niyyət və vətənə sevgi dayanmalıdır. Mən deyərdim Macarıstandakı diasporumuz heç də zəif deyil. Amma daha
da qüvvətli olmaq lazımdır! Maliyyə çətinliklərimiz var, mən deyərdim, özü də çox. Mən indi durub onları
sadalamayacağam. Onları düzəltmək lazımdır, sadalamaq yox. Yenə deyirəm, lazım olanda haradasa sözümüzü
deyə bilirik. Adicə bir misal çəkim sizə. Zabitimiz Ramil Səfərova Budapeştdə məhbus həyatı keçirərkən həmişə
mənəvi və lazım olanda maddi dayaq olurduq. Qərib bir yerdə həbsxanada olmaq heç kimə qismət olmasın.
Onunla mütəmadi olaraq telefon əlaqələrim var idi. Lazımi şeyləri ona çatdırırdım, hətta ona həbsxanada
kompüter də təşkil etmişdik, çünki o, tərcümələr edirdi. O kompüteri Ramil özü ilə vətənə apardı, hələ də yadigar
olaraq saxlayır. Hamı bilir ki, indi dünyada çox işləri görməyə qadir diasporlar var. Bütün bu işlərin arxasında
düşünülmüş siyasət və həm də böyük maddiyat durur. Avropada da Azərbaycan diasporunu mərkəzləşdirmək
olar. Buyursunlar etsinlər, buna ən çox sevinən elə biz olacağıq. Avropa ölkəsinin hansısa birində lobbi
mərkəzimizi yaratsınlar, bizlər də onlara yardımçı olaq. Düşünülmüş proqramlar çərçivəsində də hərəkətimizi
birgə olaraq edək. İnanın ki, onda daha çox nailiyyətlərə imza atarıq. Yoxsa heç kimdən heç bir maliyyə
yardımı almamaqla lobbi qurmaq olarmı? Təbii ki, olmaz. Burada yenə təkrarlayıram, bu işi ancaq və ancaq
səfirliklərə həvalə etmək lazımdır. Səfir təyin edə bilər ki, həmin ölkədə millətini ən yaxşı kim təmsil edə bilər
və ən fəalı kimdir! Maliyyəsiz diaspor qanadsız bir quşa bənzəyir. Onu tutmağa nə var ki, axı o uça bilmir. Buna
bir misal da çəkə bilərəm. Macarların belə bir atalar sözü var: “İt hürər, amma pul danışar”! Məncə, mənasını
açıqlamağa ehtiyac belə, yoxdur, hər şey aydındır. Pul varsa, nəinki Macarıstanda, istəyirsən gedib onun bütün
ətraf ölkələrində də öz aktivliyimizi göstərək.
-Müsahib olduğunuz üçün təşəkkürlərimizi bildiririk.
“Palitra”.-2015.-9 oktyabr.-№ 184.-S.7.
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Azərbaycan-Polşa əlaqələrinin inkişafı X əsrdən başlayıb
Prezidenti İlham Əliyevin Polşaya ilk səfəri Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının daha
da sürətləndirilməsində böyük rol oynayıb
Avropanın mərkəzində yerləşən Polşa respublikasında soydaşlarımız yaşasa da, buradakı Azərbaycan
diaspor təşkilatlarının sayı arzu etdiyimiz səviyyədə deyil. Rəsmi Bakı ilə Varşava arasındakı münasibətlərin
tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan - Polşa əlaqələrinin başlanğıcı bəzi mənbələrdə X əsrdən götürülür.
Polşa Avropa ailəsinə dövlət kimi daxil olan zaman artıq Azərbaycan ipəyi, zərgərlik məmulatları, xalçaları
barədə Polşalılarda ümumi məlumat var idi. Polşalı tacirlər Azərbaycana gəlir, azərbaycanlı tacirlər ilə Polşaya
mal aparıb satırdılar. XVII-XVIII əsrdə Polşadan dini missiyalar Azərbaycana gəlir. Diplomatik münasibətlər
XV əsrdən qurulduğundan, polşalı missionerlər katolik təriqətini yaymaq üçün ölkəmizə azad səfər edə
bilirdilər. Azərbaycanlı müğənnilərin və musiqiçilərin Polşada səs yazdırması, elm-təhsil dalınca gəlməsi, ticari
əlaqələr Polşa ilə Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında böyük rol oynayıb. XX əsrin əvvəllərindən isə
Polşaya ilk azərbaycanlı mühacirlər köçməyə başlayırlar ki, onların da əksər hissəsini cənublu soydaşlarımız
təşkil edib. Lakin II dünya müharibəsi bu ölkədə məskunlaşan şimallıların sayının artmasına səbəb oldu. Təəssüf
ki, Polşada yaşayan azərbaycanlıların bir hissəsinin milliyyətinin rus, türk və iranlı göstərilməsi burada yaşayan
azərbaycanlıların təqribi sayını müəyyən etməyə mane olur. Polşada azərbaycanlılar Varşava, Qdansk, Plotsk
və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Polşada Azərbaycanla bağlı bir çox mənbələr və sənədlər var. Abbasqulu
ağa Bakıxanovun, Məmməd Əmin Rəsulzadə və digər ədiblərimizin əsərlərindən Polşa barəsində məlumat əldə
etmək olar. Polyak dilində Azərbaycan dastanları, şerləri, nağılları hazırda buranın arxiv və kitabxanalarında
saxlanılır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Polşada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sayı məhduddur. Bu
ölkədəki diaspor təşkilatlarından biri Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyətidir.
Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyəti 2009-cu ildə təsis olunub. Birlik Cəmiyyəti əsasən Varşava və ətraf
şəhərlərdə yaşayan həmyerlilərimizi özündə cəmləşdirir. Cəmiyyətin yeni yaranmasına rəğmən yerli
ictimaiyyətə uğurla inteqrasiya olunur, mövqeyimizi yerli idarəetmə strukturlarına çatdıra bilir. AzərbaycanPolşa Birlik Cəmiyyəti Azərbaycan reallıqlarından, tariximizdən, mədəniyyətimizdən Polşa ictimaiyyətinin
xəbər tutması istiqamətində də işlər görülür. Bu baxımdan cəmiyyət Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, onun ağrılı nəticələri, ərazilərimizin 20 faizinin erməni işğalı altında olmasına dair həqiqətlərin
Polşa xalqına çatdırılmasında xeyli nailiyyətlər əldə edib.
Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyətinin nailiyyətlərindən biri də Avropa Parlamentinə üzv olan polşalı
deputat Tomas Porebanın ("Qanun və Ədalət" Partiyasının üzvü) 2010-cu ilin dekabrında Dağlıq Qarabağa
Azərbaycanın icazəsi olmadan getməsinin tənqidi və bununla bağlı protest aksiyalarıdır. Tomas Porebanın
məxsus olduğu partiyanın rəhbərliyinə, onun özünə və müxtəlif şəhərlərdə olan bürolarına AzərbaycanPolşa Birlik Cəmiyyəti öz etirazını bildirib. Bununla bağlı başqa partiyalara da bu cür hərəkətlərin beynəlxalq
qanunlara və Polşa dövlətinin xarici siyasətinə zidd olduğu çatdırılıb. Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyətinin
sədri Nəbi İbadovdur. Polşada fəaliyyət göstərən digər bir təşkilat "Qafqaz Evi"dir. "Qafqaz Evi" Polşada 2007ci ildən fəaliyyət göstərir. Cəmiyyət Qafqaz xalqları arasında anlaşma və əməkdaşlığa yardım üçün birləşən
fiziki şəxslərin istəyi əsasında qurulub. Cəmiyyətin məqsədi Qafqaz regionuna məxsus tarix, ənənə, mədəniyyət,
iqtisadiyyat haqqında biliklərin və aktuallıq kəsb edən ictimai-siyasi vəziyyətin yayılması, regionda inkişaftəbliğ proqramların dəstəklənməsidir. Cəmiyyətin fəaliyyəti Polşa və Qafqaz xalqları arasında, xüsusən
Gürcüstan və Azərbaycanla birgə elmi, elmi-texniki, mədəni, təhsil, ictimai və siyasi əməkdaşlığın
yaradılmasına yönəldilib. "Qafqaz Evi"nin sədri Hicran Əliyevadır.
Diaspor ilə İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Polşanın paytaxtı
Varşavada "Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasında diaspor təşkilatlarının
rolu" mövzusunda konfrans keçirilib. Konfransda Polşanın dövlət, qeyri-hökumət təşkilatlarının, Azərbaycanın
bu ölkədəki səfirliyinin, türk icma və birliklərinin, digər azsaylı xalqların və Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
nümayəndələri iştirak ediblər. Polşalı hüquqşünaslar soydaşlarımıza onların hüquqları, gələcəkdə təşkilatlanma
sahəsində görülməsi zəruri olan işlər, bu sahədə Polşa hökumətinin verə biləcəyi dəstək və bütün bunları
tənzimləyən hüquqi sənədlər barədə ətraflı məlumat veriblər. Tədbirdə iştirak edən Dövlət Komitəsinin
əməkdaşları komitənin xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması istiqamətində müxtəlif ölkələrdə
gördüyü işlər barədə danışıblar. Tədbirdə Dövlət Komitəsinin sifarişi ilə çəkilən "Biz Azərbaycanlıyıq" filmi
nümayiş olunub. Polşada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin
artırılması məqsədi ilə onların vahid mərkəzdə birləşdirilməsi məsələsi də müzakirə mövzusu olub. Bu
məqsədlə Polşa Azərbaycanlıları Assosiasiyasının yaradılması qərara alınıb.
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Tədbirin sonunda Azərbaycanın Polşadakı səfirliyinin təqdim etdiyi 31 mart - Azərbaycanlıların soyqırımı
ilə əlaqədar bəyanat oxunub və konfrans iştirakçılarının imzası ilə hadisəyə düzgün qiymət verilməsi üçün
Varşavada fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların təmsilçiliklərinə, xarici ölkələrin səfirliklərinə və Polşanın
müxtəlif dövlət qurumlarına göndərilib. Polşada Azərbaycan diasporunun fəal üzvi Nail Əhmədin Polşa
Azərbaycan diplomatik əlaqələrindən bəhs edən geniş məqaləsi dərc olunub. Dörd pilləli məqalənin müəllifi
Nail Əhməd bildirib ki, məqalənin birinci hissəsində 15-ci əsrdə Uzun Həsənlə Polşa Hökmdarı Yagollanın sıx
diplomatik münasibətlərindən bəhs edilir. İkinci hissədə isə Azərbaycan Demokratik Respublikasının banisi
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə Polşanın Lideri Jozef Pilsudski ilə fransızca məktublaşaraq, diplomatik
əlaqələrin dərinləşməsindən danışılır. Üçüncü mərhələdə isə 1997-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər
Əliyevin Polşaya rəsmi səfəri, ikitərəfli münasibətləri tənzimləyən hüquqi-normativ bazanı genişləndirməklə,
qarşılıqlı əməkdaşlığı daha da möhkəmləndirilməsindən bəhs edilir.
Bunun nəticəsi idi ki 1999-cu ilin oktyabrında Polşa Prezidenti A.Kvasnevskinin Azərbaycana rəsmi
səfər etdi və 2000-ci ildə Milli Məclisdə Azərbaycan–Polşa parlamentlərarası işçi qrupunun yaradıldı.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2005-ci ilin martında Polşaya ilk səfəri məqalənin dördüncü pilləsində
dayanır. Bu səfər zamanı imzalanan sənədlər iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə böyük zəmin
yaradıb. Polşa ilə Azərbaycan arasında müdafiə, gömrük və iqtisadi sahədə əməkdaşlıq barədə sazişlərin
imzalanması Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasının daha da sürətləndirilməsində böyük rol oynayıb.
Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi və Bakı şəhər Xəzər rayon İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə Varşava
şəhərində yerləşən "Saska Kempa" Mədəniyyət Mərkəzində "Azərbaycan muğamı" adlı konsert təşkil olunub.
Səfirlikdən verilən məlumata görə, konsertdə Azərbaycan diasporunun üzvləri, Polşa Xarici İşlər Nazirliyinin
əməkdaşları, Pruşkuv rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı və idarə heyəti, Nadajın qəsəbəsinin şura rəhbəri və
Varşava ictimaiyyətinin üzvləri iştirak ediblər. Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənov, Xəzər rayon
İcra Hakimiyyətinin başçısı Gülağa İslamov və Polşanın Pruşkuv rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Eljbieta Smolinskaya tədbirdə çıxış edib və ölkələrimiz arasında mövcud əlaqələrdən, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkənin son illər əldə etdiyi uğurlardan və aparılan quruculuq işlərindən
danışıblar.
Bakı şəhərinin Xəzər rayonunu təmsil edən incəsənət xadimləri bir saat ərzində Azərbaycan muğamını ifa
edib və milli rəqslərimiz iştirakçıların diqqətinə təqdim olunub. İncəsənət xadimlərinin ifası iştirakçılar
tərəfindən alqışla qarşılanıb. Sonda azərbaycanlı və polyak tamaşaçılar birgə yallı rəqsi ilə konserti
yekunlaşdırıblar. Sonda Polşa və Azərbaycan mətbəxi təamlarından ibarət ziyafət verilib. Azərbaycan
Respublikasının Polşadakı səfirliyi və Azərbaycan-Slavyan Gəncləri Assosiasiyası (ASGA) Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının ildönümünə həsr olunan tədbir keçirib. Tədbirdən öncə
Polşada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin Varşavanın Mərkəzindən səfirliyə doğru VeloTuru reallaşıb.
Azərbaycan bayrağı ilə bəzədilən velotur iştirakçıları bir neçə kilometr qət etdikdən sonra səfirliyə daxil
oldular. Tədbiri Azərbaycan Respublikasının Polşadakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Həsən Həsənov açaraq
Ulu Öndər Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən danışıb: "Heydər Əliyev birinci dəfə hakimiyyətə gələndən
sonra Azərbaycan iqtisadiyyatında yeni bir səhifə açıldı. Bütün sahələr inkişaf etməyə başladı. 90-cı illərin
əvvəllərində isə Azərbaycanda baş verən hadisələrin fonunda ölkəmizi yalnız və yalnız Heydər Əliyev kim
nadir şəxsiyyət xilas edə bilərdi. Onun ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı isə məhv olmaq təhlükəsində olan
Azərbaycanı xilas etdi. Onun yaratdığı, formalaşdırdığı siyasi və iqtisadi kurs Cənab Prezident İlham Əliyev
tərəfindən uğurla davam etdirilir". Daha sonra ASGA-nın sədri Səbuhi Abbasov çıxış edərək Ümummilli
lider Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışını Azərbaycan üçün böyük qurtuluş
olduğunu deyib: "Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi ən önəmli islahatlardan biri də gənclər siyasətinin və
proqramının işlənib hazırlanması oldu. Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə ilkin mərhələdə Gənclər Nazirliyinin,
Gənclər forumunun və Gənclər gününün təsis edilməsi sağlam gələcəyə hesablanmış bir addım idi. Bu siyasət
bu gün də davam edir. Cənab Prezidentin təşəbbüsü ilə gənclərin müxtəlif təklif və layihələrinin reallaşdırılması
məqsədi ilə 7 istiqamətdə müxtəlif fondlar yaradılıb. Bu gün Azərbaycan gəncliyi informativ və innovativ
biliklərinə görə dünyada ön sıradadırlar. Bu da imkan verir ki, düşmənin bütün hücumlarını anındaca dəf edək".
“Paralel”.-2015.-13 oktyabr.-№ 182.-S.10.
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Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva vilayəti üzrə
regional bölməsinin sədri, Rusiyanın əməkdar inşaatçısı, iş adamı Əlizaman Rəhimovu "Dostluq"
ordeni ilə təltif edib
Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva vilayəti üzrə regional
bölməsinin sədri, Rusiyanın əməkdar inşaatçısı, iş adamı Əlizaman Rəhimovu "Dostluq" ordeni ilə təltif edib.Bu
barədə Rusiya prezidentinin hüquqi informasiya portalında məlumat verilib. Rusiya Prezidentinin sərəncamında
bildirilir ki, Ə.Rəhimov ali dövlət mükafatına əmək fəaliyyətindəki uğurlar və vicdanlı fəaliyyətinə görə layiq
görülüb.
Xatırladaq ki, Ə. Rəhimov Moskva vilayətində fəaliyyət göstərən "Günay" istehsalat-kommersiya şirkətinin
direktoru vəzifəsində çalışır.
13 oktyabr 2015
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Azərbaycanı dünyaya tanıdan azərbaycanlılar
Ölkəmizdə gənc nəsil həmin insanları yetərincə tanıyırmı?
Azərbaycan diasporunun onlarla görkəmli nümayəndələrinin adı bütün dünyaya bəllidir. Amma ölkəmizdə
gənc nəsil həmin insanları yetərincə tanımır. Bu boşluğu aradan qaldırmaq üçün həyata keçirdiyimiz layihə
çərçivəsində həmin görkəmli diaspor nümayəndələrimiz haqqında məlumat verməyi qərara aldıq. Sufi
nəzəriyyəsinin görkəmli nümayəndələrindən sayılan, müəyyən illərdə bu təriqətə rəhbərlik edən alim və şair
kimi tanınan Baba Kuhi bəzi mənbələrə görə 933-cü ildə Bakıda doğulub. Belə hesab olunur ki, o, məşhur
mütəfəkkir, ilahiyyatçı və şirvanşah Mənuçöhrün vəziri Pir Hüseyn Şirvaninin doğmaca qardaşıdır. Baba Kuhi
yüz ildən artıq yaşayıb və 1074-cü ildə Şiraz şəhərində vəfat edib. Baba Kuhinin bütöv adının yazılışında da
müəlliflərin fikirləri fərqlənir. Ancaq ümumi qənaətə görə, onun bütöv adı belə göstərilir: Əbu Abdullah
Məhəmməd ibn Abdullah ibn Übeydullah ibn Bakuyə. Bəzən bu ada Şirazi, yaxud Nişapuri ləqəbi də artırılır.
Bu, onunla bağlıdır ki, Kuhi uzun müddət Şirazda və Nişapurda yaşayıb. Baba Kuhi ilk təhsilini ilahiyyatçı
atasından alıb. Hələ gənc yaşlarından müstəqil həyat tərzinə və səyahətlərə üstünlük verən Baba Kuhi qardaşı ilə
mübahisədən sonra əvvəlcə Pirsaat düzündə, sonra isə müqəddəs Babadağ (bir çox tədqiqatçılar belə hesab
edirlər ki, bu dağın adı baba Kuhinin şərəfinə verilib) yaxınlığında məskunlaşıb.
Sonralar o, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə, o cümlədən İrəvana və başqa şəhərlərə səfərlər edib, alimlərlə
görüşüb, müqəddəs yerlərə ziyarətə gedib. Bəzi məlumatlara görə o, 988-90-cı illərdə bir müddət Şirvanda
qalıb. Ruhani-alim kimi nüfuzu artan Baba Kuhi mühəddis-hədislər tərtibçisi olmaq arzusunda olub. Lakin
yeni hədislər toplamaq üçün çox gəzmək, başqa ölkələrdə yaşayan mühəddislərlə görüşüb-danışmaq lazım
gəlirdi. Abdullah Ənsarı onun sözlərinə əsaslanaraq yazır ki, "Bakuvi otuz min hekayət və üç min hədis yığıb".
Bakuvi Şirazda Əbu Abdullah ibn Xəfifin yanında təhsilini artırmağa bir neçə il sərf edib. Görünür, məhz onun
təsiri altında Bakuvi sufi olur. Tədqiqatçılar göstərirlər ki, 981-82- ci illərdə Xəfıf dünyasını dəyişdikdən sonra
Bakuvi yenidən səyahətlərə çıxıb.
O, məşhur elm mərkəzlərinə, o cümlədən Bağdada səfər edib. Sonra XXI əsrlərdə sufi təliminin
başlıca yayılma nöqtəsi sayılan Nişapura gəlib çıxıb. Mənbələrdə Bakuvinin Xorasan alimi Əbu Əbdər- Rəhman
Sullami və Əbül Qasim Qüşeyri ilə dostluğu, Əbu Abbas Nəhavəndi ilə elmi mübahisələri (həmin
mübahisələrdə Nəhavəndi Bakuvinin üstünlüyünü etiraf edib), həmçinin o dövrdə böyük populyarlıq qazanmış
sufi şeyxi Əbu Səid ibn Əbul-Xeyrlə birbaşa təmaslarda olması barədə də məlumatlar verilib. Sullami öldükdən
sonra sufi təriqətinə başçılıq Bakuviyə keçir ki, bu da onun yüksək nüfuzundan xəbər verir. Lakin hələ də
müəmmalı qalan səbəblər üzündən bircə il sonra o, Nişapurdan Şiraza köçüb. Şiraz yaxınlığındakı dağlarda,
Cəfərabad kəndində Karst mağaralarından birində məskən salan Bakuvi ömrünün son illərini burada ibadətlə
məşğul olmaqla keçirib. Mənbələrə görə, Baba Kuhinin əsas əsərləri də burada yaranıb.
Tərki-dünya alimin şöhrəti bütün Şərqə yayılıb, dünyanın müxtəlif yerlərindən bu müqəddəs insanın yanına
ziyarətə və məsləhətə gəliblər. Tanınmış coğrafiyaşünas N.K. Kərəmovun yazdığına görə, şair- alimin dəfn
olunduğu yer onun şərəfinə Baba Kuhi adlandırılır. Şərqin Nizami Gəncəvi, Sədi, Hafiz Əbdürrəhman Cami,
Nəsimi, Seyid Əzim Şirvani kimi dahi sənətkarları ona şeirlər həsr edib, öz əsərlərində Baba Kuhini
xatırlayıblar. Dərin hərbi biliyə malik olan polkovnik Cahangir Kazımbəyli 1888-ci ildə Gəncədə anadan
olub. İlk təhsilini doğulduğu şəhərdə alan C. Kazımbəyli ali təhsil almaq üçün Sankt-Peterburq şəhərinə gedib
və burada Hərbi Hava Akademiyasına daxil olub. Beş il orada oxuduqdan sonra ali təhsilli mütəxəssis kimi
orduda xidmət etməyə başlayıb. Birinci dünya müharibəsi başlayan kimi könüllü cəbhəyə gedib. Bu müharibədə
hərbin bir sıra sirlərini öyrəndikdən, müəyyən təcrübə topladıqdan sonra cəbhədən tərxis olunub doğma vətəni
Azərbaycana - Gəncəyə qayıdıb. Burada bir müddət Gəncə alayında briqada komandiri vəzifəsində çalışıb.
Cahangir Kazımbəyli rəşadətli hərbiçi kimi Gəncə qiyamına rəhbərlik edib. Cahangir bəy 1920-ci ilin
mayında, bolşeviklərin hakimiyyəti ələ aldığını eşidən günü Gəncədə bir yandan XI Orduya, digər yandan
Yelendorf (indiki Göygöl) tərəfdən gələn daşnak və bolşevik qüvvələrinə amansız zərbələr vurub. May ayının
24-dən 25-nə keçən gecə artıq şəhərdəki bolşevik ordusunu tərk-silah edib, burada hakimiyyəti ələ alıb. Bir
qədər sonra qiyamın yatırılacağını hiss edən Cahangir Kazımbəyli bədbinliyə qapılmayıb, əksinə nikbinliklə
deyib: "Qoy biz məğlub olaq, lakin qoy düşmən də öz qələbəsinə yüzlərlə, minlərlə meyitlərin üzərindən
addımlayıb keçsin. Qoy 28 may günü tariximizə təkcə müstəqilliyimizin elan olunduğu bir gün kimi yox, həm
də vətən mehrabında böyük qurbanlar günü kimi həkk olunsun. Qoy 28 may günü düşmən amansız
müqavimətlə qarşılaşsın. 28 may gününün ləyaqətli müqaviməti bizim mənəvi qələbəmizi sübut etsin".
Düşmənlər bir həftə gecə-gündüz hücum etdikdən, qədim Gəncəni dönə-dönə artilleriya və pulemyot atəşinə
tutduqdan və minlərlə itki verdikdən sonra artıq müqavimətin mənasız olduğunu görən Cahangir bəy və
silahdaşları 5 iyun gecəsi döyüş mövqelərini tərk ediblər.
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Bundan sonra Cahangir bəy canından artıq sevdiyi doğma vətənindən mühacirət etmək məcburiyyətində
qalıb. Bir müddət Türkiyədə yaşayıb. Burada hərbi işlərdə çalışıb, hərbi məktəbdə dərs deyib. Sonra isə öz
yaxınları və dostları ilə birlikdə Polşaya köçüb. Vətənpərvər polkovnik Cahangir Kazımbəyli 1955-ci ildə vəfat
edib. Ceyhun Hacıbəyli 1891-ci ilin fevral ayında Azərbaycanın dilbər guşələrindən olan Şuşa şəhərində
doğulub. İlk təhsilini bu şəhərdə alan C. Hacıbəyli sonralar Bakı milyonçusu Murtuza Muxtarovun vəsaiti ilə
Sankt-Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub. Sonradan Fransaya gedən həmyerlimiz Sarbonna
Universitetində təhsilini başa vurub. 1916-cı ildə Ceyhun bəy Bakıya qayıdıb və "Kaspi" qəzetində məqalələrlə
çıxış edib. 1917-ci ildə "İttihad" və "Müsəlmanlıq" qəzetlərini redaktə edib.
1918-ci ildə "Azərbaycan" qəzetinın redaktorlarından biri olub. Ceyhun bəy 1919-cu ilin dekabrında
Versal Sülh konfransında iştirak etmək üçün Parisə gedib. Həmin il Parisdə onun fransız dilində "İlk müsəlman
respublikası Azərbaycan" kitabı çapdan çıxıb. Ceyhun Hacıbəylinin "Azərbaycan" qəzetində redaktorluq
fəaliyyəti xüsusilə qeyd olunmalıdır. O, bütün çətinliklərə baxmayaraq, hələ Gəncədə "Azərbaycan"ın ilk
nömrələrini nəşr etdirib, sonra Bakıda onun davamı üçün əlindən gələni əsirgəməyib. "Azərbaycan"ın 1919-cu
ilin 16 yanvarına qədər nəşr edilən 88 nömrəsi, özünün də etiraf etdiyi kimi, C.Hacıbəylinin həyat
salnaməsində unudulmaz bir xatirəyə çevrilib. C.Hacıbəyli Versal Sülh konfransından bir neçə gün əvvəl
oxucularla belə vidalaşıb: "Vətən və millət yolunda əlimdən gələn xidməti və öhdəmə düşən vəzifəni
qəzetimizın müdiri sifətilə ifaya məşğul ikən, vətən övladlarının xahişi və əmrinə müti olaraq Cahan Sülh
konfransına göndərilməklə öhdəmə daha ağır və məsuliyyətli, lakin müqəddəs bir vəzifə düşdü. Bu böyük
xidməti möhtərəm arkadaşlarım ilə bərabər ifa üçün Avropaya getmək lazım olduğuna görə qəzet idarəsi
işindən müvəqqəti olaraq ayrılıb, əziz vətənimizin haqqında var qüvvəmizlə çalışacağımızı əlavə etməyi
və möhtərəm oxucularımı zakəmali-sidq və səmimiyyət ilə xudahafiz deməyi özümə borc bildim". Ceyhun bəy
xatirələrində bu səfərin nəticələrini isə belə nəql edir: "Bundan 32 il əvvəl idarə etdiyim milli "Azərbaycan"
qəzetimizi istəkli qardaşım Üzeyirə həvalə edərək Azərbaycan dövlətinin başqa mədəni millətlər və Sülh
konqresinə toplanmış dövlətlərin ali məclisi tərəfındən rəsmən tanınmasına nail olduq. Missiyamızın üç ay
müddətinə sona yetəcəyini düşünürdük. Həm bizim özümüzə, həm də vətəndə qalanlarımıza üç ayın başa
çatması çox uzun görünürdü. Bilmirdik ki, bir çoxumuz gözəl vətənimizi bir daha görməyəcəyik". "Kaspi"
qəzetinin fəal əməkdaşlarından olan C. Hacıbəyli burada çoxlu məqalələr dərc etdirib. O, məqalələrinin
əksəriyyətini "Dağıstani" imzası ilə yazırdı.
Onun bu qəzetdə çap olunmuş qiymətli məqalələrindən biri "Azərbaycanın rəngləri" adlanır. 1911-ci
ildə işıq üzü görən bu məqalədə yeddi nəfər Azərbaycan şairəsi haqqında qiymətli məlumat verilir. C.
Hacıbəylinin ən böyük əsəri isə "Hacı Kərim" povestidir. Müəllif bu əsəri 1909-1910-cu illərdə rus dilində
yazıb. Əsər "Kaspi" qəzetinin on nömrəsində verilib. O, 1911-ci ildə kitab şəklində buraxılıb və tezliklə fransız
dilinə tərcümə olunub. Povest 1917-ci ildə Azərbaycan dilində çap edilib. C. Hacıbəyli həm də məşhur
tərcüməçi kimi tanınıb. O, Azərbaycan ədəbiyyatının ən məşhur ədiblərinin əsərlərini rus və fransız dillərinə
çevirib. Məhz onun tərcüməsində Ü. Hacıbəyovun "Arşın mal alan" əsəri 1921-ci ildə fransız dilində səhnəyə
qoyulub. Ceyhun bəy Fransada M.F. Axundov, M.Ə. Sabir, Həsən bəy Zərdabi, Hüseyn Cavid, Ü.Hacıbəyov,
C. Cabbarlı və başqa görkəmli Azərbaycan ədibləri haqqında yazılar yazıb. Yüzlərlə məqaləsi, onlarca bədii
əsəri, xeyli tərcüməsi olan, mətbuat və ədəbiyyat tariximizdə misilsiz xidmətləri ilə yadda qalan Ceyhun
Hacıbəyli 1962-ci ildə Parisdə vəfat edib və orada dəfn olunub. 1907-ci ildə Bakı şəhərində dünyaya gələn
Almas İldırımın əsl adı İldırım, ailə ləqəbi isə Almaszadədir. Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan
sonra Almas İldırımın bəy nəslinə mənsubluğu onu Sovet totalitar rejimi tərəfindən həyata keçirilən cəza
tədbirlərinin hədəfinə gətirir. Elə bu səbəbdən də o, Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərq ədəbiyyatı
fakültəsindən xaric edilib. 1926-cı ildə şair Süleyman Rüstəmlə birlikdə "Dün bu gün" adlı şeir məcmuəsinin
müəllifi olur.1928-ci ildə şeirlərində ifadə olunan millətçi fikirlərinə görə İldırım Dağıstana sürgün edilib.
Sürgündə "Dağlardan xatirələr", "Ləzgi elləri", "Krımda axşamlar", "Səlimxan" və "Günah kimdədir?" adlı
şeirlərini yazıb. Dağıstanda qaldığı iki illik sürgündə onun şairlik ilhamı sönməyib, şeirləri Dağıstanın yüzlərlə
vətənpərvərlərinin əllərində dolaşıb. Şairin şeirləri "Dağlara səslənirkən" adı altında kitab kimi nəşr edilib, lakin
əks-inqilabi fikirlər daşıdığı üçün qadağan olunub və tirajı müsadirə edilib. Bundan sonra onu Türkmənistana
sürgün edirlər. Əslində, bu sürgünlər türk dünyasını tanımaqda şairə kömək edib və onun bu baxımdan
dünyagörüşünü genişləndirib. A. İldırımı Türkmənistanda da yaşamağa qoymurlar.1933-cü ilin iyun ayında o,
yenicə evləndiyi həyat yoldaşı Zivər xanımı və üç aylıq körpəsi Azəri də götürüb İrana köçüb, lakin burada da
"bolşevik casusu" damğası ilə təqib və təzyiqlərə məruz qalıb. Bir müddət həbsdə yatdıqdan sonra Almas
İldırım İranda qala bilməyərək, Türkiyəyə gedib və 1934-cü ildə Türkiyə vətəndaşlığına qəbul edilib. 1952-ci
ilin 14 yanvarında böyrək xəstəliyindən vəfat edib.
“Paralel”.-2015.-14 oktyabr.-№ 183.-S.10.
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Ukraynanın Xarkov şəhərində fəaliyyət göstərən “Dostluq” cəmiyyətinin sədri, texnika elmləri
doktoru, professor Murad Ömərov Xarkov Milli Radioelektronika Universitetinin beynəlxalq
əlaqələr üzrə prorektoru təyin edilib
Ukraynanın Xarkov şəhərində fəaliyyət göstərən “Dostluq” cəmiyyətinin sədri, texnika elmləri doktoru,
professor Murad Ömərov Xarkov Milli Radioelektronika Universitetinin beynəlxalq əlaqələr üzrə prorektoru
təyin edilib. Murad Ömərova müxtəlif ölkələrin təhsil müəssisələri ilə elmi əlaqələri genişləndirmək, elm, təhsil
layihələrini və bu sahədə təcrübə mübadiləsini inkişaf etdirmək həvalə olunub.
Qeyd edək ki, 1963-cü ildə Kürdəmir rayonunda doğulan Murad Ömərov 35 ildir Xarkovda yaşayır. Hazırda
çalışdığı universitetin məzunu həmyerlimiz, burada namizədlik və doktorluq dissertasiyaları mudafiə edərək elmi
fəaliyyətini davam etdirib.
2005-ci ildə Belarus, Rusiya və Ukrayna tətbiqi radioelektronika Akadamiyalarının akademiki seçilən
Murad Ömərov onlarla elmi işin müəllifidir, onun ixtiraları xalq təsərrüfatının müxtəlif sahələrində uğurla tətbiq
olunur. Radioelektronika sahəsinə verdiyi böyük töhfələr və elmin inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə
həmyerlimiz Ukraynanın Təhsil Nazirliyi və müxtəlif qurumları tərəfindən müxtəlif mükafatlarla təltif edilib.
M.Ömərov 2009-cu idən Xarkov Milli Radioelektronika Universitetində dekan vəzifəsində çalışır.
Elmi-pedaqiji fəaliyyəti ilə yanaşı, M.Ömərov diaspor sahəsində xeyli işlər görüb. Onun rəhbərlik etdiyi
Ukrayna-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Xarkovdakı azərbaycanlıların təşkilatlanması, milli adət-ənənələrin
qorunub saxlanması, iinkişaf etdirilməsi, eləcə də iki xalq arasında mədəni-iqtisadi əlaqələrin möhkəmlənməsi
istiqamətində bır sıra layihələr həyata keçirib. M.Ömərov diaspor sahəsindəki xidmətlərinə görə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin sərəncamına əsasən “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.
15 oktyabr 2015
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Nazim İbrahimov: "Bu il daha bir neçə ölkədə Xocalı şəhidlərinin xatirəsinə abidə ucaldılacaq"
Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2015-ci ildə Ermənistan hökuməti, erməni diasporu və
lobbisinin qondarma erməni soyqırımının 100 illiyi ilə əlaqədar planlaşdırdığı kampaniyalara qarşı əks
tədbirlərin təşkilinə, ermənilərin Azərbaycan xalqına qarşı törətdiyi vəhşilikləri, o cümlədən Qarabağ, xüsusilə
Xocalı həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasına və qəbul edilməsinə xüsusi önəm verəcək”. Bunu
APA-ya eksklüziv açıqlamasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov deyib. N.
İbrahimov qeyd edib ki, erməni diasporuna qarşı effektiv mübarizə tədbirləri ilə bağlı artıq Komitə xüsusi
fəaliyyət planı tərtib edib, fəaliyyət planında bır sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Komitə sədrinin sözlərinə görə, Azərbaycanın xaricdəki diaspor təşkilatları ermənilərin qondarma
soyqırımı iddialarının 100 illiyi ilə bağlı fəaliyyətini türk diasporu ilə koordinasiyalı şəkildə quracaq:
“Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğalı faktı və Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması
Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin əsas prioritetləri olaraq qalır. Bu il daha bir neçə ölkədə Xocalı
şəhidlərinin xatirəsinə abidə ucaldılacaq”. Komitə sədri bildirib ki, 2015-ci ildə Bakıda keçiriləcək I Avropa
Olimpiya oyunları ilə əlaqədar Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə turizm potensialının, iqtisadiyyatının və zəngin
mədəni irsinin təbliği məqsədilə müxtəlif kampaniyaların təşkili də nəzərdə tutulub: “Fevral ayında isə Avropa
Azərbaycanlıları Konqresinin V Qurultayının da keçirilməsi planlaşdırılıb”. N. İbrahimov qeyd edib ki, bu ilin
aprel ayında Bakıda Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, Madrid Klubu və digər
beynəlxalq qurumların təşkilatçılığı ilə III Müştərək Cəmiyyətlər Forumu, buna qədər isə fevral ayında Brüsseldə
“Avropada etimadın bərpa olunması” mövzusunda konfrans da təşkil olunacaq.
15 oktyabr 2015
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Azərbaycanın Litvadakı səfirliyində bu ölkənin Klaypeda şəhərində fəaliyyət göstərən “Azəris”
cəmiyyətinin üzvləri və “Bazar günü məktəbi”nin şagirdləri ilə görüş keçirilmişdir
Oktyabrın 16-da Azərbaycanın Litvadakı səfirliyində bu ölkənin Klaypeda şəhərində fəaliyyət göstərən
“Azəris” cəmiyyətinin üzvləri və “Bazar günü məktəbi”nin şagirdləri ilə görüş keçirilmişdir. Görüşdə Klaypeda
şəhərində yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyəti, üzləşdiyi problemlər, təşkilatın planları barədə geniş müzakirə
aparılmışdır.
16 oktyabr 2015
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Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Gününə həsr olunan bir sıra tədbirlər keçirilmişdir
Oktyabrın 18-də Moskvada Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyasının (ASGA) Rusiya nümayəndəliyi
və Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişaf və İntibah Fondu tərəfindən Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Gününə
həsr olunan “Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisidir” mövzusunda esse
müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılmışdır.
Müsabiqənin keçirilməsində məqsəd Heydər Əliyev irsi, Ulu Öndərin Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlərin möhkəmlənməsində və inkişafında xidmətləri barədə rusiyalı və azərbaycanlı gəncləri
məlumatlandırmaq, iki xalq arasındakı dostluq münasibətlərinə töhfə vermək idi. Litvanın Klaypeda şəhərində
fəaliyyət göstərən “Azəris” diaspor təşkilatı oktyabrın 20-də Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi gününü qeyd
etmişdir. İcmanın sədri Əliağa Məmmədov tərəfindən bildirilmişdir ki, 1918-ci ildə yaradılmış Azərbaycan
Demokratik Respublikası cəmi 23 ay yaşasa da, 73 il sonra ölkəmiz yenidən öz müstəqilliyinə qovuşmuş, 1991ci il oktyabrın 18-də isə Azərbaycanın SSR Ali Soveti “Dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktını” qəbul
etmiş və bununla da Azərbaycanın tarixində yeni səhifə açılmışdır.
18 oktyabr 2015
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Ölkəmizi dünya səviyyəsində tanıdan azərbaycanlılar
Heydər Əliyev: "Sizin nümunəvi həyat yolunuz heyranlıq hissləri doğurur, böyüməkdə olan nəsil üçün
örnək rolunu oynayır"
Bu sayımızda bütün dünyada məşhur olan diaspora nümayəndələrimizin təqdimatını davam etdiririk.
Xəlilbəy Hacıbaba oğlu Xasməmmədov 1875-ci ildə Gəncədə anadan olub. Orta təhsilini Gəncə klassik
gimnaziyasında aldıqdan sonra Moskva Universitetinin Hüquq fakültəsinə daxil olub və 1902-ci ildə həmin
ali məktəbi bitirib. O, 1902-1907-ci illərdə Yekaterinodar dairə məhkəməsində müstəntiq işləyib.1907-ci il
fevralın 20-də Peterburqda açılan II Dövlət Dumasına Yelizavetpol quberniyasından deputat seçilib. Xəlilbəy
həmin illərdə III Dövlət Dumasında Azərbaycanı təmsil edən yeganə deputat olub. 1917-ci ilin martında isə
Nəsibbəy Yusifbəylinin rəhbərliyi altında yaradılan "Türkədəbi mərkəziyyət partiyası"nı yaradanlardan biri
də Xəlilbəy Xasməmmədov olub. Bu partiya Rusiyanı federativ şəkildə qurmaq və onun tərkibində Azərbaycana
muxtariyyət vermək uğrunda mübarizə aparıb. X.Xasməmmədov 1917-ci ildə keçirilən Qafqaz və Rusiya
müsəlmanlarının qurultayının iştirakçısı olub. İyunda M.Ə. Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi "Müsavat" partiyası
ilə N. Yusifbəylinin başçılıq etdiyi "Türk ədəbi-mərkəziyyət" partiyası birləşib. X. Xasməmmədov birləşmiş
partiyanın I qurultayında (26-31 oktyabr 1917-ci il) Mərkəzi Komitənin üzvü seçilib, 1917-ci il noyabrın
15-də yaranan Zaqafqaziya Komissarlığında Dövlət nəzarəti işləri üzrə komissar və Seymin üzvü olub. 1918-ci
ildə Azərbaycan Demokratik Respublikası elan olunandan sonra Xoyskinin təşkil etdiyi kabinetdə ədliyyə naziri
vəzifəsini tutub. 1920-ci ildə isə kabinetin tərkibində tam heyətlə istefaya çıxıb. Xəlilbəy Xasməmmədov
1920-ci ilin aprelində Türkiyənin paytaxtı İstanbula gedib və Azərbaycan Demokratik Respublikasının səfiri
təyin olunub. 1920-ci il aprelin 27-də Azərbaycanda baş verən hadisələrdən sonra vətənə qayıtmayan X.
Xasməmmədov İstanbulda yaşayıb və burada nəşr olunan "Yeni Qafqasiya" (1923-1927), "Azəri türkü" (19281931), "Odlu yurd" (1920-1930) jurnallarında Azərbaycanın siyasi məsələləri ətrafında çıxış edib.
X.Xasməmmədov 1936-cı ilin avqustunda Polşanın paytaxtı Varşavada keçirilən "Milli Azərbaycan Müsavat
partiyası"nın III qurultayının iştirakçısı olub. Öz dövrünün görkəmli siyasi və ictimai xadimi olan Xəlilbəy
Xasməmmədov 1947-ci ildə İstanbulda vəfat edib. Dahi Azərbaycan alimi, ədəbiyyatşünas, dilçi, şair akademik
Həmid Araslı tərəfindən "XI əsrdə Azərbaycan xalqının yetirdiyi ən böyük şəxsiyyət"-deyə yüksək
qiymətləndirdiyi Yəhya ibn Əli Xətib Təbrizi 1030-cu ildə Təbriz şəhərində doğulub. Əbül-əla-əl Məərri ərəb
ədəbiyyatının ən məşhur simalarından biri, ərəb dilçiliyi və filologiyasının nəhəng bilicisi idi. Salnaməçilər
Əbül-əlanın yanında təhsilini bitirdikdən sonra Xətibin müxtəlif Şərq ölkələrində dövründən məşhur alimlərinin
yanında da biliyini artırdığını yazırlar.
Professor M. Mahmudov göstərir ki, səyahətə çıxmazdan qabaq Xətib bir müddət öz vətəni Təbrizdə yaşayıb.
Oxumaq həvəsi onu Suriyaya çəkib aparıb. O, burada tanınmış ərəb alimlərindən ilahiyyat, leksikoqrafiya və
poetika dərsləri alıb. 1064-cü ildə Xətib Dəməşqə gəlib və burada onun tanınmış tarixçi Xətib Bağdadi (10021071) ilə dostluğu başlayıb. Bağdadi onun üçün yalnız yaxşı müəllim və səmimi dost deyil, həm də zəngin
bir hami olub. O, Xətib Təbriziyə maddi cəhətdən yardım göstərib. Bundan sonra Misirə yola düşən Təbrizi
orada saray alimi Tahir ibn Babaşazdan ərəb qrammatikasını öyrənib. 1067-ci il sentyabrın 22-də Şərqin
mədəni həyatında əlamətdar bir hadisə baş verib. Bağdadda türk-səlcuq hakimlərinin vəsaiti hesabına məşhur
vəzir, iranlı Nizamülmülkün şərəfinə "Nizamiyyə" adlandırılan və sonralar bütün Şərqdə şöhrət tapan mədrəsə
açılıb. Bu mədrəsə özündən əvvəlkilərdən yalnız həcmi və genişliyi, təchizatı, bütün Şərq ölkələrindən dəvət
olunmuş alim və müəllimləri əhatə edən çoxsaylı kollektivi ilə deyil, həm də başlıca olaraq öz inzibati quruluşu
etibarilə fərqlənərək, bizə məlum olan ilk dövlət universitetini xatırladıb. Burada tarix, ədəbiyyatşünaslıq,
dilçilik, astronomiya, riyaziyyat və bir çox başqa dünyəvi elmlər də tədris olunub.
Buna görə də həmin universitet ən müxtəlif elmlərin inkişafında mühüm rol oynayıb. Buraya dəvət
olunan kadrları səlcuq hakimləri özləri seçiblər. Xətib Təbrizi "Nizamiyyə" mədrəsəsinin açılış günündən
ömrünün sonuna qədər, təxminən 40 il burada filologiyanı tədris edib, mədrəsədəki məşhur kitabxananın
təşkilatçısı və rəhbəri olub. Məhəmmədəli Tərbiyət onun ərəb ədəbiyyatına həsr olunan əsərlərinin əhəmiyyətini
qiymətləndirərək Xətib Təbrizini ərəb dilinin "anası" adlandırıb. 1109-cu il yanvarın 3-də böyük alim ürək
tutmasından dünyasını dəyişib. Azərbaycanşünas alim, professor İren Məlikov 1917-ci il oktyabrın 25-də
anadan olub. Neft sahibkarı İskəndər bəy Məlikovun qızıdır. İren ilk təhsilini Paris şəhərində alıb. Elmə, təhsilə
böyük maraq göstərən İren Paris universitetini bitirib. Təhsil aldığı illərdə fransız dilindən başqa, türk, fars,
ərəb dillərini öyrənib. Sonra o, təhsilini Sarbonna universitetində davam etdirib. Bu universiteti uğurla başa
vurduqdan sonra elmi işlə məşğul olmağa başlayıb. İrenin əsas tədqiqat obyekti Azərbaycan, onun qədim tarixi
və ədəbiyyatı olub. Gərgin tədqiqatlarının nəticəsi kimi 1957-ci ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edib,
az sonra onun "Danışmənd dastanı", "Əbumüslüm Xorasani", "Umur Paşa dastanı" adlı kitabları işıq üzü
görüb.
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1957-ci ildən 1964-cü ilədək Parisdə Elmi Araşdırmalar Milli Mərkəzinin Şərqşünaslıq bölməsində çalışıb.
Sonra o, Strasburq Humanitar Elmlər Universitetində işləməyə başlayıb, bu məşhur təhsil və elm ocağının
professoru olub. Burada işləyə-işləyə türk dilləri və ədəbiyyatı sahəsində böyük elmi mərkəz yaratmağa səy
göstərib, bir müddət inadlı fəaliyyət göstərdikdən sonra istəyinə nail olub. Onun yaratdığı Türkiyyat
Araşdırmalar İnstitutu qısa müddət ərzində Avropada ən nüfuzlu türkoloji mərkəzlərdən birinə çevrilib. İren
xanım bununla kifayətlənməyib, Strasburq Humanitar Elmlər Universitetində 1984-cü ildə Azərbaycan
Mədəniyyətini Araşdırma Mərkəzini yaradıb və onun prezidenti seçilib. Azərbaycan ruhu ilə yazıb- yaradan İren
xanım Strasburq universitetində dil və ədəbiyyatdan dərs deyib. 1988-ci ildə "Ədəbiyyat və incəsənət" qəzetində
onun "Türk Qafqaz qeydləri" silsiləsindən "Babək Xürrəmi və Seyid Battal" adlı böyük məqaləsi dərc edilib. O,
eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin fəxri professorudur. Qərbi Avropada nəşr edilən yeganə türkologiya
jurnalı olan "Türkika"nın baş redaktoru olan İren xanım Cənubi Azərbaycanda da olub, Təbrizi gəzib,
çox sevdiyi Şah İsmayıl Xətai haqqında zəngin material toplayıb. Bu görkəmli alim Azərbaycan ədəbiyyatına,
onun görkəmli nümayəndələrinə yüksək qiymət verib, M.F.Axundovun yaradıcılığına heyran olduğunu
gizlətməyib. Bütün ömrünü kosmik raket texnikasının inkişaf etdirilməsinə həsr edən Kərim Abbasəli oğlu
Kərimov mahir hərbi xadim, görkəmli alim, bacarıqlı mühəndis kimi şöhrət qazanıb. K.A.Kərimov 1917-ci il
noyabrın 14-də Bakıda ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb.
K.Kərimov 1942-ci ildə Azərbaycan Sənaye İnstitutunun energetika fakültəsini bitirdikdən sonra
təhsilini davam etdirmək üçün Səmərqənddəki artilleriya akademiyasına göndərilib. 1946-cı ildə K.A.Kərimov
alman raket texnikası ilə o sıradan məşhur FAU-2 ballistik raketlərin quruluşu ilə yaxından tanış olmaq üçün
Almaniyaya göndərilən mütəxəssislər qrupunun tərkibində olub. Elə bu vaxtdan K. Kərimovun həyatını Müdafiə
Nazirliyində yaradılan Baş artilleriya İdarəsinə (BAİ) tabe olan Raket-Kosmik Qüvvələrlə bağlayıb. K. Kərimov
Müdafiə Nazirliyinin Kosmik Vasitələr İdarəsinin rəisi olub. Sonralar Ümumi Maşınqayırma Sahə Nazirliyi
yaradıldıqda və kosmik təyinatlı bütün işlər bu nazirliyə həvalə edildikdə, onu yeni nazirliyə baş kosmik idarə
rəisi keçirməklə yanaşı, həm də Müdafiə Nazirliyində saxlayıblar. Beləliklə, daşıyıcı-raketlər və kosmik
aparatlar yaratmaqla məşğul olan bütün əsas konstruktor büroları və zavodlar K.Kərimovun rəhbərlik etdiyi
idarəyə tabe idi. Ancaq K.Kərimovun 1966-cı ildən 1991-ci ilədək 25 il ərzində tutduğu ən məsul vəzifə pilotlu
və pilotsuz gəmilərin və stansiyaların uçuş sınaqları üzrə Dövlət Komissiyasının sədri vəzifəsi olub. K.Kərimov
bu vəzifəyə S.P.Koralyovun təklifi ilə təyin olunub. Dövlət Komissiyasının sədri raket-kosmik komplekslərin
uçuş proqramlarını, habelə elm və xalq təsərrüfatının mənafeləri üçün kosmosda keçirilən elmi və tətbiqi
proqramları nəzərdən keçirib təsdiq etməli, daşıyıcı-raketlərin, kosmik gəmi və stansiyaların zavod və stend
sınaqlarını təhlil etməli və bu komplekslərin uçuş sınaqlarına buraxılması üçün qərar qəbul etməli, ekipajların
əsas və əvəzedici heyətlərini təsdiq etməli, kosmodromda kosmik komplekslərin hazırlığı və buraxılması işinə
rəhbərlik etməli, uçuşu idarə, kosmosda birləşmə və gəmilərin yerə enməsi işlərini təşkil etməli idi.
Sınaqların başlanmasına qədər o, kosmodromun, yerüstü komanda-ölçücü və üzən komplekslərin, uçuşu
idarəetmə mərkəzini, baş əməliyyat idarə uçuşunun və vahid axtarış-xilasetmə kompleksinin hazırlığına əmin
olmalı idi. Bəzən o, qeyri-standart vəziyyətlərdə uçuş proqramlarının dəyişilməsi, hətta uçuşun və yerə enmənin
dayandırılması haqqında qərar verməkdə müstəsna səlahiyyətlərə malik olub. Kərim Kərimov on illər öncə
Bakıdan çıxmasına baxmayaraq, doğma şəhərlə əlaqəni heç vaxt kəsməyib. Həmişə respublikanın ictimai-siyasi
və elmi-texniki həyatını izləyib. Vətənlə onun əlaqələri 70-ci illərdə-ümummilli lider Heydər Əliyevin
respublikaya rəhbərlik etdiyi dövrdə daha da möhkəmlənib. Məlumdur ki, Bakıda Kosmik Tədqiqatlar elmİstehsalat Birliyinin (EİB) yaradılmasının təşəbbüskarı ümummilli lider Heydər Əliyev olub. Kərim Kərimov isə
bu birliklə uzun müddət əməkdaşlıq edib. Mübaliğəsiz demək olar ki, Azərbaycanda kosmik tədqiqatların
inkişafı üçün Kərim Kərimovun göstərdiyi yardım və dəstək nəticəsində bu EİB (indi Azərbaycan Milli
Aerokosmik Agentliyi) gənc suveren respublikanın xalq təsərrüfatı vəzifələrini kosmik texnikanın köməyi ilə
həll edən iri elmi mərkəzə çevrilib. Ümummilli lider Kərim Kərimova böyük qayğı, diqqət və ehtiram göstərib.
Kərim Kərimovun raket kosmik qoşunlardakı xidmətinin 50 illiyi münasibətilə göndərdiyi teleqramda
ümummilli lider Heydər Əliyev yazırdı: "Sizin nümunəvi həyat yolunuz, fədakar və rəngarəng fəaliyyətiniz,
seçdiyiniz işə sədaqət Azərbaycan xalqında qürur və heyranlıq hissləri doğurur, böyüməkdə olan nəsil
üçün örnək rolunu oynayır". Azərbaycan Respublikası qarşısında böyük xidmətlərinə görə ümummilli lider
Kərim Kərimovu "Şöhrət" ordeni ilə təltif edib. Tanınmış hərbi xadim, böyük alim və mütəxəssis Kərim
Kərimov 2003-cü il martın 29-da ömrünün 86-cı ilində Moskva şəhərində vəfat edib.
“Paralel”.-2015.-22 oktyabr.-№ 188.-S.10.
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Monteneqro Prezidenti Filip Vuyanovic Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndəsini
qəbul etmişdir
Oktyabrın 25-də Monteneqro Prezidenti Filip Vuyanovic, Xorvatiya Prezidenti Kolinda Kitaroviç 2016-cı
ilin martında keçirilməsi planlaşdırılan 4-cü Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi Balkan ölkələrində səfərdə
olan Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndəsini qəbul etmişdir.
Görüşlərdə oktyabrın 9-10-da Bolqarıstan Respublikasında təşkil edilmiş Ali Səviyyəli Toplantının
nəticələri müzakirə edilmiş, IV Qlobal Bakı Forumu və toplantıda müzakirəyə çıxarılacaq məsələlərlə bağlı geniş
fikir mübadiləsi aparılmış, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Avropanı və dünyanı narahat edən
mövzuların müzakirə ediləcəyi qlobal bir platforma yaratmasının əhəmiyyəti vurğulanmışdır.
25 oktyabr 2015
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Avropa ölkələrində onlarla diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən "Azərbaycan İnformasiya Mərkəzi" yaradılıb
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, soydaşlarımızın
hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, milli-mənəvi
dəyərlərimizin təbliği məqsədi ilə bir sıra tədbirlər həyata keçirib.
Bu baxımdan yola saldığımız il ərzində "20 Yanvar" faciəsinin ildönümü, Xocalı soyqırımının ildönümü,
Xocalı soyqırımı və 31 Mart- Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar İsveç, İsveçrə, Finlandiya, Norveç,
Niderland Krallığı, Böyük Britaniya, Belçika, Latviya, Litva, Estoniya, Rusiya Federasiyası, Ukrayna, Belarus,
Bolqarıstan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan, Qazaxıstan, Gürcüstan, ABŞ, Kanada, Yaponiya, Yeni Zelandiya,
Avstraliya, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir, Cənubi Koreya, Almaniya, Fransa, Çexiya, Macarıstan, Rumıniya
və sair ölkələrdə müxtəlif formatlı tədbirlərin keçirilməsini xüsusi qeyd etmək olar. Eyni zamanda Heydər
Əliyev Fondu Xocalı soyqırımının ildönümü ilə əlaqədar xarici ölkələrdəki Azərbaycan icma və birliklərini
müvafiq məlumatlar və sənədlərlə təmin edib.
Fondun məqsədi Almaniya, Fransa, İsveçrə, Belçika, Çexiya, Macarıstan, Rumıniya, Rusiya, Türkiyə,
Gürcüstan və digər ölkələrdə Xocalı soyqırımının növbəti ildönümünün yüksək səviyyədə qeyd olunmasına və
faciənin əsl mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması olub. Keçən ilin mart ayının 3- də Praqada erməni
fotoqrafı Qarik Avanesyanın "Qədim ölkə Artsax" kitabının təqdimat mərasiminin keçirilməsinə etiraz olaraq
Çexiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, o cümlədən burada təhsil alan
azərbaycanlı tələbələr mitinq təşkil ediblər. Litva Respublikasının internet saytında ermənilərin Azərbaycan
xalqına qarşı törətdiyi soyqırım və terror aktlarından bəhs edən "Erməni terroru" sənədli filmi video formasında
yerləşdirilib. Bundan başqa, film 31 Mart-Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü münasibətilə Vilnüsdə keçirilən
anım mərasimində nümayiş etdirilib. 2014-cü il mayın 3-də Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı
ilə Almaniyanın Frankfurt şəhərində fəaliyyət göstərən "FOX TÜRK" televiziya kanalında Qarabağ münaqişəsi
haqqında 2 saat yarımlıq veriliş yayımlanıb. Eyni zamanda Avstriya Müdafiə Nazirliyinin təşəbbüsü və maliyyə
dəstəyi ilə Vyanada Liberal Siyasət üçün Beynəlxalq İnstitutun "Münaqişə Menecmentliyi" layihəsi əsasında
Avropada Qarabağ münaqişəsi haqqında yeni nəşr-"Qarabağ müharibəsi: Qafqaz regionunda böhran və
münaqişə menecmentliyi" adlı kitab işıq üzü görüb. Həmçinin Estoniyada işıq üzü görən "Azərbaycanlılar"
kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Bununla yanaşı, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Əlaqələndirmə
Mərkəzində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunmuş tədbir keçirib.
Vyanada isə almandilli məkanda ən tanınmış tədqiqat mərkəzlərindən biri olan Ludviq Boltzman adına
Müharibə Nəticələrinin Tədqiqatı İnstitutunun təşkilatçılığı ilə Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin nizamlanması istiqamətində son proseslərə həsr olunan elmi- praktik dəyirmi masa keçirilib. Yola
saldığımız ildə həmçinin Benilüks ölkələrinin ictimaiyyətinə və siyasi dairələrə daha yaxından və ən əsası
ingilis və flamand dillərində çatdırılması məqsədi ilə Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən
"Azərbaycan İnformasiya Mərkəzi" yaradılıb. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın vahid ideya ətrafında
birləşdirilməsi, təşkilatlanması istiqamətində işlər davam etdirilib.
Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının 2008-ci il dekabrın 18-də Bakıda keçirilən iclasında təklif
edilən əlavə və düzəlişlər nəzərə alınmaqla Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası üzərində iş
başa çatdırılıb. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, 2009-cu il yanvar ayının 12-də Almaniyada yeni diaspor
təşkilatı -"Azərbaycanlı Tələbələr və Elmi İşçiləri Birliyi" təsis edilib. Bundan başqa, həmin ayda Stokholmda
"Azərbaycan Federasiyası İsveç"in (AFI) XI qurultayı keçirilib. 2009-cu il aprelin 18-də isə Moskvada
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) təsis konfransı keçirilib. Toplantının yekununda təşkilatın
nizamnaməsi səsə qoyularaq qəbul edilib, rəhbər orqanlara seçkilər keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun Rusiya
nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva yekdilliklə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri seçilib.
2009-cu ildə Niderland Krallığının paytaxtı Amsterdamda Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) II
qurultayı keçirilib. Həmçinin Latın Amerikası Azərbaycanlıları Assosiasiyası (LAAA) təsis edilib. Aprel ayında
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin III Qurultayı keçirilib. 2009-cu ildə Danimarkanın Kuge şəhərində
Azərbaycan və Türk Qadınlar Birliyinin təsis konfransı baş tutub. May ayının 30-da isə Toronto şəhərində
"Kanada Azərbaycan Təşkilatlar Assambleyası"nın I Qurultayı keçirilib. Eyni zamanda noyabr ayında
Avropadakı Azərbaycanlı Qadın Təşkilatları Birliyinin təşəbbüs qrupu yaradılıb. Dövlət Komitəsi
soydaşlarımızın daha çox yaşadığı ölkələrin miqrasiya məsələləri və əcnəbilərlə bağlı, habelə vətəndaşlıq statusu
haqqında qanunvericilik aktları barədə soydaşlarımızın məlumatlandırılması istiqamətində də müvafiq iş aparır.
Hazırda "Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar nələri bilməlidir?" hüquq-normativ aktlar toplusunun nəşri
istiqamətində iş aparılır.
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Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi və azərbaycanlıların hüquqi
maarifləndirilməsi məqsədi ilə Marneuli Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzində hüquq şöbəsi yaradılıb. Bu
yaxınlarda fəaliyyətə başlayan Gürcüstan Ombudsmanının Marneuli nümayəndəliyi də soydaşlarımızın
hüquq və azadlıqlarının qorunması məqsədi ilə yaradılıb. Gələcəkdə azərbaycanlıların kompakt yaşadığı
Dmanisi, Bolnisi, Qardabani, Qaraçöp və digər bölgələrdə də hüquq-müdafiə mərkəzlərinin yaradılması
nəzərdə tutulur. Bu məqsədlə hələ, 2009-cu ilin mart ayında Gürcüstanda Azərbaycan İş Adamları və
Şirkətlərin İctimai Birliyi (AZEBİ) təsis edilib. 2009-cu ildə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin prioritet
istiqamətlərindən biri də Gürcüstan azərbaycanlılarının cəmiyyətə inteqrasiyası sahəsində mövcud problemlərin
aradan qaldırılması olub. Məlum olduğu kimi, 2008-ci ildə Gürcüstanda fəaliyyət göstərən 124 Azərbaycan
məktəbinin 50-də "Gürcü dili" kursları açılıb. 2009-cu ildə əlavə olaraq 34 Azərbaycan məktəbində də "Gürcü
dili" kursu fəaliyyətə başlayıb. Gələcəkdə "Gürcü dili" kurslarının sayını artırmaqla ibtidai sinif şagirdlərinin də
kurslara cəlb olunması nəzərdə tutulur. Əlbəttə, bu sahədə əhəmiyyətli irəliləyişlər müşahidə olunur.
Bu gün diaspor və lobbi quruculuğunun genişlənməsi Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının fəaliyyət
göstərdiyi ölkələrin siyasi və dövlət xadimləri ilə əlaqələr qurmasına, qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət orqanları
ilə əməkdaşlığın yaratmasına səbəb olub. Xarici dövlətlərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor
təşkilatlarının həmin ölkələrin mühüm dövlət orqanları ilə görüşləri intensivləşib. Onlar ölkəmizin mənafeyinə
zidd olan addımlara adekvat cavab verməklə mühüm işlər görürlər.
Məsələn, 2009-cu il ərzində regionda baş vermiş bir sıra mühüm hadisələr, xüsusilə də Türkiyə və
Ermənistan arasında "Diplomatik münasibətlərin qurulmasına" və "İkitərəfli əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə
dair" protokolların imzalanması Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları tərəfindən ciddi narahatlıq və
etirazla qarşılanıb. Onu da qeyd edək ki, Dövlət Komitəsi Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının
müraciətlərini nəzərə alaraq, 2009-cu ilin noyabr ayında Almaniyanın Frankfurt şəhərində Avropa
Azərbaycanlıları Konqresi və Azərbaycan-Türk Diaspor Təşkilatları Koordinasiya Şurasının birgə toplantısının
keçirilməsi təşəbbüsünü dəstəkləyib və noyabrın 21-22-də Almaniyanın Frankfurt şəhərindəki "İnterkontinental"
otelində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi və Azərbaycan-Türk Diaspor Təşkilatları Koordinasiya Şurasının
birgə toplantısı keçirilib. Bu günlərdə "Freedom House" təşkilatının illik hesabatında Azərbaycanla bağlı qərəzli,
qeyri-obyektiv fikirlərin yer alması, habelə təşkilatın hazırladığı xəritədə Dağlıq Qarabağın "mübahisəli
ərazi" kimi göstərilməsi Azərbaycan diaspor təşkilatlarının ciddi etirazına səbəb olub və dünyanın müxtəlif
ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları bununla əlaqədar "Freedom House" təşkilatının ünvanına
etiraz məktubları göndəriblər. Eyni zamanda ABŞ Konqresinin Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimə 8
milyon dollar məbləğində yardım ayırması da, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının narazılığına səbəb olub. Artıq
dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən ABŞ-da yaşayan azərbaycanlılar bu məsələ ilə bağlı öz etirazlarını
ifadə ediblər. Bütün bunlar onu göstərir ki, Azərbaycan diasporu ölkəmizin milli maraqları ilə bilavasitə bağlı
olan məsələlərə daim ciddi, operativ reaksiya verir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar doğma vətənlərinin milli mənafelərinə xələl gətirə bilən bütün təşəbbüs
və cəhdlərə qarşı öz etiraz səslərini ucaldırlar. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqi sahədə
qarşılaşdıqları problemin həlli, onların hüquq və azadlıqlarının qorunması, ictimai-siyasi fəallığının artırılması
işinə yardım göstərilməsi Dövlət Komitəsinin əsas fəaliyyət sahələrindən biri olub. Komitə bu istiqamətdə
hüquqi maarifləndirmə işlərinin aparılmasını davam etdirib. Məsələn, 2014-cü ildə Berlində Almaniyadakı
Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzində bu ölkəyə emiqrant kimi gələn əcnəbilərin alman cəmiyyətinə
inteqrasiyası ilə bağlı tədbir keçirilib. Komitənin əməkdaşları 2014-cü ildə Avropa Parlamentinə keçiriləcək
seçkilər ərəfəsində Almaniya Türk Toplumu Almaniyanın aparıcı partiyalarından olan namizədlərlə görüşüblər.
Bundan başqa, Almaniyadakı Azərbaycanlıların Koordinasiya Mərkəzinin (KAD) təşəbbüsü ilə 2014-cü il
dekabrın 10- da Berlində Beynəlxalq İnsan Hüquqları gününə həsr olunan "Həqiqət barışığa aparan yoldur" adlı
"Unudulmuş qurbanlar-Qafqazda yəhudilər və azərbaycanlılar" mövzusunda tədbir keçirilib. Bir sözlə, bu
tendensiya son illərdə də davam etdirilərək, Avropada mükəmməl diaspor təşkilatları formalaşdırılıb. Artıq
2015-si ilin birinci yarısında Avropa ölkələrində onlarla diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir.
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Azərbaycan diasporu Özbəkistanın ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edir
Özbəkistanda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə
bağlı mühüm işlər həyata keçirir
Azərbaycan diasporunun uğurla fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də Özbəkistandır. Orta Asiyanın bu
dövləti ilə Azərbaycan arasında mədəni və ticari əlaqələrinin kökü qədim dövrlərə təsadüf edir. Tarixən
Orta Asiyanın bu respublikasına azərbaycanlıların bir hissəsi könüllü mühacirət edib, bir qismi isə zorla
köçürülüb. Xüsusən, Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri nəticəsində yüzlərlə sənətkar, elm xadimi və
nüfuzlu peşə sahibləri Səmərqəndə sürgün ediliblər. Azərbaycanlılar Özbəkistanın ictimai, mədəni həyatında
mühüm izlər qoyublar. Qədim Xarəzmin X əsr tikililərindən olan Beleuci yolüstü karvansara binası Şirvan
ustalarının zəhmətinin bəhrəsidir. Əmir Teymurun doğma şəhəri Şəhri-Səbzdə 1380- ci ildə tikilən Ağ saray
kompleksinin müəllifi də azərbaycanlı memar Məhəmməd Yusif Təbrizi idi. XIV-XV əsrlərdə Səmərqənddə
inşa edilən Şahizində türbə kompleksi isə Fəxsar Zeynəddin Şəms Təbrizi tərəfindən tikilib. Böyük bir
imperiyanın yaradıcısı olan Əmir Teymur azərbaycanlı sənətkarları Səmərqənddə aparılan inşaat işlərinə cəlb
etmək məqsədilə sürgün edib. Bu sürgünlər XIV əsrin II yarısı-XV əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların
Özbəkistanda kütləvi məskunlaşdırılmasına səbəb olub. Sonrakı dövrdə baş verən ictimai-siyasi proseslər,
dünyanın siyasi xəritəsində yeniliklərin çoxalması, rus işğalı və s. hadisələr Özbəkistandakı azərbaycanlılar
barədə məlumatların itməsinə gətirib çıxarıb. Bu səbəbdən, tədqiqatçılar Özbəkistanda Azərbaycan diasporunun
formalaşmasını XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq bu günə qədər davam edən mühacirət prosesi kimi
xarakterizə edirlər. Jurnalist-tədqiqatçı Yaşar Qasım Özbəkistanda konkret olaraq Azərbaycan diasporunun
formalaşma prosesini aşağıdakı mərhələlərə bölür: 1.1905-1907- ci illərdə ermənilərin Azərbaycan ərazilərində
həyata keçirdiyi kütləvi qırğınlar zamanı başqa ölkələrə, o cümlədən Özbəkistana miqrasiya edənlər; 2.Oktyabr
çevrilişi, vətəndaş müharibələri və ümumən 1918-1920-ci illərdəki hadisələr nəticəsində mühacirət edənlər;
3.1930-40-cı illərdəki deportasiya və repressiyalar zamanı Özbəkistana məcburi sürgün edilənlər; 4.1950-1960cı illərdə aparılan quruculuq işləri ilə əlaqədar köçürülənlər; 5. 1960-cı illərin axırı, 1970-ci illərin əvvəlində
başlanan sənayeləşmə ilə xarakterizə olunan yeni dövr. 1991-ci il Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əldə
olunmasından sonra həmvətənlərimizin Qərb və Şərq ölkələrinə başlanan kütləvi miqrasiyası azərbaycanlıların
Özbəkistana mühacirətinin sonuncu mərhələsi kimi qiymətləndirilə bilər. Müasir dövrdə Azərbaycan
diasporunun Özbəkistanda sayı təqribən 60000 nəfərə çatır. Özbəkistan azərbaycanlılarının məskunlaşdıqları
əsas yaşayış məntəqələri aşağıdakılardır: 1-Daşkənd vilayətin – 20 000 2-Səmərqənd vilayəti - 13 000 3Buxara vilayəti - 4 000 4-Sırdərya vilayəti - 4 000 5-Nəvai vilayəti - 4 000 6-Fərqanə vilayəti - 3 000 7-Əndican
vilayəti - 3 000 8-Qaraqalpaq vilayəti - 4 000 və s. Seyid Rza Əlizadə, Maqsud Şeyxzadə kimi görkəmli
şəxsiyyətlər yetişdirən Özbəkistanda Azərbaycan diasporu bu ölkənin ictimai- siyasi həyatında fəal iştirak edir,
vətənlə intensiv əlaqə saxlayır, mədəni-kütləvi tədbirlər həyata keçirir. Bu gün Özbəkistanda bir neçə
Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir ki, onlar da müntəzəm olaraq Azərbaycanın təbliği, zəngin tariximədəni irsimizin özbək cəmiyyətinə çatdırlması istiqamətində müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata keçirirlər. Belə
diaspor təşkilatlarından biri də Özbəkistan Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyasıdır. Özbəkistan
Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyası 4 noyabr 2002-ci ildə Özbəkistanda təsis edilib və 6 vilayətdə
filiallarını qeydiyyatdan keçirərək geniş fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildə Daşkənddə "Azərbaycan evi" və
məscid tikililərinin başa çatdırılması yeniyetmə və gənc soydaşlarımızın milli adət- ənənələr ruhunda tərbiyə
olunmasına xidmət edir. Özbəkistan Azərbaycanlılarının Mədəni Assosiasiyası Özbəkistandakı ən böyük
Azərbaycan diaspor təşkilatlarından biri hesab olunur. Bu təşkilat Azərbaycan həqiqətlərinin yerli
ictimaiyyətə çatdırılması, milli-mədəni irsimizin təbliği, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi
ilə bağlı çox mühüm işlər həyata keçirir.
Təşkilat Özbəkistanın ictimai-siyasi dairələri ilə yaxşı əlaqələrə malikdir. Özbəkistandan Azərbaycan
mədəniyyətini ilk illər "Lalə" qızlar ansamblı, indi isə "Mehrican" Qəyyumluq Şurasının adını daşıyan
"Mehrican" ansamblı təbliğ edir. Hazırda Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlılar elm, incəsənət, kənd təsərrüfatı,
biznes, idman və digər sahələrdə çalışırlar. Azərbaycan- Özbəkistan Mədəni-İqtisadi Əlaqələr Mərkəzi 1992-ci
ilin aprelində Səmərqənddə yaradılıb. Mərkəzin əsas vəzifəsi Azərbaycan-Özbəkistan mədəni və iqtisadi
əlaqələrinin inkişafına köməklik göstərmək, Özbəkistanda yaşayan həmvətənlərimizə xalqımızın adətənənələrini yaşatmaqda yardım etməkdir. Dili, dini və adət-ənənələri eyni olan özbək xalqı ilə azərbaycanlıların
əlaqələrinin möhkəmlənməsi Mərkəzin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biridir. Azərbaycan-Özbəkistan
Mədəni-İqtisadi Əlaqələr Mərkəzinin sədri Səxavət Ovceyevdir. Azərbaycanın Özbəkistandakı səfirliyinin,
səfirliyin nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin (AMM), Respublika
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin və Səmərqənddəki Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı
ilə Milli Qurtuluş Günü münasibətilə mərasim keçirilib.
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Tədbirdə Səmərqənd şəhər hakimiyyətinin təmsilçiləri, elm və mədəniyyət xadimləri, şəhərdəki
Azərbaycan diasporunun üzvləri, qardaş özbək xalqının nümayəndələri, jurnalistlər iştirak ediblər. Mərasimdə
səfirliyimizin birinci katibi, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Samir Abbasov Milli Qurtuluş
Gününün tarixi və əhəmiyyəti haqqında danışıb. Bildirib ki, Azərbaycan 1991-ci il oktyabrın 18-də
müstəqilliyini bərpa etsə də, ilk illərdə ölkədə hakimiyyət böhranı yaranıb və Ermənistanın təcavüzü
getdikcə güclənib. Xalqımızın təkidli tələbi ilə 1993-cü il iyunun 15-də ümummilli lider Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətə qayıdışı tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olub. Daşkənddəki Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin icraçı direktoru Firdovsi Hüseynov ulu öndər Heydər Əliyevin diaspora qayğısından
danışıb, Bakıda dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi ideyasının Ümummilli Liderə məxsus
olduğunu vurğulayıb. Özbəkistanda Azərbaycanlıların Milli-Mədəni Mərkəzləri Assosiasiyası 2002-ci ilin
noyabr ayında təsis edilib. Assosiasiyanın 6 vilayətdə yerli təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Bu Assosiasiya Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlıların bir-biri ilə əlaqə yaratmasında,
"Azərbaycancılıq" ideyasını soydaşlarımız arasında təbliğ etməsində, onların tarixi vətənlə əlaqələrinin
gücləndirilməsində, Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin, milli-mənəvi dəyərlərinin tanıdılmasında mühüm rol
oynayır. "Qardaşlıq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi 1989-cu ilin sentyabrında Daşkənddə yaradılıb.
Mərkəzin əsas məqsədi Özbəkistanda yaşayan soydaşlarımız arasında sıx əlaqələr yaratmaq, onları
Azərbaycanda baş verən hadisələrlə yaxından tanış etmək, milli mədəni dəyərlərin qorunub saxlanılmasına
çalışmaq, Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirməkdir. Mərkəzin
fəaliyyətində Azərbaycana qarşı erməni təcavüzkarlarının apardıqları işğalçılıq müharibəsi haqqında əsl həqiqəti
açıb göstərmək, soydaşlarımıza və Özbəkistanda yaşayan xalqlara bu hadisələrin mahiyyətini izah etmək
mühüm yer tutur. Mərkəzdə keçirilən tədbirlərdə və toplantılarda Azərbaycanda gedən hadisələr təhlil olunur,
erməni təcavüzkarlarına qarşı müharibə aparmağa məcbur olan Azərbaycana maddi və mənəvi kömək
göstərilməsi təşkil edilir. Mərkəzdə tez-tez xalqımızın tarixindən, adət-ənənələrindən söhbətlər keçirilir. Mərkəz
Özbəkistanın, Azərbaycanın və digər respublikaların mədəniyyət və elm dairələri ilə əlaqələr yaradıb. Mərkəzdə
teatr, musiqi, folklor- etnoqrafiya kollektivləri, bədii studiyalar və dərnəklər təşkil edilib. Mərkəzin təşkil
etdiyi tədbirlərdə digər millətlərin nümayəndələri də iştirak edirlər.
Birgə mədəni və siyasi tədbirlər keçirilir, dəyirmi stol arxasında söhbətlər təşkil edilir, ümumi
problemlərdən və qayğılardan danışılır. Belə tədbirlərdə Azərbaycan mədəniyyətini, xalq sənətini təbliğ etmək
məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir. Mərkəz Azərbaycanın peşəkar incəsənət ustaları və özfəaliyyət
kollektivləri ilə müntəzəm əlaqələr saxlayır. "Qardaşlıq" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Mobil
Məmmədovdur. Özbəkistanın "Dunyo boylob" televiziya kanalı bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar haqqında
özbək dilində geniş proqram hazırlayaraq təqdim edib. Təxminən 40 dəqiqəlik proqramda Daşkənddəki
Respublika Azərbaycan İctimai Birliyinin icraçı direktoru Firdovsi Hüseynov Özbəkistanda yaşayan
azərbaycanlılar haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, Daşkənd şəhəri ilə yanaşı, Səmərqənd, Buxara,
Sırdərya və Fərqanədə də mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir və məqsədyönlü iş aparılır. Azərbaycanın
Özbəkistandakı səfirliyi nəzdindəki Heydər Əliyev adına Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin (AMM) direktoru
Samir Abbasov mərkəzdə fəaliyyət göstərən muzey və dərnəklər, burada keçirilən tədbirlər haqqında ətraflı
söhbət açıb. Qeyd olunub ki, mərkəzdəki rəqs, rəsm, naxıştikmə dərnəklərində yalnız azərbaycanlı uşaqlar deyil,
digər xalqların nümayəndələri də pulsuz məşğələlərdə iştirak edirlər. Proqramda Özbəkistan-Azərbaycan
Dostluq Cəmiyyətinin icraçı direktoru, Nizami Gəncəvi adına Daşkənd Dövlət Pedaqoji Universitetinin
professoru Erkin Nuriddinov bu qurumun xətti ilə görülən işlərdən söz açıb. Verilişdə Daşkənddə yaşayan
soydaşlarımız, Özbəkistan Dövlət Konservatoriyasının professoru, Azərbaycanın və Özbəkistanın xalq artisti
Firudin Səfərov, konservatoriyanın professoru, Nərgiz Poladxanova, Daşkənddəki Əlişir Nəvai adına Opera
və Balet Teatrının solisti Cəbrayıl İdrisov, rəssam Zaur Mansurov, müğənni Rəna Əzizova və başqaları
gördükləri işlərdən və xalqlarımız arasındakı dostluq əlaqələrindən söhbət açıblar. Proqramda Daşkənddə
yaşayan Süleyman Həsənovun beynəlmiləl ailəsi haqqında da məlumat verilib. Deyilib ki, ailə başçısının
xanımı özbək qızıdır. Həsənovlar ailəsində 11 uşaq böyüyüb, bunların 6-sı qız, 5-i isə oğlandır.
“Paralel”.-2015.-30 oktyabr.-№ 193.-S.10.
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Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) Niderland Krallığında fəaliytət göstərən İdarə
Heyəti üzvlərinin növbəti toplantısı keçirilib
Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) Niderland Krallığında fəaliytət göstərən İdarə Heyəti
üzvlərinin növbəti toplantısı keçirilib. Təşkilatın Amsterdam şəhərindəki ofisində baş tutan toplantıda
Azərbaycanda keçiriləcək parlament seçkiləri, Avropa Birliyinin Azərbaycana qarşı qərəzli mövqeyi və digər
məsələlər müzakirə olunub. Bildirilib ki, hər zaman bu prosesləri diqqətlə izləyən BAK müxtəlif siyasi
bəyanatlarla çıxış edərək öz mövqeyini dilə gətirib.
BAK İdarə Heyəti Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son zamanlar ölkədə aparılan
islahatları dəstəklədiklərini, hər zaman ölkə Prezidentinin yanında olduqlarını vurğulayıblar.
BAK-ın toplantısında iştirak edən Azərbaycanın Niderland Krallığındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli səfiri
Mirhəmzə Əfəndiyev isə təşkilatın fəaliyyəti və uğurları barədə danışıb. BAK-ın Avropa məkanında siyasi qüvvə
kimi formalaşmaqda olduğunu qeyd edən səfir Azərbaycanın Niderlanddakı diplomat korpusu ilə diaspor
təşkilatının müxtəlif proseslərdə birgə fəaliyyətinin zəruri olduğunu vurğulayıb.
Toplantıda Səfir M.Əfəndiyev və BAK İdarə Heyətinin üzvləri 2015-16-cı illərdə hər iki qurumun birgə
fəaliyyət planını müzakirə ediblər.
30 oktyabr 2015
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Niderland Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyi bu ölkədə Xocalı şəhidləri üçün abidə ucaldıb
Bizim Niderlandda ən zəif fəaliyyət göstərən təşkilatımız belə, erməni diaspor təşkilatının ən
güclü işləyənindən daha fəaldır
Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyi Niderland Krallığında Azərbaycanı layiqincə təmsil edən diaspor
təşkilatlarından biridir. Bu günlərdə 20 illik yubileyini qeyd edən dərnək bu tədbirlərə ciddi hazırlaşır. Niderland
Krallığındakı ən böyük Azərbaycan diaspor təşkilatlarından olan Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyi 1993-cü
ildə yaradılıb. Haaqada fəaliyyət göstərən bu qurumun təsisçiləri əslən Türkiyənin İqdır vilayətindən olan
azərbaycanlılardır. Sözügedən dərnək Azərbaycanın milli adət-ənənələrinin və mədəni irsinin təbliği
istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərir. Niderland Azərbaycan- Türk Mədəniyyət Dərnəyi 20 illik fəaliyyəti
dövründə bir sıra layihələrə imza atıb. Bura Azərbaycanın çətin vaxtlarında təşkilat tərəfindən cəbhə bölgəsinə
edilən yardımlar, müxtəlif dövrlərdə ölkəmizin üzləşdiyi haqsızlıqlara etiraz olaraq mitinq və yürüşlərin
keçirilməsi və.s. daxildir. Dərnəyin ölkəmizin təbliği, üzləşdiyimiz problemlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində atdığı ən mühüm addımlar Hollandiyada Xocalı soyqırımı qurbanlarına abidənin
ucaldılması olub. Belə ki, Niderland Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyi 2007-ci ildə bu Avropa ölkəsində
Xocalı şəhidləri üçün abidə ucaldıb. Həmçinin təşkilat 20 illik fəaliyyəti dövründə dəfələrlə Haaqada
yerləşən beynəlxalq təşkilatların ofisləri qarşısında Azərbaycan faciələri ilə bağlı etiraz aksiyaları təşkil
edib, ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərə yardım göstərib, Gəncədə Qarabağ şəhidlərinin xatirəsinə
bulaq kompleksi inşa etdirib. Niderland Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyinin sədri İlhan Aşkın hesab
edir ki, təşkilatın ən uğurlu layihəsi Xocalı soyqırımına aid ucaltıdıqları abidədir: "Mən bizim
fəaliyyətimizin başında təşkilatımız tərəfindən Niderlandın Den-Haaq şəhərində Xocalı soyqırımı abidəsinin
ucaldılmasını görürəm. Biz bu abidəni qoyulmasında çox çətinliklərlə üzləşdik. Amma nə ermənilərin bizə qarşı
olan təpkiləri, nə də başqa səbəblər bizi çəkindirmədi. Abidə qoyulduqdan indiyə qədər yerli ictimaiyyətin
nümayəndələri, o cümlədən keçmiş millət vəkilləri buranı ziyarət edib və soyqırımla bağlı münasibətlərini
bildiriblər. Biz bundan sonrakı fəaliyyətimizdə də niderlandlı söz sahiblərinin abidənin ziyarət etmələrinə
çalışacağıq".
Rus-erməni birləşmələrinin, xüsusilə 366-cı alay tərəfindən 26 fevral 1992-ci ildə həyata keçirilən Xocalı
faciəsinin ildönümü ilə bağlı cari ilin fevral ayında da Hollandiyanın Den-Haaq şəhərində izdihamlı aksiya
təşkil olunub. Niderland Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyi və mərkəzin qadın qolları bölməsinin fəalları,
Azərbaycan-Hollandiya Ana Vətən Cəmiyyətinin, Hollandiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı, Güney Azərbaycan
İstiqlal Partiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 350-ə yaxın insan anım tədbirində iştirak edib. Tədbirdə çıxış edənlər
bu günün heç bir zaman unudulmayacağını və Ermənistanın bu əməllərinin dünya ictimaiyyəti tərəfindən ifşa
olunması istiqamətində səylərin artırılmasını vacib biliblər. Azərbaycanın Hollandiyadakı səfiri Mirhəmzə
Əfəndiyev, səfirliyin əməkdaşı Elnarə Nəsibova, Türkiyə səfirliyinin əməkdaşları, sabiq millət vəkili Luuk
Blom, Ana Vətən Qadınlar Təşkilatının sədri Maisə Gündoğdu, Hollandiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının
fəalı Nilufər Sangin və s. çıxış edərək, Xocalıda törədilən cinayətin insanlığa qarşı olduğunu bildiriblər. Onlar
bir yurdun yer üzündən silinməsini, insanlarının vəhşicəsinə qətlə yetirilməsini ermənilərin vəhşilik nümunəsi
kimi dəyərləndiriblər. Hollandiyada Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərlərinin toplantısı keçirilib. Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, "Vahid, Bölünməz və Demokratik Azərbaycan Uğrunda
Birlik" cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Hollandiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları rəhbərlərinin
Haaqada toplantısında "Avropa Azərbaycan Dostları Mərkəzi", "Niderland-Azərbaycan Odlar Yurdu",
"Hollandiya Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi" cəmiyyətləri, "Ana Vətən"- Niderland Azərbaycanlı Qadınlar
Birliyi, "Niderlandda Azərbaycan Evi" təşkilatlarının rəhbərləri və təmsilçiləri iştirak edib. Görüşün məqsədi
Avropadakı erməni lobbisinin qondarma soyqırım iddiaları ilə bağlı 2015-ci ildə gözlənilən geniş təbliğat
planlarına qarşı həyata keçiriləcək tədbirləri müzakirə etmək və məsləhətləşmələr aparmaq olub. Toplantıda
çıxış edən diaspor təşkilatlarının rəhbərləri bildirib ki, bədnam qonşularımız "erməni tarixinin" bəzi səhifələrini
- qondarma soyqırım məsələsini vaxtaşırı gündəmə gətirməklə dünya ictimaiyyətinin diqqətini öz ölkələrinə
cəlb etməyə çalışırlar. 2015-ci ildə isə "soyqırımın" yüzüncü ildönümünü qeyd etməyə hazırlaşan erməni
lobbisinin ciddi hazırlıq işləri apardığını, təbliğat vasitələrini genişləndirdiyini bildirən diaspor fəalları bütün
bunlara qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün təşkilatların bu istiqamətdə birgə fəaliyyət göstərməsini təklif
ediblər. Görüşdə həmçinin toplantıda iştirak edən hər bir cəmiyyətin keçiriləcək tədbirlərə dəstək olmaq üçün
maddi-mənəvi imkanları müzakirə edilərək iş bölgüsü aparılıb. Nəzərdə tutulan işlərin planlı şəkildə
reallaşdırılması üçün bir sıra toplantıların keçirilməsi qərara alınıb. Niderlanddakı Azərbaycan Gənclər
Cəmiyyəti bir neçə ildir ki, fəaliyyət göstərir. Cəmiyyət Haaqa şəhərində yerləşir. Cəmiyyətin əsas məqsədi
ondan ibarətdir ki, Niderlandda yaşayan və təhsil alan Azərbaycan gəncləri bu ölkənin ictimai-siyasi, eləcə də
iqtisadi həyatına inteqrasiya etsinlər. Cəmiyyət əsasən sosial və mədəni layihələr həyata keçirməklə buna nail
olmaq istəyir.
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Bu məqsədlə Niderlanddakı Azərbaycan gəncləri üçün hər ay bir layihə həyata keçirilir. Misal olaraq qeyd
edə bilərik ki, keçən ilin dekabrında cəmiyyət Niderlanddakı azərbaycanlı gənclərlə birlikdə Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni ili qeyd edib. Tədbir zamanı Azərbaycan mətbəxindən
nümunələr nümayiş etdirilib, milli rəqslərimizdən parçalar ifa olunub. Son illərə qədər bu kimi tədbirlər
Niderlandda o qədər də çox keçirilmirdi və oradakı azərbaycanlı gənclərin belə bir tədbirlərə cəlb edilməsi üçün
ciddi addımlara ehtiyac vardı. Yanvar ayında isə 20 Yanvar faciəsinin ildönümü qeyd edilib. Orada yaşayan və
təhsil alan azərbaycanlı gənclərin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə 20 Yanvar faciəsinin baş vermə səbəbi, rus
qoşunlarının 1990-cı ilin yanvarında Bakıda törətdikləri vəhşiliklərdən danışılıb. Həmin tədbirdə təkcə
azərbaycanlı gənclər deyil, eləcə də bu ölkədəki dostlarımız, Azərbaycana xoş münasibəti olan insanlar iştirak
ediblər. Tədbir iştirakçılarına 20 Yanvar günü rus qoşunları tərəfindən azərbaycanlıların qətlə yetirildiyi barədə
məlumat verilib, həmin hadisələrin canlı şahidləri öz fikirlərini bölüşüblər. Tədbirdən sonra isə mərkəzi
küçələrdə ətrafdan keçən insanlara 20 Yanvar hadisəsi ilə bağlı broşürlər və qərənfillər paylanıb. Bundan başqa
Haaqa şəhərindəki Xocalı abidəsi önündə azərbaycanlı gənclər toplanaraq faciənin ildönümü qeyd edilib.
Niderlandda 20 minə yaxın erməni yaşayır. Statistik məlumatlarda bu ölkədə 10 min azərbaycanlının yaşadığı
qeyd olunur. Ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, ermənilərin çoxu Niderlanda azərbaycanlı adı ilə gedir.
Niderland Azərbaycan Gənclər Cəmiyyəti bu ölkəyə azərbaycanlı adı ilə gedən ermənilərin ifşa olunması,
onların kimliyinin üzə çıxarılması istiqamətində çalışır. Həmin insanların əslində azərbaycanlı deyil, erməni
olduğunu Niderland hökumətinin diqqətinə çatdırmaq istəyirlər. Düzdür, Niderlandda azərbaycanlıların sayı az
olsa da, fəaliyyəti ermənilərdən daha çoxdur.
Azərbaycan Gənclər Cəmiyyətinin nümayəndələri hesab edir ki, doğru addımları və məqsədyönlü fəaliyyəti
ilə onlar erməniləri üstələyəcək. Onlar artıq buna nail olmaq üzrədirlər: "Misal üçün qeyd edim ki, Azərbaycan
diasporu olaraq Haaqada Xocalı abidəsinin qoyulmasına nail olmuşuq. Ancaq ermənilərin qondarma soyqırımı
ilə bağlı Haaqada heç bir abidə yoxdur. Ermənilərin bu istəyinə hökumət haqlı olaraq icazə vermir. Niderlandda
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu imza toplayaraq hökumətə göndərdi ki, Haaqada qondarma soyqırım
abidəsinin qoyulmasına icazə verilməsin. Hökumət də bizim müraciəti nəzərə aldı. Yəni, biz öz fəaliyyətimizlə
bunun qarşısını almışıq. Təbii ki, bu da erməniləri ciddi narahat edir. Sosial şəbəkələrdə apardığımız təbliğat
istiqamətində də biz erməniləri üstələyirik". Benilüks Azərbaycanlıları Konqresi (BAK) Niderlandın Utrext
şəhərində keçirilən beynəlxalq turizm sərgisi çərçivəsində ermənilərin təxribat cəhdinin qarşısını alıb. Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, sərgidə ermənilər Niderland ictimaiyyətini aldadaraq
Ermənistana aid guşədə növbəti dəfə heç bir ölkə və beynəlxalq təşkilat tərəfindən tanınmayan "Dağlıq
Qarabağ respublikası"na turizm səfərlərinin təşkili ilə bağlı materiallar nümayiş etdirməyə cəhd göstəriblər.
Amma hər il olduğu kimi, bu dəfə də onların təxribatlarının qarşısı alınıb. Niderland Krallığının Xarici İşlər
Nazirliyinin strukturuna daxil olan "CBJ" təşkilatı sərginin açılmasına bir neçə gün qalmış Ermənistanı təmsil
edən turizm şirkətlərini xəbərdar edərək "Dağlıq Qarabağ respublikası" haqqında hər hansı bir məlumatın
sərgidə nümayiş etdirilməsinin qətiyyən yolverilməz olduğunu bildirib. Xəbərdarlığa əhəmiyyət verməyən
ermənilər öz çirkin niyyətlərini həyata keçirməyə cəhd göstəriblər. Amma onların niyyətləri baş tutmayıb.
Ermənistan guşəsini daima nəzarətdə saxlayan BAK-ın üzvləri ermənilərin təxribat hərəkətləri barədə "CBJ"
təşkilatının rəhbərliyinə dərhal məlumat verərək Dağlıq Qarabağa dair eksponatların guşədən çıxarılmasına
nail olublar. "CBJ" təşkilatının rəhbərliyi erməniləri bu cür "təşəbbüs"ə təkrar yol verəcəkləri təqdirdə, belə
sərgilərdə iştiraklarının sual altında qalacağını diqqətə çatdırıb. "Son zamanlar Niderlandın Almelo şəhərində
"soyqırım"a qoyulan abidə müzakirəyə səbəb olub". Bu sözləri Beynəlxalq və Hollandiya Jurnalistlər İttifaqının
üzvü, politoloq Vüqar Abbasov Niderlandın Almelo şəhərində saxta erməni "soyqırımın"a qoyulan abidənin
müzakirəyə səbəb olmasını şərh edərkən bildirib. Politoloq qeyd edib ki, bəzən burda erməni diasporunun güclü
olması barədə yazılar və statuslar oxuyuram: "Avropada yaşayan biri kimi tam səmimiyyətimlə deyirəm ki,
erməni diasporu bizim diaspordan, nə də dövlətləri bizim dövlətdən güclü deyil. Onlara bu dəstəyi verənlər var.
Bir faktı demək yetər ki, həmin abidə erməni kilsəsinin heyətində qoyulur. Bizim Niderlandda ən zəif fəaliyyət
göstərən təşkilatımız belə, erməni diaspor təşkilatının ən güclü işləyənindən daha fəaldır. Sadəcə onların
maliyyə imkanları genişdir, bunun da səbəbləri məlumdur.“
“Paralel”.-2015.-31 oktyabr.-№ 187.-S.10.
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Moskvanın Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) “RAGB:
gənclərin layiqli gələcəyi naminə” mövzusunda VI Forumu keçirilir
Moskvanın Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) “RAGB:
gənclərin layiqli gələcəyi naminə” mövzusunda VI Forumu keçirilir.
Forumda Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, RAGB-ın sədri Leyla Əliyeva iştirak edir. Forum
çərçivəsində RAGB-ın hesabat-seçki yığıncağı keçiriləcək. RAGB-ın regional bölmələrinin fəallarının,
Azərbaycan diasporunun nümayəndələrinin və Rusiya gənclər təşkilatlarının təmsilçilərinin iştirak etdiyi
Forumun bölmələrində “Azərbaycan və yeni dövrün çağırışları”, “IDEA – bir dünya, bir gələcək”, “Ədalət səfiri
ol”, “Turizmin və diyarşünaslığın inkişafı gənclərin vətənpərvərlik və mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinin vasitəsi kimi”,
“Gənclər karyera inkişafı: sahibkarlıq və uğura aparan yol” mövzularında müzakirələr aparılacaq. Forum
Azərbaycanın və Rusiyanın estrada ulduzlarının iştirakı ilə böyük konsert proqramı ilə başa çatacaq.
http://azertag.az/xeber/Moskvada_Rusiya_Azerbaycanli_Gencler_Birliyinin_VI_Forumu_kechirilir-897583
Azərtac
31 oktyabr 2015
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Diaspor nümayəndələrimiz fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai həyatında fəal iştirak edirlər
Oktyabrın 13-də Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva vilayəti
üzrə regional bölməsinin sədri, Rusiyanın əməkdar inşaatçısı, iş adamı Əlizaman Rəhimovu "Dostluq" ordeni ilə
təltif etmişdir. Ə.Rəhimov bu ali dövlət mükafatına əmək fəaliyyətindəki uğurlar və vicdanlı fəaliyyətinə görə
layiq görümüşdür.
Ukraynanın Xarkov şəhərində fəaliyyət göstərən “Dostluq” cəmiyyətinin sədri, texnika elmləri doktoru,
professor Murad Ömərov Xarkov oktyabrın 15-də Milli Radioelektronika Universitetinin beynəlxalq əlaqələr
üzrə prorektoru təyin edilmişdir. Murad Ömərov onlarla elmi işin müəllifidir, onun ixtiraları xalq təsərrüfatının
müxtəlif sahələrində uğurla tətbiq olunur.
Oktyabr 2015
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Azərbaycan diasporunun tanınmış simaları
M.C. Topçubaşovun ən böyük xidmətləri Şərq ölkələrində işləmək üçün diplomatik kadrlar
hazırlaması olub
Azərbaycan diasporunun tanınmış simalarının cəmiyyətə tanıdılması silsiləsindən olan yazılarımızı davam
etdiririk. Bu dəfə Azərbaycan diasporunun və xalqının üç nümayəndəsini oxucularımıza təqdim edirik.
Görkəmli şərqşünas alim, tərcüməçi, kamil poliqlot, ağıllı diplomat, ilhamlı şair, islam dininə sadiq mömin
bir insan olan Mirzə Cəfər Əlimərdan bəy oğlu Topçubaşov 1790-ci ildə ( bəzi məlumata görə 1784-cü il)
Gəncə şəhərində anadan olub. Uşaq yaşlarından Tiflisdə yaşayan M.C. Topçubaşov ilk təhsilini mədrəsədə alıb,
burada ərəb, fars və türk dillərini və ədəbiyyatını, eləcə də rus, gürcü və erməni dillərini mükəmməl öyrənib. O,
1817-ci ildə İran səfirlərinin heyəti ilə Peterburqa gedib, Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin Asiya Departamentində
tərcüməçi işləyib. 1819-cu ildən Peterburqdakı Baş Pedaqoji İnstitutunda ərəb, fars və türk dillərindən dərs
deyib. İşgüzar müəllimin əməyi yüksək qiymətləndirilərək 1823-cü ildə Peterburq universitetində fars
filologiyası üzrə professor seçilib. 1835-ci ildə universitetin fars dili və fars filologiyası kafedrasına müdir
təyin edilib. 1849-cu ilədək M.C.Topçubaşov bu kafedraya rəhbərlik edib. 1849-1867-ci illərdə Rusiya Xarici
İşlər Nazirliyi Asiya departamentinin Şərq Dilləri İnstitutunun professoru olan Mirzə Cəfər Topçubaşov bu
işdə də işgüzarlığı və fəallığı ilə seçilib. M.C.Topçubaşov 1852-1857-ci illərdə Rusiya Arxeologiya və
Numizmatika Cəmiyyətinin müəssisələrində işləyib və onun Şərq şöbəsinin ilk rəhbəri olub. Onun təşəbbüsü ilə
həmin şöbənin "Xəbərləri" nəşr edilib. Burada Şərq, o cümlədən Azərbaycan arxeologiyasına dair məqalələr,
"Kitabi Dədə-Qorqud" və başqa dastanlardan tərcümələr dərc olunub. Rusiya şərqşünaslıq elminin və təhsilinin
təşəkkülündə M.C.Topçubaşovun xidmətləri böyükdür. Bu sahədə onun bir sıra qiymətli kitabları və məqalələri
mövcuddur. O, 50 ilə yaxın fars dilindən külli miqdarda rəsmi sənəd və ədəbiyyatı rus dilinə tərcümə edib.
Onun ən böyük xidmətlərindən biri də Şərq ölkələrində işləmək üçün çoxlu sayda diplomatik kadrlar
hazırlaması olub. İmperator kitabxanasında saxlanılan Şərq əlyazmalarının müxtəsər izahlı biblioqrafiyasının
hazırlanması da M.C.Topçubaşova həvalə edilib.
V.V.Qriqoryev, O.Y.Senkovski, N.Y.Veselovski, Y.U.Kraçkovski və başqa bu kimi rus şərqşünasları
Topçubaşovun elmi-pedaqoji fəaliyyətini yüksək qiymətləndiriblər. Onun Şərq dillərinin öyrənilməsindəki
xidmətlərini Qərbi Avropa alimləri də etiraf ediblər. Əldə etdiyi nailiyyətlərə görə o, Londan Kral Asiya
Cəmiyyətinin həqiqi üzvü seçilib. A.S.Qriboyedov fars, Q.Y.Senkovski isə türk dilini Topçubaşovun köməyi
ilə öyrəniblər. Onun 1812-ci il Vətən müharibəsinə həsr olunan "Qalibiyyət təranəsi" şeirini və 1835-ci ildə
çap olunan "İki şeir" kitabçasını böyük rus tənqidçisi V.Q.Belinski müsbət qiymətləndirib. M.S. Topçubaşov
rus şairi A.Mitskeviçlə yaxın tanış olub, onun "Krım sonetləri"ndən birini fars dilinə tərcümə edib. 1869-cu ildə
Topçubaşovun şəxsi təşəbbüsü və vəsaiti hesabına hüquqşünaslıq sahəsində dəyərli əsərlər yazan tələbələr
üçün Senatın qərarı və imperatorun imzası ilə 100 manat məbləğində "Topçubaşov mükafatı" təsis edilib. O, I
dərəcəli Müqəddəs Stanislav, II və III dərəcəli Müqəddəs Vladimir, II dərəcəli Müqəddəs Anna ordenləri, İranın
"Şiri-xurşid" ordeni ilə təltif olunub. Azərbaycan xalqının böyük oğlu Mirzə Cəfər Topçubaşov 4 fevral 1869-cu
ildə Peterburq şəhərində vəfat edib. Tanınmış Azərbaycan şərqşünası və maarifçisi, rus şərqşünaslıq elminin
banilərindən biri Mirzə Kazım bəy 22 iyun 1802-ci ildə anadan olub. Onun atası Şeyxülislam Hacı Qasım
Azərbaycanın qədim şəhərlərindən olan Dərbənddə böyük hörmət və izzət sahibi idi. Mirzə Məhəmməd Əli
Kazım bəy 8 yaşından Dərbənddə yaşayıb,1821-ci ildə üstünə böhtan atılaraq Həştərxana sürgün olunub
atasının yanına gedib. Həştərxanda tanış olduğu Şotlandiya missionerlərindən ingilis dilini öyrənməyə başlayıb,
onların təsiri ilə xristianlığı qəbul edib. Bundan sonra o, Aleksandr adı ilə çağırılmağa başlayıb. 1825-1826-cı
illərdə Omsk Asiya məktəbində Şərq dillərindən dərs deyib. 1826-cı ildən başlayaraq Kazan universitetində
Şərq dilləri üzrə mühazirələr oxumağa başlayıb, az sonra isə onu türk-tatar dilləri kafedrasına müdir vəzifəsinə
seçiblər. 30-cu illərdə o, adyunkt-professor, ekstraordinar-professor, ordinar-professor olub. Səmərəli elmi
yaradıcılığını və pedaqoji fəaliyyətini görən universitetin rəhbərliyi onu 1845-ci ildə fəlsəfə fakültəsinin birinci
şöbəsinin dekanı, 1846-cı ildə isə ərəb-fars dilləri kafedrasının müdiri vəzifəsinə təyin edib. 1849-cu ildə
Peterburqa köçən Mirzə Kazım bəy elmi-pedaqoji fəaliyyətini bu şəhərdə davam etdirib. İlk vaxtlar o,
Peterburq universitetində fars dili üzrə ordinar professor,1855-ci ildə isə fars dili kafedrasının müdiri olub.
Peterburq universitetində çalışmaqla yanaşı, eyni zamanda o, bu şəhərin xüsusi pansion və məktəblərinin
inspektoru vəzifəsində çalışıb. Mirzə Kazım bəy 1855-ci ildə Peterburq universitetinin Şərq fakültəsinin ilk
dekanı olub, ömrünün sonuna kimi bu vəzifəni daşıyıb. Rusiyada ali təhsilin, xüsusilə də şərqşünaslıq fənlərinin
tədrisinin təşkilində, dərs vəsaitlərinin yazılmasında, müəllim- professor kadrlarının hazırlanmasında Mirzə
Kazım bəyin xidmətləri böyükdür. Akademik V.V. Bartold bildirib ki, O.Y. Senkovski və Mirzə Kazım bəy öz
mühazirələri ilə rus şərqşünaslığını yaradıblar. Mirzə Kazım bəy müsəlman hüququnun Rusiyada ilk tədqiqatçısı
hesab edilir.
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Mirzə Kazım bəy İranda balilər hərəkatının, Dağıstanda Şamil hərəkatının ilk tədqiqatçısı olub, bu milliazadlıq hərəkatları haqqında qiymətli əsərlər yazıb. O, tərcüməçi kimi də şöhrət qazanıb. 1829-cu ildə Mirzə
Kazım bəy Sədinin "Gülüstan" əsərini ilk dəfə rus dilinə tərcümə edib. O, L.N.Tolstoy, N.Q.Çernişevski kimi
dahilərə Şərq dillərini öyrədib, N.Z.Lobaçovski ilə dost olub, onun pedaqoji görüşlərini təbliğ edib. Mirzə
Kazım bəy Azərbaycan, eləcə də digər Şərq ölkələri ədiblərinin yaradıcılığına biganə olmayıb. Ərəb əlifbasının
dəyişdirilməsi məsələsində M.F.Axundovla həmfikir olub, onun "Kəmalüdövlə məktubları" əsərini yüksək
qiymətləndirib. O, Nizami, Xaqani, Firdovsi, Sədi, A. Bakıxanov, M.F.Axundov və başqalarının yaradıcılığını
yüksək qiymətləndirib. Mirzə Kazım bəy dövrün aparıcı mətbuat orqanları ilə yaxından əməkdaşlıq edib.
Onun əməkdaşlıq etdiyi belə mətbuat orqanlarından biri də "Sovremennik" jurnalı olub. Bu jurnalın fəal
əməkdaşı kimi onun bir sıra yazıları çap olunub. Rus və Şərq xalqlarının yaxınlaşması üçün çox iş görən
alimin bu xalqların dillərinin qarşılıqlı əlaqələrindən bəhs edən çoxlu tədqiqatları mövcuddur. Onun ərəb,
fars və Azərbaycan xalqlarının qədim və orta əsrlər tarixinə həsr olunmuş əsərləri Rusiyada tarix elminin
inkişafında çox mühüm rol oynayıb. Mirzə Kazım bəy 1851-ci ildə özünün "Dərbəndnamə" əsərini ingilis
dilində nəşr etdirib. Alim bir çox xarici və rus elmi cəmiyyətlərinin üzvü seçilib. 1861-ci ildə ona Peterburq
universitetinin əməkdar professoru,1869-cu ildə Şərq dilləri üzrə fəxri doktor adları verilib. Elmi yaradıcılığına
görə o, 3 dəfə Demidov mükafatı alıb. Onun bir sıra əsərləri xarici dillərə tərcümə olunaraq Avropa və
Asiya ölkələrində nəşr edilib. Mirzə Kazım bəyin yazdığı "Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası"ndan uzun
illər yeganə dərs vəsaiti kimi istifadə olunub. Bütün şüurlu həyatını elmə və təhsilə həsr edən məşhur
Azərbaycan alimi Mirzə Kazım bəy 27 noyabr 1870-ci ildə Peterburq şəhərində vəfat edib. Mstislav
Rostropoviç 1927-ci ildə Azərbaycanda, Bakı şəhərində dünyaya gəlib.
Atası Leopold Rostropoviç qismən belorus-polyak zadəganlar nəslinə məxsus Orenburqdan Bakıya
mühacirət etmiş rus əsilli musiqiçi idi. Rostropoviç uşaqlıq və gənclik illərini Bakıda keçirib. İkinci dünya
müharibəsi illərində ailəsi yenidən Orenburqa, daha sonra 1943-cü ildə Moskvaya köçüb. Rostropoviç artıq dörd
yaşında ikən anasından pianino ifaçılığının sirlərini öyrənir. On yaşında isə atası, tanınmış violenç ifaçısı və
vaxtilə Pavlo Kasalasın tələbəsi olmuş Leopold Rostropoviçdən ilk dəfə violençin incəliklərini öyrənir. 19431948-ci illərdə Rostropoviç Moskva konservatoriyasında təhsil alıb və sonralar isə 1956-cı ildə bu
konservatoriyanın violenç ifaçılığı şöbəsinə professor təyin edilib. 1945-ci ildə Sovetlər Birliyində ilk dəfə
keçirilən gənc musiqiçilərin birinciliyində qızıl medala layiq görülməklə istedadlı violenç kimi diqqətləri cəlb
edib. Rostropoviç ilk violenç konsertini 1942-ci ildə verib, 1947, 1949 və 1950-ci illərdə Praqa və Budapeştdə
keçirilən beynəlxalq musiqi müsabiqələrinin qalibi olub.1950-ci ildə isə cəmi 23 yaşında o zaman Sovetlər
Birliyində ən ali mükafat hesab olunan Stalin mükafatına layiq görülüb. Artıq bütün SSRİ-də şöhrət qazanan
gənc və son dərəcə istedadlı Rostropoviç Leninqrad (indiki Sankt-Peterburq) və Moskva konservatoriyalarında
pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olub. 1955-ci ildə isə Bolshoy Teatrın sopranosu Qalina Vişnevskaya ilə ailə
həyatı qurub. Rostropoviç Sovet ideologiyasının ən təhlükəli illərində belə sərhədsiz, siyasi təsir və təzyiqlərdən
azad sənət, sərbəst fikir azadlığı və bu kimi kommunist ideologiyasına zidd demokratik ideyaları çəkinmədən
səsləndirib. Sovet hakimiyyətinə qarşı müxalif fikirləri ilk dəfə özünü 1948-ci ildə Moskva konservatoriyasında
təhsil aldığı illərdə göstərir. 1948-ci il 10 fevral tarixində "formalist" bəstəkarlar haqqında qəbul edilən
fərman nəticəsində müəllimi Şostakoviçin Leninqrad və Moskva konservatoriyalarında professorluq
dərəcələrindən məhrum edilməsinə etiraz əlaməti olaraq 21 yaşlı Rostropoviç konservatoriyanı tərk edib.
1970-ci ildə isə Rostropoviç Sovet ideologiyasının təqiblərinə məruz qalan yazıçı Aleksandr Soljenitsına öz
evində sığınacaq verib. Buna görə də Rostropoviç hakimiyyətin qəzəbinə tuş gəlib, nəticədə musiqiçinin və
onun həyat yoldaşının xarici səfərlərə yollanmasına məhdudiyyət qoyulub və Rostropoviç solo konsertlər
vermək üçün Sibirə göndərilib. 1974-cü ildə Sovetlər İttifaqını tərk edərək ABŞ-a yollanıb. 1978-ci ildə
Sovetlərin mədəni azadlığa qoyduğu məhdudiyyətlərə qarşı kəskin çıxışlarına görə Sovet vətəndaşlığından
məhrum edilib. 1977-1994-cü illər aralığında Rostropoviç Vaşinqtondakı ABŞ Milli Simfonik Orkestrində
musiqi direktoru və dirijoru kimi fəaliyyət göstərib. Berlin Divarlarının dağıdılması zamanı gözlənilməz,
tamamilə improvizasiyaya əsaslanan ifası onun dünya nüfuzunu daha da artırır və onun bu qeyri-adi ifası
televiziya vasitəsilə bütün dünyaya nümayiş etdirilir.1990-cı ildə isə artıq Amerika vətəndaşı olmasına
baxmayaraq, ruslar onun Rusiya vətəndaşlığını bərpa ediblər. 2006-cı ildən etibarən dahi musiqiçinin səhhəti
kəskin pisləşməyə başlayıb, 2007-ci ilin aprel ayının 27-si vəfat edib.
“Palitra”.-2015.-3 noyabr.-№ 194.-S.7.

311

Azərbaycan-Türk Kültür Mərkəzi Niderland Krallığının paytaxtındakı Amsterdam Azad Universitetində
erməni lobbisinin planlaşdırıdığı tədbirlə əlaqədar ali təhsil ocağının rəhbərliyinə bəyanat göndərib
Azərbaycan-Türk Kültür Mərkəzi Niderland Krallığının paytaxtındakı Amsterdam Azad Universitetində
erməni lobbisinin planlaşdırıdığı tədbirlə əlaqədar ali təhsil ocağının rəhbərliyinə bəyanat göndərib. Bu ölkədəki
erməni diasporu noyabrın 7-də adı çəkilən universitetdə qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”na həsr
olunmuş “Tanınmamış ölkələr, problemin həlli nədir?” mövzusunda seminar keçirməyi, tədbirə separatçı rejimin
“millət vəkili” Armen Sarkisyanı dəvət etməyi planlaşdırır.
Azərbaycan-Türk Kültür Mərkəzi isə seminarın keçiriləcəyi Amsterdam Azad Universitetinin rəhbərliyinə
etiraz məktubu ünvanlayaraq qondarma “Dağlıq Qarabağ Respublikası”nın Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin
Azərbaycan ərazisini işğalı nəticəsində, Azərbaycan torpaqlarında yaradıldığını onların diqqətinə çatdırıb.
Bildirilib ki, “respublikaının” yaradılması üçün Azərbaycanın 7 rayonu işğal edilib, minlərlə insanlar
öldürülüb, bir milyon azərbaycanlı doğma yurdundan qovulub. Bəyanat müəllifləri əlləri qana batan separatçı
kriminal rejimin nümayəndəsinin Amsterdam Azad Universitetində çıxışını Niderland Krallığında yaşayan
azərbaycanlılarda dərin təəssüf və qəzəb hissi doğurduğunu bildiriblər. Yerli ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağdakı
separatçı rejimə qucaq açmamağa çağıran Azərabycan diaspor nümayəndələri ümid edir ki, universitetin müəllim
və professor heyəti Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşaraq, işğalçı rejimin nümayəndələrinə çıxış
etmək üçün şərait yaratmayacaq.
03 noyabr 2015
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Humbolt adına Berlin Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, professor Eva-Mariya Aux
Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin qonağı olub
Humbolt adına Berlin Universitetinin Azərbaycan tarixi kafedrasının müdiri, professor Eva-Mariya Aux
Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin qonağı olub. Bu barədə “Almaniya-Azərbaycan” Yaradıcı
Ziyalılar Birliyinin sədri Naiba Şirinova məlumat verib. Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi və
Azərbaycanlı Tələbələr Şəbəkəsinin həyata keçirdiyi görüşün əsas məqsədi Azərbaycan tarixini, qədim irsini,
mədəniyyətini, incəsənətini, adət və ənənələrini təbliğ etmək, eləcə də Avropada təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrin birliyinə nail olmaqdır. Görüşdə Azərbaycanın tarixi, müasir inkişafı, iki ölkə arasında münasibətlərin
möhkəmləndirilməsinə dair müzakirələr aparılıb. Eva-Maria Aux Azərbaycana etdiyi səfərlərin təəssüratını
tələbələrlə bölüşüb və onların suallarını cavablandırıb: “Mən Azərbaycana tez tez gedirəm, müxtəlif tədbirlərdə
və layihələrdə iştirak edirəm, bu ölkənin orijinallığı və qədimiliyi ilə yanaşı, sürətli inkişafı məni valeh edir.
Azərbaycan xalqı zəngin tarixə, mədəniyyətə sahib olan, dini tolerantlığı və qonaqpərvərliyi ilə fərqlənən bir
ölkədir”.
Eva-Maria Aux Azərbaycanı Almaniyada tanıtmaq, xalqımızın dəyərlərini alman ictimaiyyətinə çatdırmaq
üçün səyləri artırmağa çağırıb. O, dərin tairix köklərə əsaslanan Almaniya-Azərbaycan münasibətlərinin gələcək
inkişafı üçün siyasi, iqtisadi, elmi, mədəni əlaqələri genişləndirməyin vacib olduğunu vurğulayıb. Almaniyalı
tarixçi azərbaycanlı tələbələrlə görüşdə Bakı şəhərinin gözəlliyini xüsusi qeyd edib: “Bakı möhtəşəmliyi ilə
qonaqları valeh edir. Berlin, Dubay, London, Paris kimi şəhərləri xatırladır. Müasir Azərbaycanın rəmzi sayılan
Alov Qüllələri isə Azərbaycanın inkişafının bariz nümunəsidir. Mən Azərbaycana ilk baxışdan vuruldum”.
Görüşdə Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, Özbəkistan və Türkmənistandan olan tələbələr də iştirak edib.
03 noyabr 2015
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Bosniya və Herseqovinada "Gələcəyə baxış - Dayton razılaşmasından 20 il sonra" adlı
forum keçirilmişdir
Noyabrın 9-da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dəstəyi
ilə Bosniya və Herseqovinada beynəlxalq forum keçirilmişdir. Ölkənin sabiq Baş nazir Zlatko Laqumciyanın
rəhbərlik etdiyi “Müştərək Cəmiyyətlər və Dəyərlər” təşkilatının paytaxt Sarayevoda keçirdiyi "Gələcəyə baxış Dayton razılaşmasından 20 il sonra" adlı foruma Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndələri də
qatılmışdır.
09 noyabr 2015
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Almaniyanın paytaxtı Berlində fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi"ndə rəssam-heykəltaraş İlqar
Şeydayevin əsərlərindən ibarət sərgi keçirilib
Almaniyanın paytaxtı Berlində fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi"ndə rəssam-heykəltaraş İlqar
Şeydayevin əsərlərindən ibarət sərgi keçirilib. Səkkiz gün davam edən sərgidə rəssamın yağlı və sulu boya ilə
çəkdiyi əsərlər, eləcə də metaldan hazırladığı heykəl və büstlər nümayiş etdirilib. Sərginin açılışında
Almaniyanın tanınmış incəsənət adamları, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və başqaları iştirak edib.
Almaniyanın bir çox şəhərlərində fərdi sərgiləri təşkil olunmuş gənc sənətkar maraqlı və qeyri-adi əsərləri ilə
yerli incəsənət adamları arasında tanınır. Onun haqqında alman mətbuatında vaxtaşırı yazılar dərc olunub.
İ.Şeydayev 2007-ci ildən ailəsi ilə birgə Almaniyanın Paderbirn şəhərində yaşayır.
Azərbaycanı Almaniyada layiqincə tanıtmağa çalışan həmyerlimiz yaratdığı əsərlərlə buna nail olur. Belə ki,
İ.Şeydayevin sənət əsərləri bir ay bundan öncə yaşadığı şəhərin rəssamları arasında keçirilən müsabiqədə
mükafata layiq görülüb. Bir il əvvəl isə onun əsərləri Paderbornda keçirilən daha bir müsabiqədə qalib gəlib.
2011-ci ildə Detmold şəhərində Ivan Buninin əsərlərinə cəkdiyi illustrasiyalara görə medalla təltif olunub. Bu ilin
yanvarında düzəltdiyi “puzzle” formalı heykəllə müsabiqəyə qatılan gənc rəssam yenə də qaliblər sırasında olub
və şəhərin meri həmyerlimizi şəxsən təbrik edib.
10 noyabr 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dəstəyi ilə Bosniya və
Herseqovinada beynəlxalq forum keçirilib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dəstəyi ilə Bosniya və
Herseqovinada beynəlxalq forum keçirilib. Ölkənin sabiq Baş nazir Zlatko Laqumciyanın rəhbərlik etdiyi
“Müştərək Cəmiyyətlər və Dəyərlər” təşkilatının paytaxt Sarayevoda keçirdiyi "Gələcəyə baxış - Dayton
razılaşmasından 20 il sonra" adlı foruma Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayindələri də qatılıb.
Tədbirin iştirakçıları Dayton razılaşmasından keçən iyirmi il ərzində Balkan regionunda, xüsusilə də
Bosniya və Herseqovinada baş vermiş proseslər, problemlər və onların həlli yollarını müzakirə edib.
Müzakirələrdə Niderland Krallığının sabiq Baş naziri Vim Kok, Avstriyanın sabiq kansleri Alfred Güsenbauer,
Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis Zatlers, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumciya və bu
ölkənin rəsmiləri, diplomatik korpus nümayəndələri iştirak edib.
Forum çərçivəsində 2016-cı ilin mart ayında təşkil olunacaq IV Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədilə
bir sıra görüşlər keçirilib. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş katibi Rövşən Muradovu qəbul edən
Bosniya və Herseqovinanın Prezidenti Mladen İvaniç Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq prosesi barədə məlumat
alıb. Görüş zamanı R.Muradov forumda iştirakla bağlı Mərkəzin həmsədrləri adından rəsmi dəvət məktubunu
M.İvaniçə təqdim edib. M.İvaniç dəvəti qəbul etdiyini bildirib və Bosniya və Herseqovinada da ali səviyyəli
toplantının keçirilməsini təklif edib.
Qeyd edək ki, Bosniya və Herseqovina Prezidenti Dövlət Komitəsi və Mərkəzin dəstəyi ilə bu il oktyabrın
8-9-da Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada keçirilmiş ali səviyyəli toplantıda da iştırak edib.
10 noyabr 2015
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Diaspor Jurnalistləri Birliyi (DJB) “Orta məktəblərdə diaspor dərsləri” layihəsinin icrasına başlayıb
Diaspor Jurnalistləri Birliyi (DJB) “Orta məktəblərdə diaspor dərsləri” layihəsinin icrasına başlayıb. DJBdən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, layihənin məqsədi şagirdlərin Azərbaycan diasporu haqda təsəvvürlərini
artırmaq, sərhədlərimizin hüdudlarından kənarda milyonlarla həmvətənimizin necə yaşaması haqda məlumat
verməkdir. İlk “Diaspor dərsi” Bakıdakı Ə.Ələsgərov adına 244 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilib. Məktəbin
direktoru Yəhya Abbasov çıxış edərək DJB-nin bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirib və layihənin şagirdlərin
diasporla bağlı maariflənməsində əhəmiyyətli rol oynayacağını deyib.
DJB sədri Fuad Hüseynzadə bildirib ki, ilk dəfə olaraq Azərbaycanda məktəblilərə “Diaspor dərsi” keçirilir.
O, ulu öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideologiyasının xaricdəki azərbaycanlıların vahid ideya ətrafında
birləşməsi üçün möhkəm istinad mənbəyi olduğunu deyib. İndi soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin sosialiqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında daha fəal rol oynayırlar. Onlar Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya
çatdırılması, zəngin mədəni irsimizin təbliği, təcavüzkar erməni dairələrinin ideoloji təxribatlarının qarşısının
alınmasında da qətiyyət nümayiş etdirirlər.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Əbülfəz Şeydabəyov Azərbaycan diasporunun inkişaf tarixi,
məskunlaşma coğrafiyası haqqında məlumat verib. Ə.Şeydabəyov qeyd edib ki, hazırda dünyanın əksər
ölkələrində azərbaycanlı icmaları üçrəngli bayrağımız altında fəaliyyət göstərir. Azərbaycanlı gənclərin xarici
ölkələrdə təşkilatlanması, onların diaspor hərəkatındakı iştirakı da uğurla gedir. Qeyd olunub ki, layihə
çərçivəsində müxtəlif məktəblərdə 10-11-ci sinif şagirdlərinə “Diaspor dərsi” keçiriləcək.
13 noyabr 2015
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Fransadakı Azərbaycan diasporu Parisdə baş vermis terror aktlarını pisləyən bəyanatla çıxış edib
Fransadakı Azərbaycan diasporu Parisdə baş vermis terror aktlarını pisləyən bəyanatla çıxış edib. Paris
Azərbaycan Evinin yaydığı bəyanatda bildirilir ki, Fransadakı Azərbaycan icması 2015-ci il noyabr ayının 13-də
Paris sakinlərinə qarşı törədilmiş terror aktını pisləyir və bu hərəkəti insanlığa zidd addım kimi qiymətləndirir.
Hadisə nəticəsində həlak olanların ailəsinə başsağlığı verən və onların ağrı-acısını bölüşdüyünü bildirən
bəyanat müəllifləri eyni zamanda insanların dini inanclarına hörmətlə yanaşmağa, tolerantlıq nümayiş etdirməyə
və terrora, aqressiyaya qarşı mübarizədə birləşməyə çağırır.
Bəyanatda həmçinin, Azərbaycan icması adından bu dəhşətli cinayəti törədənlərin məsuliyyətə cəlb
olunması tələb edilir. Bəyanat Fransa parlamentinə, Yelisey sarayına və yerli mətbuata göndərilib.
16 noyabr 2015
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Yaponiyanın “World Investors TV” internet televiziyasında Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı
xüsusi veriliş yayımlanıb
Yaponiyanın “World Investors TV” internet televiziyasında Azərbaycanın Milli Dirçəliş Günü ilə bağlı
xüsusi veriliş yayımlanıb. Aparıcının suallarını cavablandıran Hokkaydo Universitetinin doktorantı, Əcnəbi
Tələbələr Təşkilatının sədri Əlibəy Məmmədov məlumat verib ki, dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
Azərbaycanda hər il qeyd edilən rəsmi bayramlarından biri də Milli Dirçəliş Günüdür. SSRİ rəhbərliyinin qədim
Azərbaycan torpağı Dağlıq Qarabağla bağlı yeritdiyi siyasətə etiraz əlaməti olaraq 1988-ci il noyabrın 17-də
Bakıdakı Azadlıq meydanında (keçmiş Lenin meydanı) ilk fasiləsiz mitinqlər başlayıb.
Getdikcə güclənən mitinqlər yüz minlərlə insanın qatıldığı görünməmiş siyasi aksiyaya çevrilib. Noyabrın
22-də Bakıda komendant saatı tətbiq edən mərkəzi hökumət şəhərə daxili qoşunların qüvvələrini yeritsə də,
kütləvi etirazların qarşısını ala bilməyib. Yalnız dekabrın 3-dən 4-ə keçən hərbi texnika vasitəsilə mitinqlər
dağıdılıb, 400-dən çox mitinq iştirakçısı həbs olunub. Azərbaycan xalqı 17 noyabrı milli azadlıq hərəkatının
başlanğıcı kimi böyük qürurla xatırlayır. Hazırda Azərbaycanın dünya birliyinin tam hüquqlu üzvünə çevrildiyini
vurğulayan Ə.Məmmədov həmin günün xalqımızın yaddaşında əbədiləşməsində ümummilli lideri Heydər
Əliyevin xüsusi rol oynadığını bildirib.
Verilişdə Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin, insanların təhlükəsizliyinin qorunması məqsədilə ardıcıl
siyasət yeridildiyi xüsusi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü fəaliyyəti
sayəsində bütün sahələrdə dinamik inkişaf edən Azərbaycanda qanunun aliliyi, insan hüquq və azadlıqları təmin
olunur. Zəngin karbohidrogen ehtiyatlarına malik olan ölkəmizdə qeyri-neft sektorunun inkişafına, iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir. 2015-ci ilin dövlətimizin başçısı tərəfindən ”Kənd təsərrüfatı” ili elan
olunduğuna diqqət çəkən Ə.Məmmədov bildirib ki, ölkəmizdə yaradılmış münbit şərait əcnəbi investorların, o
cümlədən yapon iş adamlarının Azərbaycanda öz bizneslərini qurmasına geniş imkanlar açır. Verilişdə Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkədə həyata keçirilən nəhəng layihələr barədə də məlumat verilib. Azərbaycanın
Avropa ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşdiyini vurğulayan doktorant yapon iş adamlarını bu əlverişli mövqedən
faydalanmağa və birgə layihələr həyata keçirməyə çağırıb.
AZƏRTAC, 17 noyabr 2015

319

Niderland Krallığının dövlət televiziyası olan Ned2 kanalında "Qarabağ faicəsi" adlı sənədli film
nümayiş etdirilib
Niderland Krallığının dövlət televiziyası olan Ned2 kanalında "Qarabağ faicəsi" adlı sənədli film nümayiş
etdirilib. Film mərkəzi ofisi Brüsseldə yerləşən "A.R.D.A Production" şirkəti tərəfindən hazırlanıb. Şirkətin
rəhbəri Fikrət Aydemir bildirib ki, Avropanın son illərin ən böyük köç dalğasının qarşısında çaşqın vəziyyətdə
qaldığı, qaçqınların Avropa şəhərlərindəki parklarda məskən saldığı bir vaxtda Dağlıq Qarabağ problemi və
Azərbaycanın yaşadığı qaçqın problemi gündəmə gətirilir.
Qarabağ faciəsi'nin yaradıcı heyəti 30 dəqiqəlik sənədli filmdə Dağlıq Qarabağda baş verənləri əvvəldən
axıradək göstərməyə çalışıb. Filmdə 25 ildir Dağlıq Qarabağın problemli bölgə olaraq qalması, Ermənistanın bu
ərazini öz sərhədləri daxilinə qatmaq istəyini açıqladıqdan sonra münaqişənin Ermənistanla Azərbaycan arasında
müharibəyə çevrildiyi bildirilir. Müharibə zamanı doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur olan Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlı əhalisinin qətliamlara məruz qaldığı, Dağlıq Qarabağın isə XX əsrin ən qanlı soyqırımına şahid
olduğu Niderland tamaşaçısının diqqətinə çatdırılır. Qeyd edək ki, son iki ildə Hollandiya dövlət televiziyası
üçün müntəzəm olaraq sənədli filmlər hazırlayan “A.R.D.A Production”ın Dağlıq Qarabağdan bəhs edən bu
filminin ərsəyə gəlməsində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi də öz dəstəyini göstərib.
17 noyabr 2015
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Diaspor təşkilatlarımız müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə vətənimizi uğurla təmsil edirlər
Noyabrın 17-də Danimarkanın Lyngby şəhərindəki mərkəzi kitabxanada təşkil olunmuş mədəniyyət
festivalında (“Kulturfestival 2015”) Danimarka Vətən Cəmiyyəti də iştirak etmişdir. Festival çərçivəsində
kitabxanada yaradılmış Azərbaycan guşəsi də qonaqlaqrın diqqətini cəlb edə bilmiş, qonaqlara Azərbaycan
mətbəxindən ləziz nümunələr və şirniyyatlar da təqdim olunmuşdur.
Noyabrın 18-də Niderland Krallığı Haaqa şəhərində bu şəhərdə yaşayan müxtəlif xalqların iştirakı ilə
keçirilən dostluq bayramında azərbaycanlıları “Ana Vətən” Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi təmsil
etmişdir. Dostluq bayramında “Ana Vətən” Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi nəzdində fəaliyyət göstərən
Nizami Gəncəvi adına “Haaqa Azərbaycan məktəbi”nin rəqs qrupu Azərbaycan milli rəqslərini ifa etmişdir.
17-18 noyabr 2015
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri tərəfindən qəbul edilən qətnamədə noyabrın
13-də Fransanın paytaxtı Parisdə bir-birinin ardınca törədilən və yüzlərlə insanın ölümü, eləcə də
yaralanması ilə nəticələnən terror aktları pislənilir
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri və üzvləri tərəfindən qəbul edilən qətnamədə
noyabrın 13-də Fransanın paytaxtı Parisdə bir-birinin ardınca törədilən və yüzlərlə insanın ölümü, eləcə də
yaralanması ilə nəticələnən terror aktları pislənilir. Sənəddə deyilir ki, Fransanı sarsıtmış qanlı hadisə ərəb və
müsəlman dünyasındakı çox sayda ölkələri böyük qorxu içində saxlayan dəhşətli hadisələrin davamıdır və bu, bir
daha sübüt etdi ki, sərhəd tanımayan terrorizmlə hər yerdə amansız mübarizə aparılmalıdır.
Qətnamə müəlliflərinin fikrincə, vətəndaşların təhlükəsizliyinin təminatı üçün hərbi vasitələrin istifadəsi,
həmçinin müharibə qurbanlarına humanitar yarıdımın göstərilməsi ilə yanaşı, islamın əsl dəyərlərinin düzgün
anlaşılması, plüralizm və qarşılıqlı anlaşmanın təmin edilməsi istiqamətində də önəmli işlər görülməlidir.
Təşkilatın üzvləri hesab edir ki, YUNESKO-nun nizamnaməsində qeyd edildiyi kimi, sülhün təməli insanların
şüurunda formalaşır.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi bəyan edir ki, qlobal terrorun fəlakətli nəticələrinə qarşı mübarizə
çərçivəsində təşkilat cəmiyyətin yaşamalı olduğu bəşəri dəyərlərin təbliğini yorulmadan davam etdirəcək: “Biz
zərərçəkənlərin və günahkarın kimliyindən asılı olmayaraq, ekstrimizm, zorakılıq və terrorizmə qarşıyıq. İnanırıq
ki, cinsindən, dilindən, dinindən, irqindən və milliyətindən asılı olmayaraq, insanların düşüncələrini ədalət, ləyaqət
və bərabərlik kimi anlayışlarla qidalandırmaq öz töhfəsini verəcək. Biz fəaliyyətimizin önəmli bir hissəsini
mədəniyyətlər və dinlərarası dialoqun, qarşılıqlı anlaşmanın inkişafına həsr etməkdə davam edəcəyik”. Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi adından yayılan qətnaməni mərkəzin həmsədrləri - Vayra Vike-Frayberqa, İsmail
Serageldin; təşkilatın üzvləri - Boris Tadic, Olusequn Obasanjo, Viktor Yuşşenko, Emil Konstantinesku, Petar
Stoyanov, İvo Josopovic, Stepan Mesic, Rexhep Meydani, Valdis Zatlers, Çandrika Kumaratunqa, Petru Luçinski,
Zlatko Laqumdjiya, İveta Radicova, Peter Medqyessy, Franko Frattini və Hikmet Çetin imzalayıb.
18 noyabr 2015
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Türkiyədə yayımlanan “Yeşilkaradeniz” internet radiosu bu həftəni “Xocalı həftəsi” elan edib
Türkiyədə yayımlanan “Yeşilkaradeniz” internet radiosu bu həftəni “Xocalı həftəsi” elan edib. Radionun
aparıcısı Fatma Cengizin təşəbbüsü ilə hər axşam, yerli vaxtla saat 21.00-da (Bakı vaxtı ilə saat 23.00-da) özünün
təqdimatında canlı yayımlanan proqramın bir həftəlik buraxılışı Azərbaycana, Qarabağ həqiqətlərinə, xüsusilə də
Xocalı soyqırımına həsr olunub.
İki saatlıq proqramda hazırda İstanbulda yaşayan azərbaycanlı yazıçı Kəbutər Haqverdinin “Qar qan
rəngindəydi o gecə” və “Cənnətdən sürgün” kitabları radio dinləyiciləri üçün oxunacaq, daha sonra isə yazıçının
özü ilə müsahibə olacaq.
Artıq bazar ertəsi və çərşənbə axşamı yazıçının əsərlərindən ilk parçalar oxunub. Kitabdan parçaları göz
yaşları içində səsləndirdiyini deyən aparıcı Fatma Çengiz Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmağı özünün
mənəvi borcu hesab etdiyini vurğulayıb. “Xocalı həftəsi”ndən sonra Fatma Cengizin proqramında bu mövzunun
davam etdirilməsi nəzərdə tutulur. Kəbutər Haqveridinin bildirdiyinə görə, Xocalı soyqırımı zamanı əsir
götürülmüş və sonradan geri qaytarılmış qadınların radionun efirində canlı yayıma çıxarılması, onlarla geniş
müsahibələrin təşkili planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, internet üzərindən ən çox dinlənilən “Yeşilkaradeniz” radiosu, həmçinin türkçülük
ideyalarının geniş təbliği, türk dünyasındakı problemlərin dinləyicilərə daha geniş çatdırılması ilə seçilir.
18 noyabr 2015
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Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi və
Mədəniyyət Mərkəzi mükafata layiq görülüb
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Mirzə Fətəli Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyivə
Mədəniyyət Mərkəzi mükafata layiq görülüb. Gürcüstan xalq müdafiəçisi yanında fəaliyyət göstərən Milli Azlıqlar
Şurası təşkilatın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək, Gürcüstanda tolerantlıq mədəniyyətinin inkişafına verdiyi
töhfələrə görə onu “Tolerantlğı dəstəkləyən təşkilat” mükafatı ilə təltif edib.
Mükafat BMT-nin Baş Assambleyasının təşəbbüsü ilə, UNESCO tolerantlıq prinsipləri haqqında
bəyannaməsinə əsasən qeyd edilən Beynəlxalq tolerantlıq günü münasibətilə keçirilmiş tədbirdə muzeyin direktoru
Leyla Əliyevaya təqdim olunub.
Qeyd edək ki, M.F.Axundovun Tbilisidə 44 il yaşadığı bina 1982-ci ildən muzeyə çevrilib, sonradan
M.F.Axundov adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyi statusu verilib. Hazırda muzeyin nəzdində mədəniyyət
mərkəzi də fəaliyyət göstərir. Mərkəzdə xalçaçılıq, musiqi, muğam, rəsm və dil kursları mövcuddur. Muzeyin əsas
fəaliyyət istiqamətləri Azərbaycan mədəniyyətini, xalqımızın mədəni irsini Gürcüstanda qoruyub saxlamaq, təmsil
və təbliğ etməkdir.
18 noyabr 2015
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasının ideoloji əsasları Ümummilli Lideri
Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub
Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı doğru informasiyanın yayılması, Azərbaycan diaspor qurumlarının qarşısında
dayanan əsas vəzifələrdən biri kimi qəbul edilib
Təxmini sayları 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan nəfərdən çoxu hazırda
mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların siyasi, iqtisadi və sosial- mədəni
fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. XX əsrin əvvəllərinə qədər
Azərbaycandan xaricə mühacirət edən azərbaycanlıların şəxsiyyət vəsiqələrində "rus təbəəsi" yazılması onların
milliyətinin də "rus" kimi təqdim edilməsi ilə nəticələnib. O dövrlərdə qonşu Rusiyaya köçən azərbaycanlılar
"tatar", Türkiyədə məskunlaşanlar isə "Azərbaycan türkü" kimi tanınır və qeydə alınırdı. Müasir İran ərazisində
yaşayan azərbaycanlıların isə "İran təbəəsi" kimi təqdimatı prosesi gedirdi. Belə arzuolunmaz vəziyyət xarici
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların rus, türk və fars diasporlarının tərkib hissəsi kimi qəbul edilməsinə səbəb
olub, nəticədə azərbaycanlılar başqa xalqların diasporları içərisində assimilyasiya olunmaq təhlükəsi ilə
üzləşiblər. Lakin problemlərə və çətinliklərə baxmayaraq, azərbaycanlılar hər zaman öz milli mənsubiyyətini,
adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qoruyub saxlayıb, tarixi Vətənlə əlaqələrini itirməyiblər.
Azərbaycanın dövlət rəhbərliyinin, diplomatiyasının, elmi ictimaiyyətinin, kütləvi informasiya vasitələrinin,
Heydər Əliyev Fondu kimi ictimai təşkilatın səmərəli fəaliyyəti Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı obyektiv
baxışların formalaşmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb etməkdədir.
Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği sahəsində Azərbaycan diplomatiyasının fəaliyyəti
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, artıq hücum xarakteri alıb və bu
istiqamətdə səmərəliliyin artırılması bütün müvafiq qurumların qarşısında dayanan başlıca vəzifə kimi
qiymətləndirilib. Erməni diasporu və onu himayə edən qüvvələrin antiazərbaycan fəaliyyətinə qarşı güc
mərkəzinə çevrilməkdə olan Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması üçün hələ XX əsrin ortalarında müəyyən
cəhdlər göstərilsə də, bu istəyin real prosesə çevrilməsi, Azərbaycanın müstəqilliyi dövrünə təsadüf edir.
Məsələn, məlumdur ki, 1943-cü il noyabrın 6-da Berlində xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birləşdirilməsi üçün
Milli Azərbaycan Komitəsinin qurultayı keçirilib. 1949-cu ilin yanvar ayında Türkiyədə "Azərbaycan Kültür
Dərnəyi" yaradılıb, 1956-cı ildə isə Amerikada Amerika Azərbaycan Cəmiyyətinin əsası qoyulub. Lakin bu
təşkilatlar kütləvi təşkilatlar deyildilər və onların Azərbaycanla real bağlılığı yox idi. SSRİ-nin dağılması
ərəfəsində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən canlanma xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
təşkilatlanmasına da fəallıq gətirdi. Bunun nəticəsi idi ki, 1989-cu il dekabrın 31-də İstanbulda Ümumdünya
Azərbaycanlıları Konqresi keçirildi.
1990-cı ildə isə Türkiyənin Kayseri şəhərində Millətlərarası Böyük Azərbaycan Konqresi təşkil olundu.
1990-cı ilin noyabr ayının əvvəllərində isə Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzlərinin I qurultayı
çağırıldı. Bu qurultayın işində Böyük Britaniya, Fransa, İsveç, Norveç, İspaniya, Estoniya, Almaniya və o
cümlədən Azərbaycanın nümayəndələri iştirak etdilər. Bu qurultayın gedişində Azərbaycanda cərəyan edən
ictimai-siyasi proseslər haqqında obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsi də müzakirə
edildi. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması və qurumlanmasının real prosesi Dağlıq Qarabağ
ətrafında atəşkəsin əldə edilməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Bu təşkilatlanmanın ideoloji əsasları isə
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Həmin illərdə xarici ölkələrə etdiyi
səfərlərində Heydər Əliyev həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri ilə görüşlər keçirər və
onları vahid ideya, Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməyə və Azərbaycanın maraqlarının keşiyində
durmağa çağırdı. Bu da Azərbaycançılıq ideya və məfkurəsinin diaspor qurumlanmasının məfkurəsinə çevirdi və
bu məfkurə ətrafında Azərbaycan diasporunun təşkilatlanmasının fəal dövrü başladı. Eyni zamanda həmin illərdə
xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanma konsepsiyasi da müəyyənləşdirildi. Bu konsepsiyaya əsasəndünya azərbaycanlıları xalqımızın ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edilməli, Azərbaycan Respublikası bütün
azərbaycanlıların vətəni sayılmalı, əqidə və əməl birliyi zəminində azərbaycanlıların elmi şəkildə təşkilatlanması
aparılmalı idi. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasının gücləndirilməsi və diaspor qurumları
arasında əlaqələrin nizama salınması məqsədilə 1997-ci ildə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi təsis edildi və
həmin ilin iyun ayının 27-29-da Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Los-Ancelesdə ilk qurultayı keçirildi.
1998-ci ilin may ayında bu qurumun II qurultayı, 1999-cu ilin oktyabrında III qurultayı, 2000-ci ildə IV
qurultayı keçirildi. Bu qurultayların hamısında xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Ermənistan
Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması,
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin azad olunması üçün diaspor qurumlarının səylərinin birləşdirilməsi
müzakirə olunan başlıca məsələlərdən idi. Qurultayların qəbul etdiyi qərarlarda bu məsələlər öz əksini tapdı.
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Başqa sözlə, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmağa başladığı ilk illərdən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı erməni və ermənipərəst qüvvələrin apardığı qeyri-obyektiv təbliğatın ifşası, Azərbaycan həqiqətləri ilə
bağlı doğru informasiyanın yayılması, Azərbaycan diaspor qurumlarının qarşısında dayanan əsas vəzifələrdən
biri kimi qəbul edildi. İstər Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin qurultay iştirakçıları
qarşısındakı çıxışında, istərsə də qurultaya təqdim olunmuş hesabat məruzəsində Ermənistanın Azərbaycan
Respublikasına qarşı təcavüzündən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında ermənipərəst qüvvələrin apardığı
təbliğatın mahiyyətindən geniş söhbət açıldı, Azərbaycan Respublikasına qarşı hər hansı formada, daxildən və
xaricdən göstərilən təcavüzün qarşısının alınması, lobbiçilik fəaliyyətinin genişləndirilməsi, milli maraqların
müdafiə olunması hər bir Azərbaycan icmasının və xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının müqəddəs vəzifəsi
kimi dəyərləndirldi. Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin hazırladığı statistik
materiallarda Azərbaycan diasporu tərəfindən təşkil edilən belə tədbirlər haqqında geniş məlumatlar verilib.
Bildirilir ki, bir tərəfdən bu tədbirlər davamlı xarakter daşıyır, digər tərəfdən də həmin tədbirlərdə Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzün mahiyyəti haqqında
daha obyektiv məlumatlar dünya ictimaiyyətinə çatdırılır. Qurultayın qəbul etdiyi qətnamədə də Azərbaycan
həqiqətlərinin təbliğinin gücləndirilməsi diaspor qurumlarının qarşısında dayanan başlıca vəzifələrdən biri kimi
dəyərləndirildi. Bununla bağlı qərara alındı ki, xarici ölkələrin parlamentlərində, dövlət və yerli özünüidarə
orqanlarında azərbaycanlıların daha geniş təmsil olunmasına diqqət yetirilsin, azərbaycanlı icmaların fəaliyyət
göstərdikləri ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələri yaxşılaşdırılsın, yeni müstəqil qəzet, jurnal,
radio, televiziya və informasiya agentliklərinin yaradılması prosesi davam etdirilsin . Ümumilikdə "Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası"nda beynəlxalq aləmdə erməni təbliğatına qarşı işin təşkili və
Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin mahiyyəti ilə bağlı obyektiv məlumatların beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılması üçün diaspor qurumlarının qarşısında dayanan konkret fəaliyyət istiqamətləri
müəyyənləşdirildi.
Bu fəaliyyət istiqamətlərindən aşağıdakıları qeyd etmək mümkündür: -Müxtəlif ölkələrdə təbliğat
xarakterli tədbirlərin həyata keçirilməsi; -Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü haqqında faktların və
sənədlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması; -Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında materialların beynəlxalq
təşkilatlara və xarici ölkə parlamentlərinə çatdırılması; -Xarici kütləvi informasiya vasitələrində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin səbəb və nəticələri haqqında əsil həqiqətləri özündə əks etdirən materialların yayılması;Azərbaycana həsr olunan tədbirlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr olunan məlumatların yayılması;-Avropa
və ABŞ-da Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı internet forumların təşkili;-Əcnəbi müəlliflər tərəfindən Qarabağ
münaqişəsi haqqında hazırlanan tədqiqatların geniş yayılması; -Xarici televiziya kanallarında ErmənistanAzərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri əks etdirən filmlərin nümayişi və s. Yuxarıda
göstərilən vəzifə və istiqamətlərlə bərabər, "Xocalıya ədalət" kampaniyası da son illərdə diaspor
qurumlarının qarşısında dayanan başlıca vəzifələrə çevrilib və dünyanın bir sıra ölkələri kimi Amerikanın NyuMeksika, Texas, Corciya, Men, Nyu-Cersi və Arkanzas ştatlarının Xocalı hadisələrini soyqırım kimi tanıması,
həm də diaspor qurumlarının bu istiqamətdəki fəaliyyətinin nəticəsi kimi qəbul edilə bilər. Son illər ərzində
Azərbaycan və Türk diaspor qurumları arasında əlaqə və əməkdaşlıq kifayət qədər genişlənib. Bu əlaqələrin
nizamlanması üçün 2007-ci il martın 9-da Bakıda Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin I
forumu təşkil edilib. 2008-ci il martın 27-də isə Berlində Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatlarının
Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirilib. Bu təşkilatların öz səylərini birləşdirməsi, erməni yalanlarının
ifşası sahəsində keçirilən tədbirlərin vüsətinin genişlənməsinə, kəsərliliyinin artmasına müsbət təsir göstərdi.
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində Azərbaycan diaspor qurumlarının
özlərinin də fəallaşması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin daha geniş ictimaiyyət tərəfindən
qəbuluna yol açdı. Bunun nəticəsi idi ki, qeyri-obyektiv erməni informasiya-təbliğatının ifşası sahəsində
Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti yeni bir məzmun kəsb etdi. Qarabağ münaqişəsinin mahiyyətinin təhrif
edilməsi, Azərbaycan Respublikasına qarşı təcavüzün pərdələnməsi erməni və ermənipərəst qüvvələr üçün günügündən daha da çətinləşməkdədir. Ona görə də Azərbaycana qarşı aparılan əsassız təbliğatın dünya ictimai
rəyinə yeridilməsi üçün erməni və ermənipərəst qüvvələr və onların nəzarəti altında olan erməni beyin
mərkəzləri təhrif olunmuş təbliğatın təsirinin artırılmasının yeni yollarının tapılması üzərində ciddi fəaliyyətə
başlayıblar.
Paralel.-2015.-18 noyabr.-№ 1204.-S.10.
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Azərbaycanın əməkdar rəssamı, "Qızıl Dərviş" və Humay mükafatları laureatı İsmayıl Məmmədovun
ABŞ-ın Nyu-York şəhərində fərdi sərgisi təşkil olunacaq
Azərbaycanın əməkdar rəssamı, "Qızıl Dərviş" və Humay mükafatları laureatı İsmayıl Məmmədovun
ABŞ-ın Nyu-York şəhərində fərdi sərgisi təşkil olunacaq. "Bakı və Nyu-York arasında körpü" adlandırılan
sərginin açılışı noyabrın 24-də saat 18.00-da Nyu-York Azərbaycan Evində baş tutacaq.
Uzun müddətdir ABŞ-da yaşayan azərbaycanlı rəssam İsmayıl Məmmədovun əsərləri Bakı və Nyu-York
arasında "dostluq körpüsü" rolunu oynayır. Rəssam sulu boya, pastel və akril ilə işlədiyi bu əsərləri bu ilin son beş
ayı ərzində Nyu-York şəhərində kətan üzrəinə köçürüb.
Sərgi Azərbaycan Respublikasının BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin və Nyu-York Azərbaycan Evinin
dəstəyi və təşkilatçılığı ilə keçirilir.
20 noyabr 2015
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Fransada yaşayan azərbaycanlılar “Hayastan” ümumerməni fondunun təşkil etdiyi XVI Avropa
telemarafonuna Paris meri Ann İdalqonun dəstək verməsi barədə xəbəri dərin təəssüf hissi ilə qarşılayıb
Fransada yaşayan azərbaycanlılar “Hayastan” ümumerməni fondunun təşkil etdiyi XVI Avropa
telemarafonuna Paris meri Ann İdalqonun dəstək verməsi barədə xəbəri dərin təəssüf hissi ilə qarşılayıb. Bu barədə
Paris Azərbaycan Evinin yaydığı etiraz bəyanatında bildirilir. Bəyanat müəllifləri yazır ki, 27 ildir davam edən, bir
milyondan çox azərbaycanlının məcburi köçkünə çevrilməsinə, on minlərlə azərbaycanlının ölümünə və Xocalı
soyqırımı kimi dəhşətli bir cinayətə səbəb olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də
həll olunmadığı bir vaxtda Fransanın rəsmi şəxslərinin bu cür təşəbbüsləri anlaşılmazdır: “Fransa münaqişənin
nizamlanmasına vasitəçilik missiyasını öz üzərinə götürmüş ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.
Bu baxımdan diaspor nümayəndələri Paris merinin Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərində qurulmuş separatçı
rejimə dəstək ifadə edən belə layihələrə himayədarlıq etməsi Azərbaycan ictimaiyyətində Fransanın ədalətli
həmsədr olmasına ciddi şübhələr yarada bilər”.
Fransadakı Azərbaycan diasporu etiraz bəyanatında “Hayastan” fondunun topladığı vəsaitin terrorçu bir
rejimin planlaşdırdığı layihələrin dəstəklənməsinə sərf olunduğunu da diqqətə çatdırır və bildirir ki, terrordan
əziyyət çəkən bir ölkənin rəsmi şəxsinin terror, işğalçılıq prinsipləri əsasında qurulmuş bir rejimlə bu cür yaxından
əməkdaşlıq etməsi olduqca təəccüblüdür.
Paris Azərbaycan Evinin bəyanatında həmçinin "Hayastan" fondunun kifayət qədər qeyri-şəffaf qurum
olması da xanım Ann İdalqonun diqqətinə çatdırılır. ABŞ-da yaşayan erməni icmasının bir neçə dəfə fondu boykot
etmək üçün etiraz aksiyaları təşkil etməsi, eləcə də fondun dəfələrlə Qarabağdakı rejimə yardım adı altında
maliyyə maxinasiyalarına dair iddiaların bu gün də erməni diasporunun müzakirə etdiyi mövzulardan biri olması
vurğulanır. Bəyanatda qeyd edilir ki, vergidən yayınma, çirkli pulların yuyulması, ermənilərə yardım adı altında
fonda toplanan vəsaitlərin mənimsənilməsi haqqında elə erməni jurnalistlərin özlərinin yazdığı araşdırmalar xeyli
saydadır: “Belə bir qeyri-şəffaf imicə malik bir quruma Paris merinin dəstək verməsi təəccüb doğurmaya bilməz”.
Fransadakı azərbaycanlılar separatçı rejimə, qeyri-şəffaf fəaliyyəti ilə tanınan "Hayastan" fonduna dəstək
verilməsinə görə öz narahatlığını bildirir və Fransanın bütün rəsmi şəxslərini ölkələrinin üzərinə götürdüyü
missiyaya sadiq olmağa, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində ədalətli mövqe tutaraq münaqişə
tərəflərinə bərabər məsafədə dayanmağa çağırırır.
23 noyabr 2015
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə Beynəlxalq Təşkilatların İtalyan Cəmiyyəti arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə Beynəlxalq Təşkilatların İtalyan Cəmiyyəti arasında qarşılıqlı
əməkdaşlıq memorandumu imzalanıb.
Beynəlxalq Təşkilatların İtalyan Cəmiyyəti 1944-cü ildə İtaliyanın Xarici İşlər Nazirliyinin himayəsində
təsis edilib və Birləşmiş Millətlər Assosiasiyalarının Ümumdünya Federasiyasının təsisçi qurumlarındandır.
Hazırda təşkilatın rəhbəri İtaliyanın sabiq xarici işlər naziri (2002-2004; 2008-2011) və Avropa Birliyinin ədalət,
azadlıq və təhlükəsizlik üzrə Avropa komissarı (2004-2008) Franko Frattinidir.
Əməkdaşlıq memorandumu çərçivəsində hər iki qurum multikulturalizm, dialoq, anlaşma, konfliktlərin
həlli, dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun qurulması üçün birgə fəaliyyət göstərəcəklər.
Razılaşmaya əsasən, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Beynəlxalq Təşkilatların İtalyan Cəmiyyəti
2016-cı ilin yanvar ayında İtaliyanın paytaxtı Romada dinlərarası dialoq mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil
edəcək. Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvə Beynəlxalq Mərkəzinin bütün tədbirləri Diasporla İş üzrə dövlət
Komitəsinin dəstəyi ilə ilə keçirilir.
23 noyabr 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Misirin
İsgəndəriyyə Kitabxanası dekabrın 8-11-də İsgəndəriyyədə beynəlxalq konfrans keçirəcək
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və Misirin
İsgəndəriyyə Kitabxanası dekabrın 8-11-də İsgəndəriyyədə beynəlxalq konfrans keçirəcək.
“XXI əsrdə demokratiya” mövzusuna həsr olunan konfransda tanınmış siyasətçi, ekspert və akademiklər
hazırda dünyada cərəyan edən gərgin proseslər fonunda demokratiya anlayışının əhəmiyyətini müzakirə ediləcək,
mümkün islahatlar və yeni mexanizmlərin tətbiqi barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Konfrans çərçivəsində 2016cı ilin mart ayında Bakıda keçiriləcək IV Qlobal Foruma hazırlıqla əlaqədar toplantının keçirilməsi də
planlaşdırılıb.
Konfransın işində Misirin xarici işlər naziri Sameh Şükri, Bosniya və Herseqovinanın xarici işlər naziri
Zlatko Laqumdjiya, eləcə də Hollandiyanin sabiq Baş naziri Vim Kok, Serbiyanin sabiq Prezidenti Boris Tadiç,
Bolqarıstanın eks-prezidenti Petar Stoyanov, Nigeriyanın sabiq dövlət başçısı Olusegun Obasanjo, Albaniyanın
keçmiş Prezidenti Recep Meydani, Rumıniyanin sabiq Prezidenti Emil Konstantinesku, Uruqvayın sabiq
Prezidenti Luis Alberto Lacalle, Ekvadorun sabiq Prezidenti Rozalia Arteaqoa Serrano və İordaniya şahzadəsi Əl
Hassan bin Talal iştirak edəcək.
Bundan başqa, konfransa Ərəb Dövlətləri Liqasının Baş katibi Nabil əl-Ərəbi, eləcə də təşkilatın sabiq
rəhbəri Əmir Musa, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının sabiq Baş katibi İkmaləddin İhsanoğlu da qatılacaq.
25 noyabr 2015
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Azərbaycançılıq ideyasının təbliği

Alim Hüseynli
Cəmiyyətdə tarix boyu yaranan və insanların şüurunda formalaşan ictimai dəyərlər dövlətin inkişafına və
güclənməsinə böyük təsir göstərib. Dövlətin vahid ideologiyası vətəndaşın təbii maraqlarını nəzərə almadıqda
cəmiyyətlə dövlət arasında boşluq yaranır. Hətta totalitar dövlətlər demokratik inkişaf yoluna qədəm qoyduqdan
sonra bir müddət əxlaq, mənəviyyat kimi ənənəvi ictimai dəyərlər insanlar tərəfindən fərqli qəbul edilir.
Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərinin təcrübəsi də buna sübutdur. Uzun illər hakim olmuş kommunizm
ideologiyasının süqutundan sonra yeni qurulan dövlətin əsasları insanlar tərəfindən aydın qəbul edilmirdi. Məhz
buna görə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra
Azərbaycanın müstəqilliyini möhkəmləndirməklə, onun siyasi və iqtisadi əsaslarını yaratmaqla yanaşı,
Azərbaycan cəmiyyətinin inkişafının ideya təməli olan azərbaycançılıq konsepsiyasını irəli sürmüşdür.
Azərbaycançılığın bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən ümummilli ideologiya halına gəlməsi, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin ideya əsasına çevrilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətidir. Ümummilli lider
Heydər Əliyev 1993-cü il iyunun 15-də Azərbaycan parlamentindəki çıxışında demişdir: “Azərbaycan ərazisində
olan hər bir vətəndaş milliyyətindən, dinindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, eyni hüquqa malik
olmalıdır. Əgər biz bunu əməli surətdə həyata keçirə bilsək, Azərbaycan Respublikasında olan bütün xalqların,
bütün millətlərin tam birləşməsini təmin edə bilərik”. Bununla ulu öndər Azərbaycanda hakimiyyətin mövqeyini
əks etdirən azərbaycançılıq ideyasının əsaslarını bəyan etmişdir. Heydər Əliyev hələ sovet dövründə Azərbaycan
Respublikasına rəhbərlik edərkən azərbaycançılıq məfkurəsinin bütün həmvətənlərimiz arasında yayılmasına, bu
ideyanın geniş ictimai dəyər qazanmasına çalışırdı.
O dövrdə Azərbaycan ədəbiyyatında, musiqidə, kinoda, təsviri sənətdə və digər sahələrdə xalqın ruhunu,
tarixini, milli-mənəvi dəyərlərini təbliğ və tərənnüm edən çoxsaylı əsərlər meydana gəlmişdir. Həmin dövrdə
Heydər Əliyev respublikamızdan kənarda yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasını, Azərbaycan diasporunun
təşəkkül tapmasını da vacib sayırdı. 90-cı illərdə hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra o, xaricdəki soydaşlarımızın
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsini, onların doğma vətənlə əlaqələrinin möhkəmlənməsini prioritet məsələ kimi
hər zaman diqqətdə saxlamışdır. Çünki güclü azərbaycanlı diasporu müstəqil Azərbaycanın dayağıdır. Ulu
öndər çıxışlarının birində bu barədə belə demişdir: “Hər yerdə azərbaycanlılar olanda Azərbaycanın dayağı
da daha çox olur. Bir şərtlə ki, gərək millətini, torpağını, ana Vətəni unutmayasan”. Cəmiyyəti birləşdirən,
onun inkişafına zəmanət verən dəyərlər sistemi mövcud olmalıdır.
Onların əsas qanun olan Konstitusiyada əks edilməsi ilə bərabər, insanların şüurunda, düşüncələrində,
qəlbində olmaları vacibdir. Azərbaycan tarixən müxtəlif millətlərin dinc yanaşı yaşadığı, milli və dini
tolerantlığın bərqərar olduğu ölkə olub. Burada hər bir xalqın və millətin nümayəndəsinə bərabər münasibət
göstərilib. Ona görə Azərbaycan vətəndaşı sayılan hər kəs azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşib. Azərbaycan
xalqının adət-ənənələrini, milli-mənəvi dəyərlərini birləşdirən baxışlar sistemi kimi azərbaycançılıq ideyası bu
gün də mövcuddur. Bu ideya ictimai-siyasi proseslərə, Konstitusiya sisteminə, xüsusilə dövlət quruculuğuna öz
müsbət təsirini göstərir.
Azərbaycançılığın mahiyyəti
Azərbaycançılıq termini ictimai elmlər dövriyyəsində nisbətən yeni yaranan anlayışdır. Bununla belə,
son illər alim və tədqiqatçılar, ictimai xadim və yazarlar tərəfindən bu mövzuda bir sıra dəyərli məqalələr,
monoqrafiya və dərsliklər yazılmış, azərbaycançılığın əsasları, mahiyyəti və konseptual tərəfləri şərh edilmişdir.
Akademik Ramiz Mehdiyev qeyd edir ki, azərbaycançılıq “ölkədə yaşayan bütün etnik qrupları və millətləri
ümumdövlət mənafeləri və dəyərləri əsasında real surətdə birləşdirmək ideyasının verballaşdırılması kimi,
1992-1993-cü illərdə xüsusilə geniş yayılan şovinist və separatçılıq əhval-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə ideyası
kimi meydana gəlmişdir”.
Buradan belə nəticəyə gəlmək olar ki, azərbaycançılıq ideyası Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq,
demokratik inkişafı təmin etməklə bərabər, davakar millətçilik və şovinizmə qarşı təşəkkül tapmış ideologiyadır.
Azərbaycançılıq ideyasının kökündə millətçilik yox, vətəndaşlıq dəyəri dayanıb. Bu ideyanın məqsədi
çoxmillətli Azərbaycan xalqının birləşməsi və demokratik yolla inkişaf etməsinə zəmin yaradan dəyərlər
sistemini formalaşdırmaqdır. Çoxmillətli Azərbaycan xalqını birləşdirən azərbaycançılıq ideyası müstəqilliyin
qorunmasına, demokratik inkişafa və hüquqi, sosial dövlətin qurulmasına xidmət edir. Lakin azərbaycançılıq
Azərbaycanın ərazisində yaşayan xalqın həmrəyliyi ilə məhdudlaşmır. Bu ideologiya davakar millətçiliyi inkar
etməklə bərabər, Azərbaycanın müstəqilliyini arzulayan, onun güclənməsini istəyən insanları birləşdirir.
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Azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan cəmiyyətində milli birliyi və ümumxalq münasibətlərini
qorumaq, millətin və onun dövlətinin mövqeyini izah, təsdiq və inkişaf etdirmək məqsədini daşıyır.
Beləliklə, azərbaycançılıq milli-mənəvi varlığının ilkin əlamətlərini, xalqın kimliyini əks etdirən, milli
təfəkkürünü birləşdirən dəyərlər sistemidir. Bu dəyərləri cəmləşdirən dil, ərazi, vətəndaşlıq, adət-ənənə və
ideoloji birlik azərbaycançılıq ideologiyasının əhatə dairəsini sərhədsiz edir.
Azərbaycançılıq dünya azərbaycanlılarının milli ideologiyasıdır
Bu gün hər bir soydaşımız yaxşı dərk edir ki, ən ağrılı problemimiz olan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıların birliyindədir. Belə birliyi
isə tarixin bütün zehni və mənəvi təcrübələrini özündə əks etdirən milli ideologiya yarada bilər. Məhz bu
ideologiya Azərbaycançılıqdır. Təsadüfi deyil ki, mütəfəkkirlər hesab edirlər ki, Azərbaycançılıq coğrafi anlayış
deyil, o daha çox siyasi anlayışdır. Odur ki, bu ideologiya dövlətin aparıcı ideologiyasına çevrilib. Ümummilli
liderin Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında bəyan etdiyi tezislər əslində
azərbaycançılığın, Azərbaycan təəssübkeşliyinin ən lakonik ifadəsi idi: “Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşı kimi, istədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli
köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq
ideyasıdır. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda,
onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir”. İndi Azərbaycan
diasporu kifayət qədər inkişaf etmiş, müxtəlif mədəniyyət mərkəzləri yaradılmışdır ki, onlar Azərbaycan dilinin,
ədəbiyyatının, incəsənətinin dünyada tanınmasında, müstəqil Azərbaycan ideallarının beynəlxalq səviyyədə
müdafiəsində müəyyən xidmətlər göstərirlər. Hər şeydən əvvəl, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi barədə tarixi həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında onların üzərinə böyük vəzifələr
düşür. Azərbaycançılıq ideyalarının təbliği bu gün Prezident İlham Əliyevin xarici və daxili siyasətində başlıca
yer tutur. Dövlətimizin başçısı xarici ölkələrə səfərləri zamanı soydaşlarımızla görüşlərə xüsusi diqqət ayırır,
ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında soydaşlarımızı daha fəal olmağa çağırır və bu
istiqamətdə məqsədyönlü işlər aparır. Azərbaycançılıq ideyasının təbliğində Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban Əliyevanın
gördüyü işlər mədəniyyətimizin, tariximizin təbliğinə böyük töhfədir. Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin
beynəlxalq səviyyədə layiqincə təqdim olunması nəticə etibarilə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna xidmət edir.
Mehriban xanım Əliyeva bu istiqamətdə neçə-neçə irimiqyaslı layihələr həyata keçirmişdir.
Azərbaycançılıq həm də dünyaya indeqrasiya deməkdir
İndi Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsas tərkib hissələrindən biri də məhz dünyanın
müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birliyinə nail olmadqdır.
Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımızla yanaşı, milliyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanın
müstəqilliyini, birliyini və hüquqi, demokratik dövlət kimi inkişafını arzulayan hər bir kəs azərbaycançılıq
ideologiyasının daşıyıcısıdır. Bu gün Azərbaycanın gücü təkcə iqtisadi və hərbi qüdrəti ilə deyil, həm də
xalqımızın sıx birliyi ilə ölçülür.
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin xalqına, Azərbaycana xidməti bu azərbaycançılıq ideologiyasına
sədaqət nümunəsidir. Dünya azərbaycanlılarının 2011-ci il iyulun 5-də Bakıda keçirilən 3-cü qurultayında
dövlət başçımızın bir fikri bunun bariz ifadəsidir: “Bizim bir Vətənimiz var - Azərbaycan, bizim bir dilimiz
var-Azərbaycan dili, bizim bir ideologiyamız var-azərbaycançılıq ideologiyası...”. Hazırda da Azərbaycançılıq
Azərbaycanın dünya birliyinə inteqrasiyasının ideya əsasını təşkil edir. Biz bu ideya ilə özümüzü dünyaya
tanıdır, onu mütərəqqi dünya dəyərlərini özündə birləşdirən ideologiya kimi təbliğ edirik. Azərbaycançılıq
ideyası qloballaşma şəraitində universal dəyərlərin qorunmasını təmin edir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan
dövlətinin milli ideologiyasının özəyini və əsasını təşkil edən azərbaycançılıqdır. Dövlətçilik, milli-mənəvi
dəyərlər və ümumbəşəri dəyərlər bu anlayışın tərkib hissələridir. Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü
qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək azərbaycançılıq ideologiyasının əsas qayəsidir. Məhz bu ideologiya hər
bir vətəndaşın qəlbinə hakim olmalıdır.
Olaylar.-2015.-25 noyabr.-№ 215.-S.10.
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Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
sayı 453-ə çatıb
Ankarada Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II
toplantısı keçirilib
2014-cü il ərzində xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 557 tədbir və layihə
həyata keçiriliblər. Bu tədbirlər əsasən xaricdəki azərbaycanlıların təşkilatlanması, yaşadıqları ölkələrin ictimaisiyasi həyatında iştirak səviyyəsinin artırılması, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin
məlumatlandırılması, habelə diaspor təşkilatları arasında Azərbaycan naminə əməkdaşlığın daha da
gücləndirilməsi və inkişafı, lobbi quruculuğu kimi istiqamətləri əhatə edib. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin 2014-cü ilin yekunlarına dair hesabatında deyilir. Hesabatda bildirilir ki, 2014-cü ildə keçirilən
beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərin ən önəmlisi Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzi, Madrid Klubu və digər təşkilatlarla əməkdaşlıq çərçivəsində II Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumudur.
Əksəriyyəti sabiq ölkə və hökumət rəhbərləri olan 54 ölkədən 150-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi
forumda dünyanı narahat edən problemlər və onların həlli yolları müzakirə olunub. Sentyabr ayında isə Andorra
paytaxtında Dövlət Komitəsinin və Andorra hökumətinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və
Madrid Klubu tərəfindən "Avropada etimadın bərpa olunması" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib.
Konfransda regionda təhlükəsizlik məsələləri, dondurulmuş münaqişələr, o cümlədən Dağlıq Qarabağ,
Abxaziya, Osetiya və Ukraynadakı böhranın müzakirəsinə xüsusi diqqət ayrılıb. Dövlət Komitəsinin hesabatına
görə, ötən il Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi
qruplarının antitəbliğat kampaniyalarının qarşısının alınması məqsədilə 189 layihə reallaşdırılıb. ABŞ, Kanada,
Almaniya, Türkiyə, BƏƏ, İsveç, Litva, Gürcüstan, Rusiya və digər ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız tərəfindən
müxtəlif məzmunlu tədbirlər, kütləvi etiraz aksiyaları, konfrans və seminarlar təşkil olunub. Xocalı
soyqırımının 22-ci ildönümü ilə bağlı 100-ə yaxın tədbir təşkil olunub, xarici KİV-də faciə ilə bağlı materiallar
verilib, soydaşlarımızın yaşadığı ölkələrin dövlət və hökumət strukturlarında görüşləri olub, onlara müraciət və
məktublar ünvanlanıb. Diaspor təşkilatlarımız, həmçinin Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan "Xocalıya
ədalət" kampaniyasına fəal şəkildə dəstək verib. Ötən il xaricdəki diaspor təşkilatlarımız və burada yaşayan
həmvətənlərimiz tərəfindən Azərbaycan xalqının zəngin mədəniyyətinin, adət və ənənələrinin təbliğ olunması
istiqamətində 181 mədəni-kütləvi tədbir təşkil olunub. Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yad edilməsi
məqsədilə tədbirlər, konsert proqramları təşkil edilib, soydaşlarımız dünya festivallarında və sərgilərdə iştirak
edərək ölkəmizin tarixi, zəngin mədəni irsini təbliğ ediblər. 2014-cü il ərzində lobbi quruculuğu istiqamətində
dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə həmçinin, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində
təmsil olunan siyasət adamları, ictimai xadimlərlə əlaqələrin qurulması, xarici dövlətlərin parlament üzvlərinin,
dövlət rəsmilərinin və KİV nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulması, onların Azərbaycana səfərlərinin təşkili
məqsədilə 93 layihə və tədbir keçirilib.
Dövlət Komitəsini hesabatına əsasən, 2014-cü il ərzində xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların
birliyi və təşkilatlanması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsi əsas vəzifələrdən olub. Xüsusilə gənclərin,
ictimai-siyasi xadimlərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması və bu istiqamətdə onların fəallığının artırılması
prioritet təşkil edib. Ötən il diaspor təşkilatlarının sayında da artım olub və hazırda dünyanın müxtəlif
ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sayı 453-ə çatıb. Hesabat dövründə
soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakının təmin olunması məqsədilə 65 tədbir
keçirilib. Dövlət Komitəsinin hesabatında bildirilir ki, 2014-cü il ərzində ABŞ, Almaniya, Ukrayna, Rusiya və
İsveçdə yaşayan soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında yaxından iştirak edərək yerli və
mərkəzi idarəetmə orqanlarına seçkilərə qatılıb, yüksək nəticələr əldə ediblər. Bundan başqa, Ukraynada
yaşayan bir neçə həmvətənimiz dövlət qurumlarında yüksək vəzifələrə təyin edilib. Ukrayna, Rusiya, Türkiyə
və digər ölkələrdəki azərbaycanlı ziyalılar, iş adamları müxtəlif diplom və mükafatlarla təltif olunublar.
Ümumilikdə Dövlət Komitəsinin xətti ilə ötən il Azərbaycanda və xarici ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan
mədəni irsinin təbliği, azərbaycanlıların cəmiyyətə inteqrasiyası və ictimai-siyasi fəallığının artırılması, lobbi
quruculuğu sahəsində və s. məqsədlərlə 554 tədbir təşkil olunub. Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının
rəhbərlərinə münasibətdə sadələşdirilmiş viza rejiminin tətbiqi üçün müzakirələr aparılacaq. Bunu Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Nəriman Qurbanov deyib. Onun sözlərinə görə, yay aylarında müvafiq
dövlət qurumları və diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin iştirakı ilə videokonfrans təşkil olunacaq və təkliflər
müzakirə ediləcək. N.Qurbanovun fikrincə, diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinə sadələşdirilmiş viza rejiminin
tətbiqi mümkün ola bilər. Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dair yeni "yol xəritəsi" hazırlanır.
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Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Nəriman Qurbanov məlumat verib. N.
Qurbanov bildirib ki, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində korrektələrə ehtiyac var. Ona görə də diaspor
təşkilatlarının fəaliyyətinə dair "yol xəritəsi" hazırlanır: "Diaspor təşkilatlarının bir nömrəli fəaliyyət istiqamətləri
bəllidir. Bu fəaliyyət istiqamətlərimizin ana xəttini 2008-ci ildə qəbul edilən Dünya Azərbaycanlılarının
Xartiyasında əksini tapıb. Bu istiqamətlər əsasında diaspor təşkilatları fəaliyyətlərini qurur. "Yol xəritəsin"də
diaspor təşkilatlarının 2015-ci ildəki fəaliyyəti əksini tapacaq. Bakıda keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumunu baş tutmuş hesab etmək olar. Bunu Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə,
ümummilli lider Heydər Əliyevin arzusu olan ideya artıq gerçəkləşməyə başlayıb: "Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin dəstəyi və nəzarəti ilə türk dünyasında ardıcıl addımlar atılmağa başlanılıb. Türk
dövlətlərinin diaspor rəhbərlərinin forumunu baş tutmuş hesab etmək olar. Dünyanın bir neçə ölkəsindən bu
foruma 450-dən çox qonaq gəlib.
Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının rəhbərləri burada iştirak edirlər".
Komitə sədrinin fikrincə, türk diaspor təşkilatlarının əməkdaşlığı türk dünyasının gücünə güc qatacaq: "2007-ci
ildə Türkiyə və Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının Bakı forumu keçirilib. Sonra Bakıda Türk qurultayı oldu.
Amma böyük coğrafiyada Qazaxıstan və Qırğızıstanın iştirakı ilə ilk dəfə belə bir forum keçirilir. Hesab
edirəm ki, bu, türk dünyasının birliyi yönündə atılan mühüm addımlardan biridir. Bundan sonra 4 ölkənin
diaspor təşkilatları problemlərin həllində birlik göstərərək gücümüzə güc qatacaq və ölkələrin səsi daha
yüksəkdən səslənəcək. Bizim dövlətlər üçün bu məsələnin çox böyük əhəmiyyəti var. Çünki yeni müstəqillik
qazanmış ölkələr olaraq dünyada tanınmağımıza böyük ehtiyac var. Bu tanıdılmada kökümüz, qanımız bir
olan dövlətlərin diaspor təşkilatlarının yanımızda olması çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir". Nazim İbrahimov
bildirib ki, tədbirdə prioritet olaraq ilk öncə strategiya qəbul olunacaq: "Bu strategiyada ana xətt olaraq diaspor
təşkilatlarının daha da inkişafını, birliyini və dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan diasporların fəaliyyətini
təmin etmək, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməkdir." Mayın 14-də Ankarada Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq
Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II toplantısı keçirilib.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Baş nazirin müavini
Bəkir Bozdağın ev sahibliyi ilə keçən toplantıya Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin diaspor
təşkilatlarının rəhbərləri qatılıb. Toplantıda Azərbaycan tərəfini Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 1-ci
müavini Valeh Hacıyev təmsil edib. İclasda "Türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatlarının ortaq fəaliyyət
strategiyası"nın əhəmiyyəti vurğulanıb. İlk çıxış edən Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar
Departamentinin rəhbəri Kemal Yurtnaç bu toplantının indiyədək keçirdikləri iclasların ən önəmlisi olduğunu,
onun əhəmiyyətinin qarşıdakı illərdə aydın olacağını deyib: "Xüsusilə türk dünyasındakı ölkələrlə bu addımı
atmağı çox vacib sayırıq. Özbəkistan və Türkmənistanın da sıramıza qatılacağına inanıram".
Toplantıda çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 1-ci müavini Valeh Hacıyev də türk
dünyasının problemlərini həll etmək üçün türk xalqlarının vahid diaspor altında birləşməsinin vacibliyini
vurğulayıb. O deyib ki, soydaş xalqların ortaq fəaliyyəti onların güclü addımlarla irəliləməsini, gələcəkdə türk
xalqlarının fərqli mövqedə yer almasını təmin edəcək. Valeh Hacıyev Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasına
üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I Forumunun Bakıda keçirilməsini də Azərbaycanın bu məsələni
əhəmiyyətli hesab etməsi ilə əlaqələndirib. Toplantıya sədrlik edən Bəkir Bozdağ da iclasın əhəmiyyətini
vurğulayaraq deyib ki, diasporların xaricdə birgə fəaliyyəti bir çox məsələlərin həllində önəmli rol oynayacaq:
"Türk respublikaları öz aralarındakı əlaqələri fərqli məcraya yönəltməlidirlər. Əlaqələrimizi daha məhsuldar bir
mövqeyə gətirməyə qərarlıyıq. Bu səbəbdən, bu addımın daha ciddi bir əhəmiyyəti olduğunu düşünürəm. Dost
və qardaş ölkələrlə birlikdə atdığımız addımlarımız kimi Türkiyə Cümhuriyyəti olaraq da atdığımız ciddi
addımlarımız var. Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar Departamenti də bu məqsədlərə xidmət edir.
Qurum xaricdəki bütün soydaşlarımızla olan əlaqələrimizi daha fərqli nöqtəyə gətirmək üçün fəaliyyət göstərir.
Ortaq olan mədəniyyətimizi daha da ön plana çıxardıqca, aramızdakı əlaqələrin fərqli bir yöndə olacağına
inanıram. Bu istiqamətdə hər cür fəaliyyəti hökumət olaraq dəstəkləyəcəyik". Sonra Türkdilli Ölkələrin
Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələri - Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında
"Türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatlarının ortaq fəaliyyət strategiyası" imzalanıb.
Paralel.-2015.-25 noyabr.-№ 209.-S.10.
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Azərbaycan diasporunun bir ideya ətrafında birləşməsi Rusiyadakı azərbaycanlıların
həyatında yeni mərhələdir
Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının Azərbaycan İcması Evinin damı altında birləşməsi böyük
əhəmiyyət kəsb edir
Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların həmin ölkələrin ictimai-siyasi həyatında
rolunun artırılması istiqamətində son illər təqdirəlayiq addımlar atılır. Xüsusilə, bu istiqamətdə Azərbaycan
diasporunun ən aktiv olduğu Rusiya Federasiyasını qeyd etmək yerinə düşər. Şimal qonşumuzun bütün
subyektlərinə səpələnərək orada təşkilatlanan azərbaycanlılar ölkəmizin təbliği istiqamətində aktiv rol
oynayırlar. Qeyri-rəsmi mənbələrə görə Moskva Vilayətinin İstra rayonunda təxminən 1500 nəfər azərbaycanlı
yaşayır. Bunlardan 45 faizi gənclərdən ibarətdir. Onların arasında həkim, jurnalist, tələbələr, idmançılar var.
Ancaq gənclərin əksəriyyəti orta və kiçik bizneslə məşğuldurlar. Bu gün Rusiya Federasiyasında uğurla
fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından biri də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresidir ki, adıçəkilən
təşkilatda ümumilikdə ölkə üzrə təşkilatlana bilib. ÜAK-ın Rusiyanın əksər subyektlərində yerli şöbələrinin
yaradılması belə deməyə əsas verir. Cari ilin əvvəllərində isə ÜAK-ın İstra rayon şöbəsi təsis edilib.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətimizin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də xarici
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb
edilməsi olub. Ötən illər ərzində diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biri kimi önə çəkilib. Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan diaspor hərəkatı
indi də öz fəaliyyətini uğurla davam etdirilir. Düz 14 il öncə, yəni 2001-ci il martın 5-də Moskva şəhərində
Ümummilli lider Heydər Əliyev və Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinin dəstəyi ilə Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresi təsis edilib. Hər iki dövlət başçılarının Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ilk təsis
qurultayında iştirakı Rusiya Federasiyasında Azərbaycan diasporasının yaranmasına olan böyük diqqətinin
göstəricisi idi.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin əsas məqsədi Rusiya Federasiyasına gələn həmvətənlərinə bu ölkənin
mədəniyyətinə və ənənələrinə, yerli qanunlara, həyat tərzinə və şərtlərinə tədricən uyğunlaşmağa köməklik
göstərmək, Rusiya yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının qorunmasına, sosial problemlərinin həllinə, onların
etnik- mədəni tələbatlarının təmin edilməsinə, milli mədəni ənənələrimizin qorunub saxlanmasına və digər
məsələlərə diqqət ayırmaqdır. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin İstra rayon şöbəsinin sədri deyir ki,
Vətəndən uzaqda yaşamağımıza baxmayaraq, bizlər də hər zaman Azərbaycanın milli maraqlarını, adət
ənənələrimizi qoruyub saxlanmasına, dövlət səviyyəli günlərimizi tədbir şəklində qeyd etməyə çalışırıq. "Belə
tədbirlərdən birində, Moskva Vilayətinin İstra şəhərində 31 mart Azərbaycanlıların Soyqırım Günü qeyd
olunurdu. Həmin tədbirdə ətraflı çıxışımdan sonra, İstrada yaşayan həmvətənlərimiz təşəbbüs irəli sürdülər
ki, yaşadığımız rayonda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin yerli şöbəsini təsis edək. Beləliklə, 2015-ci il,
aprel ayının 9-da ilk təsis iclasımız keçirildi və həmin iclasda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin İstra rayon
yerli şöbəsinin yaranmasına qərar verildi. Təsis iclasında açıq səsvermə yolu ilə, yekdilliklə Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin İstra rayon yerli şöbəsinin sədri seçildim.
ÜAK-ın İstra rayon şöbəsi 2015-ci il, iyulun 15-də Moskva Vilayətində rəsmi dövlət qeydiyyatından keçib.
Əsas məqsədimiz, İstra rayonunda yaşayan azərbaycanlıların hüquq və sosial problemlərinin qorunmasına,
milli mədəni ənənələrimizin qorunub saxlanmasına, milli mədəniyyətimizin təbliği, İstra rayonunda yaşayan
azərbaycanlıları Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiya etmək, maarifləndirmə işlərinin aparılması, İstrada anadan olan
azərbaycanlılarda vətənpərvərlik ruhunun yüksəldilməsi, gənc soydaşlarımızın Rusiyanın elit təhsil
müəssisələrində təhsil almasına yardım etmək və s.".
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin İstra rayon şöbəsi sentyabr ayında bir neçə tədbiri keçirib. Belə ki,
sentyabr ayının 10-da İstra rayonundakı Qocalar evində görüş olub. Sentyabrın 25-də isə İstra rayonunda
fəaliyyət göstərən bütün ictimai təşkilatlar, həmçinin rayon və şəhər Administrasiyası rəhbər işçilərinin, eləcə
də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin rəhbərlərinin iştirakı ilə təşkilatın təqdimat mərasimi keçirilib.
Oktyabr ayında yeni yaradılan "VAK-İSTRA" futbol klubunun futbol üzrə İstra çempionatında iştirakı təmin
edilib. Futbol klubunun tərkibi əsasən azərbaycanlılardan ibarət olub. Oktyabr ayının 12-də isə İstra
rayonundakı uşaq evində görüş keçirilib. Bundan əlavə, 18 oktyabr Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi günü, 17
noyabr Milli Dirçəliş günü, Qurban bayramı da böyük fəallıq və üzvlərin aktivliyi ilə keçirilib. Təşkilat indi də
31 dekabr-Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramını da qeyd etməyə hazırlaşır.
Hazırda Rusiyada fəaliyyət göstərən bir neçə nüfuzlu diaspor təşkilatlarımız var. Onların arasında Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresi ilə yanaşı, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatını qeyd etmək lazımdır. Rusiyada
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporasının bugünkü durumunu ümumilikdə yüksək qiymətləndirmək olar.
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Çünki, keçən illərə nisbətən Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları yeni mərhələyə
qədəm qoyublar. Bu da Azərbaycan diasporasına yeni nəfəs gətirən, gənclərin bu sahədə fəallığının
artırılmasına nail olan diaspor nümayəndələrindən biri Leyla Əliyevanın adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatını sədri Leyla Əliyeva Azərbaycan
mədəniyyətinin Rusiyada təbliği və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində
böyük işlər aparır. Dağlıq Qarabağ kimi ağrılı problemimizin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Leyla
Əliyevanın danılmaz rolu var. Bu da qürurverici bir haldır. Rusiya paytaxtında Moskva və Moskva vilayətinin
azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin görüşü keçirilib.
Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatından verilən məlumata görə, Rusiyanın Azərbaycan İcması
Evində keçirilən görüşdə Azərbaycan diasporunun problemlərinə dair aktual məsələlər müzakirə olunub.
Tədbirdə çıxış edən Moskva vilayətində azərbaycanlıların Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Qalib
Ağayev Rusiyadakı bütün Azərbaycan təşkilatlarının ölkədə eyni səviyyədə təqdim olunmalı olduğunu
söyləyib. O, bu gün keçirilən tədbirin çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib: "Son 20 ildə ilk dəfədir ki,
Rusiyadakı əksər azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərləri bir masa arxasında əyləşib. Hazırda Rusiyadakı
Azərbaycan diaspor təşkilatları müalicəyə ehtiyacı olan xəstə adama bənzəyir. Diasporumuzun sağalması çox
uzun və ağır prosesdir.
Bu prosesdə Rusiyanın bütün azərbaycanlı birlikləri iştirak etməlidirilər". Azərbaycanın Rusiyadakı
səfirinin müavini Qüdsi Osmanov isə çıxışında Rusiyadakı Azərbaycan icmasının fəaliyyəti məsələsinə
toxunub. O, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) yaradılan zaman Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin bütün azərbaycanla bağlı təşkilatların ÜAK-ın yanında olmağa, birgə fəaliyyət göstərməyə və
bir-birinə dəstək verməyə çağırdığını vurğulayıb. Diplomat diaspor təşkilatlarının "birləşməsi" sözünün bir sıra
qüvvələr tərəfindən düzgün anlaşılmadığını və bunun icma daxilində spekulyasiyalara yol açdığını qeyd
edib: "Əvvəla burada "birləşmə" ideoloji anlayışdır, bütün diaspor təşkilatlarının birgə və əlaqəli fəaliyyət
göstərməsi üçün şərait və imkanın yaradılması deməkdir. Məhz ona görə də, Azərbaycan İcması Evi yaradıldı,
harada ki, bütün diaspor təşkilatları Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun ümumi vəzifələrini yerinə yetirmək
üçün fəaliyyətlərini konsolidasiya etməlidirlər. Heç bir mövcud təşkilatın ləğv edilməsinə ehtiyac yoxdur".
Qüdsi Osmanov azərbaycanlı təşkilatların birgə çalışması üçün diaspor rəhbərlərinə Azərbaycan İcması
Evində yerləşməyi təklif edib. ÜAK icraçı direktoru İlqar Hacıyev Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
qapılarının hər zaman bütün azərbaycanlıların üzünə açıq olduğunu söyləyib: "Konqres azərbaycanlı
təşkilatların bütün təşəbbüslərinə yardım etməyə hazırdır". Rusiya-Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik
Mərkəzinin icraçı direktoru Mehman Şükürov isə mərkəzin 6 ildə göstərdiyi uğurlu fəaliyyətdən danışıb. O,
bütün təşkilatların birgə fəaliyyəti üçün ilk növbədə diaspor adını şər və böhtanlardan təmizləməyin vacib
olduğunu söyləyib. "Azərbaycan" cəmiyyətinin rəhbəri Oktay Hüseynov diasporumuzun potensialının böyük
olmasına baxmayaraq, Rusiyada digər icmalardan geri qaldığını bildirib. O, diaspor rəhbərlərini Rusiyanın
ictimai həyatında daha fəal iştirak etməyə çağırıb. "Şəhriyar" Ədəbi Cəmiyyətinin üzvü, tarixçi Əşrəf Hüseynov
Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun yaranması tarixindən və formalaşması mərhələlərindən söhbət açıb. Tarixçi
alim Azərbaycan diasporunun bir ideya ətrafında birləşməsinin Rusiyadakı azərbaycanlıların həyatında yeni
mərhələ olduğunu söyləyib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin azərbaycanlı müəllimi,
professor Abuzər Bağırov isə diasporun daxilində Rusiyadakı Azərbaycan icmasının həyatında fəal iştirak
edəcək elm adamlarından ibarət cəmiyyətin yaradılmasını təklif edib. Tədbirdə çıxış edən "Nicat" Azərbaycan
İrisinin İntibahı Cəmiyyətinin məsləhət şurasının üzvü Afaq Şıxlı, "İRS" jurnalının baş redaktoru Musa
Mərcanlı, ÜAK-ın Moskva vilayəti regional bölməsinin icraçı direktoru, Xalqlar Dostluğu Fondunun sədri Araz
Mürsəliyev, ÜAK Moskva regional bölməsinin icraçı direktoru, "RVAK" Fondunun rəhbəri Şamil Tağıyev
Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının Azərbaycan İcması Evinin damı altında birləşməsinin böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyinin və bunun diasporumuzun yüksək səviyyədə inkişafı üçün uğurlu addım olduğunu qeyd
ediblər. Qeyd edək ki, tədbirdə Moskva və Moskva vilayətinin azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin
görüşünün hər ay keçirilməsi qərara alınıb.
Paralel.-2015.-27 noyabr.-№ 211.-S.10.

336

Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Mərkəzi (AAKM) ölkənin məşhur "Di Velt" ("Die Welt")
qəzetində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən qərəzli yazı ilə əlaqədar etiraz bəyanatı yayıb
Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Mərkəzi (AAKM) ölkənin məşhur "Di Velt" ("Die Welt")
qəzetində Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən bəhs edən qərəzli yazı ilə əlaqədar etiraz bəyanatı yayıb. Qəzetin
əməkdaşı, jurnalist Elian Erenraix Azərbaycanın işğal olunmuş Dağlıq Qarabağ ərazisinə səfər edib. Jurnalist
səfərin nəticəsi olaraq 2015-ci il noyabrın 19-da adı çəkilən qəzetdə münaqişə ilə bağlı həqiqətdən uzaq, qərəzli
material dərc etdirib. Alman jurnalistin səfəri beynəlxalq hüquq qaydalarına zidd olaraq Azərbaycan tərəfi
məlumatlandırılmadan həyata keçirilib.
AAKM dərc olunmuş materialla bağlı etiraz bəyanatında bildirir ki, məqalənin mətni və tonu Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin səbəblərini yanlış istiqamətə yönəltməklə Almaniya ictimaiyyətində düzgün olmayan
təsəvvür yaradır. Məktubda səfərin Azərbaycan Respublikasının müvafiq dövlət orqanları ilə əvvəlcədən
razılaşdırılmaması və səfərin nəticəsi olaraq qərəzli materialın dərci pislənilir.
AAKM-in bu ölkədəki Azərbaycan diasporu adından hazırladığı etiraz bəyanatı məqalənin dərc olunduğu
“Di Velt” ("Die Welt") qəzetinin və eləcə də digər yerli media qurumlarının redaksiyasına göndərilib.
27 noyabr 2015
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Romada İtaliya-Azərbaycan Əməkdaşlıq və Dostluq Cəmiyyətinin təqdimat mərasiminin təqdimat
mərasimi baş tutmuşdur
Noyabrın 30-da Romada İtaliya-Azərbaycan Əməkdaşlıq və Dostluq Cəmiyyətinin təqdimat mərasimi
keçiriləcək. Mərasimdə İtaliyanın tanınmış simalarının, o cümlədən dünya şöhrətli müğənni Albano Korrizinin,
“Formula-1” yarışlarının sabiq pilotu Cankarlo Fisikellanın, məşhur aktrisalar Elizabet Pellininin, Emanuela
Titokkianın, Demetra Hamptonun, Marçesta Daniela Daraqonun, Klaudio Lotitonun, Eleonora Vallonenin və bu
ölkənin mədəniyyət, idman, incəsənət aləminin digər tanınmış nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.
Tanınmış jurnalist Dündar Keşaplının və Rəşad Qurbanovun həmsədrləri olduqları Cəmiyyətin əsas
məqsədi Azərbaycan ilə İtaliya arasında turizm, mədəniyyət, təhsil, idman və digər sahələrdə əlaqələri
gücləndirmək və bu münasibətlərin inkişafına töhfə verməkdir.
30 noyabr 2015
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Türkiyənin Kocaeli vilayətinin İzmit şəhərində Azərbaycanı tanıtma gecəsi keçirilib
Türkiyənin Kocaeli vilayətinin İzmit şəhərində Azərbaycanı tanıtma gecəsi keçirilib. Sosial Elçilər
Qrupunun təşkilatçılığı ilə keçirilən gecədə rəsmi şəxslər, İzmitdə yaşayan, işləyən və təhsil alan azərbaycanlılar,
Türkiyə ictimaiyyətinin tanınmış simaları, QHT rəhbərləri, KİV nümayəndələri iştirak ediblər. Əvvəlcə
Azərbaycan tarixini və ölkəmizin müasir inkişafını əks etdirən film nümayiş olunub. Sonra Kocaeli Ansamblının
ifasında Azərbaycan musiqiləri səsləndirilib, rəqs qrupunun ifaları olub. Məlumat verilib ki, gecəni keçirməkdə
məqsəd həm də Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının səmərəli fəaliyyətinə dəstək olmaq və onu
tanıtmaqdır.
Kocaeli vilayətinin rəsmi nümayəndəsi Mesut Yıldırım, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası idarə
heyətinin sədri Bilal Dündar, İstanbuldakı Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (İSTAD) sədri Səfər Qaraqoyunlu,
yazıçılar - Kəbutər Haqverdi, İhsan Sönməz və başqaları gecədə çıxış ediblər. Azərbaycan xalqının xilaskar oğlu,
ümummilli lider Heydər Əliyev və Türkiyə dövlətinin banisi Mustafa Kamal Atatürkdən xalqlarımıza miras
qalan zəngin irsin qorunmasının vacibliyini diqqətə çatdıran natiqlər Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanın hərtərəfli inkişafının əhəmiyyətindən bəhs ediblər. Diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan və Türkiyənin
sürətli inkişafı qarşılıqlı olaraq ölkələrimizin gücünü daha da artırır. Sonda Azərbaycan və Türkiyənin
qardaşlığının inkişafı, o cümlədən türk dünyasının birliyi üçün səmərəli xidmətləri ilə seçilən bir qrup şəxsə
xatirə hədiyyələri verilib.
AZƏRTAC, 30 noyabr 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi IV
Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi ilə Sloveniyanın paytaxtı Lyublyana şəhərində
müzakirələr aparılıb
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi IV
Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi ilə Sloveniyanın paytaxtı Lyublyana şəhərində müzakirələr aparılıb.
Sloveniya Prezidenti cənab Borut Pahor Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Baş Katibini qəbul edib.
Görüşdə Sloveniya Prezidentinə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin reallaşdırdığı layihələr və IV Qlobal
Bakı Forumuna hazırlıq mərhələsi ilə bağlı ətraflı məlumat verilib.
Daha sonra Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri adından IV Qlobal Bakı Forumunda
iştirakla bağlı dəvət məktubu cənab Borut Pahora təqdim edilib. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
nümayəndə heyəti səfər zamanı Sloveniya Xarici İşlər Nazirliyinin təşkil etdiyi Bled Strateji Forumun Baş katibi
Alain Brian Berqant ilə də görüş keçirib. Görüşdə hər iki qurum arasında əməkdaşlığın mümkün perspektivləri
barədə geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Müasir dövrdə Avropa və dünyanın üzləşdiyi problemlərin həlli yolunda
öhdəliklərin yaradılmasını qarşısına məqsəd qoyan Bled Strateji Forumu son illərin yüksək səviyyəli uğurlu
strateji dialoq platformasına çevrilib. Hər il Avropadan, eləcə də dünyandan özəl və ictimai sektoru təmsil edən
liderlərin iştirakı ilə təşkil olunan Forumu Sloveniya Xarici İşlər Nazirliyi və Avropa Perspektivləri Mərkəzini
birgə keçirir.
Qeyd edək ki, IV Qlobal Bakı Forumuna hazırlıqla bağlı Bolqarıstan, Bosniya və Herseqovina, Makedoniya,
Monteneqro, Xorvatiya və Yunanıstanın dövlət və hökumət başçıları ilə də müzakirələr aparılıb. IV Qlobal Bakı
Forumu 2016-cı ilin mart ayında keçirilməsi nəzərdə tutulub.
01 dekabr 2015
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Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun (UABD) sədri Hikmət Cavadov “Ze Först” (“The
First”) beynəlxalq mükafatına layiq görülüb
Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun (UABD) sədri Hikmət Cavadov “Ze Först” (“The First”)
beynəlxalq mükafatına layiq görülüb. Təqdimat mərasimində çıxış edən H.Cavadov bu mükafata layiq gördükləri
üçün monitorinq qrupunun üzvlərinə təşəkkür edib və rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyəti barədə qısa məlumat
verib. Diaspor rəhbəri bildirib ki, UABD Ukraynada fəaliyyət göstərsə də Azərbaycandakı prosesləri yaxından
izləyir və Prezident İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyir. UABD-nin Ukraynadakı əsas faəliyyətinin isə bu
ölkədə Azərbaycan dili və mədəniyyətinin təbliği ilə bağlı olduğunu deyib. Bu məqsədlə diaspor məktəbləri üçün
“Azərbaycan dili” dərslikləri nəşr olunub, Ukraynanın bütün ali məktəblərində “Azərbaycan otağı”nın açılması
istiqamətində işlər aparılır. Bundan başqa, təşkilatın sıralarında olan 45 nəfərdən çox alimin birləşərək UABDnin “beyin mərkəzini” yaratmaq da planlaşdırılır.
H.Cavadov təşkilat olaraq Ukraynada Türkdilli Xalqların Birliyinin yaradılmasında yaxından iştirak
etdiklərini və mövcud fəaliyyətlərində də bu qurumla sıx əməkdaşlıq etdiklərini bildirib. Diaspor rəhbəri
Türkdilli Ölkələrin Əməkdaşlıq Şurasının Ukrayna üzrə Baş koordinatoru kimi faəliyyətini də vurğulayaraq,
türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatlarının ortaq fəaliyyətinə öz töhfələrini verdiklərini deyib.
Qeyd edək ki, 6-cı dəfə öz sahiblərinə təqdim edilən “The First” mükafatı mədəniyyətin inkişafında
xidmətləri olan, həmçinin elm, siyasət, iqtisadiyyat, ədəbiyyat sahəsində seçilən insanlara verilir. İndiyədək
Azərbaycanın və Türkiyənin bir sıra tanınmış şəxsləri bu mükafata layiq görülüblər. 6-cı dəfə Bakıda baş tutan
“The First” mükafatının təqdimatında Azərbaycan, Türkiyə, Şimalı Kiprdən millət vəkilləri, xalq artistləri,
yazıçı, jurnalist və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib.
01 dekabr 2015
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi
IV Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi ilə Andorra Knyazlığının
Baş naziri Antoni Marti Petitlə görüş keçirilib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkil etdiyi IV
Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi ilə Andorra Knyazlığının Baş naziri Antoni Marti Petitlə görüş keçirilib.
Antoni Marti Petit bu ölkənin sabiq hökumət başçısı, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Oskar
Ribas Reyqi və Mərkəzin Baş katibi Rövşən Muradovu qəbul edib.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyəti, həyata keçirdiyi layihələr, hər il Bakıda baş
tutan Qlobal Forum və 2014-cü ildə təşkilatın Andorrada keçirdiyi Ali səviyyəli toplantı haqqında Baş nazir
Antonu Marti Petitə geniş məlumat verib. Oskar Ribas həmçinin, 2016-cı ilin martında keçiriləcək IV Qlobal
Bakı Forumunda iştirak üçün Mərkəzin həmsədrləri adından dəvət məktubunu Andorra hökumətinin rəhbərinə
çatdırıb.
Antoni Marti Petit isə öz növbəsində Foruma dəvətlə əlaqədar təşəkkürünü bildirib və Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Baş nazir bu miqyasda keçirilən toplantıların qlobal
və regional problemlərin muzakirə edilməsində əhəmiyyətini vurğulayıb. Baş nazir Andorranın bu təşəbbüsləri
dəstəklədiyini qeyd edib və təşkilatla əməkdaşlığın davam etdiriləcəyini bildirib.
04 dekabr 2015
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətini bütün dünya azərbaycanlılarının
hamisi elan edib
Dünya yaranandan, insan cəmiyyətləri təşəkkül tapandan "qəribçilik" deyilən bir deyim meydana
gəlib. Qəribçilik çəkənlər isə daim Vətən həsrəti ilə yaşayıblar. İnsanların öz doğma Vətənini bu və digər
səbəblərdən tərk etməsi, heç də birmənalı olmayıb. Vətənini tərk etməyin özü kifayət qədər çətin prosesdir.
İnsanlar çoxsaylı səbəblərə görə canı qədər sevdiyi doğma yurdundan ayrılmağa məcbur olurlar. Ona görə də
hansı səbəbdən dolayı Vətənini tərk etməsindən asılı olmayaraq, qəribçilikdəki Vətən həsrətinin, sevgisinin
hissiyyatı çox şirin və heyrətamizdir. Bu hissiyyatın dadını az da olsa, dadanlar daha yaxşı bilirlər. Doğma
Vətənindən müxtəlif ölkə və qitələrə köç edib, daimi, yaxud müvəqqəti yaşayanlarımızın sayı hazırda
milyonlarla hesablanır. Bu milyonlar isə harada yaşamalarından asılı olmayaraq daim Azərbaycanın təəssübünü
çəkir, onun haqqını müdafiə edir və beləcə, həm təbii və həm də təşkilati olaraq, artıq aparıcı dünya ölkələrində
öz diasporlarını yaradıblar.
Azərbaycan dövləti isə xaricdəki vətəndaşlarımızın bütün qayğı və problemlərini hər zaman diqqətində
saxlayır. Məlum olduğu kimi diaspor təşkilatlarının əsas məqsədləri, Vətəndən ayrı yaşayan eyni xalqın
nümayəndələrinin bir-biri ilə, yaşadığı ölkənin müxtəlif ictimai, siyasi qurumları və öz ölkələrilə mövcud
qanunlar çərçivəsində bir çox müstəvilərdə əlaqələr qurmasından, prioritet məsələlərin birgə müzakirəsi və həlli
istiqamətində fəaliyyət göstərməsindən ibarətdir. Dünyanın bir çox ölkələrində müxtəlif millətlərin yaratdığı
diasporların qarşıya qoyduğu məqsəd və vəzifələrinin ümumi prinsiplərində oxşarlıqlarla yanaşı, fərqli çalarlar
da var. Təbii ki, bəzi diaspor təşkilatlarının istifadə etdikləri metod və mexanizmlər ümumbəşəri qanunlara
zidd olduğundan, onların fəaliyyəti ikrah hissi doğurur və cinayət sayıla biləcək səviyyədə təzahür edir. Belə
avantürist, dırnaqarası təşkilatlara bariz nümunə kimi ermənilərin qurduğu diaspor təşkilatlarını göstərmək olar.
Erməni diaspor təşkilatları əslində terrorçuluğu himayə edir.
Onların əsas məqsədi Azərbaycan və Türkiyə dövlətlərinə ziyan vurmaq, zaman-zaman azərbaycanlılara və
türklərə qarşı törətdikləri vəhşilikləri bizlərin adına çıxmaq, beləliklə "ağıllı", "əzabkeş", "əzilən" və "yazıq"
xalq imicini formalaşdırmaqdan ibarətdir. Onlar bu məqsədlərinə çatmaq üçün hər cür iyrənc üsullara əl
atmaqdan çəkinmirlər. Etiraf etmək lazımdır ki, bu gün Azərbaycan diaspor təşkilatları əvvəlki illərə nisbətən
daha güclü təşkilatlanıb və bir çox ölkələrin ictimai-siyasi həyatına təsir imkanlarına malik lobbi səviyyəsinə
çatıb. Bu da onlara imkan verir ki, erməni diasporunun istənilən antiazərbaycan, antitürk təbliğatına qarşı
layiqli sədd çəksin, ona öz yerini göstərsin. Bu ilin iyun ayında ölkəmizdə keçirilən Birinci Avropa Oyunları
ərəfəsindən Azərbaycan diaspor təşkilatları çox yüksək səviyyədə işləyərək, oyunları baykot etməyə çağıranlara
yerində cavab verdilər. Ona görə də Avropanın bir sıra ölkələrində Azərbaycan əleyhinə aparılan təbliğat
nəticəsiz qaldı və oyunlar yüksək səviyyədə keçirildi. Təəssüflər olsun ki, bir sıra beynəlxalq təşkilatlarda və
aparıcı dövlətlərdə erməni lobbisinin təsiri altına düşən, onlarla simbioz vəziyyətdə fəaliyyət göstərən xeyli
sayda ictimai-siyasi xadimlər də var. Bu mənada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas vəzifələrindən biri
də, erməni lobbisinin və onların tərəfkeşlərinin dövlətimizə və xalqımıza qarşı apardığı təbliğatı neytrallaşdır
və haqq səsimizi dünyaya çatdırmaqdan ibarətdir. Bu mübarizədə diasporlarımızın müttəfiqləri dost ölkələrin
diasporlarıdır. Söz yox ki, ən böyük dayaq Azərbaycan və Türkiyə diasporlarıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin
1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik dövründən başlayan milli dirçəliş, iqtisadiyyat, mədəniyyət, elm, təhsilin
inkişafı, mənəvi mühitin sağlamlaşdırılması siyasəti bütövlükdə milli özünüdərkə təkan verib.
Məlum olduğu kimi, Azərbaycan diasporlarının yaranması, 31 mart Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
Gününün təsis olunması ideyası da Ulu öndərimiz Heydər Əliyevə məxsusdur. Bəllidir ki, 1989-cu il dekabrın
axırlarında Naxçıvanda SSRİ-nin tikanlı məftilləri söküldü və Arazın hər iki tayında yaşayan azərbaycanlılar
arasında ünsiyyət, əlaqə yaranmağa başladı. 1991-ci ilin dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali
Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya azərbaycanlıları arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin
əhəmiyyətini nəzərə alaraq Ali Məclisdə dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü elan etdi.
Təklif yekdilliklə qəbul olundu və Azərbaycan Ali Sovetinə də eyni addımın atılması tövsiyə edildi. Beləliklə,
bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 Dekabr-Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü hər il əziz
bayram kimi qeyd edilir. Bu, artıq Azərbaycan xalqının birlik şüurunun və azərbaycançılıq məfkurəsinin
simvoluna çevrilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıdandan sonra Azərbaycan dövlətini
bütün dünya azərbaycanlılarının hamisi elan edib. 1997-ci ilin martında Prezidentin İcra Aparatı ictimai-siyasi
şöbəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr üzrə sektorun yaradılması, bu istiqamətdə atılan ciddi addım
idi. Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsinə dair 23 may 2001-ci il tarixli sərəncam imzalayan
Prezident Heydər Əliyev bununla on milyonlarla xaricdə yaşayan soydaşımıza "Azərbaycan dövləti sizin
dayağınız və himayədarınızdır" mesajını verdi.
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2001-ci il noyabrın 9-10-da keçirilən Ali Millət forumu sübut etdi ki, Azərbaycan Respublikası dünya
azərbaycanlılarının milli, siyasi, mədəni və ideya mərkəzi, etibarlı dayağıdır. Bu məclisdə 36 ölkədən və 200
müxtəlif təşkilatdan 406 nümayəndə, 63 qonaq iştirak edib. Dünya Azərbaycanlılarının III qurultayında
Prezident İlham Əliyev bildirib ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları ölkəmizin haqlı mövqeyini uğurla
müdafiə edir, haqq səsimizin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıılması üçün səylərini artırırlar. Dövlət başçısı
xaricdəki soydaşlarımıza əldə edilən nailiyyətlərlə kifayətlənməməyi, fəaliyyətlərini daha da genişləndirməyi
tövsiyə edib. Ulu öndərimizin və onun yolunu uğurla davam etdirən Prezident İlham Əliyevin bəyan etdiyi
kimi, xaricdəki cəmiyyətlərimiz dövlətimizin inkişafında, dünya azərbaycanlılarının mənəvi dayağı olan
müstəqil Azərbaycan Respublikasının tarixi çiçəklənmə prosesinə öz fəaliyyətləri ilə layiqli töhfələr
verməli, onun beynəlxalq əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün əllərindən gələni əsirgəməməlidirlər. Çünki 50
milyonluq dünya azərbaycanlılarının bir Vətəni var, o da müstəqil Azərbaycan Respublikasıdır. Hazırda
Azərbaycan diasporu dünyanın və Avropanın ən iri ölkələrində təmsil olunur. Belə ölkələrdən biri
Almaniyadır. Bu ölkədə 1988-ci ildən başlayaraq onlarla cəmiyyət yaradılıb və onlar iki ölkə arasında iqtisadi
və mədəni əlaqələrin inkişafında yaxından iştirak edirlər.
Böyük Britaniyada da xeyli azərbaycanlı yaşayır və onlar artıq güclü təşkilatlana biliblər. "Azərbaycanİngiltərə Cəmiyyəti", "Avropa-Azərbaycan Cəmiyyəti", habelə "Azərbaycan Gənclər Klubu"nun üzvləri
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında çox böyük fəallıq göstərirlər. Azərbaycan mühacirlərinin ən
çox toplaşdığı ölkələrdən biri ABŞ-dır. ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində 1997-ci ildə yaradılan "Dünya
Azərbaycanlıları Konqresi" (DAK) yalnız Amerika ərazisində deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrindəki
Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəaliyyətini əlaqələndirməyə çalışır. Bundan əlavə, Niderland Krallığında,
Kanadada, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada və digər ölkələrdə də diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir.
Azərbaycanlıların yaratdıqları diaspor təşkilatları ölkəmizin və türk dünyasının mənafelərini lazımınca ifadə
etmələri son zamanlar artıq özünü yetkin şəkildə büruzə verir. Artıq Türkiyə və Azərbaycan diaspor təşkilatları
dünyanın elə bir nöqtəsi yoxdur ki, orada birləşmiş qüvvə kimi fəaliyyət göstərməsinlər. Maraqlıdır ki, Türkiyə
və Azərbaycan diasporları son zamanlar digər türk cümhuriyyətlərindən olan qan qardaşlarımızla da yaxın
əlaqələr qurmağa nail olublar. Prezidenti İlham Əliyevin beynəlxalq toplantılardan birində Türkiyənin ünvanına
ağzınagələni danışmaq istəyən erməniyə ayağa qalxaraq sərt şəkildə,"...Türklər burada yoxdur, amma mən
burdayam!"- kəlamını yəqin ki, hamı xatırlayır. Azərbaycan Prezidentinin bu cavabı dünyada böyük rezonans
verdi və bu, hadisə hələ də ermənilərin və himayədarlarının qulaqlarında cingildəyir! Türkiyə və Azərbaycan
diaspor təşkilatlarının göstərdikləri birlik və həmrəylik artıq elə həddə qədər yüksəlib ki, indi bu diasporların
səsləri dünyanın ən yüksək tribunalarından gəlir.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev xarici ölkələrə səfərləri zamanı soydaşlarımızla görüşlərə xüsusi
diqqət ayırır. Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində xaricdəki soydaşlarımızı
daha fəal olmağa çağırır. Azərbaycançılıq ideologiyasının xaricdə yaşayan soydaşlarımızın mənəvi-siyasi
birliyinin əsas istinad nöqtəsinə çevrilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş aparır. Ötən 11 ildə milli maraqlara
əsaslanan xarici siyasət yürüdən, uğurlu diplomatiya ilə respublikamızın beynəlxalq mövqelərini gücləndirən
Prezident İlham Əliyev diaspor və lobbi quruculuğu yönümündə sistemli işin aparılmasını tövsiyyə edir. Dövlət
başçısı ölkədəki sosial- iqtisadi inkişafın tempinə uyğun olaraq diaspor quruculuğu sahəsində dövrün tələbləri
ilə səsləşən genişmiqyaslı tədbirlərin həyata keçirilməsini son dərəcə vacib sayır. Bu istiqamətdə aparılan
dövlət siyasətinin mahiyyəti dünya azərbaycanlılarının potensial imkanlarını müstəqil dövlət quruculuğu
prosesində meydana çıxan müxtəlif problemlərin həlli naminə səfərbər etmək, milli birliyə, həmrəyliyə və
mütəşəkkilliyə nail olmaqdır. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək yerinə düşər.
Bu yaxınlarda Xocalı faciəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından xüsusi
əhəmiyyət daşıyan "Endless Corridor" (Sonsuz dəhliz) sənədli filminin 2015-ci il Milan Beynəlxalq Film
Festivalında "Ən yaxşı montaj olunmuş sənədli film" nominasiyasında mükafata layiq görülməsi də Leyla
xanım Əliyevanın xidmətidir. Qeyd edək ki, "Sonsuz dəhliz" filminin "Xocalıya ədalət!" təbliğat-təşviqat
kampaniyası çərçivəsində bu ilin fevral ayında İstanbul, Ankara, Roma, Vilnüs, London, Paris, Dublin, Berlin,
Bern, Lüksemburq kimi şəhərlərdə təqdimatı keçirilib. İngilis dilində çəkilən film Leyla Əliyevanın təşəbbüsü
ilə Azərbaycan, türk, fransız, italyan və alman dillərinə subtitrlərlə tərcümə edilib, rus dilində isə dublyaj
olunub. Bu da dünyada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları tərəfindən böyük ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb.
Paralel.-2015.-4 dekabr.-№ 216.-S.13.
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Özbəkistanın müstəqilliyinin 24-cü ildönümü münasibətilə Prezident İslam Kərimovun fərmanları ilə
ölkənin elm, təhsil, səhiyyə, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrində xidmətlərinə görə bir
qrup şəxs orden və medallarla təltif edilib
Bu ilin sentyabr ayında Özbəkistanın müstəqilliyinin 24-cü ildönümü münasibətilə Prezident İslam
Kərimovun fərmanları ilə ölkənin elm, təhsil, səhiyyə, ədəbiyyat, mədəniyyət, incəsənət və digər sahələrində
xidmətlərinə görə bir qrup şəxs orden və medallarla təltif edilib. Dekabrın 2-də Daşkənddəki Həmzə adına
Akademik Dram Teatrında mükafatların təqdim edilməsi mərasimi olub.
Özbəkistan Prezidentinin müşaviri Xayriddin Sultanov mükafatlandırılanları təbrik edib. “Dostluq” ordeni
alanlar arasında Daşkənddəki Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Mobil Məmmədov da
olub. M.Məmmədov Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin məzunudur. O, hazırda Özbəkistan-Azərbaycan
“Komprador” Birgə Müəssisəsinin baş direktorudur. M.Məmmədov 2010-cu ildən Respublika Azərbaycan Milli
Mədəniyyət Mərkəzinin sədridir.
04 dekabr 2015
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
Xaricdə təhsil alan tələbələrimiz Azərbaycanın xaricə açılan pəncərəsidir
Şəymən Aşırlı
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor təşkilatları ilə yanaşı, xarici
ölkələrdə təhsil alan gənclərimizin də xüsusi xidmətləri var. Təhsil aldıqları ölkələrdəki Azərbaycan diaspor
təşkilatları ilə sıx ünsiyyət quran və onlarla əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərən tələbələrimiz istər Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, istər Dağlıq Qarabağ problemi barədə obyektiv rəyin
formalaşdırılması, istərsə də zəngin tarixi-mədəni irsimizin təbliğ olunmasında fəal iştirak edir, ölkəmizi təhsil
aldıqları ölkələrdə də layiqincə təmsil edirlər. Əslində elə bu istiqamətdə əsas yük də onların üzərinə düşür.
Çünki onlar təhsil aldıqları ölkələrdə vətənimizin qeyri-rəsmi səfiri missiyasını daşıyırlar. Bunun fərqində
olan tələbələrimiz diaspora fəaliyyətləri zamanı, sadəcə tədbirlər keçirməklə kifayətlənmirlər. Onlar həm yerli,
həm də xarici KİV-lərlə də sıx əməkdaşlıq edirlər. Son illər gənclərimizin diaspora fəaliyyətində gördüyü işlər
və əldə etdikləri uğurları mətbuatımızda yer alan xəbərlərdən də açıq-aydın görmək mümkündür. Sevindirici
hal isə ondan ibarətdir ki, Azərbaycan dövləti də öz növbəsində xaricdə təhsil alan tələbələrə, onların uğurlu
fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirir, onların fəaliyyətini stimullaşdıran addımlar atır.
Tələbələrin diaspora fəaliyyəti
Qeyd edək ki, xarici universitetlərin hər birinin nəzdində həm də tələbələrin təmsil etdikləri ölkələrin
adından ibarət tələbə cəmiyyətləri fəaliyyət göstərir. Elə bu tələbələrin gördükləri işlər çox zaman diaspora
təşkilatlarının gördüyü işlərdən daha çox və daha effektiv olur. Onlar öz fəaliyyətləri ilə diaspora
təşkilatlarını özlərinə cəlb edirlər. Bütün bu səbəblərdən tələbələrimizin xaricdə göstərdiyi fəaliyyətləri yüksək
qiymətləndirmək olar. Sadəcə, onların təkliflərini diqqətlə dinləməli, lazımi dəstəyi göstərmək lazımdır.
Əlbəttə, bu sahədə problemlər də var.
Bəzən xaricdəki tələbələrimizin Azərbaycanın təbliği ilə bağlı cəhdləri yetərsiz olur və yaxud da istədikləri
effekti vermir. Təbii ki, bunun müxtəlif səbəbləri var. Gənclərimizin təşkilatçılıq baxımından təcrübələrinin
zəif olması və tədbirlərin keyfiyyətli reallaşdırılmasına dəstək verəcək donor problemidir. Bəzi hallarda
diaspora təşkilatları ilə tələbələrimiz arasında bir uçurum yaranır ki, onun əvəzinə körpünün qurulması çox
zəruridir.
"Mən hər dəfə Azərbaycandan kənara səfər etdikdə, orada təhsil alan tələbələrimizlə
görüşməyə çalışıram"
Xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin diaspor fəaliyyəti ilə bağlı mövcud vəziyyətini dəyərləndirən
Harvard Universitetinin məzunu, gənc fəal Bəxtiyar Hacıyev hesab edir ki, təxminən 10 il bundan öncə
müqayisədə azərbaycanlı tələbələrin təhsil aldıqları ölkələrdə diaspor fəaliyyətinə cəlb edilməsində çox ciddi
bir passivlik yaranıb: "10 il əvvəl əgər tələbələrin sayı az idisə, xaricdəki səfirliklərimiz, Təhsil Nazirliyi,
diaspora qurumları tələbələrin diaspora və lobbiçilik fəaliyyətinə cəlb edilməsi üçün aktiv çalışırdılarsa, indi bir
çox halda tələbələrimizin sayının çox olduğu şəhər və ölkələrdəki bir neçə təşkilatı çıxsaq, digər şəhər və
ölkələrdə tələbələrimizin təşkilatlanmasında, diaspor fəaliyyətində çox ciddi boşluqlar var. Mən hər dəfə
Azərbaycandan kənara səfər etdikdə, orada təhsil alan tələbələrimizlə görüşməyə çalışıram. Dəfələrlə olub
ki, nəinki eyni ölkədə, eyni şəhərdə, hətta eyni universitetdə bir neçə il təhsil almış azərbaycanlı tələbələr biribirini tanımayıblar, məhz həmin görüşdə tanış olublar.
Azərbaycan üçün çox əhəmiyyətli olan, inkişaf etmiş ölkələrdə bu cür hallarla qarşılaşmağımız
tələbələrimizin təşkilatlanmamasını, həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərimizin tələbələrlə ünsiyyət,
əməkdaşlığının aşağı səviyyədə olmasını göstərir. Son illər həm dövlət hesabına, həm şəxsi vəsait hesabına,
həm müxtəlif ölkələrlə mübadilə proqramları çərçivəsində minlərlə tələbəmiz xaricdə təhsil alır. Ancaq təəssüf
ki, dövlətimizin heç bir qurumunda hansı ölkədə, hansı şəhərdə, hansı sahədə, hansı təhsil pilləsində neçə nəfər
təhsil alması, onların hazırda harada, hansı işlə məşğul olması barədə müfəssəl məlumat yoxdur”.
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Xaricdə təhsil alan tələbələrin elektron bazası, sosial şəbəkəsinin yaradılması üzərində işləyirik
B. Hacıyevin sözlərinə görə, tələbələrin diaspor fəaliyyəti ilə bağlı müəyyən illərdə müəyyən şəhər və
ölkələrdə aktivlik olsa da, bu, daha çox məhz həmin dövrdə orada təhsil alan bir neçə nəfərin şəxsi fəallıqları ilə
bağlı olur. Onlar təhsillərini bitirib həmin şəhər, ölkə, universiteti tərk etdikdə, növbəti illərdə orada təhsil alan
tələbələr həmin işləri davam etdirmir. Bu da həmin ölkələrdəki səfirliklərin tələbə təşkilatlarının qalıcı,
davamlı, sistemli olması üçün çalışmamaqlarından qaynaqlanır.
Bir neçə aydır xaricdə təhsil alan tələbələrin elektron bazası, sosial şəbəkəsinin yaradılması üzərində
işlədiklərinin vurğulayan gənc fəal artıq texniki hazırlıqların tamamlandığını, sistemin təhlükəsizlik və
digər testlərin həyata keçirildiyini deyib. Onun qənaətincə, bu sistem həm dövlət qurumlarının kadr ehtiyacını
ödəmək, həm özəl sektor üçün xaricdə təhsil almış mütəxəssislərin cəlb edilməsində, həm tələbələrin öz
aralarında ünsiyyətinin, əməkdaşlığının artırılmasında faydalı olacaq: "Tələbələrimiz biri-birini daha yaxından
tanıyıb, eyni universitet, şəhər, ölkələr üzrə ünsiyyətlərini artırdıqca, dövlət qurumları, səfirliklərimiz onları
daha yaxından tanıdıqca, düşünürəm ki, diaspora fəaliyyətində də müəyyən yeni canlanma müşahidə ediləcək”.
"Zəngin Azərbaycan Uğrunda Mübarizə” İctimai Birliyinin sədr müavini, "AzeDer”in Burdur təmsilçisi
Samir Orucovun sözlərinə görə, ölkəmiz son illər ərzində böyük tərəqqiyə nail olub və Azərbaycan gəncliyi
öhdəsinə düşən vəzifələri layiqincə yerinə yetirir, ölkədə gedən proseslərin daim önündə olur: "Ölkənin siyasi,
sosial-iqtisadi və mədəni həyatında gənc nəsil fəal iştirak edir. Minlərlə gəncimiz beynəlxalq miqyaslı
tədbirlərdə ölkəmizi layiqincə təmsil edir, idmançıların, yaradıcı gənclərin uğurları nəticəsində Azərbaycanın
bayrağı xarici dövlətlərdə yüksəlib, ölkə himni səsləndirilib.
Gənclər mədəniyyətlərarası dialoqun aparılmasında, beynəlxalq əməkdaşlığın inkişafında fəal olublar.
Bunun nəticəsində müxtəlif dövlətlərdə və beynəlxalq qurumlarda ölkəmiz daha da yaxından tanınıb, onun
tarixi, mədəniyyəti və bu günü haqqında geniş məlumatlar əldə edilib. Xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı
gənclər və məzunlar, orada çalışan gənc mütəxəssislər Azərbaycan diasporunun formalaşmasında aparıcı rol
oynayır, lobbiçilik fəaliyyətinə fəal qatılır. Bir azərbaycanlı kimi ölkəmizi tanıtmaq, bu istiqamətdə tədbirlər
təşkil etmək mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Təhsil aldığım universitetdə bir çox dərnəyin üzvüyəm və Türk
Dünyası Araşdırmaları Topluluğunun rəhbəriyəm. Diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olma mənim üçün çox şərəfli
bir işdir. Bundan sonra da bu istiqamətdə fəaliyyətimi davam etdirəcəyəm. Ümumiyyətlə, xaricdə təhsil alan
tələbələrimizi Azərbaycanın xaricə açılan pəncərəsi kimi dəyərləndirmək olar. Biz Azərbaycanla bağlı
bütün reallıqları təhsil aldığımız ölkədə insanlara çatdırmaqla ölkəmizin həqiqət carçısına çevrilmiş oluruq”.
Xaricdə təhsil alan gənclər Azərbaycanın gənc səfirləridir
Şimali Kipr Türk Respublikasında fəaliyyət göstərən Doğu Akdeniz Universitetinin Biznesin və
İqtisadiyyatın idarə edilməsi fakültəsinin tələbəsi və Diaspora Jurnalistlər Birliyinin Kipr üzrə təmsilçisi Rəşad
Bədirli isə hesab edir ki, xaricdə təhsil alan gənclər Azərbaycanın gənc səfirləridir: "Kiprdə gənclərə
Azərbaycanın böyük tarixi, mədəniyyəti ilə bağlı məlumat veririk, qonaqpərvər bir millət olduğumuzu
çatdırırıq.
Qazandığımız uğurlarımız və ağrılı yerimiz olan Qarabağımız və ermənilərin xalqımıza qarşı törətdikləri
vəhşiliklər barədə məlumat veririk. Bundan başqa, hər il gəncləri Azərbaycana dəvət edirik ki, gəlib ölkəmizin
necə gözəl olduğunu və necə bir qonaqpərvər millət olduğumuzu görsünlər. Azərbaycan haqqında dünya
mediasında bir çox məqalələrimiz yayımlanıb. Kiprdə keçirilən tədbirlər, bayramlar, aksiyalar və təbliğat
xarakterli videolar, həmçinin nümayişlər diasporumuzun fəaliyyətində çox önəmli addımlardan biridir. Çünki
əsas olan odur ki, biz gənc səfirlərin vəzifəsi Azərbaycanı dünyaya tanıtmaqdır. Biz bu yolla, bu iradə ilə
yolumuza davam edirik. Bu, diaspor fəaliyyətində önəmli məqamlardan biridir. Xaricdə təhsil almaq və
vətənimizi xaricdə təbliğ etmək çox önəmli bir uğurdur. Təbii ki, əyani şəkildə təhsil almaq, həm də önəmli bir
vəzifə və məsuliyyətdir”.
Hansı küçədən keçirsən, ən azından bir eyvanda Azərbaycan bayrağının asılı olduğunu görürük
Rəşad Bədirli hesab edir ki, dövlət hesabına və öz hesabına təhsil almağın heç bir fərqi yoxdur. Əsas olan
bayrağımızı layiqincə yüksəklərdə tutmaq və aldıqları təhsili öz ölkəmizdə tətbiq etməkdir: "Şimali Kiprdə hara
getsən, Azərbaycan bayrağını, hansı rəsmi yerlərə getsən, Azərbaycan suvenirlərini gördükdə insan çox sevinir,
insana çox xoş gəlir.
Şimali Kiprin Prezidentinin, Təhsil Nazirliyinin, millət vəkillərinin və rəsmi qurumların otağında mütləq
Azərbaycana aid suvenir və bayraq var. Hansı küçədən keçirsən, ən azından bir eyvanda Azərbaycan
bayrağının asılı olduğunu görürük. Bu, çox qürurvericidir”.
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Qabil Əliyev isə Yaponiyada yaşayan 35 azərbaycanlı tələbədən biridir. Həm də o, əcnəbilərin daha az
üz tutduğu Sapporo şəhərində yaşayır. Qabil burada Hokkaido Universitetində menecment üzrə magistr təhsili
alır. Təhsili ilə əlaqədar vaxt azlığı olsa da, gündoğar ölkədə Azərbaycanı təbliğ etməyi də unutmur. Qabil
Əliyev etiraf edir ki, onun yaşadığı şəhərin sakinlərinin Azərbaycan barədə məlumatı azdır. Buna görə də onun
üzərinə daha böyük məsuliyyət düşür: "Azərbaycan deyəndə bir az çətinlik çəkirlər. Soruşurlar hara yaxındır və
siz deyirsiniz ki, Xəzər dənizi. "Kaspi kay” deyirlər onlar bura. Azərbaycan deyə bir ölkənin varlığı barədə bir
az yaşlı yaponlar daha çox məlumatlıdırlar. Mən özüm bir ildir buradayam. Bir az oturuşmaq, elmi işlə bağlı
vaxt çox gedir istər-istəməz. İndi-indi artıq nəsə etmək istəyirəm”.
Xaricdə təhsil alan tələbələrimiz Azərbaycan tarixini daha yaxından bilməlidirlər
Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovun qənaətincə, xaricdə təhsil
alan azərbaycanlı tələbələr diaspor işində daha aktiv rol oynamalıdırlar. İstənilən halda gənclər ictimai
cəhətdən fəal olmalı, ölkənin maraqlarını daha çox qorumalıdır. Eyni zamanda xaricdə təhsil aldığı müddətdə
Azərbaycanın təmsilçisi olduğunu bilməlidir: "Xaricdə təhsil alan tələbələrimizin tarix dərsləri güclü olmalıdır.
Bir daha da konkretləşdirsək, onlara tariximizi öyrədib yola salmalıyıq. Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq işlər
aparılmalıdır.
Qeyri-hökumət təşkilatları da öz növbəsində xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə daha sıx əlaqələr
qurmalıdırlar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları müntəzəm olaraq xarici ölkələrə
etdikləri səfər zamanı həmin ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşməlidirlər. Həmçinin qeyrihökumət təşkilatları ilə tələbələrin görüşləri təşkil olunmalıdır. Doğrudan da, əgər biz Azərbaycanı yüksək
səviyyədə tanıtmaq istəyiriksə, xaricdə cəmləşən intellektual gücümüzə dəstək verib, onlarla sıx əlaqələr
yaratmalıyıq”.
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Azərbaycan diasporunun ilk qurucuları
1956-cı ildə ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Azərbaycan Cümhuriyyətinin üçrəngli bayrağı ucaldılıb
Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski Tiflisdəki hərbi-piyada məktəbinin məzunu olub, sonra isə Moskvada Hərbi
Akademiyada təhsil alib. Azərbaycan diviziyasinda xidməti sırasında Minbaşi (mayor) rütbəsinə qədər
yüksəlib. Ordu sıralarında çox mahir zabit olub, 1939-cu ildə Finlandiya müharibəsində iştirak edib və
"Qırmızı Ulduz" ordeni ilə təltif olunub. Sovet Ordusu hissələri 1940-ci ilə Baltikyanı respublikaları işğal
etdikdən sonra Ə. Fətəlibəyli Düdənginski Riqada yerləşən hərbi qərargaha göndərilib, orada almanlara əsir
düşüb. Müharibə başa çatdıqdan sonra o, ABŞ Konqresinin maliyyələşdirdiyi "Azadlıq" radiosunun
Azərbaycan redaksiyasının baş redaktoru olub. O, eyni zamanda C.Hacibəyli ilə birlikdə "Azərbaycan"
jurnalında eyni vəzifəni icra edib. Bəhs edilən dövr azərbaycanlı legionerlər üçün son dərəcə çətin bir dövr
idi. Ən böyük problemləri isə ayrı-ayrı dövlətlərdə yaşayan mühacirlərimizin maddi sıxıntıdan əziyyət çəkməsi
olub. Bu onlara daha səmərəli fəaliyyətə və təşkilatlamağa mane olurdu. Bu barədə Ə. Fətəlibəyli Düdənginski
öz dostu və tərəfdaşı olan C. Hacıbəyliyə yazdığı məktublarda bəhs edir. Qərb qüvvələri ilə danışıqlar
apardığını lakin məsələnin yubandığını, nəticənin gecikdiyini və maddi sıxıntının bu sahədə səmərəli fəaliyyətə
mane olduğunu yazır.
Türkiyədən fərqli olaraq Avropada və ABŞ-da vəziyyət başqa cür idi. Belə ki, ABŞ 50-ci illərdə
Sovetlər birliyinə qarşı ciddi mübarizəyə başlamış və bu işdə orada mühacir və legionerlərə maddi dəstək
verərək onların gücündən istifadə edirdi. II Dünya müharibəsində Sovetı ordusunda xidmətə edən, lakin əsirlik
həyatından sonra vətənə dönə bilməyən azərbaycanlıların sayı çoxdur. Bunlardan biri də Məcid MusazadəQarsalanlıdır(Kərsalani) (1914-1990). Azərbaycan Dövlət Universitetinin Tarix fakültəsinin məzunu olan
Məcid Musazadə müharibəyə qədər Nizami adına muzeydə çalışıb. Müharibənin ilk aylarında ordu sıralarına
çağırılan Məcid Musazadə 1942-ci ildə əsir düşərək legionçulara qoşulub. Legionçuların orqanı olan
"Azərbaycan" qəzetinin redaktoru vəzifəsində çalışıb. Alman dilini mükəmməl bilən Məcid Musazadənin
başçılığı ilə legionçular 1943-cü ildə böyük bir Konqres təşkil edirlər. Burada o, Birlik Məclisi yaradır. O, öz
çıxışlarında Azərbaycanın istiqlalı məsələsinə hər zaman ön plana çəkib. Müharibədən sonrakı ömrünün bir
qismini Almaniyada-Münhendə, digər qismisi isə ABŞ-da-Nyu-Yorkda yaşayıb. "Amerikanın səsi" radiosunda
işləməyə başlayan ilk azərbaycanlılardandır. Məcid Musazadə Ənvər Sultanzadə ilə birlikdə Nyu-Yorkda
Amerika-Azərbaycan Cəmiyyətini yaradıb.
Həmin cəmiyyət hal-hazırda da fəaliyyət göstərir. Müharibədən sonra "Azadlıq" radiosu yarananda,
Azərbaycan xidmətinin rəhbəri Azərbaycan legionçularının başçısı Ə. Fətəlibəyli-Düdənginski idi. Həmin
dövrdə İsmayıl Əkbər, Məcid Musazadə, Əli Həsənzadə və b. Münhendə işləməyə başladılar. Məcid Musazadə
1977-79-cu illərdə "Azadlıq" radiosu Azərbaycan xidmətinin rəhbəri olub. Ən əsası isə odur ki, Məcid
Musazadə 1956-cı ildə ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Cümhuriyyətin üçrəngli bayrağını ucaldıb. II Dünya
müharibəsindən sonrakı illərdə ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlıların hesabına Diasporun təşkilatlanma
prosesində nəzərəçarpacaq dərəcədə canlanma hiss olunurdu. ABŞ-da yaşayan soydaşlarımızın yaratdıqları ilk
milli cəmiyyət, 1945-1947-ci illərdə Türkiyədən Amerikaya köçən azərbaycanlılar tərəfindən yaradılan
"Azərbaycan" cəmiyyəti idi. ABŞ-ın Nyu-Cers şəhərində qeydiyyatdan keçən bu cəmiyyətin ilk sədri Saleh bəy
Şeyxzamanov olub.
Bu dövrdə ABŞ-a mühacirət edən həmvətənlərimizin əsas problemlərdən biri də, Amerikada yaşamaq
hüququ verən naturallaşdırma sertifikatında milliyyətlərinin rus, yaxud iranlı yazılması idi. Azərbaycan
Respublikasının görkəmli dövlət xadimi və tanınmış mühacirət nümayəndəsi olan Ziyad xan Xoyski 1954cü ildə ilk dəfə Amerikanın Ali qanunverici orqanında çıxış edib. ABŞ-da yaşayan mühacirlərimiz
"Amerikanın səsi" radiostansiyasında Azərbaycan haqqında, onun tarixi, adət-ənənəsi, milli mənsubiyyəti, dili,
dini və s. məsələlər barədə məlumat verirdilər. II Dünya müharibəsindən sonra Amerikaya mühacirət edən
soydaşlarımızın hüquqlarını 1940-cı ildə yaradılmış "Amerika komitəsi" qoruyurdu. Məhz bu komitə vasitəsilə
soydaşlarımız öz haqq səslərini dünya ictimaiyyətinə çatdıra bilirdilər. II Dünya müharibəsi illərində və
müharibədən sonra da Avropada xüsusilə də Almaniyada Azərbaycan Diasporunun fəaliyyəti genişlənirdi.
Lakin müharibənin əsas qalibi hesab olunan Sovet İttifaqı Azərbaycan ziyalılarının bu fəaliyyəti ilə barışa
bilməzdi. Buna görə də SSRİ siyasi mühacirətdə olan bir çox azərbaycanlı ziyalılarına qarşı mübarizəyə
başlayır. Bu təqiblərdən bezən azərbaycanlı mühacirlər Avropadakı fəaliyyətlərini dondurub, Amerika qitəsinə
mühacirət etməli olurlar. SSRİ ilə mübarizənin daha effektiv aparılması üçün ABŞ hökuməti "Amerika
Komitəsi"ni (Amerikanın kommunizmlə mübarizə Komitəsi) təsis edir. Komitənin üzvləri sırasına A. Gerk,
Stivens, V.H. Çemberlen, Ç. Edison, N. Ruzvelt və d. daxil idi. Komitənin birbaşa köməyi ilə 1951-ci ildə bir
çox rus partiyalarının da iştirakı ilə Füssen konfransı keçirilir.
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Mühacirətdə olan rus siyasiləri bolşevikləri devirməkdən ötrü Rusiya ərazisinin bölünməməsi, vahid
qalması şərti ilə qeyri-rus təşkilatları ilə ittifaqı mümkün sayırdılar. "Amerika Komitəsi"nin rəhbər tutduğu
ideyalardan biri də o idi ki, Sovetlər Birliyinin diktator rejimi altında heç bir xalqın nümayəndəsi istədiyi azad
həyatı yaşaya bilməz. Bu mümkün deyil. "Amerikan Komitəsi"nin rus mühacir təşkilatları ilə bu işbirliyi
Azərbaycanlı mühacirlərin ürəyincə deyildi. Başda M.Ə. Rəsulzadə olmaqla siyasi mühacirlərimiz bu fəaliyyətə
etirazlarını bildirdilər. Səbəbi isə o idi ki, rus mühacirləri Azərbaycanın müstəqilliyi məsələsini öz daxili
məsələləri hesab edirdilər. Yəni ki, onlar Azərbaycana müstəqillik verilməsinin mümkünsüz hesab edirdilər.
Rus mühacirlərin "Bölünməz Rusiya" devizi altında Azərbaycan istiqlalı yox sayılırdı. Hətta "Amerika
Komitəsi" Müsavat partiyası ilə işbirliyi aparmaq üçün M.Ə.Rəsulzadəni Almaniya görüşə çağırsa da, bu görüş
baş tutmamışdı. Çünki komitə "Sovetlər birliyinin mövcud mühafizəsi" prinsipini müdafiə etməyə davam
edirdi. XX əsrin 50-ci illərindən etibarən "Amerika Komitəsi" mühacir və legionerlərin yaratdıqları
təşkilatları və mətbu orqanlarını maliyyələşdirirdilər.
Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski "Azərbaycan" jurnalının nəşrinə "Amerika Komitəsi"nin nümayəndəsi
D.Levinin yardım edəcəyinə söz verdiyini yazırdı. Bütün bu çətinliklərə baxmayaraq, azərbaycanlı mühacirlər
təşkilatlanma yolunda əllərindən gələni edirdilər. Belə ki, 1952-ci ildə Ştarnberqdə və Münhendə Azərbaycan
konfransı keçirildi. Bu konfransda "Amerika Komitəsi"nə müraciətlər qəbul edildi. ABŞ hökumətinin yardımı
ilə "Azadlıq" radiosu fəaliyyətə başladı. "Azadlıq" radiosunun "Azərbaycan redaksiyası"na (1953-54-cü illər)
mayor Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski başçılıq edirdi. Bu redaksiyada həmçinin Məcid Müsazadə (Qaraslanlı),
Fərman Məmmədov, Kərim Aslanoğlu, İsmayıl Əkbər, Əli Aranlı və digər legionerlər çalışırdılar. II Dünya
müharibəsindən sonra Azərbaycan legionerlərinin müəyyən hissəsi Amerika Birləşmiş Ştatların mühacirət
etdilər. Mühacirlərimiz əsasən Nyu-Yorkun 40-kilometrliyində, Nevada şəhərində yerləşdilər. Burada
yaşayan legionerlər Əhməd İbrahim, Hidayət İsrafil, Ənvər Soltan, Oğuz Öndər və digərlərinin təşəbbüsü
ilə əvvəlcə "Azərbaycan İslam və Xariciyyə Cəmiyyəti" yaradıldı. Sonralar bu cəmiyyətin adı
dəyişdirilərək "Amerikada Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti" adlandırıldı. Cəmiyyətə Əhməd İbrahim başçılıq
edirdi. Lakin Sovet hökuməti Avropada və ABŞ-da fəaliyyət göstərən azərbaycanlı mühacirlərin anti-sovet
fəaliyyətindən narazı və narahat idi. Buna görə də, hər vasitə ilə onların fəaliyyətinə mane olmağa çalışırdı.
Sovet "KQB"-si (DTK-Dövlət təhlükəsizlik Komitəsi) bu istiqamətdə çalışırdı. Məhz bu təşkilatın müdaxiləsi
ilə məşhur legioner, mayor Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski 1954-cü ilin 20 noyabrında Münhendə müəmmalı
şəkildə qətlə yetirildi. Cani isə elə legionerlər sırasında döyüşmüş və Ə.Fətəlibəyli-Düdənginski ilə yaxından
tanış olan Mikayıl İsmayılov idi. Lakin bu ölümün təfərrüatları hələ də açılmayıb.
Ə.Fətəlibəyli-Düdənginskinin ölümündən sonra Türkiyədə yaşayan xanımı və oğlu ABŞ-a mühacirət
etdilər. Lakin indinin özündə də onların sonrakı həyatları barədə bir məlumat yoxdur. Bir məsələni də qeyd
etmək lazımdır ki, mühacirətin ilk illərində azərbaycanlılar saf azərbaycanlı icmaları yaratmışdılarsa, zaman
keçdikcə, illər ötdükcə bu vəziyyət dəyişdi. Belə ki, mühacirlərin övladları, nəvələri tam hüquqlu Amerika
vətəndaşları kimi yaşamağa başladılar. Belə ki, onlar rus, türk, yəhudi və digər xalqın nümayəndələri ilə nigah
qurdular və zamanla onların dünyagörüşündə də müəyyən dəyişikliklər baş verdi. Müasir dövrümüzdə dünyanı
bir çox ölkələrində, eləcə də ABŞ-da II Dünya müharibəsindən sonra mühacirət həyatı yaşamaq
məcburiyyətində qalan soydaşlarımızın nəvə- nəticələri yaşayır. Onlar öz əcdadlarından fərqli olaraq Amerika
Birləşmiş Ştatlarının tam hüquqlu vətəndaşlarıdırlar. ABŞ vətəndaşlarına aid olan bütün hüquq və
imtiyazlardan istifadə edə bilirlər. Sonda belə nəticəyə gəlmək olur ki, əslində Vətənini müdafiə etmək üçün
ordu sıralarına qatılan soydaşlarımız taleyin hökmü ilə əsir düşüb və "xalq düşməni"nə çevriliblər. Ölkələrinə
qayıda bilməyən azərbaycanlılar Avropa və ABŞ-a mühacirət etmək məcburiyyətində qalıblar. Burada
SSRİ-yə qarşı mübarizə apararaq, Azərbaycanın müstəqilliyini bərpa etmək yolunu seçiblər. Təəssüflər olsun
ki, bu sahədə çalışan mühacirlərin tarixi Vətənə dönmək arzuları ömürlərinin sonuna kimi reallaşmayıb.
Lakin sevindirici haldır ki, onların arzuları gerçəkləşib və onların övladları müstəqil Azərbaycanın bugünkü
inkişafını və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində böyük işlər görür, tarixi
vətənlərinin təbliği və təşviqatı sahəsində uğurlu diaspora fəaliyyəti ilə məşğul olurlar.
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Azərbaycan dövləti diaspor quruculuğu sahəsində çox önəmli addımlar atıb
Hökumətimiz çox saylı və geniş imkanlara malik diasporumuzla qarşılıqlı əlaqələr qurmaqdamaraqlıdır
Bütün sivil dövlətlərdə olduğu kimi, Azərbaycanın da daxili siyasəti xalqın ümumi rəyi ilə qəbul olunmuş
Konstitusiya əsasında onun tam bir varlıq kimi yaşamasına, fəaliyyətinə, ictimai-siyasi, iqtisadi və mənəvi
həyatın bütün sahələrində təmsil etdiyi vətəndaşların maddi və mənəvi tələbatın fasiləsiz təmin edilməsinə
yönəldilir. Xarici siyasət isə bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi, habelə öz ərazisində qanunverici, icraedici
və məhkəmə hakimiyyətinin kənar müdaxilə olmadan həyata keçirilməsi məqsədilə təhlükəsiz və əlverişli
beynəlxalq şəraitin təmin edilməsinə; ayrı-ayrı dövlətlərlə qarşılıqlı- faydalı əməkdaşlığa, iqtisadi, siyasi, sosial
və mədəni həyatın bütün sahələrində əldə edilən beynəlxalq təcrübələrin mənimsənilməsinə; qarşıya çıxan
problemlərin aradan qaldırılması yönündə dövlətlərin səylərinin birləşdirilməsinə və s. xidmət edir.
Ölkə daxilində gedən proseslərdən və qarşıya qoyulan vəzifələrdən irəli gələn siyasi xətt dövlətin beynəlxalq
münasibətlər sahəsində mövqeyini və xarici siyasətinin istiqamətlərini, xarakterini, prinsiplərini müəyyənləşdirir
və şərtləndirir. Bu mənada xarici siyasəti dövlətin daxili inkişafının əsas vəzifələrindən irəli gələn, ölkənin milli
mənafeləri ilə xarici aləmin maraqları arasında sivil birgə yaşayış qaydaları və normaları əsasında
uyğunlaşdırılmış, uzlaşdırılmış münasibətlər sistemi yaratmağa xidmət edən məqsədyönlü fəaliyyət növü kimi
xarakterizə etmək olar. Ölkə Konstitusiyasının 10-cu maddəsində göstərilir ki, Azərbaycan başqa dövlətlərlə və
xarici aləmlə əlaqələrini beynəlxalq hüquq normaları və ölkənin maraqlarını nəzərdə tutan prinsiplər əsasında
qurur. Azərbaycan Prezidenti 1993-cü il oktyabr ayının 10-da Prezident seçilməsi ilə bağlı keçirilən rəsmi
andiçmə mərasimindəki çıxışında qeyd edib ki, "Respublikanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
Azərbaycanın mənafeyini dünya miqyasında müdafiə edə bilən ağıllı, səriştəli xarici siyasətin yeridilməsidir.
Qarşıda böyük vəzifələr durur. Bizim xarici siyasətimiz birinci növbədə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini
təmin etməyə yönəldilməlidir. Bu vəzifə dünyanın bütün dövlətləri ilə bərabərhüquqlu, qarşılıqlı-faydalı əlaqələr
yaratmaq və inkişaf etdirməkdən, bu əlaqələrdən həm Azərbaycan Respublikası beynəlxalq mövqelərini
möhkəmləndirmək üçün, həm də Respublikanın iqtisadiyyatını, elmini, mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün
səmərəli istifadə etməkdən ibarətdir". Dövlətimiz yarandığı ilk gündən, təkcə respublika vətəndaşlarının deyil,
ümumiyyətlə, bütün dünya azərbaycanlılarının yeganə milli varlıq simvolu, onların milli qürur mənbəyi
kimi çıxış edir. Təsadüfi deyil ki, dövlətimiz dünya azərbaycanlılarının ümummilli mənəvi birliyi və
həmrəyliyi ideyasının əsas strateji mərkəzlərdən biri kimi götürüldüyünü, bu cür həmrəyliyin dövlətimizin və
xalqımızın ən ali məqsədlərindən biri olduğunu rəsmən bəyan edib. 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü kimi keçirilməsi, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının 2001-ci, II Qurultayının isə 2006cı ildə keçirilməsi, Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması və ən əsası Xaricdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Siyasəti haqqında Qanunun mərhum prezident Heydər Əliyev tərəfindən
imzalanması, dövlət üçün diaspor probleminin nə dərəcədə aktual olduğunun bariz göstəricisidir. Azərbaycan
Respublikası bu addımları atmaqla ço saylı və geniş imkanlara malik olan diasporumuzla qarşılıqlı əlaqələr
qurmaq da maraqlı olduğunu nümayiş etdirir. Xarici siyasətdəki strateji hədəflərimizin mürəkkəbliyi bir sıra
taleyüklü məsələlərdən qaynaqlanır. Ancaq yeni yaranan bir dövlətdən beynəlxalq siyasəti nəzərə almadan
xüsusi tələbli istəklər tələb etmək doğru deyil. Məhz bütün bu prosesləri nəzərə alsaq, diaspor hərəkatını
qeyri-hökumət təşkilatlarının imkanları ilə yaradılması daha əlverişli olar.
Xüsusilədövlətinxaricisiyasətininburadakıroluvahidmərkəzdənidarəolunanbirtəşkilatıxarakterizəedər.Dövlət
maddi və siyasi dəstəyini potensial şəkildə diaspor-lobbi təşkilatlarına dəstək kimi ortaya qoyaraq bu prosesi
sürətləndirir. Diaspor-lobbi siyasətinin mahiyyəti buradakı insanların sosial sifarişlərinə siyasi dəstəyi
qazanmaq bu istiqamətdə təşkilatlanaraq eyni zamanda mənsub olduqları millətin dövlətin xaricdə xidmət etmək
kimi qəbul olunur. Qloballaşan dünyada professional səviyyədə hazırlanan xarici siyasət konsepsiyası hər bir
dövlətin xarici siyasət kursunun səmərəliliyinə təsir göstərən əsas və vacib amildir. İndiki zəmanədə ən
doğru şəkildə təşkilatlanmağı bacaran bir sıra diasporlar mövcuddur. Ümumiyyətlə, bu təşkilatlanmalar 2
istiqamətdə həyata keçirilir, mahiyyətcə isə eyni istiqamətə hesablanmış hərəkətdir. Məsələn, Böyük
Britaniya, ABŞ və Çin hazırki şəraitdə maliyyə siyasəti ilə diaspor və lobbi quruculuğunu həyata keçirirlər.
Bu zaman onlar sosial baza olmadan da güclü hərəkət edir, ayrı-ayrı korporasiyalarla hətta həmin dövlətin
xarici siyasətinə belə təsir edirlər. Buna daha çox korporativ üçbucağı da deyirlər ki, məntiqlə bu vəhşi
kapitalizm üzərindəki lobbi quruculuğudur. Nisbətən zəif və kiçik olan millətlər isə diaspor–lobbi siyasətini
tamam başqa aspektdən həyata keçirirlər, məsələn onlar həmin ölkələrin ictimai–siyasi hərəkətlərinə inteqrasiya
edir, parlament və dövlət strukturlarına can atırlar. Yəhudilər, Ermənilər və s. Buna misaldır. Tarixi-strateji
proseslərin ideoloji-siyasi cərəyanlara yaxın olduğu dövr, məsələn 1908-14-cü illərdə indiki Almaniya və
Avstraliya ərazisində olub. Etiraf edək ki, həmin dövrdə 47 milyonluq Avstraliya imperatorluğunu bir neçə
milyonluq yəhudilər idarə edirdi.
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Məntiqlə diaspor təşkilatlanmalarını həyata keçirmək üçün dövlətlərin rolu daha cəzbedici görünür.
Buradadövlətxaricisiyasətinisistemlişəkildəhəminölkələrdəkidiasporqurumlarıiləhəyatakeçirir, yalnız maddi və
mənəvi dəstəyi daim ikinci planda saxlayır. Beynəlxalq siyasətin tərkib hissəsi kimi diaspora təşkilatlarının rolu
əvəzedilməzdir. Təsəvvür edin ki, Azərbaycanın hər hansı bir xarici ölkədəki diaspor qurumu həmin ölkənin ali
qanunverici orqanları ilə sıx əlaqədədir və eyni zamanda bu orqan da potensial bazaya malikdir. Belə olduğu
təqdirdə diaspor mövcud imkanlarını ortaya qoyaraq, həmin ölkə ilə Azərbaycanın iqtisadi siyasətini
əlaqələndirir. Burada məntiqlə əsas hədəf odur ki, iqtisadi baxımdan sistemli şəkildə qarşılıqlı fəaliyyət göstərən
dövlətlər istər-istəməz xarici siyasətdə bir-birlərinin maraqlarını nəzərə alır və bu siyasəti daima korrektə edir.
Diaspor təşkilatlarının başqa güclü tərəfi isə regional əlaqələrin qurulmasına nail olunmasıdır. Qeyd etdiyimiz
kimi, hər bir diaspor öz dövləti ilə, yaşadığı ölkə arasında faydalı dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin
qurulmasında və mövcud münasibətlərinin genişləndirilməsində pozitiv, bəzən isə müstəsna rol oynaya, stimul
kimi çıxış edə, eləcə də ana vətənlərinin sosial-iqtisadi, mədəni və hüquqi-siyasi quruculuq işində yaxından
iştirak edə bilər. Hal-hazırda əhalisinin 60 milyonu xaricdə məskunlaşan Çin Xalq Respublikası, Macarıstan,
Hindistan, Yunanıstan, Ermənistan, İsrail, Rusiya, Portuqaliya və digər aparıcı diasporlara malik dövlətlərin
xarici siyasət konsepsiyalarına diasporlar ilə əməkdaşlığın qurulmasına dair bir çox bəndlər daxildir.
İsrail dövlətinin diasporu ilə əməkdaşlıq quran İsrail dövlətinin xarici siyasət konsepsiyası olduqca maraqlı
və digər dövlətlər üçün örnək ola biləcək səviyyədə tərtib edilib. Bu konsepsiyanın hazırlanmasında əsas əməyi
olan Stiv İsrail konsepsiyasının giriş hissəsi yəhudilərin xarici ölkələrə səpələnmə tarixinə və səbəblərinə ayırıb.
Tarixin müxtəlif dövrlərində yəhudi diasporunun çəkdiyi əzab-əziyyətlərə qısa olaraq toxunan strateq bütün
dünya yəhudilərinin birliyinin və həmrəyliyinin qorunub saxlanılması üçün mütləq üzlərini müqəddəs şəhər olan
Qüdsə (Yerusəlimə) tutub dua oxumağı vacib hesab edir. Bu konsepsiyada diqqəti çəkən daha bir vacib məqam
yəhudi xalqı üçün gün ərzində Qalut-diaspor həyatı yaşadıqlarını xatırlamaq və ulu yaradandan onları AnaVətən-İsrailə geri qaytarmağı yalvarmağı müqəddəs iş kimi qəbul etmələridir.
Çin Xalq Respublikasının xarici siyasət kursunda diasporlar ıilə əməkdaşlıq xüsusi yer tutur. 60 milyonluq
diasporun nümayəndələr ilə Çin dövlətinin 3 əsa orqanı əməkdaşlıq qurmaq səlahiyyətlərinə malikdir. Xalq
Nümayəndələr Məclisinin Nəzdində Yaradılan Ümumçin Xalq Nümayəndələri Məclisinin Xarici Çinlilər Üzrə
Komissiyası, Çin Xalq Respublikasının Dövlət Aparatı Yanında Xarici Çinlilərlə İş Üzrə İdarə və Xaricdəki
Emmiqrantlar Diasporunun Ümumçin Federasiyası kimi qurumlar Çin dövlətinin xarici siyasət kursunu
yeridirlər. Çin dövlətinin xarici siyasət kursunda diaspora ayrılan bəndlər daxili və beynəlxalq hissələrə
bölünüb və burada başlıca yeri diaspor nümayəndələrinin sosial müdafiəsi və dövlət sığortası ilə təmin olunması
tutur. Konsepsiyanın ən əsas maddəsini isə tarixi vətənlə əlaqənin itirilməməsi və Çinin qüdrəti üçün birgə
fəaliyyətin qurumlar tərəfindən təmin edilməsidir. Biz bu kimi bir çox dövlətlərin xarici siyasətində diaspor üçün
ayrılan bəndlər və qurumların fəaliyyəti barədə çoxsaylı misallar çəkə bilərik. Azərbaycan dövləti gənc olmasına
baxmayaraq, 1991-ci ildən bu günə qədər fəaliyyət göstərdiyi müstəqillik illərində çox önəmli addımlar atıb.
Lakin diasporumuzun hələ də tam olaraq birləşməməsi, vətəndaşlıq mənsubiyyəti problemlərinin çözülməməsi,
dövlətlə diasporun münasibətində bəzi tərəddüdlərin olması və digər məsələlərin həllində boşluqlar olması,
xarici siyasət konsepsiyasında dəyişikliklərin edilməsinə ehtiyac yaradır. İlk olaraq Azərbaycan dövlətinin
diasporla bağlı qəbul edilən qanun layihəsini nəzərdən keçirək. Çox mükəmməl tərtib edilən qanun layihəsi
birbaşa xaricdə yaşayan azərbaycanlılara şamil olunur. Dövlət qanunun tərtib edilməsi zamanı milli
təhlükəsizlik və dövlətçilik amili önə çəkilib. Bu öz-özlüyündə müsbət haldır, lakin unutmaq lazım deyil ki,
Azərbaycan diasporu deyiləndə Şimali-Cənubi və Türkiyədən müxtəlif illərdə mühacirət prosesinə qoşulan
soydaşlarımızla yanaşı, Gürcüstan və Rusiya ərazisi kimi qəbul edilən Borçalı və Dərbənd azərbaycanlıları da
nəzərdə tutulur. Azərbaycan Respublikasının Qanunda bu şəxslərin də müdafiəsinə zərdə tutulur. Lakin dövlət
birbaşa olaraq Rusiya, İran və Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızı diaspordan ayıra bilməz. Çünki sərhəd və
diplomatik bağlılığı olan dövlətlər arasında ərazi-milli münaqişəsinin hazırkı dövrdə başverməsi, Azərbaycan
üçün müsbət dividentlər gətirməz. Buna görə də dövlət ikili vətəndaşlıq məsələsində bir qədər ehtiyatlı
davranır. Lakin onları özündən kənarlaşdırmır. Qanunda bu məsələ A R Konstitusiyasının 6-cımaddəsinin I
hissəsini əsas götürülərək, hər bir diasporun nümayəndəsi Azərbaycanda olduğu zaman ölkə vətəndaşları ilə
eyni hüquqa malikdirlər kimi öz əksini tapıb.
“Paralel”.-2015.-6 dekabr.-№ 1.-S.10.
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Dekabrın 4-də Xəzər dənizindəki Günəşli yatağının 10-cu dərin özülündə baş vermiş yanğında həlak olan
neftçilərin xatirəsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız tərəfindən anılır
Dekabrın 4-də Xəzər dənizindəki Günəşli yatağının 10-cu dərin özülündə baş vermiş yanğında həlak olan
neftçilərin xatirəsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız tərəfindən anılır. Rusiyanın paytaxtı
Moskvada yaşayan həmvətənlərimiz Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi qarşısına toplaşaraq hadisə zamanı itkin
düşən və həlak olan neftçilərimizi yad ediblər.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK), Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişafı və İntibahı Fondunun,
Azərbaycan-Slavyan Gənclər Assosiasiyasının, Rusiya Azərbaycan Dostluq Mərkəzinin üzvləri, Moskvada təhsil
alan azərbaycanlı tələbələr səfirlik binası garşısına qərənfillər düzüb və onların xatirəsinə şamlar yandırıblar.
Aksiyada azərbaycanlılarla yanaşı, Moskvadakı digər xalqların nümayəndələri də olub. Mərasimdə Azərbaycanın
Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Vüqar İmaməliyev, ÜAK-ın icraçı direktoru İlqar Hacıyev, gənc diaspor
rəhbərləri Şamil Tağıyev və Toğrul Allahverdili çıxış edərək aksiya iştirakçılarına Azərbaycan xalqı ilə
həmrəylik nümayiş etdirdikləri üçün təşəkkür ediblər.
8 dekabr 2015
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Ukrayna paytaxtının Elm və Təhsil Baş İdarəsinin keçmiş rəisi, hazırda Ukrayna Radasının elm və təhsil
məsələləri komitəsinin sədri Liliya Qrineviçin dəstəyi ilə Kiyevdəki 37, 135, 188, 247 və 291 nömrəli orta
ümumtəhsil məktəblərində artıq altıncı ildir ki, Azərbaycan dili sinifləri uğurla fəaliyyət göstərir
Ukrayna paytaxtının Elm və Təhsil Baş İdarəsinin keçmiş rəisi, hazırda Ukrayna Radasının elm və təhsil
məsələləri komitəsinin sədri Liliya Qrineviçin dəstəyi ilə Kiyevdəki 37, 135, 188, 247 və 291 nömrəli orta
ümumtəhsil məktəblərində artıq altıncı ildir ki, Azərbaycan dili sinifləri uğurla fəaliyyət göstərir.
Bu təhsil müəssisələrində 120-dən çox gənc həmvətənimiz və onların müxtəlif xalqların nümayəndələri olan
yaşıdları müəllim Səfayə Naibovanın rəhbərliyi ilə Azərbaycan dilini, Odlar Yurdunun ədəbiyyatını və tarixini
öyrənir, milli adət-ənənələrimizlə tanış olurlar. Yeri gəlmişkən, namuslu əməyinə və elm-təhsil prosesinə şəxsi
töhfəsinə görə Səfayə Naibova Kiyevin Desna rayonunun profil departamentinin fəxri fərmanına layiq görülüb.
Kiyev Şəhər Dövlət Administrasiyasının Elm və Təhsil Baş İdarəsinin sabiq rəisi Vera Qoryunovanın xoş
məramını və dəstəyini də qeyd etmək lazımdır.
Kiyev Şəhər Elm və Təhsil Baş İdarəsi və Bakı Şəhər Baş Təhsil idarəsi arasında saziş imzalanıb.
Hazırda Bakıdakı 164 nömrəli məktəb ilə Kiyevin 247 nömrəli məktəbi arasında sıx tərəfdaşlıq münasibətləri
mövcuddur.
8 dekabr 2015
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları Komissiyasına
müraciət ünvanlayıb
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) 10 dekabr-Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günü ilə əlaqədar
Avropa Parlamentinin İnsan Hüquqları Komissiyasına müraciət ünvanlayıb. Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Konqres dünya ictimaiyyətini beynəlxalq hüquq normaları
çərçivəsində və ikili standartlara yol vermədən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə münasibət bildirməyə,
insanların pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi və bərpası üçün birlik və obyektiv mövqe nümayiş etdirməyə
çağırıb.
Müraciətdə Qarabağdan didərgin düşmüş insanların taleyi və vətəndə yaşamaq hüquqlarından
məhrum olmuş ailələrin aqibəti barədə məlumat verilir, Azərbaycanın 20 faiz torpağının Ermənistan
tərəfindən işğal olunması, BMT-nin bununla bağlı qəbul etdiyi qətnamələr xatırladılır. Avropa
Azərbaycanlıları Konqresi Beynəlxalq İnsan Hüquqları Günündə Avropa ictimaiyyətini köçkün düşmüş
yüz minlərlə azərbaycanlının hüquqlarının pozulmasına biganə qalmamağa səsləyib. Sənəddə qeyd edilir ki,
bu gün Avropanın minlərlə qaçqının taleyi ilə məşğul olması, evlərini itirmiş insanlara yardım haqqında
müzakirələr aparılması AAK tərəfindən müsbət dəyərləndirilsə də, azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkünlərin vəziyyətinə laqeyd yanaşılması yolverilməzdir.
Həmçinin vurğulanır ki, qaçqınların sayının artması Avropa ölkələrini sözün əsl mənasında qorxu və
təlaşa salır, lakin Azərbaycan artıq 20 ildən çoxdur bu problemlə qarşı-qarşıya qalıb. Müraciətdə
Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağın erməni işğalından azad edilməsi və bu
torpaqlardan köçkün düşən insanların doğma yurdlarına qaytarılması tələb olunur.
AZƏRTAC, 9 dekabr 2015-ci il
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Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız, bu ölkədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Xəzər dənizində baş
vermiş faciədə həlak olan neftçilərin xatirəsini anıb
Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız, bu ölkədə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr Xəzər dənizində baş vermiş
faciədə həlak olan neftçilərin xatirəsini anıb. SOCAR-ın Gürcüstan nümayəndəliyinin ofisi qarşısına toplaşan
gənclər “Günəşli” yatağının 10-cu platformasında yaşanan faciə qurbanlarının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad
edib. Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin gənclər şöbəsinin müdiri Nərgiz Əliyeva dekabrın 4-də baş
verən faciə ilə bağlı Gürcüstandakı soydaşlarımız adından həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına başsağlığı verib,
xəsarət alan neftçilərə isə şəfa arzulayıb.
Əllərində Azərbaycan bayrağı, "Başın sağ olsun, Azərbaycan!", “Azərbaycan üçün dua et!” şüarları tutan
tələbələr SOCAR-ın binası önünə qərənfillər düzüblər. Qeyd edək ki, Azərbaycandakı matəm günündə
Gürcüstan ərazisində fəaliyyət göstərən SOCAR-ın bütün yanacaqdoldurma və qazpaylama məntəqələrində
Azərbaycan bayrağı yarıya qədər endirilib.
9 dekabr 2015
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Xarici ölkələrdə diaspor quruculuğunun gücləndirilməsi, lobbi fəaliyyətinin qurulması
sistemli iş tələb edir
Azərbaycanda milli dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olması, dünya
azərbaycanlılarının milli birliyinin yaradılmasına geniş imkanlar yaradıb
Müasir dövrümüzdə miqrasiya proseslərinin bütün dünya üçün iqtisadi səmərəsi böyükdür. Onu qeyd
etmək lazımdır ki, miqrasiya məsələləri ilə bağlı BMT-nin atdığı bir sıra addımlar var. Belə ki, hələ
40-cı illərdə Beynəlxalq Əmək Təşkilatı yaradılıb. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Konstitusiyası(1953)
həmçinin, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının İcbari əməyin ləğv edilməsi haqqında Konvensiyası (1957-ci il),
BMT-nin Baş Assambleyasının "Bütün əməkçi miqrantların və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi
haqqında" Beynəlxalq Konvensiyası (1990) bu məsələyə beynəlxalq aləmin nə dərəcədə ciddi münasibət
bəslədiyinin bariz nümunəsidir. Azərbaycan Respublikası da öz növbəsində bu təşkilatların üzvüdür, eyni
zamanda Beynəlxalq Konvensiyaları qəbul edib və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində üzərinə götürdüyü
öhdəliklərə tam və vaxtında əməl edir. Ölkəmizin öhdəsinə götürdüyü prioritet vəzifələrdən biri də, BMTnin Miqrasiya Təşkilatı ilə sıx qarşılıqlı əməkdaşlıq etmək, qoşulduğu konvensiyaları yerinə yetirməkdən
ibarətdir. Məhz bu məsələlərin vacibliyini göz önünə gətirərək, Ümummilli lider Heydər Əliyev "Əmək
miqrasiyası haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun qəbul edilməsi barədə fərman imzalayıb. Bunun
nəticəsi olaraq, hazırda dünyanın bir çox ölkələrində 500-ə yaxın Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət
göstərir. Dövlət başçısı, eləcə də hökumətimiz və Azərbaycan Respublikası Diasporla iş üzrə Dövlət komitəsi
diaspor quruculuğu işini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayıb, Azərbaycanda və xaricdə dünya
azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi naminə böyük tədbirlər həyata keçirir. Dünya Azərbaycanlılarının
II Qurultayından sonra 102 diaspor təşkilatının təsis edilməsi, 2011-ci il iyulun 5-də keçirilən Dünya
Azərbaycanlılarının III Qurultayından sonra ötən 1 il ərzində 10-a yaxın yeni diaspor təşkilatının yaranması
da xüsusi diqqət çəkirdi. Bu gün iqtisadi imkanları genişlənən Azərbaycanın dövlət və özəl şirkətləri, böyük iş
adamları artıq yaxın və uzaq xarici ölkələrdə böyük sərmayələr yatırırlar. Dövlət şirkətləri sırasında ARDNŞ-in
adını xüsusi çəkmək lazımdır, xarici ölkələrə sərmayə qoyan böyük iş adamlarının sayı ildən-ilə çoxaldığı üçün
xüsusi olaraq fərqləndirmək çətindir. Azərbaycan mənşəli kapitalın dünyaya yayılması müsbət haldır, ancaq
Azərbaycanın xarici ölkələrdə iş quran, böyük həcmdə sərmayə yatıran dövlət və özəl şirkətlərinin
fəaliyyətlərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tövsiyyələrini nəzərə alması yaxşı olardı. Çünki xarici
ölkələrdə diaspor quruculuğunun gücləndirilməsi, lobbi fəaliyyətinin qurulmasına nail olunması sistemli iş
tələb edir. Həmin xarici ölkələrdə güclü diaspor təşkilatlarının olması və lobbi qurumlarının fəaliyyəti son
nəticədə iqtisadi subyektlərin maraqlarının da qorunmasına gətirib çıxarır.
Hazırda Azərbaycan Respublikasının bu məsələlərlə bağlı qarşısına qoyduğu bir neçə prioritet
istiqamətlər var: Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən icma və birliklərin vahid təşkilatda birləşdirilməsi, dünya
azərbaycanlılarının ümumi birliyinin təməl prinsiplərindəndir. Bunun həyata keçməsi üçün bu icma və
birliklərə lazımı yardımların göstərilməsi vacibdir. Azərbaycan dövləti dünya azərbaycanlılarının birliyini,
mövcud iqtisadi və siyasi gerçəklikləri, eyni zamanda dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin meydana
çıxardığı reallıqları nəzərə alaraq həyata keçirməyə çalışır; Dünyada azərbaycanlıların həmrəyliyi bütün
Azərbaycan xalqının ideoloji bütövlüyünü, milli birliyini təmin edən əsas amildir və dövlət siyasətinin prinsipial
istiqamətlərindən biridir; Tarixi Vətənlə əlaqələr məsələsi dünya azərbaycanlılarının təşkilatlandırılmasının ən
mühüm prinsiplərindəndir. Bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi yalnız mədəni, siyasi, psixoloji zəmində deyil,
həm də iqtisadi aspektdə də özünü göstərir; Bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi milli mənafelər və dövləti
maraqlar kontekstində ortaya çıxan təbii tarixi zərurət kimi qiymətləndirir; Dünya azərbaycanlıları müstəqil
Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmlə münasibətlərinin inkişafında, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında iştirak etmək imkanına malik ən fəal qüvvəyə çevrilməlidir. Diaspor
quruculuğunun ən vacib istiqamətlərindən biri də, məhz soydaşlarımızın tarixi Vətənin maraqlarından irəli
gələn bu prosesdə daha fəal iştirakını təmin etməkdir. Dünya azərbaycanlılarının birliyi məsələsi
Azərbaycançılıq ideologiyasının reallaşdırılması mexanizmi kimi qəbul edilir və bu sahədə həyata keçirilən
bütün tədbirlər, məhz həmin amala əsaslanır. Başqa sözlə desək, bu ideya dünya azərbaycanlılarının birliyinin
fəlsəfi-nəzəri əsasları kimi çıxış edir; Azərbaycan dövləti bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların siyasi
istinadgahı kimi çıxış edir və hər zaman onların qarşılaşdığı çətinliklərin həllində yaxından iştirak etməyi
özünün ali məqsədlərindən biri kimi dəyərləndirir; Azərbaycan dövlətinin diqqət yetirdiyi digər bir mühüm
istiqamət soydaşlarımız arasında mənəvi-ideoloji birliyin yaradılmasından, icmalar arasında əlaqələrin
möhkəmləndirilməsindən və bu sahədə mövcud olan siyasi, psixoloji maneələrin aradan qaldırılmasından
ibarətdir; Azərbaycan milli-mədəni özünəməxsusluğunun, tarixi ənənələrə bağlılığını qorunub saxlanılması
diaspor quruculuğunun müasir mərhələsinin ən aktual məsələlərindən biridir və bu sahədə də dövlət tərəfindən
müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
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Nəticədə demək olar ki, Azərbaycan diasporunun yaranması və formalaşması prosesi əslində tarixi
zərurət idi. Azərbaycanlıların ideya-siyasi birliyi yalnız ölkəmizin milli maraqlarından irəli gələn məsələ
deyildir, həm də müasir dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin tələbi ilə ortaya çıxan zərurətdir. Elə bu
baxımdan da, Dünya azərbaycanlılarının vahid bir mərkəz ətrafında birləşməsi Azərbaycan Respublikasının
prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. Sevindirici hal odur ki, Azərbaycan dövləti dünyanın hansı ölkəsində
yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlının problemləri və qayğıları ilə maraqlanaraq, bu
problemlərin həlli yolunda yardım göstərməyə və soydaşlarımızın hüquqlarını müdafiə etməyə daima hazırdır.
Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları bu ölkələrin ictimai-siyasi həyatına fəal
inteqrasiya edir, eyni zamanda qanunvericilik və icra orqanlarında da həmvətənlərimizin təmsil olunması
davamlı tendensiyaya çevrilibdir. Artıq əminliklə demək olar ki, dünya azərbaycanlılarının milli özünüdərk,
müstəqil dövlətçilik və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında birləşməsi prosesi sürətlə davam edir və özünün inkişaf
dövrünü yaşayır. Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrin demək olar ki, bir çoxunda diaspor təşkilatlarımızın
mətbu orqanları, telekanalları, Azərbaycan dilli siniflər, məscidlər, orta məktəblər, dərnək və cəmiyyətlər
fəaliyyət göstərməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət quruculuğunun əsas prioritet məsələlərindən biri də xaricdə
yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin həyata keçirilməsidir. Azərbaycanda milli dövlətçilik
ənənələrinin bərqərar olması, vətəndaş cəmiyyəti və hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində atılan tarixi
addımlar dünya azərbaycanlılarının arasında milli birliyin yaradılmasına geniş imkanlar yaradıb. Əslində,
demoqrafik göstəricilərə görə Azərbaycan diasporu çox böyük diaspora hesab oluna bilər. Belə ki,
azərbaycanlıların hər beş nəfərdən biri doğma Vətənindən uzaqlarda-mühacirətdə yaşayır. Şimali Azərbaycan,
Cənubi Azərbaycan və Türkiyə Cümhuriyyətindən olan azərbaycanlı mühacirlərin hesabına hazırda diasporumuz
üç amilli bir sistem kimi mövcuddur. Bu üç qol həmin sistemdə müəyyən mənada bərabər şəkildə və yanaşı
mövcud olsalar da, onların keyfiyyət göstəriciləri də, diaspor olaraq təsiretmə gücü, potensialı da həmin bu 3
elementin sözügedən sistemdəki xüsusi rolu, çəkisi və yeri də fərqli təsir bağışlayır. Əgər bu 3 qanadı ayrıayrılıqda izah etməyə çalışsaq təqribən aşağıdakı kimi qeyd etmək olar. Şimali Azərbaycandan müxtəlif tarixi
dövrlərdə nizamsız və pərakəndə şəkildə əsasən siyasi, sosial və iqtisadi səbəblərdən Qərbə mühacirət etmiş
soydaşlarımız. Cənubi Azərbaycandan siyasi və iqtisadi səbəblərdən mühacirət etmiş son dərəcə problemli və
ziddiyyətli bir qrup. Yuxarıda deyilənlər əlbət ki, ABŞ-da vahid Azərbaycan diasporunun formalaşmasında
müəyyən sədd rolunu oynayıb. Çünki hər nə qədər çoxmilyonluq azərbaycan xalqının nümayəndələri olsalar da
müxtəlif ərazilərdən, müxtəlif səbəblərə görə ABŞ-a mühacirət etmiş soydaşlarımız arasında zaman-zaman
siyasi-iqtisadi, ideoloji-dini baxımından ziddiyyətlərin yaranması da bir faktdır. Bir çox məsələlərdə ümumi
fikri paylaşmayan bu üç qrupun ayrı-ayrılıqda mövqeyi bu sahədə aparılan fəaliyyətin pərakəndəliyə gəlib
çıxmasına səbəb olub. Məhz bu səbəbdən diaspor təşkilatlarının bir çoxu siyasi istiqamətdə deyil, əsasən
mədəni-maarifləndirici istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər. Düşünürük ki, Diaspor fəaliyyətində ən başlıca məsələ
şəxsi eqo-ları bir kənara qoyub, vahid bir amal-müstəqil Azərbaycan Respublikasının inkişafı və dünyada layiqli
yerini tutması - uğrunda çalışmaq Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin yalnız xeyrinə ola bilər. Çünki ABŞ-da
güclü Azərbaycan diasporunun tam formalaşması üçün yüksək potensial var. Son illər bu sahədə bir çox ciddi
işlər görülüb və bu işlər artıq öz bəhrəsin verməkdədir.
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Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Borçalı İrəli İctimai Birliyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anım günü ilə əlaqədar "Heydər Əliyev - xalqa xidmət yolu" adlı tədbir keçirib
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Borçalı İrəli İctimai Birliyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anım günü ilə əlaqədar "Heydər Əliyev - xalqa xidmət yolu" adlı tədbir keçirib. Ulu öndərin Tbilisidəki
büstünü ziyarətlə başlayan anım gecəsi Tbilisi Beynəlxalq Akademiyasında davam edib. Borçalı İrəli İctimai
Birliyinin sədri Məhəbbət İmanov həyatını Azərbaycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə və xalqına həsr etmiş
ümummilli liderin fəaliyyətindən danışıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan və Gürcüstan əlaqələrinin
möhkəmlənməsi üçün göstərdiyi xidmətlərdən bəhs təşkilat rəhbəri bildirib ki, ulu öndərin yürütdüyü uzaqgörən
siyasəti bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki,
hazırda Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı dostluq, eləcə də strateji tərəfdaşlıq münasibətləri yüksək
səviyyədədir. Daha sonra çıxış edən tarix elmləri doktoru, professor David Çitaia da Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin qurulmasında və möhkəmlənməsində
apardığı uğurlu siyasətdən danışıb.
Gürcü gənclərini təmsil edən Daçi Çitaia isə bu əlaqələrin inkişafında ulu öndər Heydər Əliyevlə Eduard
Şevardnadzenin dostluq münasibətlərinin mühüm rol oynadığını qeyd edib. O, tədbirdə iştirak edən gürcü və
azərbaycanlı gənclərə müraciət edərək iki xalqın dostluğunun möhkəmlənməsinə öz töhfələrini verməyə çağırıb.
Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin gənclər şöbəsinin müdiri Nərgiz Əliyeva isə ulu öndər Heydər
Əliyevin vətəninə və xalqına olan sevgisindən danışaraq, onun hər bir gənc üçün örnək olduğunu vurğulayıb.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı Səfriliyinin birinci katibi Vüsal Məmmədov, QHT
rəhbərləri, KİV nümyyəndələri, gürcü və azərbaycanlı gənclər, tələbələr iştirak edib. Sonda iştirakçılara Heydər
Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib.
09 dekabr 2015
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Türkiyəli hərbçi, Korgeneral Mehmet Baysan Türkiyənin İzmit şəhərindəki Azərbaycan Heydər Əliyev
Kültür Evini ziyarət edib
Türkiyəli hərbçi, Korgeneral Mehmet Baysan Türkiyənin İzmit şəhərindəki Azərbaycan Heydər Əliyev
Kültür Evini ziyarət edib. Mehmet Baysanla birgə Kocaeli Qazilər Dərnəyi İdarə Heyətinin üzvləri də Kültür
Evini ziyarət edənlər sırasında olub.
Mehmet Baysan və digər qonaqlar Kültür Evi, eləcə də burada yaradılmış Soyqırım Muzeyi, Heydər Əliyev
adına kitabxana ilə tanış olub. Təşkilatın rəhbəri, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal
Dündar ziyarətçilərə Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evinin fəaliyyəti, reallaşdırdığı layihələr, həmçinin,
ermənilərin tarix boyu azərbaycanlılara qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı əks etdirən və hazırda muzeydə qorunan
eksponatlar barədə məlumat verib.
Korgeneral Mehmet Baysan Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evi ilə tanışlığın onlarda zəngin təəssürat
yaratdığını, təşkilatın ofisini yenidən ziyarət edib, daha geniş məlumat alacaqlarını bildirib. O, 1993-cü ildə
Azərbaycanda hərbi xidmət keçdiyini xatırladaraq, Azərbaycanın hər zaman Türkiyə üçün dost və qardaş ölkə
olduğunu qeyd edib.
Sonda Bilal Dündar Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evinə göstərilən diqqətə və ziyarətə görə qonaqlara
təşəkkür edib.
10 dekabr 2015
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Dekabrın 4-də Xəzər dənizindəki “Günəşli” yatağının 10-cu dərin özülündə baş vermiş yanğında həlak
olan neftçilərin xatirəsi Almaniyada yaşayan soydaşlarımız tərəfindən anılıb
Dekabrın 4-də Xəzər dənizindəki “Günəşli” yatağının 10-cu dərin özülündə baş vermiş yanğında həlak olan
neftçilərin xatirəsi Almaniyada yaşayan soydaşlarımız tərəfindən anılıb. Almaniyanın paytaxtı Berlində fəaliyyət
göstərən Azərbaycan Evi və digər diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü ilə soydaşlarımız Azərbaycanın Almaniyadakı
Səfirliyi qarşısına toplaşıb. Onlar səfirliyin binası qarşısına güllər düzüb, faciədə həlak olan neftçilərin xatirəsinə
şam yandırıblar. Soydaşlarımız faciə qurbanlarının ailələrinə başsağlığı verib, yaralılara tezliklə sağalmalarını
arzu ediblər.
10 dekabr 2015
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"Azərbaycan kültür ocağı" bütün Avropadakı mühacirləri ətrafında toplaya bilib
Azərbaycan mühacirətinin tarixi spesifik tarixdir və o, heç bir xalqın mühacirəti ilə
müqayisə oluna bilməz
Azərbaycanlıların həm ölkə daxilində, həm də xaricdəki mübarizəsinin əsas qayəsi olan milli məsələ
ən aktual ictimai problem səviyyəsinə qaldırılıb və milli konsolidasiyanı gücləndirib. Bu hərəkat özündə
müasir dünyanın demokratiya, insan haqları, qanunların aliliyi, bəşəri dəyərlərə sayğı və s. kimi əsas tələblərini
ehtiva edən azərbaycançılıq fəlsəfəsi üzərində qurulub.
Beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərindən biri kimi xalqların öz müqəddəratını təyin etmə prinsipini bu
gün Güney Azərbaycan türklərinə birmənalı şəkildə şamil etmək olar. Bu prinsip onlara öz ana dilindən istifadə
etmək imkanı da verir. Həmin prinsip BMT Nizamnaməsində, Müstəmləkə ölkələrinə və xalqlarına
müstəqillik verilməsi haqqında 1960-cı il Bəyannaməsinə, İnsan hüquqları haqqında 1970-ci il Bəyannaməsində,
Helsinki Yekun Aktında, habelə BMT Beynəlxalq Məhkəməsinin bir sıra qərar və məsləhət xarakterli
rəylərində öz əksini tapıb. Bu prinsiplərdən çıxış edərək qeyd etmək olar ki, güneyli azərbaycanlıların İran
qanunvericiliyinə və ümumbəşəri qanunlara uyğun olan milli tələbləri, məhz bu mübarizə sayəsində Güney
Azərbaycan və İran çərçivəsindəki problem olmaqdan çıxıb və qlobal problemə çevrilib.
Azərbaycan mühacirətinin tarixi spesifik tarixdir və o, heç bir xalqın mühacirəti ilə müqayisə oluna
bilməz. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühacirəti XIX əsrdə iki yerə parçalanan, iki ayrı və çox fərqli
imperiyanın zülmü altında, çox fərqli siyasi sistemlərin və ideologiyaların təsirinə məruz qalan, son 200 ildə
gərgin ictimai-siyasi kataklizmlərin, sosial-mədəni təbəddülatların, çoxsaylı inqilab və çevrilişlərin episentrində
olan bir xalqın mühacirətidir.
Məsələyə XX əsri əhatə edən mühacirətin səbəbləri, dalğaları, sosial şərtləri prizmasından yanaşdıqda
cənubi azərbaycanlıların mühacirətində üç əsas dövrün olduğu aydın görünür:
1) XX əsrin 20-30-cu illərindəki dalğa;
2) II dünya müharibəsindən sonra başlayıb, 1979-cu il İran İslam inqilabına qədər davam edən dalğa;
3) İnqilabdan sonrakı dalğa.
Araşdırdığımız mövzunun əsas obyekti olan III mərhələ güneylilərin siyasi mühacirətinin ən yüksək
zirvəsini təşkil edir. Həmin dalğa sosial tərkibinə görə çox rəngarəngdir. Bura gənclər, orta və yaşlı nəslin
nümayəndələri, şəhərlilər, kəndlilər, təhsillilər, təhsilsizlər, ətalətli kütlə, siyasi cəhətdən fəal olanlar, siyasi
mübarizəni uduzaraq hakimiyyətə gələ bilməyən sol fikirli inqilabçılar və islahatçılar, hakimiyyəti əlində
saxlaya bilməyən iqtidar yönümlü və şahçı-mühafizəkarlar daxildir. Bu mərhələnin ən xarakterik xüsusiyyəti
siyasi motivin aparıcı və daha qabarıq olması, passionar qüvvələrin çoxluğudur. Dil uğrunda ictimai-siyasi
mübarizə probleminin Güney azərbaycanlıların diaspor fəaliyyətinin əsas hissəsi kimi araşdırdığımız bu
tədqiqatın əsas obyekti də əsasən elə bu dalğada mühacirət edənlər və onların ictimai fəaliyyətidir. Mühacirətin
əsas səbəbləri çoxmillətli ölkə olan İranda insan hüquq və azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, millətlər arasında
ayrı-seçkilik siyasəti, siyasi, mədəni fəaliyyətin demək olar ki, qadağan edilməsi, iqtisadi böhran, işsizlik və
təhsil imkanlarının məhdudluğu idi.
İndiyə qədər belə təsəvvür var idi ki, xaricdə ilk Azərbaycan milli təşkilatları Bakıdakı 1988-ci il
meydan hərəkatının təsiri altında yaranıb. Bu, kökündən yanlış fikirdir. Avropada ilk Azərbaycan təşkilatları
(özü də sırf milli dil, milli mədəniyyət, milli kimlik şüarları ilə) güneyli mühacirlər tərəfindən Şimali
Azərbaycanda başlayan milli-azadlıq hərəkatından xeyli əvvəl-hələ 80-ci illərin əvvəllərində qurulub.
Sözügedən prosesin mərkəzi Almaniya idi. Bu da səbəbsiz deyildi. Güney azərbaycanlıların Avropada böyük
sayda yaşadığı və Güney Azərbaycan diasporunun milli zəmindəki fəaliyyətinin ən güclü olduğu ölkə
Almaniyadır. Burada bir neçə faktorun rolu var. Birincisi, artıq vurğuladığımız kəmiyyət (say) amilidir.
İkincisi, ənənələr və indiyə qədərki təcrübə amilidir. İrandan olan mühacirlər bu ölkədə hələ XX əsrin
30-cu illərindən çoxsaylı, fəal və mütəşəkkil olublar.
Üçüncüsü, parçalanmış ölkə olmaq təcrübəsini yaşamış Almaniya dövlətinin parçalanmış xalqın
nümayəndələri olan azərbaycanlıların bu tipli təşəbbüslərinə aşkar-gizli rəğbətlə yanaşması amilidir. İkinci
amildən danışsaq deyə bilərik ki, Almaniyada hələ 70-ci illərdə də güneyli mühacirlərin yaratdığı, özü də
zahirən sol baxışların çətiri altında, amma sırf milli məzmunda qurduğu Azərbaycan təşkilatları var idi.
60-70-ci illərdə Almaniyanın Qərbi Berlin, Hamburq, Köln, Hannover, Maynts universitetlərinin tələbə
yataqxanalarında güneyli tələbələrin iştirakı ilə mütəmadi olaraq toplantı, disput və müzakirələr keçirilir,
parçalanmış Azərbaycan, Güney Azərbaycanda dil və milli mədəniyyət məsələləri qızğın müzakirə edilirdi. Söz
yox ki, belə müzakirələr Güney Azərbaycanın müstəqilliyini tələb etmək çağırışlarına qədər gedib çıxmırdı.
Güneylilər solçu siyasi baxışlardan çıxış edərək İran daxilində federasiya məsələsini qaldırırdılar.
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Amma zaman keçdikcə milli dil və mədəniyyət tələbləri açıq şəkil almağa başladı. İranlı Tələbələr
Konfederasiyasının 1976-cı ildə Almaniyada keçirilən I konqresində güneyli tələbələrin təkidi ilə Azərbaycan
Komitəsi yaradıldı. Bu qurumun milli-mədəni muxtariyyət tələbini açıq şəkildə qoyması mühacirətdəki güneyli
mühacirlərin milli hüquqlar uğurundakı mübarizəsinə yeni təkan verdi. Bunun nəticəsi özünü onların primitiv
səviyyədə olsa belə milli ideya ətrafında təşkilatlanmasının daha da güclənməsində göstərirdi. Bu dövrdə
azərbaycançılıq məfkurəsinin mühacirlərdən ötrü prioritet olduğunu iddia etmək çətindir. Həmin dövrdə siyasi
şüur milli şüuru üstələyirdi. Amma fakt budur ki, milli məsələ artıq onların fəaliyyətində özünə əhəmiyyətli yer
tutmağa başlamışdı. 70-ci illərin sonlarına doğru Avropada (konkret olaraq Almaniyada, çünki bu ölkə güneyli
tələbələrin daha çox və fəal olduğu yer idi) adında "Azərbaycan" sözü olan ilk milli təşkilatlar yarandı. Onların
ən fəalı 1977-ci ildə Qərbi Berlində qoyulan "Azərbaycan ziyalılar cəmiyyəti", Hamburqda "Mütərəqqi iranlı
türk ziyalıları cəmiyyəti" idi. Beləliklə, Almaniyada təhsil alan güneylilərin 1977-ci ildə yaratdığı "Ərk" və
"Birlik", "Araz", "Savalan", "Nicat", 1979-cu ildə qurduqları "Yol", "Milli birlik" kimi təşkilatlar əsasən milli
məzmunlu fəaliyyətlə məşğul idilər. Bununla belə, onların hamısı eyni zamanda sol təmayüllü siyasi qurumlar
idi. Bu proseslər təkcə Almaniyada yox, paralel olaraq həm də Danimarka, İsveç, Avstriya, Fransa, Hollandiya
və digər ölkələrdə də gedirdi. Beləliklə, İranda inqilaba qədər mühacir güneyli azərbaycanlılar artıq ana dilinin
statusunun yüksəldilməsi tələbi ilə çıxış edirdilər. Xaricdəki güneyli mühacirlərin təşkilatlanmasında ən güclü
mərhələ 1983-1984-cü illərdən sonra başlanır.
Bu dövr kütləvi təşkilatlanma dövrü idi ki, onun da konkret səbəbi vardı. İnqilabın qələbəsindən sonra
yeni rejimə müxalif qüvvələrin nümayəndələri, İran-İraq müharibəsində iştirak etmək istəməyən gənclərin yeni
qrupları xaricə mühacirət etməyə məcbur olub və Avropada, məsələn, Almaniyada milli-mədəni maraqlar
uğrunda mübarizə aparan mühitə daxil olaraq həmin mübarizənin daha da genişlənməsinə zəmin yaradırlar.
Nəzərə almaq lazımdır ki, onlar ictimai mübarizə və inqilab təcrübəsindən keçmiş, siyasi cəhətdən hazırlıqlı,
passionar bir qüvvə idi. Onlar mühacirətə özləri ilə təkcə kəmiyyət yox, həm də yeni keyfiyyət - yeni nəfəs və
dinamika, milli məsələyə daha fərqli yanaşma metodu aparmışdılar.
Bu, da milli ideya ətrafında təşkilatlanmanın xeyli sürətlənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə dilə bağlılıq o
qədər artmışdı ki, 1982-ci ildə mühacir azərbaycanlılar Qərbi Berlində "Ana dili kursları" açdılar və
mühacirlərin böyük bir qrupu ora toplandı. 1984-cü ilə qədər fəaliyyətdə olan bu kursların ən böyük
əhəmiyyəti heç də kiminsə orada dilini mükəmməl öyrənib-öyrənməməsi ilə yox, bu aksiyanın mühacirlərə
oyadıcı təsirləri ilə müəyyən olunmalıdır. 1983-cü ildən etibarən Köln, Bonn və Qərbi Berlində sırf
milli mədəniyyət amili zəminində ilk toplantılar keçirən azərbaycanlılar milli haqlar uğrunda mübarizəni artıq dil
kursları, mədəni-kütləvi tədbirlər kimi fəaliyyət formaları çərçivəsindən çıxarıb daha əhatəli təşkilatlar
yaratdılar. Almaniyanın Bonn şəhərində yaşayan fəal milli-demokratlardan Nurəddin Qərəvinin bu
mübarizədəki rolu danılmazdır və xüsusi qeyd edilməlidir. O, 1984-cü ildə Bonnda fəaliyyətini hələ də davam
etdirən "Ana dili" adlı qəzetin əsasını qoyub, mühacirlərin milli şüurunun artması istiqamətində xeyli iş görüb.
Bu qəzet bütün Avropa ölkələrində, ABŞ, Kanada, Şimali Azərbaycan, Türkiyə, İran, İraq və digər ölkələrdə
yayılırdı. Yarandığı gündən müstəqil Azərbaycan idealını özünün əsas hədəfi seçsə də qəzetin fəaliyyətində
ana dili uğrunda mübarizə xüsusi yer tutub. 1985-ci ildə Qərbi Berlində "Qaynarca" cəmiyyəti və eyniadlı
qəzet, 1986-cı ildə vahid mərkəzdən idarə olunmaqla Bonn, Qərbi Berlin, Köln və Hannover şəhərlərində
"Azərbaycan kültür ocağı" yaranıb və həmin il təşkilatın "Savalan" adlı dərgisi nəşrə başlayıb. "Azərbaycan
kültür ocağı" o qədər əhatəli və güclü bir təşkilat idi ki, o, bütün Avropadakı mühacirləri ətrafında toplaya
bilmişdi. Bu təşkilatı qəbul etməyən heç bir milli ruhlu cənublu mühacir yox idi, hamı onu azərbaycançılıq
ideyası zəminindəki mübarizənin, milli haqlar, dil, özgürlük uğrundakı mücadilənin aparıcı qüvvəsi kimi qəbul
edirdi. Almaniyadakı "Azərbaycan kültür ocağı" milli məsələnin həlli uğrunda bir neçə istiqamətdə mübarizə
aparıb. Qurumun əsas fəaliyyət istiqamətləri sırasında mətbuatla, beynəlxalq təşkilatlarla işini və ayrı-ayrı
mədəni tədbirlərini xüsusi vurğulamaq olar.
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Diaspor təşkilatları – reallıq və perspektivlər
Əli Zülfüqaroğlu
Müasir dünyanı diasporsuz təsəvvür etmək qeyri mümkündür. Hər bir ölkənin xarici siyasətinin
uğur qazanması, eyni zamanda, ölkə həqiqətlərinin, mədəniyyətinin, tarixinini təbliğ olunmasında əsas
yük diapsor təşkilatlarının üzərinə düşür. Hətta böyük dövlətlərin də diasporu var. Amma Azərbaycan
kimi ölkələr üçün diaspor daha çox lazımdır. Bir şərtlə ki, təşkilatlarımız güclü olsun və effektli fəaliyyət
göstərsin.
Son illər Azərbaycan diasporu müxtəlif mərhələlərdə inkişaf etdi, təşkilatlanma işləri də aparıldı,
uğurlu layihələr də var. Amma bütün bu proseslər problemlərlə müşahidə olundu. Təəssüf ki, problemlər aradan
qaldırılmadı, buna görə də diaspor təşkilatları arasında narazılıq halları daha da artdı və bəzən bu tendensiya
parçalanmalara gətirib çıxardı. Son zamanlar müşahidə olunan bir tendensiya da diqqət çəkir. Azərbaycanın
diaspor təşkilatlarının sayının tez-tez qabardılması və bunun uğur kimi təqdim edilməsi. Əvvəllər mediada hər
həftədə və yaxud ayda yaranan diaspor təşkilatı haqqında xəbər yayarkən ciddi bir iş barəsində məlumat
yaydığımızı düşünürdük. “İsveçdə daha bir Azərbaycan təşkilatı yarandı”, “Amerikada təşkilatımız
qeydiyyata alındı” kimi xəbər başlıqları getdikcə güclü Azərbaycan lobbisinin fəaliyyətə başlayacağına ümid
verirdi. Ancaq son zamanlar apardığımız müşahidələr və araşdırmalar nəticəsində arzu etmədiyimiz mənzərə ilə
qarşılaşırıq. Mənzərə arzuolunan deyil və ciddi fəaliyyət üçün yeni ideyalara ehtiyac var. Onu da qeyd edək ki,
dövlət hər il diaspor təşkilatlarının layihələrini maliyyələşdirmək üçün kifayət qədər vəsait ayırır. Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsindən (DİDK) aldığımız məlumata görə, hazırda dünyada 455 Azərbaycan diaspor təşkilatı
qeydiyyatdan keçib ki, bu az rəqəm deyil. Gəlin görək bu rəqəmə uyğun fəaliyyətlə qarşılaşırıqmı?
Ümumiyyətlə, say gücün, uğurun göstəricisi ola bilərmi?
Dünyanın müxtəlif ölkələrində uğurlu fəaliyyət göstərən, yaşadıqları ölkə cəmiyyətlərinə inteqrasiya
olunan, geniş əlaqələrə malik, uğur qazanmış soydaşlarımızla söhbətimizdə maraqlı detallar üzə çıxdı. O da
maraqlıdır ki, söhbətləşdiyimiz uğurlu iş görmə potensialı olan diaspor nümayəndələrimizin heç biri DİDK ilə
əməkdaşlıq etmir. ABŞ-da fəaliyyət göstərən ilk diaspor təşkilatımız olan Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin
rəhbəri Tomris Azəri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə işləmədiyini dedi: “Mən, Komitə ilə işləmirəm və
bundan sonra da işləməyəcəyəm. Amma bu o demək deyil ki, Azərbaycan üçün çalışmayacağıq. Azərbaycan
bizim canımız və qanımızdır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaranmazdan və Azərbaycan müstəqilliyini
qazanmamışdan öncə də biz, burada vətənimiz naminə çalışmışıq, bundan sonra da elə olacaq. Sadəcə bəzi
narazılıq yaradan problemlər var və onlar aradan qaldırılmalıdır”. Tomris Azəri əlavə etdi ki, statistika xatirinə,
kağız üzərində və fəaliyyətsiz olan təşkilat dövlətə lazım deyil: “Burada Diaspor Komitəsinin dəstəyi ilə
yaradılan 5 cəmiyyət var. Bu təşkilatı idarə edənlərin çoxu nə ingilis dili bilirlər, nə də dünyadan xəbərləri
var. Nə bir iş görürlər, nə bir konqresmenlə əlaqə qurub, onlarla danışıb Azərbaycan həqiqətlərini anlada
bilirlər. Biz, kənarda və öndə olmaq üçün iş görmürük, fəaliyyət göstərmək bizim vəzifəmizdir. Üzüldüyüm
tək şey var, o da diasporumuzun bölünməsidir. Ən yaxşısı diaspora verilən maddi yardımın birdəfəlik ləğv
olunmasıdır. Erməni diasporu Ermənistandan, yəhudi diasporu İsraildən pul alırmı? Amma bütün gücləri ilə
fəaliyyət göstərirlər”.
“1000 gərəksiz insandansa...”
Rusiyada fəaliyyət göstərən Yenises.ru informasiya portalının baş redaktoru Tünzalə Vəliqızı bildirdi ki,
kəmiyyətə diaspor təşkilatları kontekstindən yanaşanda bunun birmənalı olaraq uğur göstərici kimi
qarşılanması normaldır: “Lakin kəmiyyət olan yerdə rəqabət amilini də nəzərdən qaçırmayaq. Rəqabətin hədəfi
doğru təsbit edildikdə orada inkişaf da olur, uğur da. Lakin ölkəmizdən xaricdə milli-mədəni, ədəbi
irsimizi yaşatmaq və tanıtmaq nöqteyi-nəzərindən fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız daha uğurlu
layihələrə imza atmaqla deyil, daha çox öz aralarında çəkişməklə rəqabət aparırlar. Bu da nəticədə diaspora bir
şey qazandırmır.
Bizim diaspor təşkilatlarının birləşərək rəqabət aparacaq hədəfi-torpaqlarımızı ilhaq edib, bu gün də
yurddan kənarda haqsızlıqlarıyla “haqlı olmağı” başaran - erməni diasporu var. Elə bu aspektdən yanaşsaq,
Rusiyada statisik olaraq qeydiyyatdan keçmiş 241 sayda diaspor təşkilatı olduğunu da nəzərə alanda, sayın
keyfiyyətə təsir etmədiyinin şahidi oluruq. O statistik rəqəmə “nəyi dəyişməsindən” çox, “nəyi dəyişməməsi”
prizmasından baxmaq lazimdir. Bəsit misal olsa da deyim, Jirinovskinin mövqeyini dəyişməsi və ya
eksklüziv müsahibə verməsi üçün “tar- kamanla” ona doğru addım atmaq, bizə münasibətin bir anlıq
dəyişməsinə nail olmaq deməkdir. Belə ötəri- azmüddətli uğura hesablanan addımlarla çox uzağa gedilə
bilinmədiyi də ortadadır.
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“Sarı gəlin”, “dolma” bizimdir, amma təəssüf ki, hələ də Rusiya efirində Qarabağın bizim olmayan
kimi göstərilməsi yanlışı ilə üz-üzə durumda olan da bizik”. Köln Azərbaycan Türk Kültür və Dayanışma
Dərnəyinin sədri Ufuk Kamal isə dedi ki, 1000 bacarıqsız insandansa 5 sağlam düşüncəli, fəaliyyət göstərdiyi
öləkənin parlamenti, mediası, bələdiyyəsi, QHT-ləri ilə əlaqələrə malik olan diapsor mümayəndələri ilə
əməkdaşlıq etmək, onların təşkilatlarını maliyyələşdirmək böyük uğurlara gətirib çıxara bilər: “Belə olduğu
təqdirdə nəticə qazanmaq mümkündür. Mən, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən heç bir zaman maddi
dəstək almamışam və bunu istəmriəm də”.
Almaniyada diaspor komitəsi ilə əməkdaşlıq edən çoxsaylı təşkilatlar var. Onların hər hansı uğurlu layihə
ilə yadda qalıb qalmamaları ilə bağlı sualı cavablandlran “burada müasir dünya və ictimai münasibətlər sistemi
ilə uyğunlaşan və uğurlu layihələr reallaşdıran ciddi təşkilata rast gəlməmişəm”.
Biz nə istəyirik?
Niderlandda fəaliyyət göstərən “Connect” təşkilatının sədri Vüqar Abbasov bildirdi ki, məsələyə bir
qədər geniş aspektdən yanaşmaq laızmdır: “Öncə onu qeyd edim ki, kəmiyyət hələ keyfiyyət demək deyil.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən çoxsaylı təşkilatlarımız ola bilər, ancaq effektli fəaliyyət
göstərən təşkilatlarımız o qədər də çox deyil, hər halda müşahidələrim mənə bunu deməyə əsas verir. Əvvala,
məqsəd aydın olmalıdır. Bilinməlidir ki, biz nə istəyirik və bu məqsədə çatmaq üçün bizə nə lazımdır? Bax bu
“nə lazımdır?” sualına çoxları “maddi vəsait” – deyə cavab verirlər. Əslində haqsız deyillər, maddi gücün
olmazsa edə biləcəklərin çox azdır. Ancaq gəlin, bir də baxaq ki, bizim gücümüz nə qədərdir? Hər birimiz
böyük planlardan danışa bilərik. Lakin hər kəs özünə baxıb düşünməlidir ki, mən gerçəkdən bunu edə
bilərəmmi? Sirr deyil ki, məşğul olduğun sahədə biliyin yoxdursa, sənə nə qədər vəsait ayrılsa belə heç bir
şeyə nail ola bilməyəcəksən. Kimsə haradasa Qarabağ məsələsini qaldırırsa, gərək o şəxsin özünün bu problem
barədə yetərincə məlumatı olsun.
Ermənilərin Qafqaza, Qarabağa nə vaxt və nə səbəbə köçrülməsini bilsin ki, qarşısındakına da
bunu anlatmaqda çətinliyi olmasın”. V.Abbasov əlavə edib ki, bundan başqa, yaşadığın ölkədə yerli insanların
xüsusiyyətlərini bilmən də ən başlıca şərtlərdəndir: “Sən özünü, təşkilatını bu insanlara necə tanıdacaqsan?
Aktiv fəaliyyətə gəlincə, çoxlarımız özümüzü aktiv bilirik və passiv də deyilik. Sadəcə bu aktivliyin nəyə
hesablanması daha düşündürücüdür ki, bunu da bu işləri kənardan izləyənlər və aidiyyatı şəxslər də görməmiş
deyillər. Dəstək vermək fikrini də bir qədər aydınlaşdırmaq lazımdır.
Nədir bu dəstək? Necə olmalıdır? Tək maddi dəstəkmi lazımdır? Maddi dəstək nə qədər önəmli olsa
da, bəzən bir xoş söz, diqqət ondan daha üstün olur. Gördüyün hər hansı bir işə görə kimlərdənsə, hansısa
təşkilatlardan maddi dəstək gözləyirsənsə, başqa sözlə desək, dəstək almaq üçün iş görürsənsə bu artıq iş deyil.
Ölkən üçün, millətin üçün etdiyin hər bir işdə səmimi olmalısan. Ancaq xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki,
maddi vəsaitsiz də çox iş görmək mümkün deyil. Odur ki, iş görüb və daha böyük işlər görmək istəyənlərə və
buna potensialı çatanlara dəstək vermək vacibdir. Bəzən deyirlər ki, vətən üçün bunu etmək borcundur və bunu
daha çox dövlət idarələrində işləyənlər deyir.
O zaman mən də deyirəm ki, onda sən də dövlətdən maaş alma və gəl sən də könüllü bu işlərlə məşğul
ol! Olarlarmı? Olmazlar! Bir müğənnini dəvət edirsən ki, gəl Azərbaycanın filan günü ilə bağlı bir tədbirdə
çıxış et, elə məbləğ istəyir ki, həmən vəsaitlə nə qədər işlər görmək olar. Yəni vətən hamımızındır, ya hamımız
bu işləri könüllü etməliyik, yaxud da özün maddiyyat qarşılığında işləyərkən başqasına ağıl verməli deyilsən.
Halbuki təşkilatların bir çoxu maddi dəstəyi özləri üçün deyil, görməli olduqları işlər üçün istəyirlər. Hər bir
kəs, təşkilat özü çapında olanlara dəstək verib və yaxın vaxtlarda bunun dəyişəcəyinə də inanmıram”.
Say yoxsa, keyfiyyət?
“Qardaşlıq” Macar-Azəri Birgə cəmiyyətinin sədri Ramiz Əmirli isə bildirdi ki, ölkə xaricində cox sayda
diaspor təşkilatları yaratmaq heç də güclü lobbi yaratmağımız anlamına gəlmir. Onun fikrincə, ölkə xaricində
yaradılan təşkilatların sayı heç nəyi həll eləmir: “Az, amma mükəmməl təşkilatlanmış, planlı şəkildə idarə
olunan, lazımi anda, lazımi yerlərdə sözünü deməyi, məqsədinə çatmağı bacaran diaspor təşkilatlarına
ehtiyacımız var. Məqsəd say yox, keyfiyyət məsələsi olmalıdır.
Çox sayda və fəaliyyətsiz diaspor təşkilatlarının qeydiyyatdan keçməsinin heç bir mənası və
əhəmiyyəti yoxdur. Bunu güc və uğur kimi qələmə vermək olmaz. Təbii ki, iş görməyi bacaran insanlarla
əməkdaşlıq edilməlidir. Mənim rəhbərlik etdiyim “Qardaşlıq” Macar-Azəri Birgə cəmiyyəti 2011-ci ildən
fəaliyyət göstərir, Azərbaycan və Macarıstan dövlətləri arasında münasibətlərin yaranmasında xeyli işlər
görmüşük. Mədəni əlaqələrin yaranmasına çalışmışıq, Ayərbaycan, Qarabağın işğalı haqqında bütün lazimi
məlumatları Macarıstanda yaymışıq.
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Qarabağın işğalı haqqında 1993- cü ildə Macarıstan televeziyasının məşhur "Panaroma" verlişinin bir
qrup üzvünü başda Dəmətər Giörgi olmaqla Qarabağa səfərinin və mərhum Prezident, ümummilli lider
Heydər Əliyevdən müsahibə alınmaslnln təşkilatçısı olmuşam. Onda hec cəmiyyətimiz də yox idi.
Yəni təşkilat yaratmadan da iş görmək olar, təbii ki, əlaqələrin varsa, dil bilirsənsə. Daha effektli işləmək
ücün mütəşəkkilliyyimiz vacibdir. Mən, bir diaspor təşkilatının rəhbəri kimi Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsindən hec bir maddi dəstək almamışam. Onlara layihələr həyata keçirilməsi üçün müraciət etsəm də bir
nəticəsi olmayib. Bizə az da olsa səfirliyimiz tərəfindən kömək edilir. O da Vilayət Quliyev səfir təyin
olunandan sonra...”.
Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim olunur
11 dekabr 2015
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Dünya azərbaycanlılarının istinad mənbəyi
Fuad Hüseynzadə
Azərbaycan dövləti bu gün məhz azərbaycançılıq ideologiyasına söykənərək xarici qüvvələrin təhdid və
təzyiqlərinə cavab verir
Bu gün 50 milyondan artıq azərbaycanlının beşdə birindən də azı müstəqil Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşıdır. Amma bütün bu insanlar əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
qoyulmuş azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşiblər. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin mayası
azərbaycançılıq ideyasından yoğrulub.
Azərbaycançılıq milli ideologiyanın kamil nümunəsi olaraq millətin və dövlətin perspektiv inkişafının
dəyişməz konsepsiyası kimi, Azərbaycanın sosial-siyasi və iqtisadi modernləşməsinin eyniləşdirilməsidir. O,
milli inkişafın mədəni-tarixi təbəqəsi olmaqla, strateji inkişafın əsas yollarını və istiqamətlərini
müəyyənləşdirir, milli dilimizin sarsılmazlığında, milli mədəniyyətin üstün rolunda və milli dəyərlərin
sanbalında öz əksini tapır. Bütün bunlar həm regional, həm də qlobal xarakterli vəziyyətlərdə ölkənin
dəyişməkdə olan rolunu başa düşməklə formalaşan milli ideoloji model kompleksini təcəssüm etdirir.
Azərbaycançılıq ideologiyasının digər bir xüsusiyyəti onun daxili rəngarəngliklə bərabər, konseptual bütövlüyü,
milli özünüdərkə imkan verən tamlığıdır. Azərbaycançılıq hər bir azərbaycanlının milli özünüdərkinə, milli
müəyyənliyinə, özünü digər toplumlardan fərqləndirməsinə imkan verir.
Məhz Heydər Əliyev dühasının səyi ilə azərbaycançılıq mahiyyətcə real məzmun daşıyaraq praktikada
realizə imkanları qazanıb. Ulu öndər Heydər Əliyev 2001-ci il noyabrın 9-da Dünya Azərbaycanlılarının
birinci qurultayında dövlətin siyasətini səciyyələndirərkən onun prioritet hissəsini nəzərə çatdırıb: "Müstəqil
Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə
görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı-Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi
dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq".
“Azərbaycançılıq ideyasının dərk olunmasının əsasında birlik ideyası durur”
İdeologiya olaraq azərbaycançılıq mühüm funksional elementlərlə zəngindir və bunların da
mahiyyəti ölkəni mənəvi və fiziki baxımdan zəiflətmək cəhdlərindən qorumaqdır. Azərbaycançılıq ideyası həm
də ölkəmzin möhkəmlənməsinə və inkişafına yönəlib. Azərbaycan dövləti bu gün məhz azərbaycançılıq
ideologiyasına söykənərək xarici qüvvələrin təhdid və təzyiqlərinə cavab verir. Bu ideologiya nəticəsində
müstəqil və bənzərsiz Azərbaycan sivilizasiyalı dövlətlər sırasına çıxıb. Bu gün azərbaycançılıq ideyasının
tətbiqinin bariz nümunəsi özünü milli həyatın ahəngdarlığı, konfessiyaların dinc yanaşı yaşaması, ölkədə
yaşayan bütün etnosların qardaşcasına qarşılıqlı əlaqəsi və firavanlığında da özünü göstərir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin
fikrincə, dövlət siyasətinin strategiyası olan azərbaycançılıq dolğun ideologiyanın bütün keyfiyyətlərini qazanır,
Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyinin qavranılması və qiymətləndirilməsini müəyyən edir:
“Azərbaycançılıq güclü dövlət hakimiyyətinin və möhkəm milli intizamın, milli maraqların və milli
özünüdərkin olmasını istəyir.
Azərbaycançılıq ideyasının dərk olunmasının əsasında Azərbaycan millətinin tarixi, mənəvi-əxlaqi və
mədəni ənənələri zəminində birlik ideyası durur və bu, nəinki indi, həm də uzaq gələcəkdə azərbaycanlıların
təkcə bir yox, bir çox nəsillərinə xidmət edəcəkdir və müstəqillik və milli eyniyyət həmin nəsillər üçün layiqli
həyatının və şəxsi azadlığının ayrılmaz atributlarına çevriləcəkdir. Bu gün biz Azərbaycanda milli
ideologiyanın formalaşmasının şahidiyik. Xalqın məhz çox böyük potensial ehtiyatlarının və ölkəni tərəqqiyə,
firavanlığa doğru aparmağa qadir siyasi elitanın olması onu göstərir ki, neokonservatizmin milli forması kimi
azərbaycançılıq Azərbaycan dövlətçiliyi tarixinin yaxın gələcəyi ərzində milli ideologiyanın əsası olaraq
qalacaqdır”.
Dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsində azərbaycançılıq ideyasının rolu
Azərbaycançılıq ideologiyası eyni zamanda xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran vəzifələri müəyyənləşdirən konsepsiya kimi
nəzərdə tutulur. Bu ideologiya dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsi üçün mayakdır.
Ölkəmizin əksər ictimai-siyasi qüvvələrinin qəbul etdiyi azərbaycançılıq ideologiyasının diaspor
quruculuğunda üstün cəhəti, ilk növbədə onun milli maraqlarımızın tam palitrasını əhatə etməsidir.
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Milli-mənəvi, əxlaqi, dünyəvi-humanitar dəyərləri, tarixi təkamüldə varislik və tərəqqiçiliyi ahəngdar
şəkildə ehtiva edən azərbaycançılıq ideologiyası məhz buna görə də çox müxtəlif coğrafi regionlarda, sosialsiyasi sistemlərdə, mədəni mühitlərdə formalaşmış diasporumuz üçün cəlbedicidir.
Diasporumuzun azərbaycançılıq ideologiyasına uyğun olaraq fəaliyyəti xaricdəki soydaşlarımız üçün
bir çox perspektivlər qazandırıb. Ukraynada Qafqaz Xalqları Konqresinin rəhbəri Paşa Məmmədovun
sözlərinə görə, azərbaycançılıq millətindən asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan vətəndaşların həmrəyliyi
üçün möhkəm istinad mənbəyi, ideoloji bünövrədir: “Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri həm də bütün dünyaya
səpələnmiş 50 milyondan artıq azərbaycanlını vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən
olunur. Ulu öndər daim həmvətənlərimizi yaşadıqları ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etməyə, eyni
zamanda, Vətənlə - doğma Azərbaycanla sıx əlaqə saxlamağa, bir an da olsun Azərbaycanı təmsil etdiklərini
unutmamağa çağırmışdır. Bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmədən xarici siyasətdə ciddi nailiyyətlər qazanmaq,
habelə milli məsələlərin beynəlxalq müstəvidə qaldırılmasına nail olmaq mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən də
Azərbaycan hakimiyyəti dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün üzərinə düşən tarixi
missiyanı məsuliyyətlə yerinə yetirməyə, bu sahədə sistemli və ardıcıl siyasət yeritməyə çalışmışdır. Xarici
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla çoxşaxəli münasibətlər qurmaq, onları ideoloji-siyasi müstəvidə
silahlandırmaq və ümummilli mənafelər naminə səfərbər etmək Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet
istiqamətlərdən birinə çevrilib”. O bildirib ki, xaricdəki həmvətənlərimiz azərbaycançılıq ideologiyası əsasında
aktiv fəaliyyət göstərir: “Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası və
Azərbaycan dövləti ətrafında birləşməsi istiqamətində xeyli iş görməyə müvəffəq olmuşdur. Qürur doğuran
haldır ki, ulu öndərin layiqli davamçısı, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də diaspor və lobbi quruculuğuna
mühüm məsələlərdən biri kimi yanaşır”.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliğat yolları
Azərbaycançılıq ideologiyasını daha güclü təbliğ etmək üçün hər bir azərbaycanlının üzərinə
böyük məsuliyyət düşür. Azərbaycançılıq ideyasının təbliğatı öncə bağçalardan başlanmalıdır. Orta
məktəblərimizdə hərbi hazırlıq dərslərinin tədrisi gücləndirilməlidir. Bu işi evdə valideynlər də etməli, sonra
ictimai birliklər televiziya, radio, internet kimi imkanlardan maksimum dərəcədə istifadə olunmalıdır.
Televiziya, ilk növbədə mənəvi tərbiyə ocağı kimi, bədii vasitələrlə, sənətkarlıqla, xüsusi incəliklə bu
müqəddəs amalları aşılamalı və sevdirməlidir. Azərbaycançılıq gənclərə vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında
mühüm rol oynayır. Həmçinin vətənpərvərliyin yüksəldilməsində vacib əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycançılıq
ideologiyasının başlıca mənbəyi və ilkin mərhələsi Azərbaycanda milli düşüncəli gənclər formalaşdırmaq,
millət, vətən nədir anlatmaq, vətənin müdafiəsinə hər zaman hazır olmaq, lazım gələrsə canından keçmək
öyrədilməlidir. Müstəqilliyini bərpa etmiş dövlətimizin ideologiyasının, həmçinin azərbaycançılıq və
yurdsevərlik ideyalarının gənclər arasında təbliğ olunmasına böyük ehtiyac var. Azərbaycanımız üçün əsl
vətəndaş yetişdirmək, böyük gələcəyimiz naminə ən mühüm vəzifə kimi təhsilimizin və mədəniyyətimizin
qarşısında durur. Dövlətçilik, vətəndaşlıq bütün sahələrdə təbliğ edilməlidir.
Azərbaycançılıq ideologiyası bizi birləşdirən dəyərdir. İnkişaf etmiş ölkəmizdə gənc nəslin milli
mənlik şüuru tələb edir ki, özünü azərbaycanlı adlandıran şəxs Azərbaycan xalqının sevincinə sevinsin,
kədərinə şərik olsun, xalqı ilə qaynayıb qarışsın. “Mən azərbaycanlıyam” demək azdır. Azərbaycana məxsus
olduğunu işdə, davranışda isbat etmək lazım gəlir. İdeya-siyasi tərbiyənin əlamətlərindən, vəzifələrindən biri
məhz milli mənlik şüurunun gənc nəsildə formalaşmasına xidmət etməkdən ibarətdir. Azərbaycançılıq
ideologiyası, “milli məfkurə” anlayışının təbliğatına geniş yer ayrılmalıdır.
Ümumilikdə götürsək, ən güclü təbliğat vasitələri müasir dövrdə sosial şəbəkələrdə azərbaycançılıq
ideologiyasını hərtərəfli şəkildə səciyyələndirən qruplar yaratmaq, bunun ətrafında müəyyən mövzularla
çıxış etmək, müəyyən müsabiqələr təşkil etmək, müxtəlif dillərdə bunu yaymaqdır.
İşini peşəkar bilən, tarixini mükəmməl öyrənib öz üzərinə düşən vəzifəni - müəllimdirsə, orta
məktəbdə, jurnalistdirsə, dünya mətbuatında, diplomatdırsa, dövlətlər arasında Azərbaycan həqiqətlərini,
qədimliyini, dünəni və bu gününü, gələcəkdə də olacağını bütün bəşəriyyətə çatdırmalıdır. Azərbaycan
sevilməlidir, sevgiyə layiqdir, çünki anamız qədər müqəddəsdir.
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"Azərbaycan evi" təşkilatı Amerikadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin mərkəzi hesab olunub
1995-ci ildə Kölndə nəşrə başlayan "Ulus" və "Azərbaycan səsi" qəzetlərinin əsas qayəsi milli haqlar və ana
dili uğrunda mübarizə idi
1987-ci ildə ABŞ-dakı azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təsis edilən "Azərbaycan evi" adlı təşkilat rəsmən
qeydə alınıb və Amerikadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin mərkəzi hesab olunurdu. Bu təşkilatlar hər cür
klassik ideoloji çalarlardan uzaq idilər və sırf azərbaycançılıq məfkurəsinə söykənirdilər. Bu mədəni
özfəaliyyət uzun müddət aparıcı xətt oldu, həmin təşkilatlar öz dilində yazıb-oxumağı bilməyən, öz millimədəni irsinə hər hansı bir səviyyədə bələd olmayan azərbaycanlıların elementar milli-mədəni ehtiyaclarını
ödəmək istəyindən doğulmuşdu.
Şimali Azərbaycandakı 1988-ci il meydan hərəkatının təsiri altında bu proses daha da dərinləşdi.
Güneyli mühacirlərin Şimali Azərbaycandakı ictimai-siyasi durumdan şaquli asılılıq vəziyyətinə düşməsi,
məlum hadisələrin təsiri altında təşkilatlanması, məhz bu vaxtdan müşahidə olunur. Həmin dövrdə xaricdə
Azərbaycan təşkilatlarının yaranması prosesi xeyli intensivləşib. Avropadakı güneyli mühacirlərin millidemokratik və milli-maarifçilik fəaliyyətinin güclənməsinə təkan verən amillərdən biri də 1987-ci ilin
dekabrında Bakıda yaranan "Vətən" cəmiyyətindən gələn müsbət impuls idi.
Bu təşkilat milli mədəniyyət, dil, ana dilində ədəbiyyat böhranı keçirən güneyli azərbaycanlılara böyük
mədəni-mənəvi yardım göstərirdi. Bakıdan göndərilən əyani vəsaitlər, qəzet-jurnallar, Azərbaycan tarixi,
mədəniyyəti, milli kimliyi, dili barədə kitablar həmin böhranı qismən də olsa aradan qaldırmaqda əvəzsiz rol
oynayırdı. Xüsusilə 1989-cu ildən etibarən "Vətən" cəmiyyətinin xətti ilə Şimali Azərbaycandan olan
mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin, ədiblərin, alimlərin Avropa ölkələrinə qastrol səfərləri və oradakı
cənublu mühacirlərlə keçirilən görüş və müzakirələr də sonuncuların ana dili, milli kimlik, milli mədəniyyət
anlayışlarına münasibətini daha da cilalayıb duruldurdu. Bu da öz növbəsində onların milli şüur səviyyəsinin
yüksəlməsinə şərait yaradırdı.
1988-ci ilin iyulunda Londonda "Azərbaycanlılar komitəsi"nin əsası qoyuldu. Bu təşkilatın mətbu
orqanı olan "Aydınlıq" qəzetinin əsas məqsədi Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və tarixini təbliğ etmək idi.
1988-ci ildə Kanadanın Monreal şəhərində təsis olunan Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Ontarioda (Kanada)
fəaliyyətə başlayan Azərbaycan İcmalar Assosiasiyası burada yaşayan azərbaycanlıların birləşməsi, mədəni
tədbirlər və informasiya təbliğatı işləri ilə məşğul olurdu. İsveçin Malmö şəhərində 1989-cu ildən fəaliyyət
göstərən "Azərbaycan kültür ocağı"nın mətbu orqanı olan "Araz" dərgisi də bu missiyanı həyata keçirir, vahid,
müstəqil Azərbaycan ideyasına söykənirdi. 1989-cu ilin fevralında Vaşinqtonda "Azərbaycan mədəniyyət
ocağı" və onun mətbu orqanı olan "Dirilik" dərgisi yaradılıb. 1989-cu ildə Norveçdə Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzi təsis edilib. Onun əsas məqsədi Azərbaycanın mədəni irsini və bugünkü uğurlarını öyrənmək və təbliğ
etmək idi.
Uzun onilliklər boyu çeşidli siyasi-ideoloji cərəyanların bölüb-parçaladığı, biri-biri ilə üz-üzə
qoyduğu cənublu mühacirlər artıq ana dili, milli mədəniyyət və milli kimlik məsələlərinin yeganə birləşdirici
faktor olduğu qənaətinə gəlmişdilər. Onlar milli özünüdərkə aparan yolun milli maarifçilikdən keçdiyini bilir,
bu sahəyə diqqəti artırırdılar. Bu baxımdan 1989-cu ilin sentyabrında Danimarkada Almaniya, Norveç, Fransa,
İsveç, Avstriya və İsveçrədə yaşayan güneyli milli ziyalıların iştirakı ilə keçirilən toplantının xüsusi
əhəmiyyəti vardı. Həmin toplantıda əsas müzakirə mövzusu mühacir güneylilər arasında milli mədəniyyəti
və azərbaycançılıq şüurunu yaymaq məsələləri ilə bağlı idi.
Qərara alınmışdı ki, ziyalılar cənublu mühacirləri bir araya gətirib onların Azərbaycan mədəniyyəti, dili
və tarixi haqqındakı biliklərini artırmaq üçün fəaliyyətlərini genişləndirsinlər. Bununla bağlı indiyə qədərki
təcrübə də dəyərləndirilib, nöqsan və çatışmazlıqlar, eləcə də fəaliyyəti gücləndirməyin mümkün yolları
göstərilib. 1989-cu ildən etibarən Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti həftələri keçirilir və Azərbaycan
folklorunu öyrətmək üçün yeni mərkəzlər açılırdı. Hər il keçirilən Novruz bayramı şənlikləri, müntəzəm
şəkildə təşkil olunan milli musiqi, ədəbi-bədii və rəqs gecələri milli ruhun oyanışında vacib rol oynayır, milli
konsolidasiya prosesini sürətləndirirdi. Avropadakı milli təşəbbüslərin və dil uğrunda mübarizənin həmişə
ön sıralarında olan cənublu ziyalı, Almaniyanın Köln şəhərində yaşayan tarixçi-alim, folklorşünas və yazıçı
Behruz Həqqidir.
Onun milli maarifçilik fəaliyyəti daha geniş diapazona malik idi və özünün akademik səviyyəsi ilə
seçilirdi. Onun 1988-ci ildə Köln şəhərində çapdan çıxan "Atalar sözlərinin kökləri", "Türk ədəbiyyatı" və
"Koroğlu dastanı", 1990-cı ildə Kölndə çap edilən "Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı" adlı elmi araşdırmaları
Avropadakı güneyli mühacirlər arasında çox populyar idi. Dil uğrunda mübarizədə Hamburqdakı (Almaniya)
"Araz" cəmiyyətinin də xüsusi rolu vardı. Bu cəmiyyət sırf mədəni təşkilat kimi yaranmışdı.
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Amma orada birləşən cənublu milli-demokratlar Hamburqda kifayət qədər sıx və kompakt yaşayan,
yetərincə fəal olan paniranist qüvvələrlə tez-tez polemikaya girir, onların Azərbaycanın milli varlığına qarşı
yönələn mürtəce fəaliyyətinə qarşı çıxırdılar. Bu təşkilat bütün fəaliyyəti boyunca ana dili və milli
mədəniyyətin xaricdəki azərbaycanlılar arasında qorunub saxlanması və təbliğ olunması uğrunda şərəfli
mücadilə verib. "Araz" cəmiyyətinin Azərbaycan dili ilə bağlı gördüyü ən parlaq işlərdən biri 1990-cı ildə
onun Hamburq Universitetinin elmi kitabxanasında saxlanan və Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə,
incəsənətinə, tarix və ədəbiyyatına aid olan kitabların siyahısını çıxarıb, ayrıca kataloq kimi çap etməsi və onu
azərbaycanlılar arasında təmənnasız yayması idi. Məqsəd qürbətdəki güneyli mühacirlərin maariflənməsinə az
da olsa töhfə vermək idi. Berlin Universitetinin əməkdaşı, Berlindəki Alman-Azərbaycan Akademiklər
Cəmiyyətinin yaradıcısı Əhməd Yəzdani də dil uğrunda fəal mübarizlərdən biri kimi qeyd olunmalıdır. O,
cənublu mühacirləri bir yerə toplamaq üçün 1990-cı ildə Berlində "Azərbaycan klubu" adlı bir mərkəzin
açılmasının təşəbbüskarı kimi çıxış edib. 1993-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən klub Azərbaycan dili,
mədəniyyəti, milli haqlar uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin tez-tez toplaşdığı və bu mövzularda müzakirə,
çıxış və diskussiyaların baş verdiyi bir yer, əsl "Azərbaycan evi" idi. Ə. Yəzdani Berlində yaşayan cənublu
ziyalı, ədib, tənqidçi və tədqiqatçı Məmmədəli Hüseyni və digər cənublu milli-demokratlar həmin dövrdə
azərbaycanlılar arasında milli-maarifçilik ideyalarının yayılmasında əhəmiyyətli rol oynayıblar.
Güneyli mühacirlər Azərbaycan dilinin funksionallığının artırılması, bu dilin paniranist çevrələrin iddia
etdiyi kimi, "məişət və ya danışıq dili" yox, daha çox inkişaf etmiş elmi, ədəbi-mədəni və mətbu dili olmasının
sübuta yetirilməsi yönündə də ciddi fəaliyyət göstərirdilər. Yaşadıqları ölkələrin demokratik mühiti də onlara
bu işdə çox yardımçı olurdu. 1989-1990-cı illərdən etibarən cənublu azərbaycanlılar Avropanın əksər iri
şəhərlərində (Berlin, Hamburq, Münhen, Amsterdam, Strasburq, Paris, Vyana, Cenevrə, Stokholm, Malmö,
Oslo və s.) yerli televiziya kanallarının verdiyi imkanlardan istifadə edərək "Açıq kanal"da ("Offener kanal")
radio və televiziya verilişləri hazırlamağa başlamışdılar. Bu verilişlərin hamısı Azərbaycan dilində idi.
Orada Azərbaycan mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, tarixi və milli varlığı məsələlərindən bəhs olunurdu.
1990-cı ildə Qərbi Berlində çıxan "Azər" qəzeti, həmin il bütün Avropa ölkələrində Almaniyadakı
"Azərbaycan kültür ocağı"nın orqanı kimi yayılan "Ocaq-info" bülleteni, cənublu milli qüvvələrin
mühacirətdəki şovinist-paniranist dairələrlə ideoloji savaş aparmaq, Azərbaycan milli məsələsini iranlı mühacir
kütləsi arasında bir daha qaldırmaq məqsədilə 1991-ci ildə Kölndə fars dilində nəşr etdiyi "Girdəmiz"
("Dəyirmi masa") jurnalı, 1993-1994-cü illərdə Kölndə ( latın qrafikası ilə) nəşr olunan "Bayquş" ədəbi-ictimai
jurnalı, 1993- cü ildə Bonnda nəşr edilən "Atürpat" jurnalı, 1994-cü ildə əsası Kassel şəhərində qoyulan
"Azərbaycan" qəzeti, 1995-ci ildə hər ikisi Kölndə olmaqla nəşrə başlayan "Ulus" və "Azərbaycan səsi"
qəzetləri və digər nəşrlərin fəaliyyətinin əsas qayəsi milli haqlar və ana dili uğrunda mübarizə idi. Mədəni
tədbirlər çərçivəsində atılan növbəti mühüm addım I Millətlərarası Azərbaycan-Türk Dərnəkləri Qurultayının
(3-6 noyabr, 1990-cı il, İstanbul) yekdilliklə qəbul olunan qətnaməsi əsasında Dünya Azərbaycan Türk
Dərnəkləri Birliyi (DATDB) təsis olunması idi. Tədbirdə Güney Azərbaycandakı vəziyyət geniş şərh edilib,
müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların əlaqələrini asanlaşdırmaq üçün vahid əlifbanın yaradılması ideyası
irəli sürülüb. Bütövlükdə isə bəhs olunan dövrdə Avropa və Amerika ölkələrində 120-dən çox yeni milli
mədəniyyət mərkəzləri və həmrəylik cəmiyyətləri formalaşmışdı. Onların yarısına qədəri qısa müddətdən sonra
fəaliyyətini dayandırsa da, bu faktın özü təşkilatlanma prosesinin miqyası barədə müəyyən təsəvvür
yaradır.Təşkilatlanmanın sonrakı mərhələsi çoxsaylı müxtəlif yönümlü və potensiallı təşkilatların vahid
mərkəz ətrafında birləşməsinə meylin artması ilə səciyyələnir. Avropadakı Azərbaycan milli mədəniyyət
mərkəzləri arasında işbirliyi və əməkdaşlığın yaradılması məsələsi müxtəlif vaxtlarda və səviyyələrdə dəfələrlə
qaldırılıb. Həmin ideya Avropadakı güneyli demokratik qüvvələrin daha qabaqcıl dəstəsi, xüsusilə də
"Azərbaycan kültür ocağı"nın Fransa və Almaniya qurucuları fəallarının arasında hələ 80-ci illərin sonlarından
dolaşmaqda idi. İdeyanın reallaşdırılması bir çox səbəblər ucbatından xeyli müddət, yəni 1997-ci il, mayın 11də Bonnda keçirilən növbəti toplantıyadək ləngidi. Qeyd olunan siyasi qurumların milli məsələnin həllinə
münasibəti, araşdırılan zaman bölümündə həm Şimali Azərbaycan, həm də Güney Azərbaycandakı ictimaisiyasi proseslərdən asılı olaraq tez-tez dəyişməsi müşahidə olunurdu. Azərbaycan dili məsələsinin qabardılması
da, mühacirətdəki cənublu milli-demokratların fəaliyyətində bəzən digər problemlərin fonunda aktual məsələ
kimi dayanmır, arxa plana keçir, bəzən də bu məsələyə ən aktual bir mövzu kimi qayıdılırdı. 80-ci illərin
əvvəllərində "Ana dili" qəzeti ana dili məsələsini irəli sürürdü. Lakin 80-ci illərin sonu, 90-cı illərdə qəzet
müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdı. M.Ə. Çöhrəqanlı İranda olarkən yalnız ana dilinin verilməsini tələb
edirdisə, mühacirət etdikdən sonra isə öz tələblərini daha geniş formada qoymağa başladı.
Paralel.-2015.-11 dekabr.-№ 221.-S.10.
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Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş bir sıra tədbirlər keçirilmişdir
Dekabrın 12-də Moskvadakı Azərbaycan İcması Evində və eyni gündə Türkiyənin Kocaeli vilayətinin
İzmit şəhərində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir.
Tədbirlərdə Ulu Öndərə həsr olunmuş sənədli film nümayiş etdirilmişdir. İzmit şəhərində keçirilən tədbirdə
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş fərdi rəsm sərgisi açılmışdır. Sərgidə
tanınmış türkiyəli rəssam İlhan İşbaşının yağlı boya ilə kətan üzərində əsərləri nümayişə çıxarılmışdır.
Dekabrın 17-də Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunan
bir sıra anım tədbirləri keçirmişdir. Əvvəlcə səfirlikdə keçirilən tədbirdə Polşada fəaliyyət göstərən Azərbaycan
diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri, həmvətənlərimiz, Polşa Müdafiə Nazirliyinin Xarici Dillər Mərkəzində təhsil
alan hərbiçilərimiz, ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak etmişdir. Ulu Öndərin xatirəsinə həsr olunan daha bir
tədbir Varşava Universitetində keçirilmişdir. Tədbirdə Polşadakı azərbaycanlı tələbələr, diaspor nümayəndələri
iştirak etmişdir
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Borçalı İrəli İctimai Birliyi Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevin anım günü ilə əlaqədar "Heydər Əliyev - xalqa xidmət yolu" adlı tədbir keçirib. Ulu öndərin Tbilisidəki
büstünü ziyarətlə başlayan anım gecəsi Tbilisi Beynəlxalq Akademiyasında davam edib. Borçalı İrəli İctimai
Birliyinin sədri Məhəbbət İmanov həyatını Azərbaycan dövlətçiliyinə, müstəqilliyinə və xalqına həsr etmiş
ümummilli liderin fəaliyyətindən danışıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan və Gürcüstan əlaqələrinin
möhkəmlənməsi üçün göstərdiyi xidmətlərdən bəhs təşkilat rəhbəri bildirib ki, ulu öndərin yürütdüyü uzaqgörən
siyasəti bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev uğurla davam etdirir. Məhz bu siyasətin nəticəsidir ki,
hazırda Azərbaycan və Gürcüstan arasındakı dostluq, eləcə də strateji tərəfdaşlıq münasibətləri yüksək
səviyyədədir.
Daha sonra çıxış edən tarix elmləri doktoru, professor David Çitaia da Azərbaycan xalqının ümummilli
lideri Heydər Əliyevin Gürcüstan-Azərbaycan əlaqələrinin qurulmasında və möhkəmlənməsində apardığı uğurlu
siyasətdən danışıb. Gürcü gənclərini təmsil edən Daçi Çitaia isə bu əlaqələrin inkişafında ulu öndər Heydər
Əliyevlə Eduard Şevardnadzenin dostluq münasibətlərinin mühüm rol oynadığını qeyd edib. O, tədbirdə iştirak
edən gürcü və azərbaycanlı gənclərə müraciət edərək iki xalqın dostluğunun möhkəmlənməsinə öz töhfələrini
verməyə çağırıb. Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin gənclər şöbəsinin müdiri Nərgiz Əliyeva isə ulu
öndər Heydər Əliyevin vətəninə və xalqına olan sevgisindən danışaraq, onun hər bir gənc üçün örnək olduğunu
vurğulayıb. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı Səfriliyinin birinci katibi Vüsal Məmmədov,
QHT rəhbərləri, KİV nümyyəndələri, gürcü və azərbaycanlı gənclər, tələbələr iştirak edib. Sonda iştirakçılara
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib.
12 və 17 dekabr 2015
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DAK öz sıralarında milli məsələnin həllinə ən müxtəlif yanaşma və baxışları olan soydaşlarımızı
birləşdirə bildi
Güney Azərbaycan məsələsi beynəlxalq təşkilatların gündəliyində əsasən 90-cı illərin sonu, 2000-ci ilin
əvvələrindən yer almağa başladı
Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Ə.Lahrudi İran ərazisində olan türkdilli xalqlara mədəni və
siyasi hüquqların verilməsini müdafiə edirdi. Rza Bərəhani isə belə hesab edirdi ki, inqilabi mübarizənin silahlı
deyil, təkamül yolu ilə, intellektual müstəvidə aparılması daha məqbul yoldur.
Vahidlik ideyası güneyli mühacirlər arasında 1995-ci ildən etibarən daha geniş şəkildə yayıldı. Onların
fəaliyyətində, məhz Vahid Azərbaycan ideyası aparıcı yer tutmağa başladı. Hollandiyadakı Azərbaycan mühacir
təşkilatları- "Carçı" və "Azərbaycanın səsi" (Almaniya), "Xudafərin" (Polşa) kimi mətbu orqanlar bu yöndə
mübarizə aparırdı. Altı xarici ölkədə - Polşa, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Hollandiya və Belçikada yayımlanan
və ictimai-siyasi, ədəbi-bədii, elmi-kültüroloji dərgi olan "Xudafərin" hər hansı firqə, ictimai birlik mənafeyindən
deyil, Vahid Azərbaycan ideyasından çıxış edirdi.
XX əsrin 90-cı illərində Amerikanın müxtəlif şəhərlərində - Los-Ancels şəhərində "Azərbaycan",
"Əlifba", "Beynəlxalq Azərbaycan", Vaşinqton şəhərində "Reform", "Dirilik", "The turkish world", Sietl
şəhərində "Babilon Azerbaijan" və Kanadanın Montreal şəhərində "İldırım" dərgisi (1998), Toronto şəhərində
"Qurtuluş" dərgisi (1996), 1995-ci ildən etibarən Almaniyanın Köln şəhərində nəşr olunan "Ulus" qəzeti və s.
jurnallar yayımlanırdı. Bu mətbuat orqanları 1990-cı illərin sonlarından güclənməyə başlayan milli oyanış
hərəkatı, bu hərəkata qarşı çıxan fars şovinizmi ilə qanlı toqquşmalar haqqında həqiqətləri dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır, əsasən müstəqillik uğrunda mübarizə aparırdılar. Eyni zamanda, diaspor
mətbuatında dərc edilən, milli dil və mədəniyyətin dirçəlişi üçün göstərilən səylərin təzahürü olan bir sıra
məktub və müraciətnamələr cənublu mühacirlərin milli özünüdərk prosesinin genişlənməsinin əyani sübutudur.
1996-cı il, aprelin 27-də BMT İnsan Hüquqları Komissiyası İranda insan hüquqlarının pozulmasını
pisləyən qətnamədə, burada insan hüquqlarına dair vəziyyət ətraflı şəkildə təsvir olunsa da, millətlərin
hüquqlarının pozulmasına diqqət yetirilməməsi təəccüb doğurur. Belə nəticəyə gəlmək olar ki, Güney
Azərbaycanda, İranda və xaricdə fəaliyyət göstərən müxtəlif səviyyəli milli təşkilatlar hələ tam olaraq dünya
ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların diqqətini Güney Azərbaycan məsələsinə kifayət qədər cəlb edə
bilməyiblər. Bu məsələ beynəlxalq təşkilatların gündəliyində əsasən 90-cı illərin sonu, 2000-ci ilin əvvəllərindən
yer almağa başladı.
1997-ci ildə İranda hakimiyyət qanadları arasında olan ziddiyyətlərdən yaranan şərait siyasi,
mədəni fəaliyyətin nisbətən genişlənməsinə səbəb oldu. Güney Azərbaycandakı milli hərəkatın (petisiyalar
mərhələsi) təsiri ilə ölkədən kənarda da fəaliyyət göstərən çoxsaylı ictimai-siyasi, milli-mədəni təşkilatlar öz
fəaliyyətlərini genişləndirərək Azərbaycan həqiqətlərini birbaşa dünya ictimaiyyətinə çatdırırdılar. 1996-cı ildə
İranda baş verən etiraz aksiyaları ilə bağlı (İranda Məclis seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına qarşı
keçirilən etiraz nümayişləri silahlı toqquşmalarla başa çatmışdı) 1996-cı il, aprelin 1-də Azərbaycan Kültür
Ocağı (Bonn), mayda isə Təbriz Müdafiə Komitəsi (Berlin), Azərbaycan Kültür Ocağı (Berlin), AzərbaycanAlman Kültür Cəmiyyəti, Azərbaycan-Alman Akademiklər Cəmiyyətinin, 1996-cı il mayın 3-də Azərbaycan
Qurtuluş Təşkilatı - Avropa Komitəsi, Azərbaycan Milli Hərəkatı, Vahid Müstəqil Azərbaycan Cəbhəsi,
Azərbaycan İstiqlal Şurası, Cənubi Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatı - Quzey Azərbaycan Komitəsi, İsveçdə
yaşayan cənublu mühacirlər iyunun 5-də, mühacirətdə olan Milli Müqavimət Şurası bir sıra beynəlxalq
təşkilatlara göndərdikləri bəyanatda, İranda Cənubi Azərbaycan xalqını öz ana dilindən, milli musiqisindən,
mədəniyyətindən, bir sözlə, milli kimliyindən məhrum edən İran dövlətinin daha ciddi və qeyri-insani tədbirlərə
əl ataraq İran məclisinə seçkilərində azərbaycanlıların milli məsələlər və ana dili ilə bağlı problemlərini qaldıran
namizədləri müxtəlif yollar və hədələrlə kənarlaşdıraraq həmin namizədləri, onların təbliğatçılarını,
müdafiəçilərini və bir çox ziyalıları həbs etdiyini qeyd etmişdilər.
Növbəti illərdə də oxşar müraciətlərin beynəlxalq təşkilatlara göndərilməsi davam edirdi. 1997-ci ilin
dekabrında Almaniyadakı azərbaycanlı tələbələr və DünAzHaqq BMT-nin baş katibi Kofi Annana, 2001-ci
ildə yenə də DünAzHaqq "Amnesty İnternational" beynəlxalq təşkilatının Orta Şərq üzrə nümayəndəsi D. Dik
və Harrisona müraciətlər etmişdilər. Bu müraciətlər ayrı-ayrılıqda konkret nəticə verməsə də, Avropada
yaşayan azərbaycanlıların vahid məqsəd uğrunda birləşməsinin əyani sübutu idi. Bu müraciətlərin tematikasına
nəzər saldıqda, aydın görünür ki, orada radikal siyasi mübarizə elementləri, siyasi çağırış və tələblər yoxdur,
əsasən ana dili, elementar milli-mədəni haqlar məsələsinə daha çox yer verilir. 1997-ci ili Güney Azərbaycan
diasporu üçün müəyyən dərəcədə canlanma ili adlandırmaq olar. 1997-ci il, iyunun 27-dən 29-dək Amerikada
yaşayan, əsasən Güneydən olan azərbaycanlılar ilk dəfə bir araya gələrək, yüksək səviyyədə ümummilli tədbirDünya Azərbaycanlıları Konqresini keçirdilər.
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Bu tədbir mühacirətdəki mütərəqqi milli qüvvələrin böyük bir hissəsini öz ətrafında toplayaraq hər cür
məhdud ideoloji-nəzəri ixtilafların, siyasi fikir ayrılıqlarının fövqünə yüksələ bildi. DAK öz sıralarında milli
məsələnin həllinə ən müxtəlif yanaşma və baxışları olan soydaşlarımızı birləşdirirdi. Burada gələcəkdə çoxluğun
hakimiyyəti ələ alması ilə İranı bir türk dövlətinə çevirmək ideyası, İranın sərhədləri daxilində Azərbaycana
muxtariyyət verilməsi və nəhayət, Azərbaycanın müstəqil olması və Şimali Azərbaycanla birləşməsi
ideyasının tərəfdarları var idi.
Əslində bu, normal siyasi polemikadır. Əgər 40 milyonluq bir xalq öz birliyini dərk edib, bir araya
gəlirsə və hamı üçün ümumi olan problem müzakirə predmetinə çevrilirsə, orada mütləq fikir plüralizminə
üstünlük verilməlidir. Bu mənada qurultaya toplaşanların bir qismi Vahid Azərbaycan şüarını irəli sürməyən
azərbaycanlılar idi. Onlar azərbaycanlıların pozulan hüquqlarını və xüsusilə ana dilinin qorunması məsələsinə
hörmətlə yanaşılmasını istəyirdilər.
DAK-ın yaranmasının iki mühüm əhəmiyyəti oldu. Birincisi, mühacirətdəki güneylilərin ümummilli
maraqları azərbaycançılıq ideyası ətrafında bir araya gəlib fikir mübadiləsi aparmasının, hətta təşkilati
baxımdan birləşməsinin nəzəri, praktik baxımdan mümkün və faydalı olduğunu bir daha göstərdi. İkincisi,
onların özünə olan inamını daha da artırdı, bu qüvvələr arasındakı ünsiyyət probleminin, ideoloji-siyasi,
mənəvi-psixoloji baryerlərin aradan qaldırılmasında növbəti dönəmlərindən birinə çevrilərək əməkdaşlıq üçün
geniş imkanlar açdı, ayrı-ayrı qrupların mövqelərinin, baxışlarının inkişafı, dəqiqləşməsi sahəsində növbəti
müsbət addım oldu.
1998-ci il, mayın 30-31-də ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda DAK-ın II qurultayı keçirildi. Vaşinqton
qurultayında İranda insan hüquqlarının pozulmasını və orada yaşayan 30 milyonluq Azərbaycan türkünün
haqqının tapdalanmasını ifadə edən etiraz bəyanatı qəbul olundu. Güney Azərbaycan haqqında qəbul edilən
qətnamədə ana dilinin qorunması ilə bağlı müddəalar əks edilirdi. Burada qaldırılan məsələlər I Qurultayda
qaldırılan məsələlərdən fərqlənməsə də, daha konkret və aydın qoyulmuşdu. Bu təşəbbüslər sonralar daha
ardıcıl şəkildə davam etdirildi. Belə ki, DAK-ın III Qurultayında (3-5 oktyabr 1999-cu il, Köln), IV
Qurultayında (21-22 oktyabr 2000-ci il, Strasburq), V Qurultayında (10-12 avqust 2001-ci il, Malmo) da
İranda Azərbaycan dili və hakim rejimin assimilyasiya siyasəti ilə bağlı məsələlər qaldırılırdı. Bununla yanaşı,
Azərbaycan problemlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə informasiya sisteminin qurulması, fars
şovinizminin qurbanı olan şəxslərin, təşkilatların, mətbuat orqanlarının qarşılaşdığı problemlərin beynəlxalq
təşkilatlara çatdırılması, onların haqlarının müdafiə edilməsi, bölünən millət məsələsinin BMT səviyyəsinə
qaldırılması müzakirə mövzusu oldu. Qurultaylarda Cənubi Azərbaycanda insan haqlarının pozulması ilə bağlı
bəyanat və müraciətlər qəbul edilərək BMT-nin baş katibinə və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına göndərildi.
Güneyli mühacirlərin təxminən hər il toplandığı bu forumlar məsələyə hətta minimal effekt baxımından
yanaşdıqda belə, uğurlu və faydalı sayılmalıdır. Onun təşkilinin stimulu olan yeni meyllər isə Azərbaycan
diasporunun daha mütərəqqi, yurdsevən təbəqəsinin fəaliyyətinin daha geniş tutumlu ictimai-siyasi fəallıq
müstəvisi üzərinə keçməkdə olduğunu açıq göstərirdi. Burada məsələnin müsbət tərəflərindən biri də ondadır ki,
konqresin işində çeşidli təbəqələri təmsil edən, fərqli görüşlərin daşıyıcısı olan azərbaycanlılar, özü də həm
güneylilər, həm quzeylilər, eləcə də Türkiyə azərbaycanlıları iştirak edərək onların hamısı üçün əslində
eyni dərəcədə aktual məsələlər barədə fikir mübadiləsi apardılar. Eləcə də, Azərbaycanın və azərbaycanlıların
hüquqları və köklü milli maraqları uğrunda irimiqyaslı ictimai-siyasi, o sıradan da lobbiçilik fəaliyyətinin
gücləndirilməsinin zəruriliyi fikri konqresdə ilk dəfə olaraq açıq, birmənalı vurğulandı. Müsbətə doğru belə
kəskin dönüş mühacirətdəki azərbaycanlıların milli şüur səviyyəsinin yüksəlişinin göstəricisi idi. Bütün
bunlar onu deməyə əsas verir ki, azərbaycançılıq məsələsi əvvəllərdə olduğu kimi, yalnız Güneyin elementar
milli-mədəni hüquqları problemi səviyyəsində deyil, artıq qlobal, köklü milli-siyasi maraqlar problemi kimi
qoyulmağa başladı.
Paralel.-2015.-12-14 dekabr.-№ 222.-S.10.

373

Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) dəstəyi ilə Niderland Krallığının dövlət
televiziyası olan Ned2 telekanalında “Qarabağ faciəsi” adlı sənədli film
nümayiş etdirilib
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) dəstəyi ilə Niderland Krallığının dövlət televiziyası olan
Ned2 telekanalında “Qarabağ faciəsi” adlı sənədli film nümayiş etdirilib. Filmdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti, Azərbaycan ərazisinin 20 faizdən çox hissəsinin işğal edilməsi,
Ermənistandan və Dağalıq Qarabağdan qovulmuş bir milyon azərbaycanlının vəziyyəti hollandların, eləcə də bu
ölkədə yaşayan xaricilərin diqqətinə çatdırılıb.
Filmin nümayişindən sonra Niderlandda və ümumiyyətlə, Avropada yşayan ermənilər, ermənipərəst
qüvvələr tərəfindən yerli qəzetlərdə və internet portallarında etiraz bəyanatları verilib. Onlar filmdə ermənilərə
vaxt ayrılmaması, münaqişəyə birtərəfli yanaşılması kimi ittihamlarla dolu yazı və statuslarla çıxış ediblər, filmin
çəkiliş qrupu haqqında sərt mesajlar yaymaqdan belə çəkinməyiblər.
Qeyd edək ki, artıq üçüncü dəfədir BAK-ın dəstəyi ilə Niderland Krallığının Ned2 və Ned3
telekanallarında Xocalı soyqırımı, həmçinin Dağlıq Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən film nümayiş etdirilir. Bir
müddət əvvəl BAK-ın dəstəyi və türkoloq Aleskandr de Grootun iştirakı ilə hazırlanmış Xocalı soyqırımına dair
sənədli film ermənilərin iç üzünü açaraq yerli tamaşaçılarda dərin izlər buraxmışdı.
14 dekabr 2015
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Türkiyənin Kocaeli vilayətinin İzmit şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət
Evində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş fərdi rəsm sərgisi açılıb
Türkiyənin Kocaeli vilayətinin İzmit şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət
Evində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş fərdi rəsm sərgisi açılıb. Sərgidə
tanınmış türkiyəli rəssam İlhan İşbaşının yağlı boya ilə kətan üzərində əsərləri nümayişə çıxarılıb. İki həftə davam
edəcək sərginin açılış mərasimində ümummilli lider Heydər Əliyevin zəngin siyasi fəaliyyətindən, Azərbaycan ilə
Türkiyə arasında əlaqələrin inkişafı naminə gördüyü işlərin əhəmiyyətindən bəhs olunub. Diqqətə çatdırılıb ki, Ulu
Öndərimizin bu istiqamətdə fəaliyyəti bütövlükdə türk dünyasının birliyi və dirçəlişi üçün böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Qeyd olunub ki, qədirbilən türk xalqları həmişə böyük şəxsiyyətlərinin xatirəsini uca tutur. Rəssam İlhan
İşbaşının Heydər Əliyevin portretlərinə fırça ilə həyat verməsi, o cümlədən Ulu Ondərimizin xatirəsinə sərgi
açması dahi rəhbərimizə olan ümumtürk sevgisinin daha bir nümunəsidir.
Qeyd edək ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin, Türkiyə dövlətinin banisi Mustafa
Kamal Atatürkün, o cümlədən Azərbaycanın tarixi abidələri, mənzərəli yerləri rəssamın ən gözəl portretləri
arasında özünə yer tapıb. Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət Evi Ulu Öndərimizin xatirəsinə təşkil etdiyi daha
bir tədbir azərbaycanlı tələbələrin istirahəti ilə bağlı idi. İzmitdə fəaliyyət göstərən Koceli Universitetində təhsil
alan azərbaycanlı tələbələr dekabrın 12-də Çanaqla şəhərinə səfər ediblər. Azərbaycan Heydər Əliyev Mədəniyyət
Evinin sədri Bilal Dündar AZƏRTAC-a müsahibəsində bildirib ki, səfərin İzmit-Çanaqqala-İzmit marşrutu üzrə
seçilməsində məqsəd Çanaqqala zəfərinin nişanələrini tələbələrə nümayiş etdirməkdir. XX əsrin əvvəlində
Azərbaycanda və Türkiyədə baş verən hadisələrin nəticələri barədə həqiqətləri gənclərimizin bilməsi tariximizin
öyrənilməsi baxımından əhəmiyyətlidir.
14 dekabr 2015
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Hokkaydo Universitetində professor Uyama Tomohikonun rəhbərlik etdiyi Hokkaydo Mərkəzi Avrasiya
Konfransının “Dağlıq Qarabağ probleminə azərbaycanlı məcburi köçkünlərin və ziyalıların mövqeyi”
mövzusunda 121-ci sessiyası keçirilib
Dekabrın 14-də Hokkaydo Universitetində professor Uyama Tomohikonun rəhbərlik etdiyi Hokkaydo
Mərkəzi Avrasiya Konfransının “Dağlıq Qarabağ probleminə azərbaycanlı məcburi köçkünlərin və ziyalıların
mövqeyi” mövzusunda 121-ci sessiyası keçirilib. Konfransda Hokkaydo Universiteti Əcnəbi Tələbələr
Assosiasiyasının prezidenti, Cənubi Kuril Adaları problemi ilə Dağlıq Qarabağ probleminin müqayisəli təhlilini
aparan doktorant Əlibəy Məmmədov və “Müstəqil Azərbaycanda siyasi-iqtisadi dəyişikliklər” mövzusunda doktor
dərəcəsi almış Taçibana Yu sentyabrda Azərbaycana səfərləri zamanı apardıqları araşdırmanın nəticələri barədə
məruzələrlə çıxış ediblər. Bildirilib ki, səfərin əsas məqsədi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı Azərbaycan cəmiyyətinin mövqeyini araşdırmaqdan ibarət olub.
Əvvəlcə Ə.Məmmədov Bakıda və Bərdədə 200 nəfər məcburi köçkün və 10 nəfər ziyalı ilə keçirdiyi
sorğuların nəticələri haqqında məlumat verib. Bildirib ki, Dağlıq Qarabağla bağlı Azərbaycan cəmiyyətində vahid
mövqe mövcuddur. İstər iqtidar, istər müxalifət, istərsə də ziyalılar və məcburi köçkünlərin mövqeyi bütün vacib
məqamlarda demək olar ki, üst-üstə düşür. Rəyi soruşulanların 94 faizi Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlara geri
qayıtmağa hazır olduğunu bildirib. Onların 87 faizi problemin həllinin ilkin şərtinin Ermənistan qoşunlarının işğal
etdiyi Azərbaycan ərazilərindən dərhal çıxarılması olduğunu qeyd edib. Məcburi köçkünlərin və ziyalıların
əksəriyyəti məsələnin sülh yolu ilə həllinə tərəfdar olduğunu bildirsə də, Azərbaycanın hərb yolu ilə də öz
torpaqlarını geri qaytarmaq hüququna sahib olduğunu dəfələrlə vurğulayıb. Konfransda ermənilərin törətdiyi
Xocalı faciəsinə xüsusilə toxunulub və bu faciə əsrin ən ağrılı cinayətlərindən biri kimi pislənilib.
Azərbaycan hökumətinin rəsmilərindən, deputatlardan, alimlərdən, qeyri-hökumət təşkilatlarının və kütləvi
informasiya vasitələrinin nümayəndələrindən sitatlar gətirən Ə.Məmmədov bildirib ki, Azərbaycan neftindən gələn
ilk gəlirlər məhz məcburi köçkünlərin yaşam səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilib. Məcburi köçkünlərin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün 93 yeni qəsəbə salınıb və 5,1 milyard manat vəsait xərclənib. Bunun
nəticəsində 46 min ailənin, o cümlədən 230 min məcburi köçkünün həyat səviyyəsi kifayət qədər yaxşılaşdırılıb.
Məcburi köçkünlərin əksəriyyəti onlara verilən yeni evlərdən razı qalsa da, ata-baba yurduna - Dağlıq Qarabağa və
ətraf rayonlara qayıtmaq istədiklərini bildirib. Konfransda çıxış edən doktor Taçibana Yu isə Dağlıq Qarabağ
probleminin baş verməsinin səbəbləri, sülh danışığı prosesləri, Azərbaycan hökumətinin ədalətli mövqeyi ilə bağlı
ətraflı məlumat verib. Bildirib ki, Azərbaycana səfərləri zamanı o, məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşmasının şahidi olub. Sonda gənc tədqiqatçıların elmi araşdırmalarını yüksək qiymətləndirən Doşişa
Universitetinin professoru Tsukimura Taro qeyd edib ki, Yaponiyada bu mövzuda elmi tədqiqatların aparılması
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Problemi yalnız siyasətçilərdən deyil, birbaşa problemdən əziyyət çəkən insanlardan
öyrənmək çox önəmlidir. O, bundan sonra da bu mövzuda işlərin davam etdirilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
Sonda iştirakçıların sualları cavablandırılıb.
AZƏRTAC, 14 dekabr 2015
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Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsinin dövlətçilik ideologiyası kimi təkamülü
Nizami Cəfərov
Vüqar Sərdarov
Altay Cəfərov
Hər bir xalq tarix səhnəsinə çıxa-çıxa öz milli ideologiyasının etnoqrafik əsaslarını da yaradır,
bunu şah əsərləri olan eposlarında, dahi mütəfəkkirlərinin yaradıcılığında, böyük qəhrəmanlarının,
xüsusilə, dövlət xadimlərinin fəaliyyətində əks etdirir.
Azərbaycançılıq Azərbaycan xalqının, əvvəla, dərin etnoqrafik kökləri olan, ikincisi, müəyyən tarixi
dövrdə – XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində formalaşan və ya formulə olunan, nəhayət, kifayət qədər
mürəkkəb və zəngin bir təkamül tarixi keçən milli ideologiyasıdır. Bu ideologiya türkçülük, islamçılıq və
müasirlik kimi üç üzvi tərkib hissədən ibarətdir.
Azərbaycançılıq ideologiyası geniş mənada, tarixən, təşəkkül tapıb, XIX əsrin sonu – XX əsrin
əvvəllərində ilkin formalaşdıqdan sonra dövrümüzədək mürəkkəb, ziddiyyətli, lakin mənsub olduğu xalqın
iradəsini ifadə etdiyindən ardıcıl, davamlı bir təkamül yolu keçmişdir. Fikrimizcə, onun aşağıdakı mərhələləri
mövcuddur: XX əsrin 20-ci illərinin əvvəlləri–30-cu illərin sonları; 30-cu illərin sonları–70-ci illərin
əvvəlləri; 70-ci illərin əvvəlləri–80-ci illərin sonları; 80-ci illərin sonları–XXI əsrin 10-cu illərinin əvvəlləri; son
illər. Hər hansı milli ideologiya o zaman mükəmməl hesab oluna bilər ki, o xalqın ruhundan, mentalitetindən,
tarixi “tərcümeyi- hal”ından irəli gəlsin. Azərbaycançılıq ideologiyası məhz bu baxımdan, həqiqətən, müasir
dünyanın ən mükəmməl ideologiyalarından biridir. Bu ideologiyanın min illərlə ölçülən çox dərin etnoqrafik
köklərilə yanaşı, kifayət qədər əsaslı və mütəşəkkil metafizikası da mövcuddur. Belə ki, azərbaycançılıq
ideologiyasının mahiyyətində, fəlsəfəsində üç tamamilə humanist və insan cəmiyyətinin təbii şəkildə,
“müdaxiləsiz” yaratdığı dəyərlər komponenti və ya kompleksi ifadə olunur: etnik mənsubiyyət; dini
mənsubiyyət; dünyəvi mənsubiyyət.
Bu ideologiyada öz əksini tapmış fəlsəfə və ya metafizikada, eləcə də onu yaradan xalqın təfəkküründə
etnik məhdudluq, dini dözümsüzlük, antihumanizm yoxdur. Yalnız o var ki, Azərbaycan xalqı da digər normal
xalqlar kimi, müəyyən bir etnik mənşəyə, dini dünyagörüşünə mənsubdur və müasir dünyanın üzvi tərkib
hissəsidir. Azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi məzmununu, fəlsəfəsini aydın dərk və ya ən azından, təsəvvür
etmək üçün, fikrimizcə, üç mühüm məqama diqqət yetirmək lazım gəlir: birincisi, etnoqrafik qaynaqlar;
ikincisi, təşəkkül dövrü; üçüncüsü, təkamül mərhələləri.
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülü baxımından ən mühüm hadisə ondan ibarətdir ki, XX əsrdə
“Azərbaycan” anlayışı həm siyasi, həm də intellektual-mədəni baxımdan kütləviləşib. Təhsilin, maarifin təşviq
edilməsi, yayılması bunda böyük rol oynayıb. Lakin sovet dövründə kommunist ideologiyası ilk iki mərhələdə:
türkçülüyə qarşı mübarizə mövqeyindən antitürkçülük səviyyəsinə qalxıb; ateizm hərəkatı gücləndiyindən
müsəlmançılıq “dindarlıq” səviyyəsində inkar olunub; müasirlik dedikdə “yeni”–sosialist həyat tərzi başa
düşülüb. Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixində nəzəri-praktik baxımdan önəmli olan üçüncü
mərhələ XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən başlayır, 80-ci illərinin sonlarında başa çatır. Bu, Heydər Əliyev
mərhələsidir. Öz rəhbərlik fəaliyyəti və mübarizələri ilə Azərbaycan xalqının lideri səviyyəsinə yüksələn
Heydər Əliyev “mərkəz”in bütün gözəgörünən və görünməyən yasaqlarına baxmayaraq İttifaq miqyasında
“yumşalma” dövründən gələn inersiyanı Azərbaycanda milli özünüdərk və özünütəsdiq prosesinin daha da
güclənməsinə istiqamətləndirib. O, həqiqi milli lider olaraq, xalqın gələcək müstəqilliyi üçün hər cür-iqtisadi,
siyasi, mədəni-mənəvi potensialın yaranmasını təmin edib. Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixinin
dördüncü mərhələsinin əvvəllərində Sovetlər Birliyinin dağılması, ümumən dünyada gedən qlobal ictimai-siyasi
proseslər Azərbaycanı müstəqillik yollarına çıxardı. İlk illərdə – 80-ci illərin sonu – 90-cı illərin əvvəllərində
ölkədə böyük faciələr, dağıntılar baş versə də, ümummilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsilə
respublika, sözün geniş mənasında bəlalardan xilas oldu.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixinin üçüncü
mərhələsində başladığı işləri dördüncü mərhələdə - müstəqillik illərində daha inamla davam etdirdi. Ən mühüm
tarixi hadisə o oldu ki, ulu öndər azərbaycançılığı müstəqil Azərbaycan Respublikasının dövlət ideologiyasına
çevirdi. Ümumiyyətlə isə, müstəqil dövlətimizin memarı və qurucusu azərbaycançılıq ideologiyasının həm
həyata keçirilməsi, həm də zənginləşməsi üçün qlobal perspektivlər müəyyənləşdirdi. Azərbaycançılıq
ideologiyasının təkamül tarixində beşinci mərhələ öz başlanğıcını XXI əsrin ikinci onilliyinin əvvəllərindən alır.
Bizim günlərdə xüsusi inam və böyük enerji ilə davam edən həmin mərhələ İlham Əliyev mərhələsidir.
Müşahidələr və araşdırmalar göstərir ki, müasir mərhələdə azərbaycançılıq ideologiyasının İlham Əliyev
mərhələsinin təkamülünü bir sıra mühüm əlamətlər şərtləndirir.
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Bunlar əsasən aşağıdakılardır: Birinci əlamət həmin ideologiyanın tarixinin bütün yönlərilə obyektiv
öyrənilib mənimsənilməsinə elmi, ictimai- siyasi və mədəni marağın indiyə qədər görünməmiş bir şəkildə
artmasıdır. Bu gün ölkədəki iqtisadi, ictimai-siyasi və intellektual-mədəni şərait imkan verir ki, azərbaycançılıq
ideologiyasının keçdiyi tarixi yol hərtərəfli, dərindən və geniş müzakirələr əsasında, necə varsa, o cür araşdırılıb
öyrənilsin. Məlum olduğu kimi, istər təşəkkül dövründə, istərsə də müxtəlif təkamül mərhələlərində, xüsusilə
XX əsrin 20-ci illərinin əvvəllərindən 70-ci illərinin əvvəllərinə, yəni Heydər Əliyev dövrünə qədər
azərbaycançılıq ideologiyası həm ölkə daxilində, həm də mühacirətdə biri digərindən, demək olar ki, təcrid
olunmuş halda fəaliyyət göstərmişdir. Ölkə daxilində bu ideologiya get-gedə məhdudlaşdırılmış, hətta tamamilə
unutdurulması üçün hər cür cəhdlər edilmiş, az-çox, təzahürləri isə müxtəlif mənəvi-ideoloji istiqamətlərə,
məsələn, liberal vətənpərvərliyə yönəldilməklə, amorflaşdırılmış və ya simasızlaşdırılmışdır.
Mühacirətdə isə sosial bazası olmayan romantik xəyallara çevrilmişdir. Bütün hallarda Azərbaycan
xalqının milli ideallarının qarşısını həm adminstrativ-aqressiv, həm diplomatik- aldatma, həm də ekspressivşirnikləndirmə yolları ilə məhz sovet-sosialist ideologiyası kəsmişdir. Lakin milli idealları məhv etmək
mümkün olmadığı kimi, milli ideologiyanı da sona qədər unutdurmaq, yaddaşlardan silmək mümkün
olmamışdır. İkinci əlamət Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə, onun milli dövlət quruculuğu
fəlsəfəsinə ölkə, eləcə də dünya miqyasında layiq olduğu bir ehtiramla, intellektual-analitik həssaslıqla
yanaşılmasıdır. Bu, ona görə zəruridir ki, Heydər Əliyev azərbaycançılıq ideologiyasının bir-birindən əsaslı
şəkildə fərqli olan iki təkamül mərhələsinin müəllifi və lideri olmaqla yanaşı, bu gün davam edən beşinci
mərhələsinin perspektivlərini də müəyyənləşdirmişdir. Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərinin həm ölkə, həm də
dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi, geniş təhlil və təbliğ olunması azərbaycançılıq ideologiyasının,
milli ideallarımızın təntənəsi deməkdir. Heç də təsadüfi deyil ki, bugünkü siyasi leksikonda “heydər
əliyevçilik” anlayışı “azərbaycançılıq” anlayışının yeni tarixi şəraitdəki məzmununu və mahiyyətini ifadə edir.
İstər sovet dövrünün məlum və mürəkkəb şərtləri daxilində, istərsə də müstəqillik dövrünün ondan da
mürəkkəb və ziddiyyətli illərində ümummilli lider Azərbaycanı–Azərbaycan və Azərbaycan xalqını–
Azərbaycan xalqı edəcək bütün milli-mənəvi enerji mənbələrinin tam gücü ilə işləməsi üçün zəruri tədbirləri
görməklə azərbaycançılıq ideologiyasını legitimləşdirə, reallaşdıra, beləliklə də, bu gün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin cəsarətlə və qürurla “bizim siyasətimiz - bizim işimizdir” deməsinə əsas verə bildi. Üçüncü
əlamət, heç şübhəsiz, azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissələri olan türkçülük, müsəlmançılıq və
müasirliyin üzvi vəhdətdə, heç birinə digərindən daha böyük üstünlük vermədən, bir bütöv halında qəbul
edilərək xalqın milli mənafeləri naminə həyata keçirilməsidir. Bu məsələ ona görə çox əhəmiyyətlidir ki,
Azərbaycan xalqı müxtəlif tarixi dövrlərdə gah türkçülüyə, gah müsəlmançılığa, gah da müasirliyə əlahiddə
üstünlük verilməsindən irəli gələn ictimai- siyasi problemlərlə üz-üzə dayanmağa məcbur olmuşdur. Bunun da
mənfi nəticələrini, xüsusilə milli inteqrasiyasının, mütəşəkkilliyin süni olaraq pozulmasını, yaxud zəifləməsini
tarix, yəqin ki, həmişəlik öz yaddaşına yazmışdır. Prezident İlham Əliyevin siyasi-ideoloji fəaliyyətində
türkçülük Azərbaycan xalqının öz mənşəyi etibarilə türk etnosundan yaranması həqiqətinin milli ictimai
dərkindən başlayıb müasir türk dünyasının üzvi tərkib hissəsi olması, beynəlxalq aləmdə türk dünyasının
ortaq maraqlarının cəsarətlə müdafiəsinə qədər gedir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti türk
dünyasının öndə gedən liderlərindən biri kimi böyük nüfuz sahibidir. İslam dünyasına mənsubluq da
bugünkü Azərbaycanın həm mənəvi-mədəni, həm də ictimai-siyasi xarakterində bütün parlaqlığı ilə təzahür
edir. İlham Əliyevin müsəlman xalqlarına qarşı müəyyən beynəlxalq dairələrdə aparılan mürtəce, antihumanist
kampaniyalara dəfələrlə ən yüksək tribunalardan öz etirazını bildirməsi, Azərbaycanın bir nümunəvi müsəlman
ölkəsi olaraq inkişafı buna sübutdur. Eyni zamanda, bugünkü Azərbaycan xalqı dünyaya açıq, müasir
dünyanın iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni texnologiyalarını inamla mənimsəyən, onun qlobal idarəçiliyində
get-gedə güclənən imkanları səviyyəsində iştirak edən xalqdır. Türkçülük, müsəlmançılıq və müasirlik triadası
bu gün Azərbaycanda klassik formulunda və tipologiyasında tətbiq edilməklə qalmayıb, mərhələnin və dövrün
tələblərinə uyğun olaraq yaradıcılıqla yaşanır ki, bu da Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü tarazlaşdırılmış,
humanist və uzaqgörən, mövcud problemlərin tezliklə həllinə yönəlmiş perspektivli siyasətin nəticəsidir.
Dördüncü əlamət müxtəlif mədəniyyətlərə, dünyagörüşlərinə təmkinli dialoq əsasında hörmətlə yanaşılması,
qloballaşan dünyanın çağırışlarına həssas, anlamlı münasibət, multikulturalizm hesab oluna bilər. Nə üçün?
Ona görə ki, hər hansı ideologiya, nə qədər mütərəqqi olsa da, özünü təcrid edirsə, həm tarixi (passiv), həm
müasir (aktiv), həm də gələcək (perspektiv) çox müxtəlif-biri-digərini inkar, yaxud təsdiq edən, yaxud da birbirinə loyal və ya liberal münasibətlərdə olan ideologiyalarla hesablaşmazsa, prinsip etibarilə, yaşaya
bilməz. Azərbaycan xalqı və dövlətçiliyi azərbaycançılıq ideologiyasının tətbiqini, müdafiəsini və inkişaf
etdirilib təkmilləşdirilməsini dünya miqyasında qaynar ideoloji proseslər kontekstində gerçəkləşdirir. Bu
proseslər azərbaycançılığı birmənalı inkar edə bilmədiyi kimi, təsdiq də edə bilməz.
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Beşinci əlamət Azərbaycan xalqının dünya miqyasında milli-mənəvi, mədəni bütövlüyünün
möhkəmlənməsi üçün ardıcıl mübarizə aparılmasıdır ki, bunun müsbət nəticələrini görməmək mümkün deyil.
Tarixi tale elə gətirmişdir ki, azərbaycanlıların və ya Azərbaycan türklərinin bu gün yalnız beşdən-biri müstəqil
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Təxmini hesablamalara görə, dünya azərbaycanlılarının beşdəndördü öz tarixi Vətənində min illərlə necə məskun olmuşdursa, bu gün də elə yaşayır. Əsasını ümummilli lider
Heydər Əliyevin qoyduğu bir siyasəti–Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin miqyasının genişləndirilməsini
müasir mərhələdə Azərbaycan dövlətinin uğurla davam etdirməsi heç bir alternativ qəbul eləməyən zərurət
olub, azərbaycançılıq ideologiyasını zənginləşdirən, ona güclü enerji verən, onun məzmununu (hətta
fəlsəfəsini) bütövləşdirən konseptual hadisədir. Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, dünyanın harasında
məskunlaşmasından asılı olmayaraq, kiçik istisnaları nəzərə almasaq, azərbaycanlılar eyni etnik mənşəyə, dinə
mənsub olub eyni mental xüsusiyyətlərin, adət-ənənələrin daşıyıcısıdırlar. Üstəlik, onların eyni bir diliAzərbaycan dili, yaxud Azərbaycan türkcəsi mövcuddur. Əlbəttə, qloballaşan müasir dünyada azərbaycanlıların
siyasi- inzibati sərhədləri aşaraq bir-birlərilə sıx ünsiyyətə girmələri, ümummilli maraqlarını humanizm, insan
hüquqları çərçivəsində təmin etmələri yalnız milli yox, həm də ümumbəşəri bir ehtiyacdır ki, əlahiddə hadisə
olmayıb bütün millətə xasdır. Altıncı əlamətə Azərbaycan xalqının və insanının dünyanın inkişaf etmiş xalqları
ilə müqayisədə ikinci, hətta üçüncü dərəcəli olması kompleksinin sürətlə aradan qaldırılması baxımından
görülən işlər və onun uğurlu nəticələri kimi baxmaq olar. Nəzərə almalıyıq ki, azərbaycanlılarda on illər
(hətta əsrlər) belə bir kompleks olmuşdur. Ziyalıların bir qisminin ana dillərindən və prinsip etibarilə mənsub
olduqları xalqdan imtina edib müxtəlif əcnəbi dillərdə danışıb- yazmaları, özlərinə əcnəbi soyad formaları
qəbul etmələri və s. həmin “gerilik” kompleksinin təzahürləri idi ki, milli tarixin son mərhələsinə qədər bu
və ya digər dərəcədə davam edirdi.
Ancaq bu gün heç bir azərbaycanlı özünü nə bir rusdan, nə bir almandan, nə bir fransızdan, nə də bir
ingilisdən aşağı hesab etmir. Milli qürur yalnız sözdə deyil, həm də işdə, əməldədir. Ölkədə abadlaşan, “yeni
rəmzlər”ini yaradan şəhərlər (xüsusilə Bakı), kəndlər, çəkilən yollar, yaradılan təhsil müəssisələri, tətbiq edilən
müasir idarəçilik texnologiyaları, dünya standartları ilə müqayisə olunan müxtəlif təsisatlar, idmanda,
mədəniyyətdə indiyə qədər bu miqyasda görünməmiş beynəlxalq uğurlar Azərbaycan insanını mənən, ruhən
yüksəldən, belə demək mümkünsə, onun katarsisini təmin edən hadisələrdir. Bütün bunlar yalnız bugünlə
məhdudlaşmayıb Azərbaycan insanının gələcək taleyini, xarakterini də müəyyən edir. Bu taleyüklü işlər,
əməllər Azərbaycan xalqının tarixində həmişəlik olaraq İlham Əliyevin adı ilə qalacaqdır. Yeddinci əlamət
azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülünün İlham Əliyev mərhələsində həm iqtisadi, həm siyasi, həm də
mədəni sahələrdə beynəlxalq əlaqələrin, başqa sözlə, Azərbaycan–Dünya dialoqunun zəngin təcrübəsinin
qazanılmasıdır. Bu isə, ilk növbədə, o deməkdir ki, azərbaycançılıq ideologiyası və Azərbaycan xalqının milli
idealları, bir vaxtlar olduğu kimi, məhdud bir miqyasda qalıb, “özümüz deyib, özümüz eşidək” prinsipi ilə
mövcud olmur, universallaşır, hüdudlarını genişləndirir, ümumən insan və dünya təfəkkürü mövqeyindən
görünüb etiraf olunur. Tarixi və cari rəqibləri açıq mübarizəyə çəkir, onların hansısa gizli “laboratoriyalar”da
hazırlanmış məkrli planlarını alt- üst edir. Beynəlxalq “dialoq”lara ev sahibliyi edən Azərbaycan indiyə qədər
görünməmiş bir miqyasda müxtəlif ideyaların, ideologiyaların həmsöhbət olmasına inamla münsiflik etdikcə
azərbaycançılıq məfkurəsi də zənginləşir, beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir, yüksək standartlı paradiqmalara
yiyələnir. Səkkizinci əlamət Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyalara
yiyələnməsinin sürətlənməsi, perspektivli özünüifadə və özünütəsdiq metodlarının, üsullarının və vərdişlərinin
xüsusilə gənc nəsil tərəfindən mənimsənilməsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, azərbaycançılıq ideologiyasını gənc
nəslin bu qədər kütləvi və intellektual səviyyədə mənimsəməsi heç bir mərhələdə mümkün olmamışdır.
Doqquzuncu əlamət Azərbaycanın regionda, ümumən, beynəlxalq aləmdə söz sahibi olması, onun mövqeyi
ilə hesablaşılması, çoxstandartlılığı, xüsusilə cari konyukturluluğu ilə tanınan dünyanın “haqq-hesab”ından
kənarda qalıb təcrid olunmaması kimi məsələləri əhatə edir. Bu əlamətin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki,
Azərbaycan xalqının milli ideologiyası çevik, elastik, diplomatik resurslara yiyələnmiş, hər hansı “gözlənilməz”
ideolocji hücumlara qarşı müqavimət (hətta əks- hücum) “immunitetlər”i qazanmışdır. Onuncu əlamət, nəhayət,
azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülünün İlham Əliyev mərhələsində həmin məfkurənin inkişafı üçün geniş
perspektivlərin təmin edilməsidir. Bu isə milli ideologiyanın (azərbaycançılığın) gələcəyi barədə tamamilə
nikbin fikirdə olmağa hər cür imkanlar verir. Azərbaycançılığın qarşısında bu gün polemika üçün hüdudlar
qoyacaq heç bir maneə, yaxud həmin ideologiyanın təkamülünü ya ləngidəcək, ya da süni şəkildə sürətləndirəcək
heç bir konyuktur müdaxilə yoxdur. Azərbaycançılıq ideologiyasının çağdaş təkamül mərhələsi özünəməxsus
dinamizmi ilə zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının
dünya birliyindəki mövqelərini inamla yüksəltməkdədir.
Xalq qəzeti.-2015.-16 dekabr.-№ 277.-S.3.
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Cümə Məmmədov MDB məkanından və Baltikyanı ölkələrdən Əcnəbilər Parlamentinə
seçilmiş ilk deputat olub
Frankfurt-Mayn şəhərinin Əcnəbilər Parlamenti Almaniyada bu qəbildən olan ən böyük qurumdur. O,
Frankfurtun 180.000-dən çox əcnəbi sakininin mənafelərini təmsil edir. Əcnəbilər Parlamenti 37 deputatdan
ibarətdir. Bir qayda olaraq böyük etnik icmaları təmsil edən və 5 il müddətinə seçilən bu deputatlar əcnəbi
vətəndaşların və əcnəbi mənşəli almanların yeganə rəsmi nümayəndələridir.
2010-cu ildə bizim həmvətənimiz Cümə Məmmədov MDB məkanından və Baltikyanı ölkələrdən Əcnəbilər
Parlamentinə seçilmiş ilk deputat olub. Bu günlərdə o, yenidən seçicilərin etimadını qazanıb və alman
parlamentinə keçmiş Sovet İttifaqı məkanından ikinci dəfə seçilmiş ilk əcnəbi olub. Seçkiqabağı kampaniya
dövründə Cümə Məmmədov Almaniyada ən beynəlmiləlçi-13 ölkənin vətəndaşlarından ibarət seçki blokunu
formalaşdırıb və həmin bloka rəhbərlik edib. Maraqlıdır ki, Azərbaycan, ABŞ, Almaniya, İtaliya, Polşa, Rusiya,
Estoniya, Litva, Latviya, Ukrayna, Belarus, Gürcüstan və Özbəkistan vətəndaşlarından ibarət olan bu bloka səs
vermiş seçicilərin sayı seçkilərdə müstəqil şəkildə iştirak edən, çox geniş seçkiqabağı kampaniya keçirmiş və
çoxsaylı partiya plakatları yaymış iri siyasi partiyalara səs verən seçicilərdən çox olub. Xatırlatmaq yerinə düşər
ki, hazırda Cümə Məmmədov toplanmış səslərin sayına görə indiyə qədər bu formatlı seçkilərdə iştirak etmiş
keçmiş Sovet İttifaqı nümayəndələri arasında rekordçudur.
Cümə Məmmədovun son çağırış Əcnəbilər Parlamentində fəal və səmərəli işi öz nəticəsini verib. Seçicilər
onun innovasiyalı çağırışlarını, xüsusən əcnəbi tələbələr, gənc mütəxəssislər və sahibkarlarla əlaqədar şəhər
hakimiyyət orqanları ilə sıx əməkdaşlıq etməsini yüksək qiymətləndiriblər. Həmvətənimizin ətraf mühit, şəhər
infrastrukturu və mənzil planlaşdırması sahəsində uğurları həmkarları arasında və şəhər meriyasında yaxşı
məlumdur.
Cümə Məmmədov etnoslararası ziddiyyətlərə görə narahatlıq keçirən Frankfurt ictimaiyyətini Azərbaycanın
tolerantlıq sahəsində uğurları barədə mütəmadi məlumatlandırır və Azərbaycanda 1993-cü ildən bəri həyata
keçirilən ölçülüb-biçilmiş dövlət siyasəti sayəsində formalaşmış nümunəvi millətlərarası və konfessiyalararası
münasibətlər təcrübəsini qiymətləndirməyə çağırır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, bütün bu illər ərzində
Azərbaycanın AFR-dəki səfirliyi bu fəal həmvətənimizi hərtərəfli dəstəkləyib. Cümə Məmmədov uzun illər boyu
Almaniya Universitetləri ilə əməkdaşlıq edir, əcnəbi tələbələrə və gənc mütəxəssislərə qayğı göstərir.
Almaniyada və Finlandiyada təhsil almış həmvətənimiz təhsil məsələlərinə həsr edilmiş konfranslarında
Almaniyanın rusdilli və ingilisdilli nümayəndə heyətlərinə başçılıq edib. Xaricdə təhsil, turizm, biznes və strateji
planlaşdırma sahəsində diplomlu alman politoloq və eksperti olan Cümə Məmmədov həmvətənlərimiz üçün də
kiçik və orta biznes, səmərəli piar, Almaniyada təhsil və ixtisasartırma məsələlərinə dair məsləhətlər verir. Bütün
bu amillərin məcmusu sonuncu çağırış Əcnəbilər Parlamentinin ən fəal deputatı olan Cümə Məmmədovun
növbəti uğurunu bayram etməsinə imkan verib: o, Almaniyanın ən beynəlmiləlçi şəhəri və Avropanın maliyyə
mərkəzi sayılan Frankfurt-Maynda yenidən bu quruma seçilib.
16 dekabr 2015
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İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil Mirzəyev İsveçdə hakim partiya olan Sosial Demokratlar,
həmçinin Stokholm Bələdiyyəsində çoxluq təşkil edən müxalif Moderatorlar partiyalarının təmsilçiləri ilə
bir sıra görüşlər keçirib
İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil Mirzəyev İsveçdə hakim partiya olan Sosial Demokratlar,
həmçinin Stokholm Bələdiyyəsində çoxluq təşkil edən müxalif Moderatorlar partiyalarının təmsilçiləri ilə bir sıra
görüşlər keçirib. Görüşlərdə əsas məqsəd son illər ərzində İsveç hökuməti və parlamenti ilə Azərbaycan
diasporunun qarşılıqlı fəaliyyətini müzakirə etmək olub.
Müzakirələr zamanı İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri və üzvləri İsveç tərəfinin nümayəndələrini
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məlumatlandırıb. Diaspor nümayəndələri
Azərbaycan Respublikasının 20 faiz ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğal olunması və bu ölkənin BMT-nin
Azərbaycan torpaqlarının boşaldılmasına dair qətnamələrinə əməl etməməsi faktını qarşı tərəfin diqqətinə
çatdırıb. Bundan başqa, münaqişə ilə bağlı sənədlər və ədəbiyyat isveçlilərə təqdim olunub.
Görüşdə Azərbaycan diasporunun İsveçin siyasi həyatında aktiv işitrakından söz açan Konqresin
nümayəndələri son üç il ərzində təşkilatın səkkiz üzvünün İsveç Krallığının aparıcı partiyalarına üzv olduğunu
vurğulayıb. Bildirilib ki, 2010-cu ildə yaradılan İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin əsas məqsədlərindən biri
məhz soydaşlarımızın İsveçin ictimai-siyası həyatına uğurlu inteqrasiyasını təmin etmək olub. Sonda Azərbaycan
diasporunun İsveç Krallığının siyasi həyatında fəallığını artırmaq üçün belə görüşlərin mütəmadi keçirilməsinin
vacibliyi vurğulanıb.
16 dekabr 2015
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Azərbaycanın diaspor təşkilatları fəaliyyətlərini uğurla davam etdirirlər
Leyla Əliyevanın başçılıq etdiyi "AMOR" Azərbaycan gənclər hərəkatı Şimali Qafqaz regionunda
maarifləndirmə tədbirləri keçirir Diaspor Jurnalistləri Birliyi könüllü olaraq "Orta məktəblərdə diaspor dərsləri"
layihəsinin icrasına başlayıb. Layihənin məqsədi şagirdlərin Azərbaycan diasporu haqda düşüncəsini inkişaf
etdirmək, sərhədlərimizin hüdudlarından kənarda da milyonlarla həmvətənimizin yaşaması haqda məlumat
verməkdir.
İlk "Diaspor dərsi" Bakıdakı Ə. Ələsgərov adına 244 nömrəli tam orta məktəbdə keçirilib. Öncə məktəbin
direktoru Yəhya Abbasov çıxış edərək DJB-nin bu təşəbbüsünü yüksək qiymətləndirib və layihənin şagirdlərin
diasporla bağlı maariflənməsində əhəmiyyətli rol oynayacağını deyib. DJB sədri Fuad Hüseynzadə bildirib ki,
ilk dəfədir Azərbaycanda məktəblilərə bu formada "Diaspor dərsi" keçirilir. O, ulu öndər Heydər Əliyevin
azərbaycançılıq ideologiyasının xaricdəki azərbaycanlıların vahid ideya ətrafında birləşməsi üçün möhkəm
istinad mənbəyi olduğunu deyib: "İndi soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və
mədəni həyatında daha fəal rol oynayır. Onlar Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, zəngin mədəni
irsimizin təbliği, təcavüzkar erməni dairələrinin ideoloji təxribatlarının qarşısının alınmasında qətiyyət
nümayiş etdirirlər". Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Əbülfəz Şeydabəyov Azərbaycan
diasporunun inkişaf tarixi, məskunlaşma coğrafiyası haqqında məlumat verib.
Əbülfəz Şeydabəyov qeyd edib ki, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi dövlətin siyasətini həyata keçirərək
diasporun inkişafı istiqamətində işlər görür: "Hazırda dünyanın əksər ölkələrində azərbaycanlı icmaları üçrəngli
bayrağımız altında fəaliyyət göstərir. Azərbaycanlı gənclərin xarici ölkələrdə təşkilatlanması, onların diaspor
hərəkatındakı iştirakı da uğurla gedir". Hollandiya-Azərbaycan Evinin rəhbəri Elxan Mirhəşimli diaspor
təcrübəsindən danışıb. O bildirib ki, diaspor fəaliyyəti həm məsuliyyətli, həm də fəxrli işdir.
Diaspor Jurnalistləri Birliyinin sədr müavini Əli Zülfüqaroğlu Azərbaycan diasporunun erməni diasporuna
qarşı mübarizəsindən danışıb. Diaspor Jurnalistləri Birliyinin baş katibi Siyavuş Əmirli "Bugünkü gənc, sabahkı
diaspordur" mövzusunda çıxış edib. Xatırladaq ki, layihə çərçivəsində 3 ay müddətinə, Bakının Yasamal
rayonundakı 13, Səbaildəki 236, Qaradağdakı 106, Nəsimidəki 240, Nərimanovdakı 178, Nizamidəki 32,
Xətaidəki 265, Suraxanıdakı 114, Sabunçudakı 94, Xəzərdəki 181, Pirallahıdakı 235 saylı məktəblərin 10-11-ci
sinif şagirdlərinə "Diaspor dərsi" keçiriləcək. "Rusiyada olmaqdan həmişə böyük məmnunluq duyuram".
Bunu Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin
(RAGB) "RAGB: Gənclərin layiqli gələcəyi naminə" mövzusunda VI Forumunda rusiyalı jurnalistlərə
müsahibəsində söyləyib. Leyla Əliyeva qeyd edib ki, Rusiyada çoxlu azərbaycanlı, o cümlədən azərbaycanlı
gənclər yaşayır. O deyib: "Bu konfransı keçirməkdə məqsəd həmin gəncləri birləşdirmək, onların Rusiya
cəmiyyətinə inteqrasiyasına kömək etməkdir". Forumda təhsil və ekologiya məsələlərinin müzakirə
ediləcəyini vurğulayan L. Əliyeva daha sonra deyib: "Ekologiya bizim üçün çox vacibdir. Bilirəm ki, bizim
ölkəmiz kimi, Rusiya da ətraf mühitin qorunmasına xüsusi diqqət yetirir. Biz bu istiqamətdə Rusiya ilə
daha sıx əməkdaşlıq etmək istəyirik. Bundan əlavə, forumda mədəniyyət, idman mövzularına, bir sözlə,
gəncləri maraqlandıran bütün məsələlərə toxunulacaq". Leyla Əliyevanın sözlərinə görə, Rusiyadakı
azərbaycanlı gənclər arasında istedadlı adamların sayı getdikcə artır. Heydər Əliyev Fondunun vitseprezidenti deyib: "Bu gün Rusiyanın 70-dən çox regionunda RAGB-ın bölmələri fəaliyyət göstərir. Əlbəttə, çox
xoşagələn haldır ki, gənclər özləri böyük təşəbbüskarlıq göstərirlər".
Foyedə RAGB-nin, İDEA (Ətraf mühitin qorunması naminə beynəlxalq dialoq) İctimai Birliyinin
fəaliyyətinə həsr edilən fotosərgi açılıb. Heydər Əliyev Fondu öz nəşrlərini və XIX-XX əsrlərə aid milli
geyimlər sərgisini təqdim edib. Dekabrın 4-də Xəzər dənizindəki Günəşli yatağının 10-cu dərin özülündə
baş verən yanğında həlak olan neftçilərin xatirəsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar
tərəfindən anılır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə,
Rusiyanın paytaxtı Moskvada Azərbaycanın səfirliyi qarşısına hadisə zamanı itkin düşən və həlak olan neftçilər
yad edilib. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK), Azərbaycan Mədəniyyətinin İnkişafı və İntibahı
Fondunun, Azərbaycan-Slavyan Gənclər Assosiasiyasının, Rusiya Azərbaycan Dostluq Mərkəzinin üzvləri,
Moskvada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr səfirlik binası qarşısına qərənfillər düzüb və onların xatirəsinə
şamlar yandırıblar. Aksiyada azərbaycanlılarla yanaşı, Moskvadakı digər xalqların nümayəndələri də iştirak
edib. Mərasimdə Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Vüqar İmaməliyev, ÜAK-ın icraçı direktoru
İlqar Hacıyev, gənc diaspor rəhbərləri Şamil Tağıyev və Toğrul Allahverdili çıxış edərək aksiya iştirakçılarına
Azərbaycan xalqı ilə həmrəylik nümayiş etdirdikləri üçün təşəkkür ediblər. "Ümumrusiya Azərbaycanlıları
Konqresi (ÜAK) "AMOR" hərəkatı ilə birlikdə İŞİD-in Yaxın Şərqdəki təcavüzkar fəaliyyəti fonunda
Qafqazda sistemli şəkildə maarifləndirmə tədbirləri təşkil edəcək". Bunu Rəyasət Heyətinin üzvü, Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru İlqar Hacıyev "Dünya və biz" nəşrinə açıqlamasında deyib.
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"İŞİD-in Yaxın Şərqdə təcavüzkar fəaliyyətindən sonra bizim təşkilat Şimali Qafqaz regionunda müntəzəm
maarifləndirmə tədbirləri keçirməyə başlayıb. Burada diaspor rəhbərləri gənclərə, tələbələrə bu ekstremist
hərəkatın bütün ziyanlarını və təhlükəsini izah edirlər. Bu tədbirlərin keçirilməsində Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinin qızı Leyla Əliyevanın başçılıq etdiyi "AMOR" Azərbaycan gənclər hərəkatının
fəaliyyəti böyük əhəmiyyət daşıyır", - İlqar Hacıyev bildirib. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan diasporu İŞİD-in
təbliğatının qarşısını almaq üçün hər cür səy göstərir: "Biz qətiyyətlə zorakılığın və Suriya xalqına qarşı
yönələn hərəkatların əleyhinəyik". O qeyd edib ki, ÜAK gənclər qarşısındakı çıxış və nitqlərində daim bu
hərəkatın cinayətkar mahiyyətini açır, gənclərin təxribatlara uymaması üçün onlarla hərtərəfli iş aparır. İ.
Hacıyev, həmçinin gənclərimizin bu tip vədlərə praktiki olaraq aldanmadığını sevindirici hal kimi dəyərləndirib.
O, ÜAK-ın Rusiyanın Suriyadakı hərəkətlərini tam dəstəklədiyini deyib: "Bu, bizim ölkəmizin sərhədlərindən
kənarda yerləşən insanların taleyinə biganə olmadığımızı göstərir. O insanlar birmənalı olaraq dinc yaşama
və onlara qarşı yönəlmiş təcavüzdən müdafiə olunmaq hüququna malikdirlər. İndi Rusiya onların hüquq
və azadlıqlarını qorumaq üçün hər şey edir. Bu, dünya siyasətinə böyük töhfə və bizim yaşadığımız ölkə ilə
fəxr edəcəyimiz məqamdır".
Rəyasət Heyətinin üzvü bildirib ki, son vaxtlar Rusiyada milli siyasətə proqramlı yanaşmaya xüsusi
diqqət ayrılır: "Milli münasibətlərdə düzgün balans yaradılması çox vacibdir. Çünki Rusiya çoxmillətli və
çoxdinli ölkədir. Rusiya üçün bu məsələ çox incə və vacib məsələdir. Eyni zamanda bu Rusiyanın unikal
sərvətidir: müxtəliflik, multikulturalizm öz harmoniyası və birliyi ilə unikal imkanlar yaradır". Rusiya
Azərbaycanlıları İcması Sapun-qora təpəsində Azərbaycan hərbçilərinə qoyulan abidə üzərində vandalizm
faktı üzrə cinayət işinin qaldırılmasına dair sorğu ilə Daxili İşlər Nazirliyinin Sevastopol şəhəri üzrə İdarəsinə
müraciət edib. Bu barədə Azərbaycan İcmasının rəhbəri Rəhim Hümbətov məlumat verib. İcma rəhbəri
müraciətində 9 May-Qələbə günü ərəfəsində şəhərin işğalçılardan azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə fəal
iştirak edən azərbaycanlı hərbçilərin xatirəsinə Sevastopolda ucaldılan abidənin təhqir olunması faktı ilə
bağlı cinayət işinin qaldırılıb-qaldırılmaması ilə bağlı məlumat verilməsini xahiş edib. "Əgər cinayət işi hələ də,
qaldırılmayıbsa, o zaman, hökmən qaldırılmalıdır, çünki belə hərəkətlər cəzasız qalmamalıdır", - deyə Rəhim
Hümbətov qeyd edib. Eyni tərkibli müraciət Sevastopol Prokurorluğuna da göndərilib. Xatırladaq ki,
Azərbaycan hərbçilərinə ucaldılan abidə 9 May günü ərəfəsində vandallar tərəfindən üzərinə nalayiq sözlər
yazılaraq təhqir edilib. Sentyabrın əvvəlində Voronejdə MDB və uzaq xaric ölkələrinin nümayəndələrinin də
iştirakı ilə beynəlxalq bağçılıq festivalı keçirilib. Festivalda 80-dən çox insanın əl işi təqdim olunub. 2015-ci
ildə sərgi-yarmarka "Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mədəni paytaxtları" dövlətlərarası proqramının tədbirlər
planına daxil olub. Bu səbəbdən sərgidə iştiraka MDB ölkələrinin diaspor nümayəndələri də dəvət olunub.
Azərbaycan, Tacikistan, Özbəkistan, Moldova və Ermənistanın diasporları ölkələrinin milli koloritlərini özündə
əks etdirən ekspozisiyalarını sərgiləyiblər. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Həştərxan regional bölməsinin
sədri Ədalət Hüseynov Həştərxan vilayəti Dumasının Fəxri Fərmanı ilə təltif edilib. Diaspor rəhbəri
millətlərarası sülh və anlaşmanın təmin olunmasında göstərdiyi ictimai fəaliyyətinə, beynəlxalq əməkdaşlığın
və Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayəti ilə Azərbaycan Respublikası arasında dostluğun inkişafına
verdiyi töhfələrə görə mükafatlandırılıb. Bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən məlumat verilib.
Həştərxan vilayəti Dumasının sədri Aleksandr Klıkanov mükafatın təqdimat mərasimində Ədalət Hüseynovun
Həştərxanla Azərbaycan arasında qarşılıqlı dostluq münasibətlərinin inkişafında və möhkəmlənməsində vacib
rolunun olduğunu deyib. Dumanın sədri Həştərxan şəhərinin fəxri vətəndaşı Ədalət Hüseynovun yerli əhali,
hökumət nümayəndələri arasında böyük nüfuza malik olduğunu vurğulayıb. Eyni zamanda, diaspor rəhbərinin
Həştərxanda yaşayan azərbaycanlı gənclər və tələbələr arasında tərbiyəvi işin aparılması istiqamətində müstəsna
xidmətləri xüsusi qeyd edilib.
Palitra.-2015.-16 dekabr.-№ 224.-S.10.
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İsrailin “Birinci Radio”su “Musiqili çayxana” verilişi çərçivəsində böyük Azərbaycan müğənnisi, SSRİ
Xalq Artisti Rəşid Behbudov haqqında bir saatlıq veriliş hazırlayıb
İsrailin “Birinci Radio”su “Musiqili çayxana” verilişi çərçivəsində böyük Azərbaycan müğənnisi, SSRİ
Xalq Artisti Rəşid Behbudov haqqında bir saatlıq veriliş hazırlayıb. Veriliş böyük müğənninin 100 illik
yubileyinə həsr olunub. “Musiqili çayxana” verilişinin aparıcısı Emmanuil Süleymanov bildirib ki, Rəşid
Behbudov öz səsi və istedadı ilə Azərbaycanı bütün dünyada şöhrətləndirən şəxsiyyətlər sırasında müstəsna yer
tutur. Jurnalist deyib: “Bu ecazkar səs həmişə nəinki onun özünü, həm də bütün Azərbaycan xalqını zirvələrə
yüksəldəcək. Biz Azərbaycana və Azərbaycan xalqına məhz Rəşid Behbudov sayəsində bələd olduq”.
İsrail radiosunun verilişində iştirak edən Rəşid Behbudovun qızı, Azərbaycanın Əməkdar Artisti Rəşidə
Behbudova atasına həsr olunmuş bir saatlıq verilişin təşəbbüskarı - beynəlxalq münasibətlər sahəsində İsrail
eksperti Arye Quta, Səadət Şükürovanın rəhbərlik etdiyi “Odlar Yurdu” İsrail-Azərbaycan truppasına, habelə bir
saat ərzində Rəşid Behbudovun repertuarından mahnılar dinləmək imkanı yaratdığına görə “Birinci Radio”nun
baş redaktoru Vlad Zernitskiyə təşəkkür edib. Rəşidə Behbudova deyib: “Atam nəfəs aldığı kimi yaşayırdı – ürək
dolusu və həyat eşqi ilə. Yaşadığı kimi də oxuyurdu – məhəbbət dolu açıq qəlblə. İnsanlara məhəbbət onun
nəfəsinə hopmuşdu. Onda insanları maqnit kimi özünə cəzb edən nəsə vardı: sanbalı və ciddiyyəti. Azərbaycan
xalqı atamı qəlbən sevir və qiymətləndirirdi. Bu, onun missiyası idi və o, məhz bunun üçün doğulmuşdu. O,
zəngin Azərbaycan mədəniyyətini, mahnılarımızı, romansları, operaları, xalq mahnılarını və bir də ki, dünya
ölkələrinin mədəniyyətlərini, gözəl melodiya və nəğmələrini şöhrətləndirirdi. Atam Bolqarıstan, Macarıstan,
İtaliya, Hindistan, Çin və az qala bütün ərəb ölkələrində olmuşdu. Bu ölkələrin hər birində proqramda nəzərdə
tutulan mahnılardan başqa bu ölkənin mahnısını, özü də mütləq həmin xalqın öz dilində oxuyurdu. Rəşid
Behbudovun mahnı repertuarı çox geniş idi. Əsas yeri isə, şəksiz ki, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərləri tuturdu.
Atam Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dəstəyini və səmimi münasibətini həmişə hiss edirdi. Bu
gün isə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Rəşid Behbudovun 100 illiyinin keçirilməsi və Azərbaycanın
paytaxtında böyük müğənninin heykəlinin ucaldılması haqqında Fərman imzalayıb. Atam yəhudi xalqına xüsusi
mehribanlıqla yanaşırdı. Bu yaxınlarda aşkar etdiyim məktubunda atam İsrailə getmək arzusundan yazır. Dürüst,
açıq və güclü insanların onun xatirəsi üçün gördükləri işlər, xüsusən ailəmizə bəslənilən səmimi və ehtiramlı
münasibət mənim üçün çox qiymətlidir”.
Verilişin aparıcısı Emmanuil Süleymanov vurğulayıb ki, Rəşid Məcidovun arzusu dekabrın 19-da həyata
keçəcək: Rəşid Behbudov ailəsinin iştirakı və Səadət Şükürovanın rəhbərlik etdiyi “Odlar yurdu” İsrailAzərbaycan truppasının dəstəyi ilə İsraildə ilk dəfə təntənəli gecə olacaq: teatr kompozisiyaları, Rəşid Behbudov
ailəsinin dostlarının, habelə əslən Azərbaycandan olan İsrail müğənnilərinin – Manuel İsakovun, Xava Dolevin
və Tomer Əliyevin çıxışları bir-birini əvəzləyəcək. Rəşid Behbudov zirvəsini nə sağlığında, nə də həyatdan
köçəndən sonra heç kəs fəth edə bilmədi. Onda həqiqi artistizm, lirizm, qəlbi riqqətə gətirən müqayisəyəgəlməz
ilahi səs vəhdət təşkil edirdi və bu baxımdan Rəşid Behbudovun tayı-bərabəri yoxdu! ”Odlar Yurdu” İsrailAzərbaycan truppası Rəşid Behbudov yaradıcılığının bütün pərəstişkarlarını dekabrın 19-da İsrailin Netanya
şəhərinin Mədəniyyət Mərkəzində təntənəli gecəyə dəvət edir.
“Birinci Radio” dinləyiciləri üçün bir saat ərzində Rəşid Behbudovun repertuarından “Azərbaycan”,
“Vətən”, “Lalələr”, “Sənin qara gözlərin”, “Sənə də qalmaz”, “Aylı gecələr”, habelə “Arşın mal alan”
filmindən mahnılar səslənib.
AZƏRTAC, 16 dekabr 2015
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Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan nümayəndəliyinin eksperti Ian Hodges və yerli
ekspertlərlə görüş keçirilmişdir
Dekabrın 17-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan
nümayəndəliyinin eksperti Ian Hodges və yerli ekspertlərlə görüş keçirilmişdir. Görüşdə xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların miqrasiya ilə bağlı qarşılaşdığı problemlər geniş müzakirə olunmuşdur.
17 dekabr 2015
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Bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan
nümayəndəliyinin eksperti Ian Hodges və yerli ekspertlərlə görüş keçirilib
Bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Azərbaycan
nümayəndəliyinin eksperti Ian Hodges və yerli ekspertlərlə görüş keçirilib. Ian Hodges hazırda “Azərbaycanda
miqrasiya və sərhəd idarəçiliyi üzrə potensialların gücləndirilməsi” layihəsinə rəhbərlik edir. Layihənin əsas
məqsədi xaricdə yaşayan azərbaycanlıları miqrasiya məsələləri ilə bağlı maarifləndirmək və təlimatlandırmaqdır.
Görüşdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların miqrasiya ilə bağlı qarşılaşdığı problemlər geniş müzakirə olunub.
Beynəlxalq Miqrsaiya Təşkilatının nümayəndələrinə qurumun fəaliyyəti, hazırda dünyanın 50 ölkəsində 50
milyona yaxın azərbaycanlının yaşaması, bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları barədə məlumat
verilib. Bildirilib ki, yaşadıqları ölkələrdə müxtəlif cəvmiyyət və təşkilatlarda birləşən azərbaycanlılar miqrasiya
məsələləri, həmçinin, hər hansı problemlə qarşılaşdıqda ilk növbədə diaspor təşkilatlarına müraciət edir. Diaspor
təşkilatları isə lazımi sənədlərin hazırlanması üçün miqrantları konsulluq və səfirliklərə yönləndirməkdə yardım
göstərir. Hazırda əsasən Rusiya, eləcə də digər MDB ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın miqrasiya problemləri
ilə qarşılaşdığı qeyd olunub.
Beynləxalq Miqrasiya Təşkilatının eksperti Ian Hodges Dövlət Komitəsinin müxtəlif ölkələrdəki səfirlik və
konsulluq şöbələri ilə əməkdaşlığını yüksək qiymətləndirib. Rəhbərlik etdiyi layihə barədə məlumat verən
beynəlxalq ekspert bildirib ki, layihənin birinci mərhələsində xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün sadə dildə
yaddaş kitabçasının hazırlanması nəzərdə tutulub. İşlək sənəd kimi istifadə olunacaq kitabda notarius, viza,
pasport, leqallaşdırma, fövqəladə vəziyyətlərlə əlaqədar məsələlər öz əksini tapacaq. Layihənin ikinci
mərhələsində isə Xairci İşlər Nazirliyinin Konsulluq İdarəsinin əməkdaşları üçün təlimlər keçiriləcək.
Gələcəkdə bu məsələlərlə bağlı Əlaqələndirmə Şurasının yaradılması və bu Şuranın dövlət qurumları ilə sıx
əməkdaşlığı planlaşdırılır. Müzakirələr zamanı sənədin hazırlanması ilə əlaqədar müxtəlif dövlət qurumlarının
nümayəndələrindən ibarət işçi qrupun yaradılması təklif olunub. Sonda məsələ ilə bağlı Dövlət Komitəsində
növbəti görüşün 2016-cı ilin əvvəllərində keçirilməsi planlaşdırılıb.
17 dekabr 2015
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Rusiya paytaxtında azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin görüşü keçirilib
Aydın Mirzəzadə:"Rusiya-Türkiyə münasibətləri normallaşandan sonra Kreml
bu addımına görə peşman olacaq"
Dənizdə həlak olan neftçilərin xatirəsi yalnız ölkəmizdə deyil, dünyanın müxtəlif ölkələrində
yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən anılır. ASGA Rusiya nümayəndəliyinin sədri Toğrul Allahverdilinin
verdiyi məlumata görə baş verən faciə Rusiyada yaşayan həmvətənlərimizi də yasa boğub. Moskvada yaşayan
yüzlərlə insan Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyin binasına gələrək itkin neftçilərimizi qərənfillərlə anıblar.
Əksəriyyəti ÜAK, AMİİF və ASGA üzvləri və Moskvada təhsil alan Azərbaycanlı tələbələrdən ibarət olan
mərasim iştirakçıları səfirlik binası qarşısına qərənfillər qoyaraq itkin düşən neftçilərimizin xatirəsini gözyaşları
və dualarla anıblar.
Səfirliyin binası qarşısında şamlar yandırılıb. Aksiyada iştirak edənlər arasında digər millətlərin
nümayəndələri də olub. Səfirliyin müşaviri Vüqar İmaməliyev ÜAK icraçı direktoru İlqar Hacıyev gənc diaspor
rəhbərləri Şamil Tağıyev və Toğrul Allahverdili çıxış edərək aksiya iştirakçılarına Azərbaycan xalqı ilə
həmrəylik nümayiş etdirdikləri üçün təşəkkür ediblər. Rusiya Azərbaycan Dostluq Mərkəzinin direktoru
Natalya Krasovskaya Rusiya cəmiyyətinin də Azərbaycan xalqı ilə birlikdə kədərləndiyini bildirib. Natalya
Krasovskaya bildirib: "Bir insan kimi böyük bir dövlət də acılı günlərdə özünü tək hiss etməməlidir, ona görə də
bu gün biz burdayıq". "Erməni soyqırımı"nın inkarına görə cinayət məsuliyyətini nəzərdə tutan qanun
layihəsinin Rusiya Dövlət Dumasına təqdim olunması, bu ölkədəki Azərbaycan diasporunun ciddi
narazılıqlarına səbəb olub. Rusiya Dumasında baxılan sənədlə bağlı fikirlərini bölüşən millət vəkili Fazil
Mustafa bu qanun layihəsinin müzakirəsini axmaq addım hesab edir: "Bu axmaq bir qanun layihəsidir. Çünki
Fransada da bu qanunu qəbul ediblər. Bu qanun hüquqi məntiqə sığmayan bir addım oldu. Hər halda bu,
Rusiyanın özünün bizimlə olan münasibətinə zərbə gətirəcək addımdır. Deməli, Rusiya bizim üçün güvənilən
dövlət olmadığını, qonşuluq, dostluq münasibətlərinə hər zaman xoş münasibət bəsləməyən dövlət olduğunu
təsdiqləyir. Sənəd tam olaraq bizim ziddimizə hesablanıb. Hər halda bu isterika ilə qəbul olunan bir
addımdır". Deputat buna cavab olaraq Türkiyənin də bu formada addım ata biləcəyini söyləyib: "Türkiyə də
Çərkəz soyqırımı məsələsini gündəmə gətirə bilər. Rusiya çoxlu sayda çərkəzin, çeçenlərin məhv edilməsi
üçün addımlar atıb. Buna görə də bu məsələni gündəmə gətirmək, Rusiyanı siyasi cəhətdən rahatladacaq addım
olar bilər, amma məntiq cəhətdən Rusiyaya xeyir gətirəcək addım olmayacaq". Fazil Mustafa bu qanun
layihəsilə bağlı azərbaycanlıların Rusiyada münasibət bildirməli olduğunu söyləyib: "Məsələyə Rusiyada
da münasibət ortaya qoyulmalı və bunun yanlış addım olduğu rəsmi Kremlə bildirilməlidir. Rusiya bunun
zərərini daha çox görəcək. Münasibətləri bu qədər hədsiz mürəkkəbləşdirmək Rusiyanın faydasına olmayacaq.
Biz buna qəti etirazımızı bildirəcəyik. Necə Fransaya bildirdik ki, onlar belə qanunu qəbul etməklə səhv
ediblər. Biz bu anormallığa da etiraz edəcəyik. Rusiyadakı diaspor da ölkənin qanunvericiliyi çərçivəsində
buna etiraz etməlidirlər. Azərbaycan Milli Məclisində də bunun arzuolunmazlığını diqqətə çatdıracağıq". YAPın İcra Katibliyinin Siyasi təhlil və proqnozlaşdırma şöbəsinin müdiri, millət vəkili Aydın Mirzəzadə isə
hesab edir ki, bu qanun layihəsi qəbul olunarsa, Rusiya ən böyük səhvini buraxar: "Mən hesab edirəm ki, əgər
bu qəbul olunarsa, Rusiyanın buraxdığı ən böyük strateji səhv olar. Rusiyanın müəyyən məsələləri zamanın
ixtiyarına buraxmaq əvəzinə embarqolar qoyması, viza rejiminin bərpası, indi isə heç bir real məntiqə
söykənməyən qanun qəbul edilməsinə cəhdi səhv addımdır. Rusiyanın qədim dövlətçilik ənənələri var. Onun bu
səhvini isə başa düşmək olmur". Aydın Mirzəzadə hesab edir ki, qanun layihəsi qəbul olunsa, Rusiya-Türkiyə
münasibətləri normallaşandan sonra Kreml bu addımına görə peşman ola bilər: "Müəyyən dövrdən sonra
Rusiya- Türkiyə arasındakı gərginlik götürüləcək, o zaman Rusiya bu məsələyə görə əlbəttə çox böyük
narahatçılıq keçirəcək, peşman olacaq. Siyasət təmkinlilik, qonşuluq münasibətini göstərmək, diplomatik
məharət tələb edir. Bu qanun layihəsinin arxasında bir çox məsələlər dura bilər. Bunu zaman göstərəcək. Rusiya
milli maraqlarını və özünün fövqəldövlət nüfuzunu qoruyub saxlamalı və bu səviyyəyə enməməli idi. Erməni
millətçiliyi uduzandan sonra, Rusiya bunun ağrısını çəkəcək. Rusiyanın həm rəsmi və həm də siyasi qurumları
bilirlər ki, Azərbaycan-Türkiyə ilə yaxın siyasi müttəfiqdir, yaxın dostluq-qardaşlıq münasibətləri var, həmişə
də bir yerdədirlər. Bunu bir daha Türkiyə baş nazirinin Bakıya səfəri sübut etdi". Aydın Mirzəzadə
Azərbaycanın Rusiyadakı diasporuna da çağırış edib: "Azərbaycanın diaspor üzvləri eyni zamanda Rusiya
Federasiyasının vətəndaşlarıdır. Ona görə də onların Rusiyada qəbul edilən istənilən qanuna, istənilən
məsələyə münasibətləri olmalıdır. Mən sübhə etmirəm ki, orada yaşayan azərbaycanlılar buna etiraz edəcəklər.
Mən Rusiyada yaşayan azərbaycanlıları Rusiyanın qanunları çərçivəsində Rusiya hakimiyyət orqanlarına bu
qanun layihəsi ilə bağlı etiraz etməyə, məsələni Rusiyanın dövlət xadimlərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin
diqqətinə çatdırmağa çağırıram".
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Sankt-Peterburq Millətlər Evinin Gənclər Şurasının iclası keçirilib. İclasda Şura üzvlərinin yekdil qərarı
ilə Zakir Nəbizadə Şuranın sədri seçilib. Milliyətcə azərbaycanlı olan Z. Nəbizadə şəhərin ictimai həyatında
fəaliyyəti ilə tanınmaqla yanaşı, 2010-cu ildən Sankt-Peterburqda Azərbaycan diasporunun Gənclik Qollarına
rəhbərlik edir. Onun rəhbərliyi ilə şəhərdə minlərlə insanın toplandığı xeyriyyə konsertləri, irimiqyaslı müxtəlif
xarakterli layihələr təşkil olunub. Bundan əlavə Zakir Nəbizadə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, fəal
gənclərimizi vahid amalda birləşdirən Azərbaycan Beynəlxalq Alyansı adlı gənclər platformasının
həmtəsisçilərindəndir. Qeyd edək ki, Sankt-Peterburqdakı Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyət Şurasının
nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Birliyi özündə gənclərin intellektual və fiziki istiqamətlərinin
inkişafı bölmələri ilə fəaliyyət göstərir. Belə ki, əsas məqsədi yerli azərbaycanlı gənclərin cəmiyyətə
inteqrasiyası ilə yanaşı, Birlik Sankt-Peterburqda 2011-ci ildə döyüş idman bölməsi və 2012-cil ildən isə
Azərbaycan tarixi üzrə dərslərə başlayıb. Bundan əlavə "Bazar günü" məktəbləri diasporun inkişafında mühüm
rol oynamaqda və burada əsasən azərbaycandilli və mədəniyyətimizin əsasları dərsləri keçirilməkdədir. Onu da
xüsusi qeyd etmək istərdik ki, Sankt-Peterburq Millətlər Evinin Gənclər Şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən
Gənclər Məclisində şəhərdə yaşayan bir çox xalqların fəal gəncləri təmsil olunur. Bu da özlüyündə Azərbaycan
həqiqətlərinin və mədəniyyətinin digər xalqlara da təbliğ olunmasında unikal platforma sayılır. Rusiya
paytaxtında Moskva və Moskva vilayətinin azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin görüşü keçirilib.
Rusiyanın Azərbaycan İcması Evində keçirilən görüşdə Azərbaycan diasporunun problemlərinə dair aktual
məsələlər müzakirə olunub.
Tədbirdə çıxış edən Moskva vilayətində azərbaycanlıların Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri
Qalib Ağayev Rusiyadakı bütün Azərbaycan təşkilatlarının ölkədə eyni səviyyədə təqdim olunmalı olduğunu
söyləyib. O, bugünki tədbirin çox əhəmiyyətli olduğunu qeyd edib: "Son 20 ildə ilk dəfədir ki, Rusiyadakı
əksər azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərləri bir masa arxasında əyləşib. Hazırda Rusiyadakı Azərbaycan
diaspor təşkilatları müalicəyə ehtiyacı olan xəstə adama bənzəyir. Diasporumuzun sağalması çox uzun və
ağır prosesdir. Bu prosesdə Rusiyanın bütün azərbaycanlı birlikləri iştirak etməlidirlər". Azərbaycanın
Rusiyadakı səfirinin müavini Qüdsi Osmanov isə çıxışında Rusiyadakı Azərbaycan icmasının fəaliyyəti
məsələsinə toxunub. O, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) yaradılan zaman Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin bütün azərbaycanlı təşkilatı ÜAK-ın yanında olmağa, birgə fəaliyyət
göstərməyə və bir-birinə dəstək verməyə çağırdığını vurğulayıb. Diplomat diaspor təşkilatlarının "birləşməsi"
sözünün bir sıra qüvvələr tərəfindən düzgün anlaşılmadığını və bunun icma daxilində spekulyasiyalara yol
açdığını qeyd edib: "Əvvəla burada "birləşmə" ideoloji anlayışdır, bütün diaspor təşkilatlarının birgə və
əlaqəli fəaliyyət göstərməsi üçün şərait və imkanın yaradılması deməkdir. Məhz ona görə də, Azərbaycan
İcması Evi yaradıldı, harada ki, bütün diaspor təşkilatları Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun ümumi
vəzifələrini yerinə yetirmək üçün fəaliyyətlərini konsolidasiya etməlidirlər. Heç bir mövcud təşkilatın ləğv
edilməsinə ehtiyac yoxdur". Qüdsi Osmanov azərbaycanlı təşkilatların birgə çalışması üçün diaspor rəhbərlərinə
Azərbaycan İcması Evində yerləşməyi təklif edib. ÜAK icraçı direktoru İlqar Hacıyev Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin qapılarının hər zaman bütün azərbaycanlıların üzünə açıq olduğunu söyləyib: "Konqres
azərbaycanlı təşkilatların bütün təşəbbüslərinə yardım etməyə hazırdır". Rusiya-Azərbaycan Mədəniyyət və
Həmrəylik Mərkəzinin icraçı direktoru Mehman Şükürov isə mərkəzin 6 ildə göstərdiyi uğurlu fəaliyyətdən
danışıb. O, bütün təşkilatların birgə fəaliyyəti üçün ilk növbədə diaspor adını şər və böhtanlardan təmizləməyin
vacib olduğunu söyləyib. "Azərbaycan" cəmiyyətinin rəhbəri Oktay Hüseynov diasporumuzun potensialının
böyük olmasına baxmayaraq, Rusiyada digər icmalardan geri qaldığını bildirib. O, diaspor rəhbərlərini
Rusiyanın ictimai həyatında daha fəal iştirak etməyə çağırıb. "Şəhriyar" Ədəbi Cəmiyyətinin üzvü, tarixçi Əşrəf
Hüseynov Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun yaranması tarixindən və formalaşması mərhələlərindən söhbət
açıb. Tarixçi alim Azərbaycan diasporunun bir ideya ətrafında birləşməsinin Rusiyadakı azərbaycanlıların
həyatında yeni mərhələ olduğunu söyləyib. Moskva Dövlət Beynəlxalq Əlaqələr Universitetinin azərbaycanlı
müəllimi, professor Abuzər Bağırov isə diasporun daxilində Rusiyadakı Azərbaycan icmasının həyatında
fəal iştirak edəcək elm adamlarından ibarət cəmiyyətin yaradılmasını təklif edib. Tədbirdə çıxış edən "Nicat"
Azərbaycan İrisinin İntibahı Cəmiyyətinin məsləhət şurasının üzvü Afaq Şıxlı, "İRS" jurnalının baş redaktoru
Musa Mərcanlı, ÜAK-ın Moskva vilayəti regional bölməsinin icraçı direktoru, Xalqlar Dostluğu Fondunun sədri
Araz Mürsəliyev, ÜAK Moskva regional bölməsinin icraçı direktoru, "RVAK" Fondunun rəhbəri Şamil Tağıyev
Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının Azərbaycan İcması Evinin damı altında birləşməsinin böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyinin və bunun diasporumuzun yüksək səviyyədə inkişafı üçün uğurlu addım olduğunu qeyd
ediblər. Qeyd edək ki, tədbirdə Moskva və Moskva vilayətinin azərbaycanlı diaspor təşkilatlarının rəhbərlərinin
görüşünün hər ay keçirilməsi qərara alınıb.
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Azərbaycanı dünyada təbliğ edən həmvətənlərimiz
"Azərbaycanı dünyada sülhə xidmət edən bir təşkilatda təmsil etmək mənim üçün bir qürurdur"
O, Şərq mənəviyyatlı Qərb təfəkkürlü bir insan olmaqla bir növ Azərbaycan düşüncəsini özündə əks
etdirib. Çünki Azərbaycan da Şərqlə Qərbin kəsişmə nöqtəsində yerləşdiyindən birinin fəlsəfəsini,
mənəviyyatını, digərinin isə məntiq və düşüncəsinin daşıyıcısıdır. Söhbət tanınmış alim Bəxtiyar Siracovdan
gedir. Bəxtiyar Tahir oğlu Siracov 1957-ci il oktyabrın 21-də Bakıda anadan olub. Atası Tahir Siracov keçmiş
Ali Partiya Məktəbinin məzunu olduqdan sonra bir neçə partiya təşkilatlarında işləyib. Anası Mehparə xanım isə
Bakı Dövlət Universitetini bitirdikdən sonra orta məktəbdə fizika-riyaziyyat müəllimi kimi çalışıb. Bəxtiyar
Siracov 1974-cü ildə Bakının 82 saylı orta məktəbini bitirərək Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki
BDU) tətbiqi-riyaziyyat fakültəsinə daxil olub və 1979-cu ildə oranı müvəffəqiyyətlə başa vurub. Ondan sonra
Milli Elmlər Akademiyasının Kibernetika İnstitutuna təyinat alıb. Ordan da Moskvaya göndərilib. SSRİ Elmlər
Akademiyasının Hesablama Mərkəzinə ezam olunan Siracov 1980-81-ci illərdə Təkmilləşdirmə Proqramı
çərçivəsində tətbiq olunan kompüterləri mənimsəyərək elmi tədqiqat sahəsində fəaliyyətə başlayıb. 1982-ci ildə
Hesablama Mərkəzinin aspiranturasına daxil olaraq professor Viktor Bryabinin rəhbərliyi altında öz
tədqiqat işlərini davam etdirib. 1986-cı ildə Viktor Bryabinin təşəbbüsü ilə "SPEKTR" adlı layihəyə cəlb
olunub. 1990-cı ildə Moskvada namizədlik işini müdafiə edən B. Siracov fizika-riyaziyyat elmləri namizədi
alimlik dərəcəsi alıb. 1992-ci ildən isə həyatı Avstriya ilə bağlıdır. 1995-ci ildən İ-NET firmasında işə başlayan
azərbaycanlı alim həmin vaxtdan bu günədək Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentlikdə çalışır. Qeyd edək
ki, Bəxtiyar Siracov 17 ildir ki, Beynəlxalq Atom Agentliyində (MAGATE) Azərbaycanı təmsil edir. O,
hələlik orda çalışan yeganə həmvətənimizdir. Onun barəsində cəmi bir proqram hazırlanıb. Xəzər televiziyasının
"Vətənimdir Azərbaycan" layihəsinin ilk qəhrəmanlarından olan alim onu Avstriyaya aparan yollar haqqında
bunları deyib: "Moskvadakı rəhbərim Viktor Qryabinə çox minnətdaram.
Onun sayəsində informatika elminin sirlərinə yiyələnmişəm. O məni 1992-ci ildə Vyanaya dəvət etdi. Özü
o zaman MAGATE-də çalışırdı. 3 il onun rəhbərliyi altında çalışdım. Sonrada özüm bəxtimi sınamaq
məqsədiylə MAGATE-yə işə düzəlmək üçün ərizə verdim. Görünür qismət imiş, 1995-ci ilin may ayında mən
Bakıda idim və zəng vurub dedilər ki, sizi işə qəbul etmişik. İyun ayında yenidən ora döndüm". Nüfuzlu alim
hazırda agentlikdə kompüter proqramları təminatı şöbəsinin rəhbəridir. Qeyd edək ki, bəzi nominasiyalarda
Nobel mükafatı fərdi şəxslərə deyil, bütövlükdə bir komandaya verilir. İqtisadiyyat, fizika və kimya üzrə
mükafatlandırma aparılarkən bu hallar müşahidə olunur. Bu zaman Beynəlxalq Nobel Komissiyası həmin
komandanın bərabər gördüyü işi qiymətləndirərək, onlara ümumi mükafat təqdim edir. Qazanılan pul mükafatı
da komanda üzvləri arasında bölüşdürülür. 2005-ci ildə Nobel sülh mükafatı uğurlu işlərinə və dünyada
sülhün təminatına görə Siracovun çalışdığı Agentliyə verilir. Mükafatın təqdim olunduğu komandada əsas
fiqurlardan biri də Azərbaycan alimi olub. Beləliklə, Bəxtiyar Siracov qrup halında da olsa, bu mükafata layiq
görülən ilk və hələlik yeganə azərbaycanlı kimi tarixə düşüb. Bu barədə alimin öz fikirləri də maraqlıdır: "Bizim
təşkilatın dünyada sülhün təmin olunmasında əvəzsiz rolu var və bu rol da 2005-ci ildə Nobel mükafatının
verilməsi ilə nəticələndi. Beynəlxalq Nobel Komissiyası bizim işimizi dəyərləndirib və Nobel Sülh
mükafatı ilə təltif edib. O mükafat bizə də şamil edilir. Siyahı uzundur. Çünki hamımız sülh prosesinin
qorunmasında çox zəhmət çəkmişik. Mən də fəxr edirəm ki, bir azərbaycanlı kimi adım o siyahıda var.
O zaman Azərbaycanın adının çəkilməsi və dünyada sülhə xidmət edən bir təşkilatda onun da
nümayəndəsinin olması təbii ki, mənim üçün bir qürurdur". "Elmin vətəni olmur", deyirlər. Çünki elm özüözlüyündə bəşəriyyətə xidmətdir. Ancaq alim heç vaxt öz mənsub olduğu milləti, "çıxdığı qını" unuda
bilmir. Elmə, yəni bəşəri düşüncəyə xidmət etsə də, ruhu həmişə anadan olduğu vətənlə bağlı olur. Bəxtiyar
Siracov üçün də Azərbaycan bu anlamı daşıyır: "Vətənlə bağlılığım daim olub. Mən həmişə azərbaycanlı kimi
yaşamışam. Azərbaycanlı kimi hərəkət etmişəm. Burda da ölkəmizin səfirliyi, diaspor ilə əlaqələrimiz var və
mədəni tədbirlərə gedirəm. Görkəmli sənətkarlarımız burda konsert verir və mən də iştirak edirəm. Yoldaşlarla
görüşür, Azərbaycanla bağlı məsələləri müzakirə edirik. İki ildən bir də özüm vətənə gedir, qohumlarla
görüşürəm. Amma narazı olduğu məqamlar da var. 17 ildir ki, mən burdayam amma hələ də görməmişəm ki,
Azərbaycandan ərizə verib burda işləməyə gələnlər olsun. Burda çox böyük imkanlar var. Həmyerlilərimiz də
bundan istifadə etsələr, yaxşı olar. Vətənə bağlılıq bizim qanımızdadır. Bu, doğulduğumuz gündən bizə
verilən tərbiyədən irəli gəlir. Hara getsək, Azərbaycan ürəyimizdədir. Mən 17 ildir burdayam, amma hələ də
Azərbaycan vətəndaşıyam, pasportumu saxlamışam. Mən evdə xüsusi antena qurmuşam ki, Azərbaycan TVlərini tuta bilim. Televiziyaya böyük zövqlə baxıram". Vyananın mərkəzi parklarının birində Azərbaycan
səfirliyi tərəfindən dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin abidəsi qoyulub. Məhz, bu səbəbdən yorucu iş gününün
sonunda alim hər dəfə o parka gedərək abidəyə baxır.
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Söhbətlərində qeyd edir ki, hər dəfə Avstriya vətəndaşları bu heykəlin yanından keçərkən, ayaq saxlayıb
bəstəkar haqında məlumatları oxuyurlar. Evindəki pianoda da çox vaxt Üzeyirin bəstələrini ifa edir. Həmçinin
Agentlik tərəfindən Nobelin ona şamil olunduğunu bildirən diplom da o pianonun üzərindədir.
Azərbaycanlıların son illərdə diaspor fəaliyyətində daha aktiv olmaları, istedadlı, savadlı və bacarıqlı
gənclərimizin xarici ölkələrdən xoş xəbərlərinin gəlməsi haqqında xeyli sayda məlumatlar gəlməkdədir. Bu
günlərdə bu xəbərlər arasında daha çox diqqət çəkəni isə Misirdə yaşayan bir azərbaycanlı uşağın uğurları
haqqında yayılan məlumatlardır. Atası misirli, anası azərbaycanlı olan Sandi adlı bu istedadlı uşaq 6 dil bilir,
musiqi təhsili var və pianoda klassiklərin əsərlərini ifa etməyi bacarır (bir sıra musiqi yarışlarında mükafatlar
alıb), üzgüçülük üzrə Misirdə mükafatlar qazanıb. Bir çox bacarıqları ilə seçilən Sandi Salim haqqında məlumat
verən onun anası Sədaqət Əli Əşrəf deyir ki, Sandi Misirdə yerləşən bir sıra səfirliklərdə keçirilən tədbirlərə də
dəvət alır və öz bacarıq və istedadına görə artıq uşaq yaşından Qahirədə diqqət mərkəzinə düşə bilib: "O,
Misirdə təşkil olunan Azərbaycanla bağlı tədbirlərin birini də buraxmır.
Türkiyənin, Çinin və digər ölkələrin Misirdəki səfirindən də mükafatlar alıb. Bütün bunlar onun istedad
və bacarıqlarına görədir. Hər sahədə aktivdir, Azərbaycan rəqslərini səfirliklərin tədbirlərində ifa edir.
Üzgüçülük üzrə isə Misirdə keçirilən yarışlarda dəfələrlə mükafatçılar sırasına düşə bilib. Sandi 6-cı sinfə keçir
və Misirdə də deyirlər ki, bu yaşda 6 dil bilməsi eyni vaxtda bir neçə sahədə uğurları sıralaması bu
uşağın vunderkind olmasından xəbər verir. Getdiyi bütün tədbirlərdə də Azərbaycan bayrağını əlindən əskik
etmir. Məni daha çox sevindirən də elə budur. Sandi haqqında dəfələrlə Misir mətbuatı yazsa da, çox istərdim
bu istedadlı uşaq barəsində Azərbaycan mətbuatı da məlumatlı olsun. "Diplomatiya", "Alaadin" uşaq jurnalı və
digər Misir mətbu orqanlarında onun haqqında məqalələr çap olunub. Təkcə üzgüçülük və musiqi yarışları
deyil, Misirdə rəsm üzrə müsabiqədə birinci yerə çıxmasından sonra o rəsmə də böyük maraq göstərib və
qumla rəsm çəkməyi öyrənib. Onda bu maraq Avropa Oyunlarının bağlanış mərasimində olan göstərişdən sonra
daha da artdı". Qeyd edək ki, Sandi İngiltərənin "Royal Music" Akademiyasının Misirdəki filialını bitirib,
hazırda isə piano üzrə magistraturada oxuyur. 6 dil azərbaycan, ərəb, rus, ingilis, fransız və türk dillərində
sərbəst danışan Sandi yeni dil öyrənəcəyini deyir və gələcəkdə həkim olmaq istəyir. O, gələcəkdə
Azərbaycanda yaşamaq və öz istedad və bacarıqları ilə Azərbaycandan parlamağı arzu edir. Şimali Kiprin
Güzelyurt şəhərində yerləşən Güzelyurt İdman Mərkəzində "Bodybuilding və fitness" üzrə yarış keçirilib.
Magosa şəhərində yerləşən Doğu Akdəniz Universitetinin tələbəsi həmyerlimiz Şıxəli Mərdanlı yarışın
çempionu olub. O, Azərbaycan bayrağını Şimali Kiprdə qürurla dalğalandırıb. ABŞ-da yerləşən Ronald
Reyqan Binası və Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində (Ronald Reagan building and International Trade Center)
"Winternational" adlı 4-cü İllik Səfirlik Sərgisi keçirilib.
Ticarət Mərkəzləri Assosiasiyası (Trade Center Management Associates) tərəfindən maliyyələşdirilən
tədbirdə əsasən Vaşinqtonda akkreditə olunan diplomatik korpusun yüksək vəzifəli nümayəndələri, ABŞ KİVlərinin nümayəndələri, sadə vətəndaşlar, habelə Azərbaycan icmasının təmsilçiləri də daxil olmaqla, təxminən
2500-3000 nəfər iştirak edib. Vaşınqtonda akkreditə olunan 35-dən çox səfirliyin nümayiş etdirdiyi rəngarəng
mədəniyyət nümunələri və müxtəlif milli adət-ənənələrin təcəssümü olan əşyalar böyük maraq doğurub.
Yarmarkanın ölkəmiz üçün ayrılan stendinin tərtibatında Azərbaycanın qədim tarixi abidələrini, müasir
infrastrukturunu və turizm potensialını özündə əks etdirən şəkillərdən istifadə olunub. Burada milli
mətbəximizin nümunələri, xalçalar, suvenirlər, Azərbaycan haqqında buklet və kitablar nümayiş etdirilib. Qeyd
etmək lazımdır ki, Azərbaycan stendi daha çox tamaşaçı toplayan stendlərdən biri olub. Sərginin açılışında çıxış
edən Ticarət Mərkəzləri Assosiasiyasının prezidenti Con P. Dryu (John P. Drew) tədbirin əsas məqsədinin
Vaşinqton ictimaiyyətini dünya ölkələrinin mədəniyyət və adət-ənənələri barədə məlumatlandırmaq olduğunu
bildirib.
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Azərbaycan Avropanın enerji təchizatının şaxələnməsində əhəmiyyətli rol oynayır
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü nəzərə alaraq həll edilməlidir
Latviya parlamentinin komitə sədri simvolik mənada Azərbaycanı təmsil edəcək peşəkar xokkey klubu
yaradıb. Latviya parlamentinin İqtisadiyyat, kənd təsərrüfatı, ətraf mühit və regional siyasət komitəsinin sədri,
babası azərbaycanlı olan Roman Naudinş bildirib ki, o, siyasi fəaliyyətindən başqa peşəkar xokkeyçi olduğu
üçün bu qərarı verib. Komitə sədri qeyd edib ki, Azərbaycan diasporunun dəstəyi ilə yaradılan komandada
peşəkar liqada təmsil olunmuş xokkeyçilər yer alıb. Klubun bayrağında Azərbaycanın simvolu olan buta və
bayrağımız əks olunub. Komandanın kapitan olan R. Naudinş qeyd edib ki, tezliklə komandanın rəsmi təqdimatı
olacaq və bu mövsüm yarışlara qatılacaq. O, gələcəkdə klubun dünya arenasında çıxış edəcəyini
planlaşdırdıqlarını bildirib. Qeyd edək ki, "APA Holding"in Azərbaycanın Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi
ilə birgə reallaşdırdığı "Sərhəddənkənar azərbaycanlılar" adlı layihə çərçivəsində Şərqi Avropa ölkələrində
görüşlər keçirilir. Vilnüsda Geosiyasi Araşdırmalar Mərkəzinin hazırladığı "Dağlıq Qarabağ münaqişəsi: nizama
salınma yolları" kitabının təqdimatı keçirilib. Kitab Litva və ingilis dillərində nəşr edilib. Mərasimdə Mərkəzin
rəhbəri Qreta Tuçkute, Azərbaycanın Litvadakı səfiri Həsən Məmmədzadə, Litva-Azərbaycan Parlamentlərarası
Dostluq Qrupunun rəhbəri Yuras Pojela, ekspertlər, azərbaycanlı gənclər və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər. Qreta Tuçkute kitab haqqında məlumat verərək bildirib ki, nəşrdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
kökləri, Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulması faktları, habelə münaqişənin dinc
yolla nizama salınması məsələləri nəzərdən keçirilib. Azərbaycanın Litvada səfiri Həsən Məmmədzadə çıxış
edərək bildirib ki, litvalıların münaqişə barədə təsəvvürlərinin necə dəyişməsini tədqiq etmələrindən, Xocalı
qırığını ilə 1991-ci il 13 yanvar faciəsi arasında paralel aparmalarından məmnundur. Vilnüs Universitetinin
doktorantı, jurnalist Viktor Denisenko təsdiqləyir ki, azərbaycanlılar qlobal məkanda özləri üçün unudulmaz
hadisələri litvalılardan daha yaxşı işıqlandırırlar. Böyük Vitautas Universitetinin doktorantı və tarixçi Kristina
Petrauske bildirib ki, litvalılar tərəfindən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi anlayışı iyirmi il ərzində dəyişib. O,
1991-1992 və 2013-cü illərin ölkə mətbuatını izləyib. 2013-cü ili ona görə seçib ki, həmin ildə Seymdə
əsası qoyulan, Dağlıq Qarabağ ilə dostluq münasibətlərini dəstəkləməyə yönələn parlament qrupu Dali
Kuoditenin rəhbərliyi altında ictimai məkanda debatlar keçirməyə çağırış edib.
K.Petrauskenin sözlərinə görə, keçən əsrdə münaqişənin qızğın vaxtında informasiyanın böyük hissəsi
Ermənistanı dəstəkləyən tərəfdən daxil olub. İyirmi ildən sonra məqalələrin əksəriyyətində Azərbaycan
dəstəklənir. Hazırda Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini söyləyənlər marginal qrupdur və onların mövqeyi Litvanın
xarici siyasətinə ziddir. Eyni zamanda Azərbaycan Litva mətbuatında "qəddar müsəlman" ölkəsindən "öz
torpaqlarının birləşməsi və vətəndaşlarının təhlükəsizliyi uğrunda mübarizə aparan" dövlətə çevrilib. Doktorant
qeyd edib ki, Ermənistan Dağlıq Qarabağ haqqında dediklərini dəyişməyib, eyni zamanda Azərbaycanın
ritorikası daha incə olub, Ermənistanın qəddarlığını işıqlandırmaqdan öz imicini yüksəltməyə, münaqişəli
regionun Azərbaycanın tərkib hissəsi olduğunu qəbul edən beynəlxalq qərarı işıqlandırmağa keçid başa çatıb.
Bu cür yanaşma litvalı oxucular üçün qəbul ediləndir. Avropa İttifaqı Mikolas Remeris adına Hüquq və
Beynəlxalq Hüquq İnstitutunun professoru, Yustinas Jilinski qeyd edib ki, ərazi münaqişələri Sovet İttifaqı və
Yuqoslaviya dağılan zaman ən qanlı xarakterə malik olub. Akademikin sözlərinə görə, zorakılıqdan yaxa
qurtarmaq, insan haqlarını təmin etmək üçün beynəlxalq hüquq prinsiplərini rəhbər tutmaqdan başqa yol yoxdur.
Yuras Pojela da oxşar halların baş verməsinin qarşısının alınması üçün müvafiq tədqiqatların vacibliyini qeyd
edib. Postsovet məkanında dondurulmuş münaqişələr, o cümlədən Dnestryanı, Abxaziya, Cənubi Osetiya kimi
münaqişələr onsuz da çoxdur.
General Yonas Jyamaytis adına Litva Hərbi Akademiyasının müəllimi Laura Kirvelite bildirib ki,
danışıqların irəliyə getməməsinin əsas səbəbi münaqişə aparan tərəflərin sərt mövqeyidir. Münaqişə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü nəzərə alaraq həll edilməlidir. "Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi", "Alman
Cəmiyyəti", "Alman-Azərbaycan Forumu" və Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyin təşkilatçılığı ilə Berlində
mötəbər sərgilərin keçirildiyi Avropa İnformasiya Mərkəzində "Azərbaycan- Almaniya əlaqələrinin tarixi və bu
günü" adlı müzakirə axşamı keçirilib. Tədbirə qatılan yüzə yaxın iştirakçını salamlayan "Alman Cəmiyyəti"nin
direktoru Andreas Appelt rəhbərlik etdiyi təşkilatın sərgi məkanında Azərbaycan-Almaniya münasibətlərinə
həsr olunan müzakirələrin keçirilməsindən məmnunluğunu ifadə edib. Andreas Appelt həmçinin tədbirdə
nümayiş olunan "Azərbaycanda alman izləri" fotosərgisinin ərsəyə gəlməsi üçün fotoşəkilləri təqdim edən
Heydər Əliyev Fonduna minnətdarlığını bildirib. Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı fövqəladə və
səlahiyyətli səfiri Pərviz Şahbazov Almaniya ilə Azərbaycan arasındakı çoxşaxəli münasibətlərin tarixi və
hazırki vəziyyətinə dair məlumat verib.
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Səfir dövlət başçısı İlham Əliyevin Almaniyaya həyata keçirdiyi səfərin ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin inkişafına mühüm töhfə olduğunu bildirib. "Alman-Azərbaycan Forumu"nun sədri, keçmiş
dövlət katibi Hans-Eberhard-Şlayer çıxış edərək Azərbaycanın Almaniya üçün əhəmiyyətli tərəfdaş olduğunu
vurğulayıb, ölkəsinin Azərbaycanla əlaqələrin daha da genişlənməsində maraqlı olduğunu qeyd edib.
"Azərbaycan Tələbə Şəbəkəsi"nin icraçı direktoru İbrahim Əhmədov Azərbaycan və Almaniya xalqlarını
birləşdirən mədəni bağlardan bəhs edərək bildirib ki, hər iki xalqın mədəniyyətində ortaq dəyərlər kifayət
qədərdir və bu dəyərlər xalqlarımızın sülh və dostluq şəraitində yaşamasını aşılayır. Daha sonra Berlin
Humboldt Universitetinin "Azərbaycan tarixi" kafedrasının müdiri prof. Eva-Maria Aux Azərbaycanda alman
koloniyalarının salınması, almanların Azərbaycanda buraxdıqları irs və bu irsin qorunub saxlanması üçün
görülən işlər barədə məruzə ilə çıxış edib. Prof. Aux bildirib ki, Azərbaycan xalqının həyatında tarixi bir
dəyər olan multikulturalizmvə bu gün də davam etdirilən tolerantlıq siyasəti sayəsində Azərbaycanda müxtəlif
mədəniyyətlərin və dinlərin sərbəst şəkildə mövcud olması və inkişaf etməsinə hər zaman münbit şərait olub.
Çıxışlardan sonra Almaniya Bundestaqının deputatları-Avropa İttifaqı məsələləri komitəsinin sədri Qunter
Krixbaum, Almaniya-Cənubi Qafqaz parlament qrupunun üzvü Tabea Rössner, Xarici əlaqələr komitəsinin üzvü
Çarlz Huber və səfir Pərviz Şahbazovun iştirakı ilə Azərbaycan-Almaniya münasibətləri müzakirə edilib. Qunter
Krixbaum Azərbaycanı Almaniya üçün əhəmiyyətli strateji tərəfdaş adlandırıb. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
toxunan Qunter Krixbaum Ermənistanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə məhəl qoymayaraq Dağlıq
Qarabağı və ətraf yeddi rayonu beynəlxalq hüquqa zidd olaraq işğal altında saxladığını, nəticədə yüz minlərlə
azərbaycanlının evindən didərgin düşdüyünü vurğulayıb.
Çarlz Huber Azərbaycanın Avropanın enerji təchizatının şaxələnməsində oynadığı konstruktiv rolu
vurğulayıb, iki ölkə arasında qarşılıqlı maraqlara cavab verən səmərəli əməkdaşlıq üçün böyük potensialın
olduğunu, xüsusilə də təhsil sahəsində əməkdaşlığın böyük əhəmiyyət daşıdığını qeyd edib. Pərviz Şahbazov
Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin həllində Avropanın xarici siyasətində ikili standartların olduğunu
diqqətə çatdırıb. O vurğulayıb ki, Ermənistan 20 ildən artıq müddətdə işğal altında saxladığı Azərbaycan
torpaqlarını azad etməlidir. Səfir işğalçı dövlətə qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasının vacibliyini xüsusi qeyd
edərək, Almaniyanın ATƏT-ə sədrliyi dövründə bu problemin həlli istiqamətində əsaslı addımlar atılacağına
ümid etdiyini ifadə edib.
Tədbirin sonunda qonaqlara Azərbaycan mətbəxindən ibarət nümunələr və Azərbaycanda yaşamış
almanların tarix və mədəniyyətini əks etdirən materiallar təqdim olunub. Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi
tərəfindən ölkəmizin tanıdılması istiqamətində silsilə tədbirlər həyata keçirilir. Bu məqsədlə artıq ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə, mədəniyyət, incəsənəti, memarlıq, tarix və milli mətbəximizə
həsr edilən Azərbaycan- Polşa seriyalarında 34 adda kitab çap olunub. Səfirlikdən bildirilib ki, bu
istiqamətdə işlərin davamı olaraq "Azərbaycan eposları" seriyasından polyak dilində "Dədə Qorqud" dastanı
İSBN kodu ilə işıq üzü görüb. Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Adam
Mitskieviç adına Poznan Universitetinin birgə əməkdaşlığı nəticəsində nəşr olunan kitab Polşanın mərkəzi və
universitet kitabxanalarına göndərilib. İtaliyada səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin sədri İnam Kərimov Romada bir sıra
görüşlər keçirib. İtaliyanın Baş nazirinin ofisi yanında dövlət idarəçiliyi üzrə departamentin rəisi xanım Pia
Markoni ilə keçirilən görüşdə İ.Kərimov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən son illər dövlət
idarəçiliyinin təkmilləşdirilməsi və müasirləşdirilməsi istiqamətində həyata keçirilən islahatlar barədə məlumat
verib. Eyni zamanda, bu islahatların tərkib hissəsi olan "ASAN xidmət" mərkəzlərinin uğurlu fəaliyyəti,
strukturu, ölkəmizdə elektron hökumət sahəsində görülən digər tədbirlər barədə ətraflı söhbət açıb. O deyib:
""ASAN xidmət" vahid məkandan dövlət və özəl xidmətlərin göstərilməsi üzrə Azərbaycan modelidir.
Xidmətlərin keyfiyyətinin daim ölçülməsi, vətəndaş rəyi əsasında təkmilləşdirmənin təmin edilməsi,
Azərbaycan brendi olan "ASAN xidmət"in üstün cəhətlərindən biridir". İ.Kərimov əlavə edib ki, "ASAN
xidmət" vətəndaşlara daha rahat, şəffaf və əlçatan şəkildə çatdırılır. İndiyədək 7 milyondan çox vətəndaşa
xidmət göstərilib və məmnunluq səviyyəsi 98 faiz təşkil edir. Eyni zamanda, "ASAN xidmət" mərkəzlərinin
göstərdiyi xidmətin səmərəliliyini artırmaq və vətəndaşları razı salmaq, gözləntiləri daim doğrultmaq əsas
prioritetlərdəndir. Azərbaycanın İtaliyadakı səfiri Vaqif Sadıqovun da iştirak etdiyi görüşdə P.Markoni
"ASAN xidmət" təcrübəsinin olduqca maraqlı və qeyri-adi model olduğunu vurğulayıb və İtaliyanın
müvafiq istiqamətdə fəaliyyət göstərən qurumları haqqında məlumat verib. Diqqətə çatdırıb ki, hər iki ölkədə
dövlət xidmətlərinin göstərilməsi sahəsinin təkmilləşdirilməsi üçün təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsi
vacibdir.
Paralel.-2015.-23 dekabr.-№ 229.-S.10.
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Ukraynanın Jitomir şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və
Yeni il münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilmişdir
Dekabrın 23-də Ukraynanın Jitomir şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il
münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilmişdir. Ukrayna Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Konqresinin təşəbbüsü ilə
keçirilən tədbir Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin açılışı ilə yadda qalmışdır.
23 dekabr 2015
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Dünya azərbaycanlılarına
(24 dekabr 2015-ci il)
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Vətən təəssübkeşliyi, doğma yurda və milli-mənəvi dəyərlərə bağlılıq kimi nəcib hisslər aşılayan 31
Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində sizi salamlayır, hər birinizə xoş arzu və
diləklərimi çatdırıram. Bütün soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşərək mütəşəkkil
qüvvəyə çevrilməsi məsələsinə xüsusi diqqət yetirən ümummilli lider Heydər Əliyev bu sahədə tarixi
qərarlar qəbul etmiş, xaricdə məskunlaşmış həmvətənlərimizin hüquqlarının qorunmasına, diaspor
quruculuğunun geniş vüsət almasına yönələn əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirmişdir. Aparılan məqsədyönlü
siyasətin nəticəsi olaraq, bu gün diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə Azərbaycan
həqiqətlərinin təbliği, milli maraqlarımızın müdafiəsi və respublikamızın digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı
münasibətlərinin dərinləşməsi işinə öz töhfələrini verirlər. Hazırda davam edən qlobal maliyyə-iqtisadi
böhrana baxmayaraq, hamımızın doğma vətəni olan Azərbaycan Respublikasında 2015-ci ildə də sosial-iqtisadi
artım dinamikası qorunub saxlanmış, müxtəlif sahələri əhatə edən dövlət proqramları və infrastruktur layihələri
ardıcıl icra edilmişdir. Ölkəmiz Avropa ilə Asiyanı, Şimalla Cənubu bir-birinə bağlayan nəhəng transmilli
enerji-nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsində mühüm rol oynayır. İlin əvvəlində təməli qoyulmuş
TANAP layihəsi də daxil olmaqla, zəngin qaz ehtiyatlarımızın dünya bazarlarına nəqli sahəsində nəzərdə
tutduğumuz planların gerçəkləşdirilməsi Azərbaycanın etibarlı enerji təchizatçısı kimi beynəlxalq aləmdəki
rolunu daha da artıracaq, respublikamızın gələcək inkişafı və xalqımızın rifahının yüksəldilməsi yolunda yeni
perspektivlər açacaqdır.
Bu il Azərbaycan böyük idman bayramına - Birinci Avropa Oyunlarına ev sahibliyi etmişdir. Qitənin 50
ölkəsinin idmançılarının iştirakı ilə keçirilən bu tədbir yüksək səviyyədə təşkil olunmuş, beynəlxalq
ictimaiyyətdə dövlətimizin potensialı, xalqımızın çoxəsrlik tarixi və zəngin mədəniyyəti, qonaqpərvərliyi və
tolerantlıq ənənələri barədə müsbət təəssüratlar yaratmışdır. Son dövrlər dünyanın müxtəlif guşələrində hərbisiyasi münaqişələrin və iğtişaşların artmasına baxmayaraq, Azərbaycanda mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik,
hakimiyyət və xalq arasında etimad mühiti daha da möhkəmlənmişdir. Noyabr ayında demokratik və şəffaf
şəraitdə keçirilmiş növbəti parlament seçkiləri də cəmiyyətin nikbin əhval-ruhiyyəsinin, xalqımızın aparılan
siyasətə dərin rəğbətinin parlaq təzahürü olmuşdur. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, Ermənistanın təcavüzkar
siyasəti və qeyri-konstruktiv mövqeyi ucbatından hələ də həllini tapmamış Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi hamımızı narahat edən taleyüklü problem kimi qalır. Bu gün Azərbaycan Respublikası
güclü iqtisadiyyata və torpaqlarımızı hər an işğalçılardan azad etməyə hazır olan qüdrətli orduya malikdir.
Lakin biz yenidən qan tökülməsinin qarşısını almaq, regionda gərginliyi artırmamaq məqsədilə münaqişənin
beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində dinc yolla ədalətli həllinə çalışırıq. Hesab edirəm ki, bundan sonra
da səylərimizi birləşdirməli, işğal edilmiş ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda ardıcıl və məqsədyönlü iş
aparmalıyıq. Bu sahədə diaspor təşkilatlarımızın da üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Azərbaycanın
suverenliyinin qorunması və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə öz həmrəyliyimiz və birgə fəaliyyətimizlə
sanballı töhfə vermək bizim başlıca amalımız olmalıdır. Sizi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
münasibəti ilə səmimi-qəlbdən təbrik edir, hər birinizə xoşbəxtlik, firavanlıq və işlərinizdə uğurlar arzulayıram.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 24 dekabr 2015-ci il
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Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə yeni mərhələ - İlham Əliyev mərhələsi
Nizami Cəfərov
Azərbaycançılıq ideologiyasının tarixi məzmununu, yaxud tarix fəlsəfəsini aydın dərk (və ya ən azından
təsəvvür) etmək üçün fikrimizcə, üç mühüm məqama diqqət yetirmək lazım gəlir ki, bunlardan biri həmin
ideologiyanın etnoqrafik kökləri (qaynaqları, mənbələri, əsasları), ikincisi, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərinə
təsadüf edən təşəkkül və ya formalaşma dövrü, üçüncüsü isə XX əsrin 20-ci illərindən başlayan təkamül
mərhələləridir. Azərbaycançılıq ideologiyası, etnoqrafik köklərini də nəzərə alsaq, heç şübhəsiz, Azərbaycan
xalqı ilə yaşıddır. O mənada ki, hər bir xalq tarix səhnəsinə çıxa-çıxa öz milli ideologiyasının etnoqrafik
əsaslarını da yaradı. Bunu adət-ənənələrində, şah əsərləri olan eposlarında, dahi mütəfəkkirlərinin
yaradıcılığında, böyük qəhrəmanlarının, xüsusilə dövlət xadimlərinin fəaliyyətində (və mübarizələrində!) əks
etdirir. Sübuta ehtiyac yoxdur ki, Azərbaycan xalqının "Dədə Qorqud", "Koroğlu" kimi eposları, Nizami,
Nəsimi, Füzuli, Vaqif kimi mütəfəkkirlərinin yaradıcılığı, Atabəylər, Şah İsmayıl Xətai, Nadir şah kimi
qəhrəman dövlət xadimlərinin fəaliyyəti (və mübarizələri!), mahiyyət etibarilə, azərbaycançılıq inersiyasının
bilavasitə ifadəsi, təzahürləridir. Əgər bu zəngin, çoxşaxəli, ümumiyyətlə, ciddi tarixi varisliyi olan "ifadə"lər
(və "təzahür"lər) olmasaydı, XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının milli ideologiyası da
formalaşa, mükəmməl müddəalarla meydana çıxa, formulə oluna və yeni tarixi şəraitdə xalqa aydın yol göstərə
bilməzdi. Azərbaycançılıq ideologiyası XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində təşəkkül tapıb formalaşdıqdan
sonra bir əsr sürən təbəddülatlı, lakin mənsub olduğu xalqın iradəsini ifadə etdiyindən ardıcıl, davamlı bir
təkamül yolu keçmişdir ki, onun - azərbaycançılıq ideologiyasının təkamül tarixinin, fikrimizcə, aşağıdakı
mərhələləri mövcuddur:
1) XX əsrin 20-ci illərinin əvvəllərindən həmin əsrin 30-cu illərinin sonlarına qədər,
2) XX əsrin 30-cu illərinin sonlarından həmin əsrin 70-ci illərinin əvvəllərinə qədər,
3) XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən həmin əsrin 80-ci illərinin sonlarına qədər,
4) XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından XXI əsrin 10- cu illərinin əvvəllərinə qədər,
5) XXI əsrin 10-cu illərindən sonra...
Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə (və milli ruhun gücləndirilməsində!) İlham Əliyev
mərhələsi XXI əsrin 10-cu illərinin əvvəllərindən başlayır. Və bizim günlərdə həm inamla, böyük enerji ilə, həm
də miqyasını genişləndirərək (və təkmilləşərək) davam edir. Müşahidələr (və araşdırmalar) göstərir ki, müasir
mərhələdə - İlham Əliyev mərhələsində azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülünü bir sıra mühüm əlamətlər
şərtləndirir ki, onlardan birincisi həmin ideologiyanın tarixinə (bu tarixin bütün yönlərilə obyektiv öyrənilib
mənimsənilməsinə) elmi, ictimai-siyasi və mədəni marağın indiyə qədər görünməmiş bir şəkildə artmasıdır. Bu
gün ölkədəki iqtisadi, ictimai-siyasi və intellektual-mədəni şərait imkan verir ki, azərbaycançılıq ideologiyasının
keçdiyi tarixi yol hərtərəfli, dərindən və geniş müzakirələr əsasında necə varsa o cür araşdırılıb öyrənilsin,
xüsusilə gənc nəslin Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini müstəqilliyə gətirib çıxaran milli ideologiya,
onun hansı müzakirələrdə, mübahisələrdə və münaqişələrdə formalaşdığı, eləcə də Əli bəy Hüseynzadə,
Məhəmməd ağa Şahtaxtinski, Əhməd bəy Ağayev, Nəriman Nərimanov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Səməd
Vurğun, Mirzə İbrahimov kimi müxtəlif miqyaslı və mövqeli milli ideoloqların təfəkkür tərcümeyi-halları
haqqında kifayət qədər aydın (və mükəmməl) təsəvvürləri olsun.
Halbuki bu imkan əvvəlki mərhələlərdə ya yox idi, ya da müxtəlif səbəblər üzündən bu və ya digər
dərəcədə məhdud olmuşdu. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 21 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə
"türk xalqlarının mədəni inteqrasiyasının məfkurə kimi təşəkkül tapmasında mühüm rol oynayan, müasir
cəmiyyət quruculuğunda demokratik prinsiplərin ənənəvi dəyərlər zəminində bərqərar olmasının vacibliyini
irəli sürən və müstəqil milli dövlətçiliyin nəzəri əsaslarının hazırlanmasında yaxından iştirak edən görkəmli
ictimai xadim" Əli bəy Hüseynzadənin 150 illik yubileyinin keçirilməsi müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin (və
Prezident İlham Əliyevin), ilk növbədə, milli ideologiyanın tarixinə münasibətinin göstəricisidir. Və bu sözləri
cənab Prezidentin bir sıra digər sərəncamları (xüsusilə, azərbaycançılıq ideologiyasının banilərindən biri olan,
uzun illər adının çəkilməsi belə qadağan edilmiş Məmməd Əmin Rəsulzadənin yubileyinin keçirilməsi
haqqındakı sərəncamı) barəsində də demək olar.
Onların hər biri, bir tərəfdən, milli ideologiya klassiklərini geniş ictimai miqyasda tanıtmağa; ikinci
tərəfdən, milli ictimai şüuru zənginləşdirməyə, onun polifoniyasını təmin etməyə; üçüncü tərəfdən isə, milli
ideologiyanın köklərini, mənbələrini (və ümumən tarixini!) onun müasir təzahür texnologiyaları ilə üzvü
vəhdətdə - bir bütöv halında təsəvvür eləməyə münbit (və rəsmi!) şərait yaradır. Məlum olduğu kimi, istər
təşəkkül dövründə, istərsə də müxtəlif təkamül mərhələlərində, xüsusilə XX əsrin 20-ci illərinin əvvəllərindən
70-ci illərinin əvvəllərinə, yəni Heydər Əliyev dövrünə qədər azərbaycançılıq ideologiyası həm ölkə daxilində,
həm də ölkə xaricində (mühacirətdə) biri digərindən, demək olar ki, təcrid olunmuş halda fəaliyyət göstərmişdir.
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Ölkə daxilində bu ideologiya get-gedə məhdudlaşdırılmış, hətta tamamilə unutdurulması üçün hər cür
cəhdlər edilmiş, az-çox təzahürləri isə müxtəlif mənəvi-ideoloji istiqamətlərə (məsələn, liberal vətənpərvərlik)
yönəldilməklə amorflaşdırılmış və ya "simasızlaşdırılmışdır". Xaricdə (mühacirətdə) isə sosial bazası olmayan
romantik xəyallara çevrilmişdir. Bütün hallarda Azərbaycan xalqının milli ideallarının qarşısını həm
administrativ (aqressiv!), həm diplomatik (aldatma!), həm də ekspressiv (şirnikləndirmə!) yolları ilə məhz
Sovet-sosialist ideologiyası kəsmiş, lakin milli idealları məhv etmək mümkün olmadığı kimi, milli ideologiyanı
da sona qədər unutdurmaq, yaddaşlardan silmək mümkün olmamışdır. Azərbaycançılıq ideologiyasının
təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin ikinci mühüm əlaməti Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər
Əliyevə, onun milli dövlət quruculuğu fəlsəfəsinə ölkə, eləcə də dünya miqyasında layiq olduğu bir ehtiramla,
intellektual- analitik həssaslıqla yanaşılmasıdır. Və bu, ona görə zəruridir ki, Heydər Əliyev azərbaycançılıq
ideologiyasının bir-birindən əsaslı şəkildə fərqli olan iki- üçüncü və dördüncü təkamül mərhələsinin lideri
(müəllifi!) olmaqla yanaşı, bu gün davam edən beşinci mərhələsinin perspektivlərini də müəyyənləşdirmişdir.
Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərinin həm ölkə, həm də dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi, geniş
təhlil (və təbliğ) olunması azərbaycançılıq ideologiyasının, Azərbaycan xalqının milli ideallarının təntənəsi
deməkdir. Heç də təsadüfi deyil ki, bugünkü siyasi leksikonda "heydərəliyevçilik" anlayışı "azərbaycançılıq"
anlayışının yeni tarixi şəraitdəki məzmununu (və mahiyyətini!) ifadə edir. İstər Sovet dövründəki məlum (və
mürəkkəb!) şərtlər daxilində, istərsə də müstəqillik dövrünün ondan heç də az mürəkkəb (və ziddiyyətli!)
illərində ümummilli lider Azərbaycanı Azərbaycan və Azərbaycan xalqını Azərbaycan xalqı edəcək bütün milli
mənəvi enerji mənbələrinin tam gücü ilə işləməsi üçün hər cür tədbirləri görməklə azərbaycançılıq
ideologiyasını legitimləşdirə, reallaşdıra, beləliklə də, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cəsarətlə
(və qürurla!) "bizim siyasətimiz - bizim işimizdir" deməsinə əsas verə bildi.
Üçüncü mühüm əlamət, heç şübhəsiz, azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissələri olan türkçülük,
müsəlmançılıq və müasirliyin üzvi vəhdətdə, heç birinə digərindən daha böyük üstünlük vermədən, bir bütöv
halında qəbul edilərək xalqın milli mənafeləri naminə həyata keçirilməsidir. Bu məsələ ona görə çox
əhəmiyyətlidir ki, Azərbaycan xalqı müxtəlif tarixi dövrlərdə (azərbaycançılıq ideologiyasının təşəkkül tapıb
formalaşdığı XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq) gah türkçülüyə, gah müsəlmançılığa, gah da
müasirliyə əlahiddə üstünlük verilməsindən irəli gələn ictimai-siyasi problemlərlə üz-üzə dayanmağa məcbur
olmuşdur. Bunun da mənfi nəticələrini, xüsusilə milli inteqrasiyasının, mütəşəkkilliyin süni olaraq pozulmasını,
yaxud zəifləməsini tarix, yəqin ki, həmişəlik öz yaddaşına yazmışdır. İlham Əliyevin siyasi-ideoloji fəaliyyətində
türkçülük Azərbaycan xalqının öz mənşəyi etibarilə türk etnosundan yaranması həqiqətinin milli ictimai
dərkindən başlayıb müasir türk dünyasının üzvi tərkib hissəsi olması, beynəlxalq aləmdə türk dünyasının
ortaq maraqlarının cəsarətlə müdafiəsinə qədər gedir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Prezidenti türk dünyasının
öndə gedən liderlərindən biri kimi böyük nüfuz sahibidir. İslam (müsəlman) dünyasına mənsubluq da bugünkü
Azərbaycanın həm mənəvi-mədəni, həm də ictimai-siyasi xarakterində bütün parlaqlığı ilə təzahür edir. İlham
Əliyevin müsəlman xalqlarına qarşı müəyyən beynəlxalq dairələrdə aparılan mürtəce, antihumanist
kampaniyalara dəfələrlə ən yüksək tribunalardan öz etirazını bildirməsi, Azərbaycanın bir nümunəvi müsəlman
ölkəsi olaraq inkişafı buna sübutdur. Eyni zamanda bugünkü Azərbaycan xalqı dünyaya açıq, müasir dünyanın
iqtisadi, sosial-siyasi və mədəni texnologiyalarını inamla mənimsəyən, onun (müasir dünyanın) qlobal
idarəçiliyində get-gedə güclənən imkanları səviyyəsində iştirak edən xalqdır. Türkçülük, müsəlmançılıq və
müasirlik triadası bu gün Azərbaycanda klassik formulunda (və tipologiyasında) tətbiq edilməklə qalmayıb
mərhələnin (və dövrün) tələblərinə uyğun olaraq yaradıcılıqla yaşanır ki, bu da Azərbaycan dövlətinin
yürütdüyü tarazlaşdırılmış, humanist və uzaqgörən (mövcud problemlərin tezliklə həllinə yönəlmiş perspektivli)
siyasətin nəticəsidir. Müxtəlif mədəniyyətlərə, dünyagörüşlərinə təmkinli dialoq əsasında hörmətlə
yanaşılması, qloballaşan dünyanın çağırışlarına həssas, anlamlı münasibət, multikulturalizm azərbaycançılıq
ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin, fikrimizcə, mühüm əlamətlərində dördüncüsü hesab
oluna bilər. Nə üçün? Ona görə ki, hər hansı ideologiya, nə qədər mütərəqqi olsa da, özünü təcrid edirsə, həm
tarixi (passiv), həm müasir (aktiv), həm də gələcək (perspektiv) çox müxtəlif (biri digərini inkar, yaxud təsdiq
edən, yaxud da bir-birinə loyal və ya liberal münasibətlərdə olan) ideologiyalarla hesablaşmazsa, prinsip
etibarilə, yaşaya bilməz. Azərbaycan xalqı (və dövlətçiliyi) tərəfindən azərbaycançılıq ideologiyasının tətbiqi,
müdafiəsi və inkişaf etdirilib təkmilləşdirilməsi dünya miqyasında çox müxtəlif (və qaynar!) ideoloji proseslər
kontekstində baş verdiyi hamıya məlumdur. Bu proseslər azərbaycançılığı birmənalı inkar edə bilmədiyi
kimi, birmənalı təsdiq də edə bilməz. Beşinci əlamət Azərbaycan xalqının dünya miqyasında milli-mənəvi,
mədəni bütövlüyünün möhkəmlənməsi üçün ardıcıl mübarizə aparılmasıdır ki, bunun müsbət nəticələrini
görməmək mümkün deyil. Tarixi taleləri elə gətirmişdir ki, azərbaycanlıların və ya Azərbaycan türklərinin bu
gün yalnız beşdən biri müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Təxmini hesablamalara görə, dünya
azərbaycanlılarının beşdən dördü öz tarixi Vətənində yüz (hətta min!) illərlə necə məskun olmuşdursa bu gün
də məskundur.
396

Ona görə də əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bir siyasətin-Dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinin miqyasının genişləndirilməsi siyasətinin müasir mərhələdə Azərbaycan
dövlətçiliyi tərəfindən uğurla davam etdirilməsi heç bir alternativ qəbul eləməyən bir zərurət olub
azərbaycançılıq ideologiyasını zənginləşdirən, ona güclü enerji verən, onun məzmununu (hətta fəlsəfəsini)
bütövləşdirən konseptual hadisədir. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, dünyanın harasında məskunlaşmasından asılı
olmayaraq, kiçik istisnaları nəzərə almasaq, azərbaycanlılar eyni etnik mənşəyə, eyni dinə mənsub olub eyni
mental xüsusiyyətlərin, eyni adət- ənənələrin daşıyıcısıdırlar. Onların eyni bir dilləri-Azərbaycan dili, yaxud
Azərbaycan türkcəsi mövcuddur. Əlbəttə, qloballaşan müasir dünyada azərbaycanlıların siyasi-inzibati sərhədləri
aşaraq bir-birlərilə sıx ünsiyyətə girmələri, ümummilli maraqlarını humanizm, insan hüquqları çərçivəsində təmin
etmələri yalnız milli yox, həm də insani (ümumbəşəri!) bir ehtiyacdır ki, əlahiddə hadisə olmayıb bütün millətə
xasdır. Azərbaycan xalqının (və insanının) dünyanın inkişaf etmiş xalqları (və insanları) ilə müqayisədə ikinci,
hətta üçüncü dərəcəli olması kompleksinin sürətlə aradan qaldırılması baxımından görülən işlərə (və onun
uğurlu nəticələrinə), fikrimizcə, altıncı əlamət kimi baxmaq olar. Etiraf etməliyik ki, azərbaycanlılarda uzun on
illər (hətta əsrlər!) belə bir kompleks olmuşdur. Ziyalıların öz ana dillərindən (və prinsip etibarilə, mənsub
olduqları xalqdan) imtina edib müxtəlif əcnəbi dillərdə danışıb yazmaları, özlərinə əcnəbi soyad formaları qəbul
etmələri və s. həmin "gerilik" kompleksinin təzahürləri (və nəticələri) idi ki, milli tarixin son mərhələsinə qədər
bu və ya digər dərəcədə davam edirdi. Ancaq bu gün heç bir azərbaycanlı özünü nə bir rusdan, nə bir almandan,
nə bir fransızdan, nə də bir ingilisdən aşağı hesab etmir. Və milli qürur yalnız sözdə deyil, həm də işdə, əməldədir.
Ölkədə abadlaşan, "yeni rəmzlər"ini yaradan şəhərlər (xüsusilə Bakı!), kəndlər, çəkilən yollar, yaradılan təhsil
müəssisələri, tətbiq edilən müasir idarəçilik texnologiyaları, dünya standartları ilə müqayisə olunan müxtəlif
təsisatlar, idmanda, mədəniyyətdə indiyə qədər bu miqyasda görünməmiş beynəlxalq uğurlar Azərbaycan insanını
mənən, ruhən yüksəldən, əgər belə demək mümkünsə, onun katarsisini təmin edən elə hadisələrdir ki, yalnız bu
günlə məhdudlaşmayıb onun (Azərbaycan insanının) gələcək taleyini, xarakterini müəyyən edir. Bu taleyüklü
işlər, əməllər Azərbaycan xalqının tarixində həmişəlik olaraq İlham Əliyevin adı ilə qalacaqdır. Azərbaycançılıq
ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin yeddinci əlaməti həm iqtisadi, həm siyasi, həm də
mədəni sahələrdə (bu sahələrin təsəvvürə gətirilməsi belə çətin olan çox geniş spektrində) beynəlxalq əlaqələrin,
başqa sözlə, Azərbaycan-Dünya dialoqunun zəngin təcrübəsinin qazanılmasıdır. Bu isə ilk növbədə o deməkdir ki,
azərbaycançılıq ideologiyası (və Azərbaycan xalqının milli idealları), bir vaxtlar olduğu kimi, məhdud bir
miqyasda qalıb, "özümüz deyib, özümüz eşidək" prinsipi ilə mövcud olmur, universallaşır, hüdudlarını
genişləndirir, ümumən insan (və dünya) təfəkkürü mövqeyindən görünüb etiraf olunur. Tarixi (və cari) rəqibləri
açıq mübarizəyə çəkir, onların hansısa gizli "laboratoriyalar"da hazırlanmış məkrli planlarını alt-üst
edir.Beynəlxalq "Dialoq"lara ev sahibliyi edən Azərbaycan indiyə qədər görünməmiş bir miqyasda müxtəlif
ideyaların, ideologiyaların həmsöhbət olmasına inamla münsiflik etdikcə azərbaycançılıq məfkurəsi də
zənginləşir, beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir, yüksək standartlı paradiqmalara yiyələnir. Səkkizinci əlamət
Azərbaycan xalqının intellectual səviyyəsinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyalara yiyələnməsinin
sürətlənməsi, perspektivli özünüifadə (və özünütəsdiq) metodlarının, üsullarının və vərdişlərinin xüsusilə gənc
nəsil tərəfindən mənimsənilməsidir. Etiraf etmək lazımdır ki, azərbaycançılıq ideologiyasının gənc nəsil
tərəfindən bu qədər kütləvi (və intellektual!) səviyyədə mənimsənilməsi heç bir mərhələdə mümkün olmamışdır.
Azərbaycanın regionda, ümumən beynəlxalq aləmdə söz sahibi olması, onun mövqeyi ilə hesablaşılması,
çoxstandartlılığı, xüsusilə cari konyukturluluğu ilə tanınan dünyanın "haqq-hesab"ından kənarda qalıb təcrid
olunmaması, çox güman ki, doqquzuncu əlamətdir. Bu əlamətin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan
xalqının milli ideologiyası çevik, elastik, diplomatik resurslara yiyələnmiş, hər hansı "gözlənilməz" ideoloji
hücumlara qarşı müqavimət (hətta əks-hücum) "immunitetlər"i qazanmışdır. Nəhayət, Azərbaycançılıq
ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin onuncu əlaməti həmin ideologiyanın inkişafı üçün geniş
perspektivlər təmin etməsidir ki, bu, milli ideologiyanın (azərbaycançılığın) gələcəyi barədə tamamilə nikbin
fikirdə olmağa hər cür imkanlar verir. Xüsusilə o mənada ki, azərbaycançılıq ideologiyası qarşısında bu gün
polemika üçün hüdudlar qoyacaq heç bir maneə, yaxud həmin ideologiyanın təkamülünü ya ləngidəcək, ya da süni
şəkildə sürətləndirəcək heç bir konyuktur müdaxilə yoxdur. Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham
Əliyev mərhələsi özünəməxsus dinamizmi ilə zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını
müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya birliyindəki mövqelərini inamla yüksəltməkdədir.
Qorqudşünaslığın işığında
Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Bilik Fondu və Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram
Teatrında "Kitabi-Dədə Qorqud"un alman dilində ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illiyinə həsr olunmuş elmi-bədii
yubiley tədbiri keçirilib. Fondun informasiya təminatı sektoru bildirir ki, tədbirdən əvvəl iştirakçılar teatrın
foyesində təşkil olunmuş sərgi ilə tanış olublar.
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Sərgidə "Kitabi-Dədə Qorqud"un tədqiqinə aid nəşrlər, bu eposla bağlı məktəblilərin çəkdiyi rəsmlər,
eləcə də Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi tərəfindən görkəmli alman şərqşünası və diplomatı Henrix
Fridrix fon Ditsin 1815-ci ildə alman dilinə tərcümə edərək çap etdirdiyi "Basatın Təpəgözü öldürməsi" boyunun
25 dildə nəşri nümayiş olunub. Təntənəli yubiley tədbirində Bilik Fondunun "Qardaşlaşmış məktəblər"
layihəsinin iştirakçıları olan məktəblilər də iştirak ediblər. Quba şəhər 3 nömrəli tam orta məktəbin şagirdi Flora
Səlimova tədbirdə Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanının 1300 illik təntənəli
yubileyi mərasimindəki çıxışından fraqmenti xüsusi maraq və diqqətlə izlədiyini deyib. "İlk dəfə idi ki, belə
yüksək səviyyəli dövlət tədbirində iştirak edirdim. Təhsil aldığım məktəb Bilik Fondunun "Qardaşlaşmış
məktəblər" layihəsinə qatılıb. Biz Fondun maarifçilik istiqamətində həyata keçirdiyi layihələrdə həvəslə
iştirak edirik. Mən ilk dəfə belə böyük bir auditoriyanın qarşısında - Dram Teatrın səhnəsində çıxış edirdim.
Doğma ləzgi dilimdə "Kitabi-Dədə Qorqud"un "Təpəgöz" boyundan bir fraqment oxudum. Bu, mənim üçün çox
xoş oldu". Bilik Fondunun Beyləqan rayonu üzrə nümayəndəsi, N.Allahverdiyev adına 1 nömrəli tam orta
məktəbin direktoru Gülbəniz Cəfərova Beyləqan məktəblilərinin Fondun xətti ilə "Qardaşlaşmış məktəblər",
"Kitabi-Dədə Qorqudun izi ilə" layihələrində yaxından iştirak etdiklərini, "Kitabi-Dədə Qorqud" və H.Fridrix
fon Dits-200" Beynəlxalq Şagird Konfransında uğurla çıxış etdiklərini xatırladıb. "Yerli ziyalılar, şagirdlərimiz
Bilik Fondunun layihələrinə böyük həvəslə qatılırlar. Bax belə mötəbər bir tədbirə bizim də dəvət almağımız
bölgə ziyalısına, bölgə məktəblisinə dövlətin diqqət və qayğısının bariz nümunəsidir. Yubiley mərasimində
Azərbaycan Respublikasının millətlərarası, multikulturalizm və dini məsələlər üzrə Dövlət müşaviri, akademik
Kamal Abdullayevin çıxışı bir məktəb direktoru kimi mənə çox mətləbləri xatırlatdı. Doğrudan da, ölkə
başçısının müvafiq Sərəncamı qorqudşünaslığa yeni bir nəfəs verdi, ruh gətirdi, onun perspektivlərini
müəyyənləşdirdi". Sabunçu rayonu 252 nömrəli tam orta məktəbin VII sinif şagirdi Dilan Abdullayeva
tədbirdə "Kitabi- Dədə Qorqud" dastanından bir hissəni kürd dilində səsləndirib. Dilan bu tədbirdə iştirakını
ömrü boyu unutmayacağını deyib. "O qədər xoş təəssüratla ayrıldım ki, Məktəbdə "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanı
haqqında eşitmişəm. Dastandan bəzi boyları oxumuşam. Burda isə ilk dəfə mənsub olduğum xalqın dilində kürd dilində dastandan bir parça oxudum. Yaşım az olsa da anlayıram ki, 25 dildə dastanın "Təpəgöz" boyunun
tərcümə olunaraq dərc edilməsi Dədə Qorqudun bizi birləşdirməsi deməkdir". Tədbirə Astaradan qatılan N.
Gəncəvi adına orta məktəbin XI sinif şagirdi Şəbnəm Qurbanzadə deyib ki, belə bir tədbirdə iştirak etmək ona
nəsib olduğu üçün çox sevinir. "Mən zala daxil olanda, belə möhtəşəm bir tədbirə qatıldığıma görə çox qürur
duydum. Kamal Abdulla, Anar kimi yazıçılarla, nazirlərlə, görkəmli dövlət və mədəniyyət xadimləri ilə bir
tədbirdə iştirak etmək, hələ onların qarşısında çıxış etmək bir Astara məktəblisi üçün məsuliyyətli və
sevindirici idi.
Talış dilində "Kitabi-Dədə Qorqud"dan bir hissəni oxudum. Bu, mənim üçün həm də gözlənilməz idi.
Qəlbimdə belə bir istək yarandı - "Dədə Qorqud" dastanının tərcümə olunmadığı dil qalmasın! Qoy bütün dünya
Azərbaycanın bu möhtəşəm abidəsi ilə tanış olmaq imkanı qazansın". Qəbələ rayon Nic qəsəbə 1 nömrəli tam
orta məktəbin şagirdi Ronaldo Köçəri udi xalqının təmsilçisi kimi səhnəyə qalxıb, udi dilində dastandan bir
parçanı səsləndirib. "Türkiyə, Almaniya, Rusiya, İran, Gürcüstan, İtaliya və digər ölkələrdən gəlmiş alimlərin,
qorqudşünasların iştirak etdiyi bir yubiley tədbirində Qəbələ məktəblisi kimi iştirakım məni çox sevindirdi.
Xüsusilə Dram Teatrın səhnəsinə çıxmağım, ana dilimdə-qədim udi dilində "Dədə Qorqud"dan seçmələri
səsləndirməyim heç vaxt yadımdan çıxmayacaq. Tədbirdəki musiqi nömrələrindən böyük zövq aldım. Dastan
haqqında çoxlu yeni biliklər əldə etdim. Nicə qayıdanda dostlarımla bölüşəcəyim çox şey var". Bakıdakı 46
nömrəli məktəbin şagirdi, Nicat Fərəcullayev "Kitabi-Dədə Qorqud" və H.Fridrix fon Dits - 200" Beynəlxalq
Şagird Konfransında da maraqlı məruzə ilə çıxış edib: "Bilik Fondunun təşkil etdiyi Şagird Konfransı mənə
çoxlu dostlar qazandırdı. Bizi "Dədə Qorqud" birləşdirir. Yubiley tədbirində isə mən dastandan bir fraqmenti
ivrit dilində oxudum. Çox xoşbəxtəm ki, ilk dəfə bu möhtəşəm dastanı belə yüksək səviyyəli tədbirdə ivrit
dilində məhz mən səsləndirdim". 2015-ci il bitir. Artıq dünya ədəbiyyatının və mədəniyyətinin əvəzsiz abidəsi
olan "Kitabi-Dədə Qorqud"un tədqiqata cəlb olunmasının 200 ili tamam oldu. İl ərzində həm ölkə
daxilində, həm də xaricdə Respublika prezidentinin "Kitabi-Dədə Qorqud"un alman dilində ilk tərcüməsi və
nəşrinin 200 illiyinin qeyd olunmasına dair imzaladığı Sərəncama əsasən, müxtəlif tədbirlər keçirildi. Lakin bu,
yekun deyil, hələ qarşıdakı onilliklərdə də bu Sərəncamdan irəli gələn məsələlər tədqiq olunacaq,
qorqudşünaslıq daha da inkişaf etdiriləcək, şaxələnəcək. Bir məktəblimizin dediyi kimi - Qoy "Dədə Qorqud"un
tərcümə olunmadığı dil qalmasın"!
525-ci qəzet.-2015.-24 dekabr.-№ 237.-S.4.
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Rusiya Federasiyası hökumətinin Hüquq şöbəsinin müdiri Sübhi Şıxlinski "Vətən qarşısında xidmətlərinə
görə 2-ci dərəcəli" medalı ilə təltif edilib
Rusiya Federasiyası hökumətinin Hüquq şöbəsinin müdiri Sübhi Şıxlinski "Vətən qarşısında xidmətlərinə
görə 2-ci dərəcəli" medalı ilə təltif edilib. Mükafatı hökumətin 2015-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş iclasında
Rusiyanın Baş naziri Dmitri Medvedev təqdim edib.
Qeyd edək ki, Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun fəal nümayəndələrindən biri, Rusiya Azərbaycanlıları
Konqresi Mərkəzi Şurasının üzvü Sübhi Osman oğlu Şıxlinski 1964-cü ildə Azərbaycanın Şəmkir şəhərində
anadan olub. M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin fəlsəfə fakültəsində təhsil alan S.Şıxlinski
1990-1993-cü illərdə Məmməd Əmin Rəsulzadə adına Azərbaycan Dövlət Universitetində fəlsəfə və sosiologiya
fənləri üzrə dərs deyib. Daha sonra yenidən Moskvaya qayıdan həmyerlimiz burada elmi fəaliyyətini davam
etdirərək fəlsəfə elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb. 1996-cı ildə siyasi texnoloq kimi Rusiya Federasiyasında
prezident seçkiləri keçirilərkən B.N.Yeltsinin seçki qərargahına, milli diasporlarla, dini qurumlarla və soydaşlarla
işlər şöbəsinin rəisi vəzifəsinə dəvət edilib.
1997-ci ildə Federasiya işləri üzrə nazir müavininin müşaviri, 1998-99-cu illərdə nazir köməkçisi, Rusiya
Federasiyasının milli siyasət nazirinin katibliyinin rəhbəri olub. 1999-2000-ci illərdə Rusiya Federasiyası
Hökümətinin federal nazirinin fəaliyyətinin təmin olunması üzrə şöbənin rəisi vəzifəsini tutub. 2000-2004-cü
illərdə Rusiya Federasiyasının hökumət aparatının ictimai və dini qurumlarla işlər üzrə şöbəsinin rəisi vəzifəsində
çalışıb. 2004-cü ildən başlayaraq Rusiya Federasiyası Hökumətinin Rusiya Dövlət Dumasındakı, Federasiya
Şurasındakı, Konstitusiya Məhkəməsindəki, Ali Məhkəmədəki və Baş Arbitraj Məhkəməsindəki səlahiyyətli
nümayəndələrinin fəaliyyətinin təmin olunması üzrə şöbənin rəisi postunu tutur.
Rusiya hökumətinin müxtəlif mükafatlarına layiq görülən soydaşımıza 2007-ci ildə Rusiya Prezidenti
V.V.Putinin fərmanına əsasən, üçüncü dərəcəli həqiqi dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi verilib.
25 dekabr 2015
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Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd olunub
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd olunub.
Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi və Ukrayna Millətlər Assambleyasının təşkil etdiyi tədbirdə
Ukrayna Ali Radasının üzvləri, hökumət nümayəndələri, Azərbaycanın Ukraynadakı Səfirliyinin əməkdaşları,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təmsilçiləri, Azərbaycan diasporunun fəalları iştirak edib. Tədbirdə Ukrayna
Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresinin sədri, Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidenti Rövşən Tağıyev,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Ruslan Quliyev, Azərbaycanın Ukraynadakı müvəqqəti işlər vəkili
Nazim Əliyev, həmçinin Ali Radanın deputatları çıxış edib. Bildirilib ki, Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər
Əliyevin adı ilə bağlı olan bu bayram digər bayramların içərisində öz layiqli yerini tutub və bütün dünyada yaşayan
azərbaycanlılar tərəfindən geniş şəkildə qeyd edilir.
Ukraynada yaşayan soydaşlarımızın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün yüksək səviyyədə
qeyd etməsinin əhəmiyyəti vurğulanıb, qeyd olunub ki, dünyanın hər bölgəsində azərbaycalıların həmrəy olması
vacib şərtdir. Çıxış edənlər Azərbaycan xalqını Həmrəylik Günü və qarşıdan gələn Yeni il bayramı münasibətilə
təbrik edib. Tədbir Ukraynada yaşayan istedadlı azərbaycanlı gənclərin bədii çıxışları, Ukrayna rəqs
kollektivlərinin çıxışları ilə davam edib.
25 dekabr 2015
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Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Moskvada Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü qeyd edilib
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər
Birliyi (RAGB) Moskvada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə və Yeni ilə həsr edilmiş tədbir
keçirib. RAGB-nin İdarə Heyətinin üzvü Emin Hacıyev tədbiri açaraq iştirakçıları Birliyin sədri Leyla
Əliyevanın adından qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edib, təşkilatın 2015-ci ildəki fəaliyyəti barədə
məlumat verib. O vurğulayıb ki, üzvlərinin sayı ildən-ilə artan Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi bu il
də bir sıra maraqlı layihələr həyata keçirib.
Dövlət Dumasının deputatı, Rusiya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Dmitri
Savelyev ölkəmizin son illərdə qazandığı uğurlardan söz açıb. O, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və
əməkdaşlığa böyük töhfələr verən Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəaliyyətini yüksək
qiymətləndirib. Rusiya-Azərbaycan Dostluğu Mərkəzinin rəhbəri Natalya Krasovskaya, Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin icraçı direktoru İlqar Hacıyev gənclərə uğurlar arzulayaraq bildiriblər ki, RAGB
fəallarının hər bir təşəbbüsü Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun möhkəmlənməsinə və birləşməsinə xidmət
edir. Qeyd olunub ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərlik etdiyi təşkilatın
Rusiyada yaşayan və təhsil alan gənclərin birləşməsində, elm, təhsil, yaradıcılıq sahələrində, habelə
ictimai təşəbbüslərin reallaşdırılmasında fəaliyyəti əvəzsizdir. Rəsmi hissədən sonra milli musiqi və rəqslərdən
ibarət konsert olub.
Fəridə Abdullayeva, AZƏRTAC-ın xüsusi müxbir
Xalq qəzeti.-2015.-26 dekabr.-N 286.-S.5.
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Azərbaycan dünyada yaşayan bütün soydaşlarımızın güvənc yeri olan qüdrətli dövlətdir
Əliqismət Bədəlov
Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların Vətənidir. Bizim bir Vətənimiz var-Azərbaycan!
Bizim bir dilimiz var-Azərbaycan dili! Bizim ümumxalq ideologiyamız var - azərbaycançılıq məfkurəsi!
Mən arzu edirəm ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar həmişə bir yerdə olsunlar. Həmişə
bilsinlər ki, onların arxasında güclü Azərbaycan dövləti dayanır və onlar hər zaman Azərbaycan
dövlətinə arxalana bilərlər.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Müstəqil Azərbaycanın memarı ulu öndər Heydər Əliyevin ölkəmizin inkişafında, dünya birliyinə
inteqrasiyası, demokratik proseslərin inkişafı, milli-mənəvi dəyərlərimizin və adət-ənələrimizin qorunması
istiqamətindəki yorulmaz fəaliyyəti bu gün də öz bəhrəsini göstərir. Ümummilli liderin xalqımız qarşısında
əbədi yadda qalan xidmətlərindən biri də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü təsis etməsi
olmuşdur. Böyük tarixi şəxsiyyət azərbaycançılıq məfkurəsinin, həmrəyliyinin banisi kimi də xalqımızın
yaddaşında silinməz iz buraxmışdır. Ulu öndərin hakimiyyətə tarixi qayıdışı, bütün sahələrdə olduğu kimi,
diaspor quruculuğu və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi istiqamətində yeni vəzifələrin meydana gəlməsinə
və yeni işlərin başlanmasına rəvac vermişdir.
Heydər Əliyevin yenidən Azərbaycana rəhbərliyi dövründə qarşıya qoyduğu prioritet məsələlərdən biri
də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıları bir araya gətirmək, milli-mənəvi dəyərlərimizin,
adət-ənənələrimizin, ana dilimizin inkişafında, azərbaycançılıq ideyasının təbliğində birgə mübarizə aparmağı
qarşıya məqsəd qoymuşdur. Böyük inamla dünya azərbaycanlılarının bir amal və bir məslək uğrunda fəal
mübarizə aparması işinə başladı və bu çətin problemi öz dühasının gücü ilə bunu da uğurla həll etdi. Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün qeyd olunması ilə bağlı tarixi qərar Naxçıvan Muxtar
Respublikası Ali Məclisinin sədri kimi Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1991-ci il dekabrın 16-da verilmişdir. Bu,
uzun illərdən bəri həsrətində olduğumuz milli birliyin yaradılması, bu birliyin ana xəttini müəyyənləşdirən
azərbaycançılıq idealogiyasının formalaşdırılmasının başlanğıcı idi. Əslində, bu günun təsis olunması ilə
müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında ideoloji bütövləşmənin təməli qoyulmuşdur. Qədim tarixə
malik xalqımız həmin vaxtdan başlayaraq, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü uzun illərdən bəri
yaranmış, qorunub saxlanılmış ənənələrinə, mədəniyyətinə, tarixi köklərinə xas olan ən xoş amal və
duyğularla keçirir. Bu bayram dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin
respublikamızla əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin və
həmrəyliyin yaradılması işində mühüm rol oynamaqdadır.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün qeyd edilməsi artıq bütün dünya azərbaycanlıları
tərəfindən bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrilmişdir. Ulu öndərin azərbaycançılıq ideyasının daha geniş
müstəvidə təbliği nəticəsində bütün dünya azərbaycanlılarının milli hüquqlarının, beynəlxalq haqlarının həyata
keçirilməsinə geniş imkanlar açılmışdır. Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 2001-ci il noyabrın 10-da Bakı
şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Birinci Qurultayının keçirilməsi həmvətənlərimizin bir araya gəlməsində
müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. Qurultayda 36 ölkədən 1105 nümayəndənin və 906 qonağın iştirakı da
bundan xəbər verir. Dünya azərbaycanlılarını bir araya gətirən bu möhtəşəm tədbirdə Azərbaycan Prezidenti
Heydər Əliyevin söylədiyi proqram səciyyəli nitqinin aparıcı xəttini belə bir tezis təşkil edirdi: “Biz
azərbaycançılığın dövlət rəmzlərini yaşadan müstəqil dövlətimiz ətrafında daha sıx birləşməli, onun tərəqqisi
üçün əlimizdən gələni əsirgəməməliyik”. Qurultay bir daha təsdiqlədi ki, əbədi müstəqilliyə, qüdrətli
Azərbaycana gedən yol bütün azərbaycanlıların milli birliyindən keçir. Bununla da dünyanın müxtəlif
qütblərinə səpələnmiş soydaşlarımızın bir araya gətirilməsi vəzifəsinin həyata keçirilməsi istiqamətində ilk qəti
bir addım atıldı. Eyni zamanda, Azərbaycanın Avroatlantika məkanına inteqrasiyasına kömək edəcək
diasporumuzun inkişafında həlledici əhəmiyyətə malik qərarlar qəbul edildi. Birinci qurultaydan sonra diaspor
təşkilatlarının fəaliyyətində canlanma yarandı, dünyanın müxtəlif yelərində həmvətənlərimizin birləşdiyi
cəmiyyətlər böyük inamla birgə fəaliyyət göstərməyə başladılar. Diaspor hərəkatı sahəsində dövlət siyasətini
daha səmərəli həyata keçirmək üçün 2002-ci il iyulun 5-də Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət Komitəsi (indiki Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi) yaradıldı. Bu, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
istiqamətində daha mütərəqqi bir addım oldu. Bununla da türk dünyasının böyük lideri Heydər Əliyev minillik
tariximizdə dünya azərbaycanlılarını ilk dəfə bir araya gətirən böyük dövlət xadimi kimi əbədi olaraq
yaddaşlara həkk olundu.
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Heydər Əliyev xaricə səfərləri zamanı proqramının zənginliyinə, iş gününün gərginliyinə baxmayaraq,
mütləq həmin ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizlə görüşlərə də vaxt ayırmasını ən vacib vəzifə kimi qarşıya
qoyur, onlara dəyərli tövsiyələrini verir, hamısının bir Vətəni–Azərbaycan olduğunu bildirirdi. Əsası
ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş və bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla
davam etdirilən siyasi kursun əsas prioritetlərindən birini dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin daha da
möhkəmləndirilməsi təşkil edir. Hazırda dünyada davam edən qlobal maliyyə- iqtisadi böhrana və beynəlxalq
birliyin müxtəlif guşələrində hərbi-siyasi münaqişələrin və iğtişaşların artmasına baxmayaraq, bu ənənə
gündən-günə daha geniş vüsət alır və Azərbaycançılıq siyasətinin həyata keçirilməsində əvəzsiz rol oynayır.
Ulu öndər Heydər Əliyevin milli birlik və azərbaycançılıq ideyaları bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən
uğurla davam etdirilir. Dövlətimizin başçısı dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə verdiyi töhfələrlə, ölkə
hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızda milli ruhun yüksəldilməsinə çalışmaqla, onların milli-mənəvi
dəyərlərinin təbliğinə və qorunmasına əlverişli şərait yaratmaqla dünya azərbaycanlılarının dərin rəğbətini
qazanmışdır.
Prezidentimizin sərəncamı ilə 2006-cı il martın 16-da Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının II
Qurultayının keçirilməsi diaspor quruculuğu işinə və milli həmrəyliyimizin möhkəmlənməsinə yeni təkan verdi.
Qurultayda ölkə həqiqətlərinin, ermənilər tərəfindən törədilmiş terror və soyqırımı aktlarının faktlarla dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması xüsusilə vurğulanmışdır, digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin
gücləndirilməsi vəzifə olaraq qarşıya qoyulmuşdur. Azərbaycan Prezidentinin xaricdə yaşayan soydaşlarımızın
həmrəyliyi, sıx əməkdaşlığı və birgə mübarizə aparmaları istiqamətində gördüyü prinsipial işlər bütün dünya
azərbaycanlıları tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Məhz bu mənəvi birlik və milli həmrəylik dövlət
müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsinə və bu yolda yeni uğurlar qazanılmasına xidmət edir. Prezident
İlham Əliyevin təsdiq etdiyi “Azərbaycan Gəncliyi Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsi və Gənclər və İdman Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Dünya Azərbaycanlı Gəncləri Almaniyanın
Frankfurt şəhərində bir araya gələrək özlərinin 1-ci Konqresini keçirməklə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı
gənclərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunmasına, onların ictimai-siyasi fəallığının artırılmasına böyük töhfə
verdilər. Azərbaycan Prezidentinin həyata keçirdiyi uğurlu xarici siyasət dünyanın dörd bir yanına səpələnmiş
milyonlarla azərbaycanlının birlikdə olmasına böyük zəmin yaradıb. Azərbaycan diasporları və icmaları
arasında əlaqəlar daha da möhkəmlənmişdir. Soydaşlarımız milli hüquqların müdafiəsi, milli-mənəvi
dəyərlərimizin təbliği işində bir-birinə dayaqdurur, tarixi Vətənlə əlaqələrini gücləndirirlər. Dünya
azərbaycanlıları yaxşı başa düşürlər ki, milli-mənəvi bütövlüyün möhkəm təməli üzərində qurulan Azərbaycan
bütün soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin güvənc yeri olan qüdrətli bir dövlətə çevrilməkdədir. Prezident
İlham Əliyev dünya azərbaycanlılarına müraciətində də bundan sonra da bir yerdə olmağı, birgə mübarizə
aparmağı tövsiyə etmişdir: “Hesab edirəm ki, bundan sonra da səylərimizi birləşdirməli, işğal edilmiş
ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda ardıcıl və məqsədyönlü iş aparmalıyıq.
Bu sahədə diaspor təşkilatlarımızın da üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Azərbaycanın suverenliyinin
qorunması və ərazi bütövlüyünün təmin edilməsinə öz həmrəyliyimiz və birgə fəaliyyətimizlə sanballı töhfə
vermək bizim başlıca amalımız olmalıdır”.
Xalq qəzeti.-2015.-27 dekabr.-N 287.-S.3.
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Diasporumuz Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində fəaliyyətini
uğurla davam etdirir
Səbuhi Məmmədov
Dünya azərbaycanlılarının ancaq bir Vətəni, müstəqil dövləti var, bu, Azərbaycan Respublikasıdır.
Biz hamımız da onun ətrafında birləşməliyik.
Heydər Əliyev Ümummilli Lider
Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Azərbaycanın qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri
də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının
müdafiəsi işinə cəlb edilməsi olmuşdur. Buna görə də, ötən illər ərzində diaspor quruculuğu
Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilmiş və bu prosesə
hərtərəfli dəstək verilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1993-cü ilin yayında xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışından sonra
diaspor hərəkatının təşkilatlanma prosesində fəal müstəviyə qədəm qoyması və Azərbaycan həqiqətlərinin
dünyada yayılması milli maraqlarımızın müdafiəsində müstəsna rol oynamaqdadır. Bu gün Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi altında uğurla həyata keçirilən diaspor siyasəti Azərbaycanın hüdudlarından kənarda
məskunlaşmış milyonlarla soydaşımızın vahid bir amal ətrafında birləşdirilməsi istiqamətində əldə olunmuş
bütün nailiyyətləri qoruyub saxlayır və inkişaf etdirir. Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət kimi inkişaf etməsi üçün bütün dünya ölkələrindəki soydaşlarımızın
həmrəyliyinə nail olmaq kimi çətin bir missiyanı üzərinə götürmüşdü. Məhz Heydər Əliyevin məhsuldar
fəaliyyəti, qayğısı və böyük diqqəti sayəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın milli maraqları
uğrunda daha əzmlə fəaliyyət göstərməyə başlamış, ölkəmizin dövlət quruculuğu prosesində və Azərbayan
həqiqətlərinin dünyaya yayılması işində yaxından iştirak etməyə başlamışlar. Buna görə də, diasporun real
gücünü yaxşı bilən ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycanın haqq səsini, həqiqətlərini dünya
azərbaycanlıları vasitəsilə yaymağı qarşısına məqsəd qoyan xüsusi qurumun yaradılması sahəsində ilk addım
atmış, Prezidentin İcra Aparatında Dünya azərbaycanlıları və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatları ilə iş
bölməsi yaradılmışdı. “Hamımız–siz də, biz də çox iş görməliyik ki, Azərbaycanın güclü diasporu yaransın.
Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar iqtisadi cəhətdən daha da möhkəmlənib, yaşadıqları ölkələrin
iqtisadi- siyasi həyatında fəal iştirak etsinlər, o ölkələrin həyatına öz təsirlərini göstərə bilsinlər”,-deyən
görkəmli dövlət xadimi bildirmişdi ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın müstəqilliyini,
onun xarici siyasətini təbliğ etməklə yanaşı, Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasına da yardım
etməlidirlər.
Xüsusi olaraq qeyd edilməlidir ki, ulu öndər Heydər Əliyev diaspor hərəkatının əsasını ötən əsrin 90cı illərinin əvvəllərindən etibarən Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri kimi fəaliyyət
göstərdiyi zaman qoymuşdu. Ümummilli lider ilk addım kimi 1991-ci il dekabrın 16-da dünya
azərbaycanlılarını vahid məqsəd ətrafında birləşdirmək məqsədilə “Hər il dekabrın 31-də Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Milli Birlik Gününün keçirilməsi haqqında” qərar qəbul etmişdi.
Azərbaycan üçün çox mürəkkəb bir dövrdə belə cəsarətli bir qərar verməklə ulu öndər diaspor kimi
mühüm hərəkatın özülünü qoymuşdu.
Böyük dövlət xadiminin 1993-cü il ilin ikinci yarısında xalqın təkidi ilə siyasi hakimiyyətə
qayıdışından sonra müxtəlif ölkələrə səpələnmiş azərbaycanlıların vahid ideologiya, bir məqsəd ətrafında
təşkilatlanması üçün əməli tədbirlər görülməyə və uzunmüddətli perspektivlərə hesablanmış siyasət
yürüdülməyə başlanmışdı. Dahi liderin Azərbaycan Prezidenti kimi rəsmi və işgüzar səfərləri çərçivəsində
xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşməsi, onların fəaliyyətləri ilə tanış olması dövlətin diaspor hərəkatına
verdiyi yüksək dəyərin bariz nümunəsi kimi önə çıxarmaq olar. Bu gün heç kimə sirr deyil ki, diaspor
nümayəndələri ilə görüşmək, onların Azərbaycana gəlməsini təşviq etmək ənənəsinin əsasını qoyan ilk dövlət
başçımız Heydər Əliyev olmuşdu. Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev Prezident seçildikdən
cəmi üç ay sonra, daha dəqiq desək, 1994-cü ilin yanvar ayında Almaniyada yaşayan soydaşlarımızın bir
qrupunu qəbul etməklə böyük bir ənənənin əsasını qoymuş və bu görüş Avropadakı soydaşlarımızın
fəaliyyətinə böyük təsir göstərmiş və dövlət-diaspor əlaqələrində yeni mərhələnin başlanmasına təkan
vermişdi. Bu məqsədyönlü siyasətin ən yaxşı nümunəsi kimi Prezident İlham Əliyevin timsalında
Azərbaycan diasporu artıq daha geniş və əhatəli fəaliyyət göstərir. Formalaşmış və tam təşkilatlanmış
diasporumuz indi praktiki işlər görmək mərhələsindədir.
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Diaspor Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında böyük rol oynayır. Prezident İlham
Əliyev azərbaycançılıq məfkurəsi ətrafında birləşən diaspor hərəkatının güclənməsinə xüsusi diqqətlə yanaşır.
Bu istiqamətdə ardıcıl və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edən ölkə başçısı xarici səfərləri
çərçivəsində soydaşlarımızla keçirdiyi görüşlərdə milli diaspor təşkilatlarının vahid, mütəşəkkil qüvvə kimi
təşkilatlanması zərurətini önə çəkir, bunun ideoloji-siyasi konturlarını müəyyənləşdirir. Prezident İlham
Əliyev çıxışlarında müasir dövrdə bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmadan xarici siyasətdə ciddi uğur qazanmağın
qeyri-mümkünlüyünü dəfələrlə vurğulamışdır.
Dövlət başçısı Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuz və mövqelərinin daha da gücləndirilməsini,
respublikamız haqqında tam obyektiv, dolğun informasiyaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını diaspor
təşkilatları qarşısında vacib məsələ kimi müəyyənləşdirmişdir. Məhz Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqəti
və qayğısı sayəsində dünyanın bütün ölkələrindəki Azərbaycan diasporu mütəşəkkil birləşmiş və onların
fəaliyyət dairəsi daha da genişlənmişdir.
Prezident İlham Əliyevin bu sahədə ardıcıl və qətiyyətli, məqsədyönlü və prinsipial siyasət aparması
deməyə əsas verir ki, yaxın illərdə də Azərbaycan diasporu daha da güclənəcək, ölkənin taleyüklü vəzifələrinin
həllində yaxından iştirak edəcəkdir. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətində əsas prioritet istiqamətlərdən biri
də Xocalı soyqırımın beynəlxalq aləmdə tanıdılması, eləcə də bu soyqırımına obyektiv qiymət verilməsi
istiqamətində davamlı işlərin aparılmasıdır. Son 23 il ərzində dünyanın bir neçə ölkəsi bu soyqırımı rəsmən
tanıdığını bəyan etmişdir. Bu mühüm prosesdə diaspor təşkilatları fəal iştirak etmişlər.
Bu fəallıq xüsusilə də ABŞ-da özünü göstərmişdir. Belə ki, 2010-cu ildə Massaçusets ştatının
Nümayəndələr Palatası Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul etmişdi. Bir il
sonra, yəni 2011-ci ildə Texas və Nyu-Cersi ştatları Xocalını soyqırımı kimi tanışmışlar. Latın Amerikası
ölkələrində də aparılan fəal təbliğat sayəsində erməni faşistlərinin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
soyqırımı hadisəsinə siyasi qiymət verilməsi prosesi xeyli intensivləşmişdir. Diaspor təşkilatlarının da dəstəyi
sayəsində 2012-ci ildə Meksika Senatı və Kolumbiya Parlamenti, 2013-cü ildə Peru, 2014-cü ildə isə
Honduras Xocalı soyqırımına ədalətli mövqe nümayiş etdirmişdir. ABŞ-ın Corciya, Nyu-Meksika, Missisipi,
Oklahoma, Tennessi, Pensilvaniya, Qərbi Virciniya, Konnektikut, Florida, İndiana, Arkanzas və Arizona
ştatları da Xocalıda erməni vəhşiliyinin baş verdiyini rəsmən tanımışlar.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da daxil olmaqla Bosniya və Herseqovina və Çexiya parlamenti də faciəni
soyqırımı adlandırmışlar. Göründüyü kimi, təşkilatlanmış və formalaşmış diasporumuz Azərbaycan
mənafelərinin qorunmasına yönəlmiş missiyasını uğurla davam etdirir. Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan
həqiqətlərini, Ermənistanın ölkəmizə qarşı təcavüzünü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyətini
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmağa xüsusi önəm verir və bu istiqamətdə çox məhsuldar fəaliyyət göstərir.
1992-ci ilin fevralında erməni quldurlarının törətdikləri qətliam haqqında geniş məlumat bazası yaratmaqla
yanaşı, qanlı faciəni əks etdirən fotoşəkillərin və kitabların dərc olunub yayılması işi də yüksək səviyyədə
aparılır. Fondun nəşr etdiyi “Qarabağ həqiqətləri” bukletlər toplusunda da Xocalı soyqırımı, erməni
təcavüzünün nəticələri, erməni terror təşkilatlarının Azərbaycana qarşı fəaliyyəti haqqında ətraflı informasiya
vardır.
Toplu ingilis, fransız, rus, alman və macar dillərində çap olunaraq, bir çox xarici ölkələrdə yayılmışdır.
Heydər Əliyev Fondu müxtəlif layihələr çərçivəsində Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalıda törətdikləri
soyqırımı ilə bağlı Rusiya, Türkiyə, Fransa, Macarıstan, Rumıniya, Belçika, Avstriya, Almaniya, Çexiya,
İsveçrə və Gürcüstanda silsilə tədbirlər keçirmiş və ictimai rəyi formalaşdırmağa yönələn bu kimi tədbirlər
xarici vətəndaşlara bu hadisə haqqında obyektiv və dürüst informasiya almalarına imkan yaratmışdır.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində müxtəlif ölkələrdə təşkil olunan tədbirlərin də Azərbaycan
həqiqətlərinin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması baxımından böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini də
vurğulamaq vacibdir. XX əsrin ən böyük faciəsi olan Xocalı soyqırımının təkcə Azərbaycan xalqına qarşı
deyil, bütövlükdə insanlıq əleyhinə törədilmiş cinayət olduğu vurğulanan belə genişmiqyaslı kampaniyalarda
iştirak edən diaspor nümayəndələri də Vətənimizin haqq səsinin yayılması işinə öz töhfələrini verirlər. Təbliğat
vasitələrini genişləndirən diaspor fəalları erməni “yalan maşını”na qarşı səmərəli mübarizə aparmaq üçün birgə
fəaliyyət göstərir və bu istiqamətdə müəyyən uğurlar da əldə etmişlər.
Diaspor “sosial gücdür” və Azərbaycan belə gücə malikdir. Belə ki, hazırda dünyada 50 milyondan
artıq azərbaycanlının yaşadığı məlumdur. Onların böyük bir hissəsi İranda, Türkiyədə, Rusiyada,
Ukraynada, Almaniyada, ABŞ-da, Fransada və digər ölkələrdə məskunlaşmışdır. Məhz bu miqyasda “sosial
gücün” vahid hədəf ətrafında birləşdirilməsi və ölkənin maraqları naminə kompleks hərəkətinin təmin edilməsi
strateji əhəmiyyət kəsb edir.
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Buna görə də, Azərbaycan dövləti diaspor hərəkatının güclənməsi və inkişafı üçün hərtərəfli dəstəyini
göstərir və belə diqqət və qayğının nəticəsidir ki, bu gün diasporumuzun dünyanın müxtəlif ölkələrində
formalaşan birlikləri Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan həqiqətlərinin tanınması
və təbliği işində radio və televiziyanın, dövri mətbuatın imkanlarından geniş istifadə edirlər.
Hazırda dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycan dilində müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunur,
xüsusi radio və televiziya verilişləri hazırlanır. Ona görə də, bu gün fəxrlə demək olar ki, azərbaycançılıq
ideyası ətrafında birləşmiş azərbaycanlılar ana Vətənin çiçəklənməsi və haqq səsimizin ucadılması prosesində
yaxından iştirak edir, antiazərbaycan təbliğatının qarşısının alınmasında müstəsna rol oynayırlar.
Xalq qəzeti.-2015.-29 dekabr.-N 288.-S.8.
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Yaponiyada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüylə bağlı veriliş
Ceyhun Abasov
Əlibəy Məmmədov: “Yaponiyanın biznes aləmində Azərbaycan adi tez-tez eşidilməyə başlayıb”
Dekabrın 28-də Yaponiyanın “World Investors” internet televiziya kanalının 2015-ci il üçün
sonuncu canlı buraxılışı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə həsr edilib. Verilişin xüsusi qonağı olan
Hokkaydo Universiteti Xarici Tələbələr Assosiasiyasının prezidenti, siyasi elmlər üzrə doktorant tələbə
Əlibəy Məmmədov Azərbaycanın milli bayramları haqqında ətraflı məlumat verib. Verilişin aparıcısı İşida
Kazuyasu bildirib ki, Azərbaycanı Yaponiyada tanıtmağa çox böyük ehtiyac var.
Son 3 il ərzində İşida Kazuyasu 12 dəfə Azərbaycanda səfərdə olub və 300 nəfərdən çox kiçik və orta
sahibkarları Azərbaycana aparıb. Ə. Məmmədov bildirib ki, bütün bunların sayəsində Yaponiyanın biznes
aləmində də Azərbaycan adı tanınmağa, tez-tez eşidilməyə başlayıb: “Sosial şəbəkələrdə yapon dilində
Azərbaycanla bağlı qruplar, səhifələr açılıb və minlərlə insan bunun vasitəsilə Azərbaycan haqqında
məlumatlandırılıb”. Ə.Məmmədov Azərbaycanın geostrateji əhəmiyyəti barədə danışdıqdan sonra, ölkəmizin
milli bayramları haqqında məlumat verib. Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü bayramından danışan
həmyerlimiz qeyd edib ki, 1989-cu ilin dekabr ayında Şimali və Cənubi Azərbaycanda yaşayan həmyerlilərimiz
tərəfindən arada olan sərhəd dirəkləri dağıdılmaqla həmrəylik nümayiş etdirilib: “Həmin ərəfədə İstanbulda
türkdilli dövlətlərin konfransı keçirilib. Bu konfransda Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününün qeyd
olunması qərara alınıb”.
Ə.Məmmədov bildirib ki, 1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinin sədri, sonradan müstəqil Azərbaycan Respublikasının prezidenti olmuş Heydər Əliyev Dünya
Azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəylik Günü elan edib: “Bununla bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 dekabr Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayram edilməyə başlanılıb. Bu bayram tək Azərbaycanda deyil,
dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən fəxr və qürur hissi ilə qeyd olunur”.
Əlibəy Məmmədov deyib ki, 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü bayramı dünyanın 80-a
yaxın ölkəsində yaşayan, bu ölkələrdə təhsil alan və işləyən həmvətənlərimiz tərəfindən canfəşanlıqla qeyd
olunur: “Bu gün Azərbaycan diasporu üçün də ən vacib bayramlarından birinə çevrilib. Son illər Həmrəylik
günü bayramı miqyasına görə, Yeni il bayramını da ötüb keçib.
Bu sadəcə azərbaycanlıların deyil, ölkə daxilində və xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin xarici dostları,
iş yoldaşları üçün də xüsusi bayrama çevrilməkdədir”. Ə.Məmmədov qeyd edib ki, azərbaycanlıların çox
olduğu ölkələrdə-Rusiya, Türkiyə, eləcə də müxtəlif Avropa ölkələrində diaspora fəaliyyətimiz yüksək
səviyyədə təşkil olunub. “Bunun nəticəsində Azərbaycan daha çox tanınır və ölkəmizə olan maraq günü-gündən
artır. Amma Azərbaycanın kifayət qədər tanınmadığı ölkələr də var. Yaponiya, Cənubi Koreya kimi Uzaq Şərq
ölkələrində Azərbaycanın tanıtımı o qədər də ürəkaçan səviyyədə deyil”. Həmyerlimiz qeyd edib ki, adi
tələbəsindən tutmuş dövlət rəsmilərinə qədər, şirkət işçilərindən tutmuş ailə üzvlərinə qədər, hər bir azərbaycanlı
üçün Azərbaycanın tanıtımı bir nömrəli vəzifəyə çevrilməlidir: “Azərbaycançılıq məfkurəsi daha da
möhkəmləndirilməlidir. Bu bir növ mənəvi ehtiyaca çevrilməlidir”. Verilişin aparıcısı və prodüseri İşida
Kazuyasu Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü ilə bağlı Əlibəy Məmmədovun açıqlamalarından sonra
bildirib ki, yaponların da belə bir günə ehtiyacı var: “Yaponlar hal-hazırda ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərirlər.
Onları bir araya gətirəcək, bir yumruq edəcək bir günə ehtiyac var. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü buna çox gözəl bir nümunə ola bilər”. Verilişin sonunda Əlibəy Məmmədov və İşida Kazuyasu 2016cı ildə də Azərbaycanla bağlı xüsusi verilişlər hazırlayacaqlarını bildiriblər. Qeyd edək ki, bu həmyerlimizin
sözügedən verilişdə 3-cü çıxışıdır. İlk çıxışını cari ilin oktyabr ayında Azərbaycana yapon şirkətlərinin axını
mövzusunda etdikdən sonra, noyabr ayında olan ikinci çıxışını Azərbaycan Dövlət Bayrağı günü, Konstitusiya
günü və Milli Dirçəliş gününə həsr edib. Hər iki verilişdə həmyerlimizin çıxışı böyük maraqla qarşılanıb.
525-ci qəzet.-2015.-30 dekabr.-№ 241.-S.4.
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Dünyanın müxtəlif nöqtələrində yaşayan azərbaycanlıların birliyi və həmrəyliyi
Azərbaycançılıq kontekstində
Rafiq Oday,
31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günüdür. Bu gün, milli-mənəvi bütövlüyü möhkəm
təməl üzərində qurulan Azərbaycanın bütün soydaşlarımız və həmvətənlərimiz üçün ümid və güvənc yeri olan
qüdrətli bir dövlətə çevrilməsinin göstəricisidir. Xalqımızın söz, əqidə və əməl birliyinə nail olmaq üçün həm
Azərbaycan dövləti tərəfindən görülən işlərin həcmi və miqyası ildən-ilə genişlənir, həm də dünyanın dörd bir
yanında məskunlaşan on milyonlarla (qeyr-rəsmi statistikaya görə 50 milyon) azərbaycanlı birlikdə olmağın,
həmrəy olmağın nə demək olması həqiqətini getdikcə daha aydın dərk edir. Zaman-zaman Azərbaycan
diasporları və icmaları arasında əlaqələr möhkəmlənir, tarixi vətənləri olan Azərbaycanla bağlılıqlarını
gücləndirirlər. Unutmaq olmaz ki, müstəqil, demokratik Azərbaycan bütün dünya azərbaycanlılarının doğma
ata-baba yurdudur. Bu gün dünya dövlətləri sırasında özünəlayiq yer tutan Azərbaycanın sabit və ardıcıl inkişaf
yolunda qazandığı uğurlar, hüquqi, demokratik, dünyəvi dövlətin qurulması, vətəndaş cəmiyyətinin yaradılması,
bazar iqtisadiyyatının bərqərar edilməsi, mədəni həyatın dirçəlməsi bütün dünya azərbaycanlılarını qəlbən
sevindirir. Çünki müstəqil Azərbaycanın varlığı bu həmrəyliyin inkişafının təminatçısı rolunu oynayır.
Mənə elə gəlir ki, dünya azərbaycanlılarının birliyini və həmrəyliyini Azərbaycançılıq kontestindən
kənarda düşünmək düzgün olmazdı. Bu ideyanın müəllifi Ümummilli lider Heydər Əliyevdir və bu, Ulu öndərin
xalqımız və vətənimiz qarşısında göstərdiyi mühüm və tarixi xidmətlərindən biridir. Məhz Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik
günü haqqında” 1991-ci ilin 16 dekabr tarixli qərarı ilə dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi
günü elan etmişdir. Təxminən 25 il bundan öncə Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə elan edilmiş
milli-mənəvi birliyə çağırış günü ümumxalq mənafelərimizin həyata keçirilməsi naminə soydaşlarımı¬zın
azərbaycançılıq ideyası əsasında sıx birləşməsi prosesinin başlanğıcını qoymuşdur. Dahi rəhbərin yenidən
hakimiyyətə qayıdışı bütün sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
istiqamətində də yeni işlərin başlanmasına rəvac verdi. Ulu öndər xarici ölkələrə etdiyi səfərlərdə Azərbaycan
diasporunun nümayəndələri ilə görüşür, dünya azərbaycanlılarının bir amal və bir məslək uğrunda fəal mübarizə
aparmaları üçün daha sıx təşkilatlanmalarına dair dəyərli tövsiyələrini verirdi. 2001-ci ilin 9-10 noyabr
tarixlərində Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayı milli həmrəyliyimizin nümayişinin ən
yüksək nöqtələrindən biri oldu. “Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam» –
deyən Ümummilli lider Heydər Əliyevin dünya azərbaycanlılarının birinci qurultayında söylədiyi fikirlər bu gün
də hər bir azərbaycanlının milli qürur hissinin ifadə formasına çevrilmişdir. Birinci qurultaydan sonra diaspor
təşkilatlarının fəaliyyətində canlanma yarandı, soydaşlarımızın birləşdiyi cəmiyyətlər dünyanın hər yerində daha
geniş fəaliyyət göstərməyə başladılar. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması xaricdəki Azərbaycan
cəmiyyətlərinin, birliklərinin və dərnəklərinin fəaliyyətlərinin vahid mərkəzdən koordinasiyasına, habelə onların
dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasına geniş imkanlar açdı, Milli Məclisin “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı
dövlət siyasəti haqqında” qanun qəbul etməsi isə bu işə bir az da təkan verdi.
Ulu öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı, möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 8 fevral 2006-cı
il tarixli Sərəncamı ilə Bakıda Dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayının öz işinə başlaması isə diaspor
quruculuğu işinə yeni ruh, yeni nəfəs vermiş, bu sahədə çalışan təşkilatların fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi
işinin təkmilləşdirilməsi, ölkə həqiqətlərinin, xalqımıza qarşı törədilmiş terror və soyqırımı aktlarının faktlarla
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının daha müasir metodlarının hazırlanması, digər xalqların diaspor təşkilatları
ilə əlaqələrin gücləndirilməsi məsələləri xüsusilə önə çəkilmişdir. Diaspor quruculuğu baxımından ümumtürk
birliyinin möhkəmləndirilməsi xəttini xarici siyasətdə mühüm istiqamətlərdən biri kimi müəyyənləşdirərək,
türkdilli dövlətlərlə münasibətləri gücləndirmək xəttinə üstünlük verən dövlət başçısı türkdilli ölkələrin dövlət
başçılarının 2009-cu ilin oktyabrında Naxçıvanda keçirilən IX zirvə toplantısında dərin və məzmunlu çıxış
etmiş, türkdilli dövlətlərin birliyini zəruri edən amilləri bir daha diqqətə çəkmişdir: “Biz bilirik ki, beynəlxalq
müstəvidə öz mövqeyini müdafiə etmək bəzi hallarda o qədər də asan olmur. Biz birlikdə olsaq, müəyyən
məsələlərdə vahid mövqedən çıxış etsək və bu birliyi mütəmadi işlərlə möhkəmləndirsək, bizim beynəlxalq
mövqelərimiz daha da güclü olacaqdır. Çünki türkdilli dövlətlərdə bütün imkanlar vardır – təbii sərvətlər, neftqaz yataqları, əlverişli coğrafi vəziyyət, güclü iqtisadiyyat, insanların istedadı, yeni infrastruktur – bütün bu
imkanları biz əgər bir yerə toplasaq və bir yerdə cəmləşdirsək, türkdilli dövlətlər dünya miqyasında böyük gücə
çevriləcəkdir. Bu gücə çevrilmək üçün biz səmərəli işləməliyik. Bu, bizim əlimizdədir, bizim iradəmizdən
asılıdır. Mən çox şadam ki, bizim aramızda olan birlik son illər daha da güclənir”. Bu məsələdə dost və qardaş
ölkə olan Türkiyənin rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır.
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Böyük Mustafa Kamal Atatürkün “Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri isə bizim
kədərimizdir” və Ümummilli lider Heydər Əliyevin “Biz bir millət, iki dövlətik” fikirləri, artıq həm Türkiyədə,
həm də Azərbaycanda dostluqdan və qardaşlıqdan da yüksəkdə dayanan münasibətlərə malik bu iki ölkə
arasındakı əlaqələrin dünənini, bu gününü və gələcəyini dəqiq ifadə edən ən mükəmməl formul kimi qəbul
edilməkdədir. Möhtərəm Prezidentimizin də qeyd etdiyi kimi: “Türkiyə-Azərbaycan əlaqələri indi ən yüksək
səviyyədədir. Bu əlaqələr strateji xarakter daşıyır, dostluq, qardaşlıq prinsiplərinə əsaslanır. Bizi birləşdirən
amillər həm tarixi köklər, həm mədəni əlaqələr, həm də bizim keçmişimiz və bugünkü siyasi marağımızdır.”
Bu baxımdan güman edirəm ki, xarici ölkələrdəki diaspor cəmiyyətlərimizin Türkiyənin bu ölkələrdəki diaspor
cəmiyyətləri ilə birgə fəaliyyət göstərmələri hər iki ölkə üçün çox müsbət nəticələr verər.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da vurğuladığı kimi: “Qardaş Azərbaycandakı inkişaf bizi də
sevindirir, çünki qardaşların güclənməsi gələcəyə olan ümidimizi də artırmaqdadır”. Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor təşkilatları ilə yanaşı, xarici ölkələrdə təhsil alan gənclərimizin də
xidmətlərini xüsusilə vurğulamaq lazımdır. Təhsil aldıqları ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə
sıx ünsiyyət qurmalı və onlarla əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərməli olan tələbələrimiz istər Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, istərsə də zəngin tarixi-mədəni irsimizin təbliğ olunmasında
çox iş görə bilərlər.
Qeyd edək ki, xarici universitetlərin hər birinin nəzdində öz ölkələrini təmsil edən tələbə cəmiyyətləri
fəaliyyət göstərir. Bu baxımdan, tələbələrin gördükləri işlər diaspora təşkilatlarının gördüyü işlərdən daha çox və
daha effektiv ola bilər. Bunun üçün müxtəlif ölkələrin ali təhsil ocaqlarında təhsil alan tələbələr, istər dövlət
tərəfindən, istərsə də QHT-lər tərəfindən diqqətdə saxlanılmalı, fəaliyyətlərinin effektivliyi üçün lazım olan
dəstək göstərilməlidir. Çünki bəzən xaricdəki tələbələrimizin Azərbaycanın təbliği ilə bağlı cəhdləri yetərsiz
olur, bu da istənilən effekti vermir. Bəzi hallarda diaspora təşkilatları ilə tələbələrimiz arasında bir boşluq
yaranır. Bu baxımdan istər səfirliklər, istərsə də qeyri-hökumət təşkilatları xaricdə təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrlə, həmçinin ali təhsil aldıqdan sonra təhsil aldıqları ölkələrdə qalıb çalışmağa, orada ailə qurub
yaşamağa üstünlük verən məzunlarla daha sıx əlaqələr qurmalıdırlar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyrihökumət təşkilatları müntəzəm olaraq xarici ölkələrə etdikləri səfərlər zamanı həmin ölkələrdə təhsil alan
azərbaycanlı tələbələrlə, orada yaşayıb işləyən soydaşlarımızla görüşməlidirlər. Əgər həqiqətən də biz ana
vətənimiz Azərbaycanı yüksək səviyyədə tanıtmaq istəyiriksə, xaricdə cəmləşən intellektual gücümüzə
dayaq olub, onlarla sıx əlaqələr yaratmalıyıq.
Unutmaq olmaz ki, xaricdə təhsil aldıqdan sonra orada qalıb müəyyən müddətə və yaxud da həmişəlik
işləməyə qərar verən şəxslər sıradan bir vətəndaş deyillər. Bu insanlara yanaşmanı hansı səbəb üzündənsə
vətənlərini tərk edənlərlə eyniləşdirmək olmaz. Çünki birincilər ali təhsilə, yüksək intellektə və geniş
dünyagörüşə sahib insanlardı. Onların orada yaşamaları, ailə qurmaları, övlad-uşaq sahibi olmaları öncə
ailələrinə, sonra isə geniş ictimaiyyətə Azərbaycan dilini, Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini, adət-ənənələrini
aşılamaq baxımından böyük önəm daşıyır. Məncə, diasporlarımızın gücünü, bax, bu mənbələrdə axtarmaq
lazımdır.
Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi ideyasını Azərbaycançılıq
kontestindən kənarda axtarmaq yanlışlıq olardı. Azərbaycançılıq ideyasının tədqiqi sahəsində ciddi tədqiqatlar
aparan görkəmli akademikimiz Ramiz Mehdiyev hələ 1993-cü ildə Azərbaycançılıq ideyasını milli ideya ilə
birlikdə nəzərdən keçirərək müxtəlif mətbu orqanlarda bir-birindən maraqlı yazılarla çıxış etmişdir. Hörmətli
akademik qələmə aldığı “Azərbaycan: qloballaşma dövrünün tələbləri”, “XXI əsrdə milli dövlətçilik”
əsərlərində bu ideyanı daha da inkişaf etdirərək Azərbaycançılığın müstəqil və bənzərsiz Azərbaycanı
sivilizasiyalı dövlətlər sırasına çıxara biləcək bir yol olduğunu qeyd edirdi. Azərbaycançılıq xalqımızın çox
əzab-əziyyətlər bahasına qazandığı tarixi sərvətdir.
Bu, ilk növbədə, real müstəqilliyə nail olmağın, vahid və bölünməz Azərbaycanın qorunub saxlanması və
möhkəmləndirilməsinin siyasi əsasıdır. Bu gün azərbaycançılıq milli həyatın ahəngdarlığının, ölkədə yaşayan
bütün etnosların qardaşcasına qarşılıqlı əlaqəsi və təsirinin çoxəsrlik ənənəsi, onların ümumi taleyi və gələcək
müstəqil Azərbaycanın bütövlüyü, inkişafı və firavanlığı uğrunda birgə mübarizəsinin ümumi tarixi təcrübəsidir.
Azərbaycançılığın gücü həm də ondadır ki, o, fərdi maraqları və meylləri dövlətin siyasəti ilə birləşdirməyə və
xalqın milli-mədəni dəyərlərini qoruyub saxlamağa qadirdir. “Azərbaycançılıq ideyasının dərk olunmasının
əsasında Azərbaycan millətinin tarixi, mənəvi-əxlaqi və mədəni ənənələri zəminində birlik ideyası durur və bu,
nəinki indi, həm də uzaq gələcəkdə azərbaycanlıların təkcə bir yox, bir çox nəsillərinə xidmət edəcək,
müstəqillik və milli eyniyyət həmin nəsillər üçün layiqli həyatının və şəxsi azadlığının ayrılmaz atributlarına
çevriləcəkdir”–deyən akademik, əsərlərində Azərbaycançılığın məzmunca mahiyyətini müxtəlif xalqların,
mədəniyyətlərin, ənənələrin üzvi şəkildə vəhdətinin təşkil etdiyini ön plana çəkir.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin aşağıdakı sözləri harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir
azərbaycanlı üçün bu gün də bir etalon rolunu oynayır, şübhəsiz sabah da belə olacaqdır: “Harada olursa-olsun
azərbaycanlıların birlikdə, bərabər olması əsas şərtlərdən biridir. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanın daxilində bütün
qüvvələri toplayaq. Eyni zamanda Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar da öz qüvvələrini
toplamalıdırlar. Ayrı-ayrı qüvvələrin, qrupların arasında fikir müxtəlifliyi ola bilər. Bu təbii haldır. Ancaq
Azərbaycanın müstəqilliyini qorumaq, ərazi bütövlüyünü saxlamaq üçün hamı bütün başqa fikirləri kənara
qoyub birləşməli, bir hədəfə vurmalı, bir məqsədə xidmət etməlidir.”
Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü
münasibəti ilə təbrik nitqində vurğuladığı kimi, “bundan sonra da səylərimizi birləşdirməli, işğal edilmiş
ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda ardıcıl və məqsədyönlü iş aparmalıyıq. Bu sahədə diaspor təşkilatlarımızın
da üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Azərbaycanın suverenliyinin qorunması və ərazi bütövlüyünün təmin
edilməsinə öz həmrəyliyimiz və birgə fəaliyyətimizlə sanballı töhfə vermək bizim başlıca amalımız olmalıdır.
”Sonda xalqımızı və dünyada yaşayan bütün azərbaycanlıları Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi günü və
Yeni – 2016-cı il münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, həyatda uzun ömür, möhkəm can sağlığı,
süfrələrinə bol ruzi-bərəkət, dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi istiqamətindəki fəaliyyətlərində
dönməzlik, sarsılmazlıq və yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
İki sahil.-2015.-30 dekabr.-№ 243.-S.30.
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Həmrəylik bir sevgidir
Cavanşir Feyziyev
Millət vəkili, Fəlsəfə doktoru
Dünya sonsuzdur. Onun tarixi də, yaşı da bitməz və tükənməzdir. İnsanlığın da yaşı az deyil. Amma bu
sonsuz dünyanın şüurlu məxluqu olan İnsanın özünün həyatı "bir pəncərədən baxıb keçmək" qədər qısadır. O
qədər qısa ki, biz onu illərə, aylara, günlərə, hətta saatlara və dəqiqələrə də bölməyi öyrənmişik. Zamanı niyə
bölürük görəsən? Yəqin ki, İnsan ona nəsib olan həyat parçasını bacardıqca düzgün və səmərəli
dəyərləndirməyə çalışır. Ona görə də onu qısa fraqmentlərə bölərək təftiş edir, keçdiyi həyat yoluna və əldə
etdiyi həyat təcrübəsinə söykənərək növbəti mərhələnin planını cızır, məqsədlərini müəyyənləşdirir. Beləcə
İnsanlıq öz mövcudluğunu ibtidaidən aliyə və sadədən mürəkkəbə doğru təkamül etdirməklə, həyatın özünü də
durmadan dəyişməkdə və inkişaf etdirməkdədir.
Biz də dəyişirik, biz də inkişaf edirik. Biz də özümüzün, cəmiyyətimizin və dövlətimizin həyatını zaman
və məkan ölçülərində hissələrə bölür, itirdiklərimizlə qazandıqlarımızı dəyərləndirməyə çalışırıq. Adətən, biz
bunu bəlli zamanlarda və daha çox hər dəfə başa vurmaqda olduğumuz illərin sonunda edirik. Bu gün də illərin
qovşağındayıq. Bir neçə gündən sonra 2016-cı ilə qədəm qoysaq da, hələ bir müddət il boyu vərdiş etdiyimiz
kimi 2015 yazmaqda davam edəcəyik və nəhayət, yeni bir ildə yaşadığımız şüurumuza da, vərdişlərimizə də
hakim kəsiləcək. Hamımız birlikdə daha bir il yaşlaşacaq və məntiqə görə daha bir qədər müdrikləşəcəyik.
Bu il bizlərlə bərabər Müstəqil Azərbaycanımız da bir yaş böyüdü. Dövlətimiz bir qədər də
möhkəmləndi. Bu il ərzində qazanılan uğurlar millətin fəxarətini də bir daha artırdı. Bu ilin iyun ayında dünya
idman tarixində ilk Avropa Oyunlarına Azərbaycanın ev sahibliyi etməsi cəsarətli bir addım kimi tariximizə
yazıldı. Avropa Oyunları kimi möhtəşəm bir beynəlxalq idman tədbirinin ilk məşəlinin vətənimizdə
alovlandırılması Azərbaycana unudulmaz qürur hissi yaşatdı. 12-28 iyunda keçirilmiş ilk Avropa Oyunlarına 50
Avropa ölkəsindən 6 000-ə yaxın idmançı qatıldı. Bakıda keçirilən ilk qitə yarışlarında özündə 30 idman fənnini
birləşdirən 20 idman növü üzrə yarışlar keçirildi və qazanılan medalların sayına görə idmançılarımız Avropada
2-ci oldular. Beləcə, ilk Avropa Oyunları xalqımız və dövlətimiz üçün 2015-ci ilin iftixar mənbəyinə çevrildi.
Bu il ölkəmizin ictimai-siyasi və həm də sosial-mənəvi həyatında baş verən əhəmiyyətli hadisələrdən
biri də cəmiyyətimizin siyasi yetkinlik və vətəndaşlıq məsuliyyətinin ən dəqiq indikatoru sayıla bilən Parlament
seçkiləri oldu. Oktyabr ayından müxtəlif məzmunlu seçki şüarlarının təqdim olunması ilə başlayan, seçicilərə
ünvanlanan siyasi çağırışlarla və get-gedə güclənən siyasi ehtiraslarla müşayiət olunan proseslər nəhayət,
noyabrın 1-də özünün məntiqi sonuna çatdı. Bütün seçki öncəsi prosesləri səbrlə, təmkinlə izləyən, öz dövlətini
və millətini sevən, onun müstəqilliyini qorumağa və möhkəmləndirməyə çalışan Azərbaycan seçiciləri öz
qərarını Ana Yasamızda nəzərdə tutulduğu kimi, öz səsləri ilə ifadə və təsdiq etdilər. Bu seçkilər Azərbaycan
vətəndaşlarının ölkənin və xalqın gələcəyini düşünmək baxımından siyasi yetkinliyə, yüksək məsuliyyət hissinə
malik olduğunu göstərən növbəti bir sınaq oldu. Azərbaycan vətəndaşı özünün əsrlər boyu dəyişməz məziyyəti
olan haqq və ədalət hisslərinə sadiq qalaraq öz elçilərini ölkə parlamentinə üzv seçdilər. Beləcə, 2015-ci il daha
bir seçim ili kimi yaddaşlara yazıldı və ölkəmiz daha böyük uğurlar əldə etmək üçün inkişafın yeni mərhələsinə
qədəm qoydu.
Əvvəlki illərdə əsası qoyulmuş qlobal iqtisadi layihələrin həyata keçirilməsi 2015-ci ildə də uğurla
davam etdirildi. Ümumi dəyəri 45 milyard ABŞ dolları həcmində qiymətləndirilən və dünyanın indiyə qədər
gerçəkləşdirilmiş enerji layihələri arasında kapital tutumuna görə ən irihəcmli layihə olan "Cənub Qaz Dəhlizi"
Azərbaycan qazının qardaş Türkiyədən keçməklə birbaşa Avropaya çatdırılmasını nəzərdə tutur. Layihə bu günə
qədər beynəlxalq qurumlar tərəfindən təsdiq edilmiş 3 trilyon kubmetrdən çox qaz ehtiyatlarımızın ən azı 100 il
ərzində Avropaya ixrac edilməsi üçün unikal şərait yaradacaq və Azərbaycanı dünyada həm neft, həm də qlobal
qaz ixracatçısı kimi tanıtdıracaq. Mərkəzi Asiyanın qardaş türk respublikalarının da gələcəkdə bu layihəyə
qoşulması ehtimalı bu layihənin iqtisadi faydalılıq əmsalını dəfələrlə artıra bilər. İqtisadi əhəmiyyəti qədər
siyasi əhəmiyyəti də əvəzsiz olan bu layihə Xəzər bölgəsi ilə Avropa ölkələri arasında əməkdaşlığı yeni
müstəviyə çıxaracaq və Azərbaycanın qlobal məkanda rolunu və nüfuzunu daha da artıracaqdır. Əgər 1994-cü
ildə Azərbaycanda imzalanmış "Əsrin müqaviləsi" XX Əsrin ən önəmli layihəsi hesab edilirdisə, bu gün tikintisi
uğurla aparılan "Cənub Qaz Dəhlizi" layihəsi həm ölkəmiz üçün, həm də bütövlükdə regionumuz üçün XXI
əsrin ən nəhəng layihəsi hesab olunur. Bu layihənin Avropa ölkələri üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb etməsi
Azərbaycanı bu il ərzində də qlobal siyasi-iqtisadi məkanın diqqət mərkəzində saxlamış oldu. Bütün bunlarla
yanaşı, il ərzində iqtisadiyyatımızın davamlı inkişafı, qeyri-neft sektorunun inkişafında əldə edilən nailiyyətlər,
təhsil, səhiyyə və sosial müdafiə sistemimizdə baş verən irəliləyişlər və nəhayət, hər bir azərbaycanlının daha
təhlükəsiz və daha təminatlı əmin-amanlıq şəraitində yaşaması bu ilin ümumi mənzərəsinin digər nikbin
çalarlarıdır. İlin ən nikbin sonluğu isə dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik günü ilə başa çatır.
411

Vətənin Həmrəylik çağırışına dünyanın hər tərəfindən gələn əks-sədalar xalqımızın doğma Vətənə
sədaqətinin ən parlaq təcəssümüdür. İlin son günü-31 dekabr - bu böyük dünyanın harasında qərar tutmasından
asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının öz nəzərlərini Vətənə yönəltdiyi Milli Həmrəylik günüdür.
Həmrəylik-insanların əsrlər boyu arzuladığı, xəyallarında yaşatdığı və daim ona doğru can atdıqları elə bir
ictimai şüur səviyyəsidir ki, ona nail olan xalqlar xoşbəxt və firavan yaşamaq arzularına qovuşa bilirlər.
Sovetlər dövründə bayram etməyə alışdığımız "dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyliyi" son nəticədə o insanların
heç də həmrəy olmadığını və əslində belə bir həmrəylik üçün heç bir real əsasın da olmadığını göstərmişdi.
Milli idealın və bu ideal uğrunda çarpışan idealogiyamızın mövcud olmadığı bir zamanda biz nədə həmrəy ola
bilərdik?!. Indi dərk edirik ki, ortada heç bir real rəy olmadığından əslində hamımız bir şeydə - məhz rəysizlikdə
həmrəy idik. Bu isə həmrəylikdən daha çox həmrəngliyə bənzəyirdi.
İndi isə dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyini bayram edirik və bu həmrəyliyimizin əsasında bir
çağırışla Vətənimizi parça-parça hissələrdən toparlayıb vahid bir gücə çevirməyə və Yer kürəsinin hər bir
guşəsində qərar tutmuş soydaşlarımızı da Azərbaycan amalı ətrafında səfərbər etməyə nail olmuş Heydər Əliyev
zəkası durur. Yalnız bu il yox, elə 1993-cü ildən başlayaraq taleyimizdə yaşanan dönüş və bu günə qədər davam
edən yüksəliş də məhz Milli Həmrəyliyimizin bəhrəsidir.
Həmrəylik də bir mədəniyyətdir. Həmrəylik dinləmək, başqalarına məxsus olan dünyagörüşünü və baxış
bucağını bölüşmək, milli mənafeyimiz naminə ümumxalq yolunu seçmək, Vətən üçün düşünmək, el üçün
çalışmaq mədəniyyətidir. Həmrəylik elə bir idealdır ki, o ancaq az məsələlərdə mümkün olur. Amma bu "az"lar
xalqın tarixi taleyində çox böyük rol oynayan "az"lardır və hər bir soydaşımızın qəlbində və şüurunda özünə yer
tapan bu "az"ların cəmindən böyük bir AZƏRBAYCAN sevgisi yaranır. Deməli, Həmrəylik həm də bir
sevgidir. Millətə, xalqa, dövlətə, bayrağa və nəhayət, insanın insana və İnsanlığa olan sevgisidir Həmrəylik. Bu
sevgi ilə də soydaşlarımız ilin son günündə ən xoş arzularla dolu nəzərlərini Ana Vətənə yönəldir və
Azərbaycanımızla fəxr edirlər. Beləcə həyatımızın daha bir ilini başa vurmaqda və Yeni ilə addımlamaq
ərəfəsindəyik. Ən xoş arzuların və niyyətlərin bir-birinə qovuşduğu bir zamanda Azərbaycanımıza və dünyanın
bütün azərbaycanlılarına sevgi dolu Həmrəylik, Yeni ildə isə yeni uğurlar, can sağlığı və səadət arzuları ilə...
Şərq.-2015.-30 dekabr.-№ 242.-S.6.
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Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibəti ilə
Milli Məclisin Müraciəti
(29 dekabr 2015-ci il)
Əziz həmvətənlər, dəyərli soydaşlar!
Sayına və intellektual potensialına görə dünyanın qüdrətli xalqlarından biri olan Azərbaycan xalqının söz,
əqidə və əməl birliyini təcəssüm etdirən həmrəylik günü ərəfəsində hər birinizi hörmətlə salamlayırıq.
Xalqımızın milli-mənəvi bütövlüyünə nail olmaq üçün ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə iyirmi dörd
il bundan əvvəl başlanmış hərəkat ildən-ilə daha geniş vüsət almaqdadır. Bu gün azərbaycanlılar milli mənlik
şüuru əsasında sıx birləşməyin zəruriliyini daha aydın dərk edirlər. Azərbaycan diasporu və icmaları inkişaf edib
möhkəmlənir, soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni hüquqlarının müdafiəsi işinə daha yaxından cəlb
olunurlar. Müasir dünyada cərəyan edən qlobal proseslər ciddi problemlərin yaranmasına səbəb olur, bir sıra
hallarda xalqların tarix səhnəsində oynadıqları rolun yenidən dəyərləndirilməsinə gətirib çıxarır. Həyat sübut
edir ki, yalnız öz gücünü bir yerə toplamağı bacaran xalqlar etnik-siyasi hüquqlarını həyata keçirmək
və milli mənafelərini müdafiə etmək imkanlarını qoruyub artıra bilirlər. Bəşər sivilizasiyasının inkişafına
əvəzsiz töhfələr vermiş Azərbaycan xalqının davamlı yüksəlişinin yolu on milyonlarla soydaşımızın və
həmvətənimizin məhz mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasından keçir. Azərbaycan Respublikası bütün dünya
azərbaycanlılarının tarixi və doğma Vətəni, ümid və istinad yeridir. Odur ki, hansı ölkədə yaşamasından asılı
olmayaraq, hər bir azərbaycanlı Vətəndə baş verən ictimai-siyasi prosesləri diqqətlə izləyir, möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın ardıcıl və dinamik inkişaf etməsini, ildən-ilə
daha güclü dövlətə çevrilməsini qeyd edir. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun ildən-ilə daha da yüksəlməsi,
yerləşdiyi bölgədə və onun hüdudlarından kənarda söz sahibi olması isə soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin
qəlbini qürur hissi ilə doldurur. Dünya ölkələrində yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın əldə etdiyi
nailiyyətlərə öz uğurları kimi sevinir, eyni zamanda, Vətənimizin taleyüklü problemlərinin həll ediləcəyinə, o
cümlədən ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunacağına, bir milyondan çox qaçqın və köçkünümüzün doğma
yurd-yuvasına dönəcəyinə qətiyyətlə inanırlar. Qarabağ dərdi bütün millətimizin ağrılı yeridir, odur ki, bu
problemin həllinə elliklə kömək göstərilməsi zəruridir. Yalnız dünya azərbaycanlılarının birgə səyləri
dövlətimizin və xalqımızın inkişafı yolundakı bu maneənin aradan qaldırılmasına öz müsbət təsirini göstərə
bilər. Yer kürəsinin hansı guşəsində yaşayıb-işləməsindən asılı olmayaraq bütün soydaşlarımızın Vətən
qarşısında övladlıq borcu Ermənistanın ölkəmizə təcavüzünün nəticələrinin aradan qaldırılması naminə
qüvvələri birləşdirməkdən, Azərbaycanın haqq işini müdafiə etməkdən ibarətdir.
Azərbaycanlıların bir vəzifəsi də xalqımızın qədim adət-ənənələrini, dilini, mədəniyyətini yaşatmaq, hər
sahədə bir-birinə dəstək olmaqdır. Azərbaycan xalqının varlığı və gələcəyi, milli dövlətçiliyimizin əbədi olaraq
davam etməsi dünya azərbaycanlılarının birliyindən və mütəşəkkilliyindən çox asılıdır.
Əziz həmvətənlərimiz! Dəyərli soydaşlarımız!
Sizi milli-mənəvi birliyimizi daha da möhkəmləndirməyə çağırır, xalqımızın hüquq və mənafelərinin
qorunması uğrunda mübarizədə səyləri artırmağa səsləyirik. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edir, hər birinizə xoşbəxtlik və ailə səadəti, doğma Azərbaycanımıza
əmin-amanlıq, qələbə sevincləri və nurlu gələcək arzulayırıq!
Hörmətlə,
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Bu Müraciət Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin
2015-ci il 29 dekabr tarixli iclasında qəbul edilib.
Azərbaycan.-2015.-30 dekabr.-N 289.-S.2.
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Güclü və müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya azərbaycanlılarının qürur mənbəyidir
31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür
Dünyanın siyasi tarixindən bəllidir ki, xalqların öz mövcudluğunu qoruyub saxlaması və inkişafı
siyasi, iqtisadi, mədəni və tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra amillərlə bağlıdır. Ən başlıca amil tarixin bütün
dövrlərində müxtəlif xalqlar, millətlər üçün həlledici faktor kimi çıxış etmiş milli identiklik, həmrəylik və
özünüdərkdir. Bu baxımdan, Azərbaycan xalqının milli həmrəylik və bütövlüyünün təmin olunması milli
identikliyin təmini sayəsində mümkün olub. İdentikliyə isə, ilk növbədə, milli dövlətçiliyin əsaslarının
möhkəmləndirilməsi, xalqın həmrəyliyini təmin edəcək ideologiyanın formalaşdırılması və ictimai-siyasi
sabitliyin bərqərar olunmasının fonunda nail olunub. Şübhəsiz, tarixi əhəmiyyət kəsb edən bütün bu nailiyyətlər
xalqımız qarşısında misilsiz xidmətləri olan Ümummilli lider Heydər Əliyevin gərgin əməyinin məhsuludur.
Azərbaycan xalqının milli birliyindən danışarkən, ilk növbədə, dünya azərbaycanlılarını vahid bir
məfkurə ətrafında birləşdirən tarixi-fundamental amillərdən bəhs etmək lazımdır. Bunlardan birincisi Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür. Ümumiyyətlə, müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı, böyük dövlət
xadimi, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü
dünyanın istənilən yerində yaşayan soydaşlarımızın bütünləşdiyi, vahid bir mərkəzdə cəmləşdiyi tarixi məqam
kimi xarakterizə olunur.
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır
1991-ci ildə müstəqilliyin əldə edilməsindən sonra siyasi, iqtisadi, sosial və digər sahələrdə ciddi
problemlərlə qarşı-qarşıya qalan Azərbaycanda, sözün əsl mənasında, xaos və anarxiya hökm sürürdü. Bu fonda
ağır blokada şəraitində yaşayan, erməni aqressiyası ilə üz-üzə qalan, paytaxtdan ayrı düşmüş Naxçıvan Muxtar
Respublikasında vəziyyət daha gərgin idi. Lakin Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Naxçıvana gəlişi erməni
aqressiyası ilə üz-üzə dayanan bu qədim Azərbaycan yurdunun xilasına ümid yaratdı. Naxçıvan məhz Ulu
öndərimizin iradəsi və siyasi zəkası sayəsində ayaqda durdu və bütün çətinliklərə sinə gərdi. Həmin vaxt
Azərbaycanı bu cür ağır çətinliklərdən bir yolla çıxarmaq olardı və Ulu öndər bunun üçün milli birliyə nail
olunmasının zəruriliyini bilirdi. Yəni soydaşlarımızın milli maraqlar ətrafında birləşməsi Azərbaycanın bu
mürəkkəb vəziyyətdən çıxmasında mühüm rol oynayacaqdı. Bu məqsədlə də Ulu öndər Heydər Əliyev
Naxçıvan Ali Məclisinin 16 dekabr 1991-ci il tarixli iclasında dünya azərbaycanlılarına üz tutdu, onları birliyə,
həmrəyliyə səslədi. Ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Ali Məclisi hər il 31 dekabrın Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi barədə qərar qəbul etdi. Və bu tarix, yəni dekabrın 31i dünya azərbaycanlılarının birlik, həmrəylik günü kimi tarixə düşdü.
1991-ci ildə qəbul olunan bu qərar həm də bütün soydaşlarımızın vahid mərkəzdə toplanması, bütün
azərbaycanlıların Vətəni olan Azərbaycan dövlətinin gələcək inkişafında yaxından iştirak etməsinin vacibliyinin
dərki günü kimi xarakterizə olunmalıdır. Onu da qeyd edək ki, məhz Ulu öndər Heydər Əliyevin iradəsi
əsasında qəbul olunan bu qərar müasir Azərbaycan dövlətinin inkişafında, Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq
aləmdə tanınmasında və təbliğində mühüm rol oynadı, eyni zamanda, dünya azərbaycanlıları güclü dövlət
dəstəyini hiss edərək vahid ideya ətrafında həmrəylik nümayiş etdirdilər. Məhz hazırda, Ümummilli lider
Heydər Əliyevin qeyd etdiyi kimi, müstəqil Azərbaycan Respublikası bütün dünya azərbaycanlılarının tarixi
Vətənidir. 31 Dekabr-Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə dünya azərbaycanlılarına təbrik
ünvanlayan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu məqamlara toxunaraq qeyd edib: “Bütün
soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında sıx birləşərək mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi məsələsinə
xüsusi diqqət yetirən Ümummilli lider Heydər Əliyev bu sahədə tarixi qərarlar qəbul etmiş, xaricdə
məskunlaşmış həmvətənlərimizin hüquqlarının qorunmasına, diaspor quruculuğunun geniş vüsət almasına
yönələn əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirmişdir. Aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsi olaraq, bu gün
diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, milli maraqlarımızın
müdafiəsi və respublikamızın digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı münasibətlərinin dərinləşməsi işinə öz
töhfələrini verirlər”.
Dünya azərbaycanlılarını birləşdirən milli məfkurə: Azərbaycançılıq ideologiyası
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyini təmin edən mühüm vasitə və mexanizmlərdən biri də milli
ideologiyadır. Əminliklə qeyd etmək olar ki, bu gün dünya azərbaycanlılarını bir amal və əqidə ətrafında
birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyası milli birlik və həmrəyliyi təmin edən universal ideoloji formul kimi
çıxış etməkdədir.
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Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası özündə
ümumbəşəri səciyyə daşıyan və milli dəyərlərə cavab verən prinsipləri ehtiva etməklə milli həmrəyliyi təmin
edən milli-mənəvi mexanizm səciyyəsi daşıyır. Azərbaycançılıq təkcə bu dövlətin ərazisində yaşayan şəxsləri
yox, eyni zamanda, bütün dünyada məskunlaşan azərbaycanlıları əhatə edərək dünya azərbaycanlılarının milli
istinad mənbəyinə çevrilib. Başqa sözlə, ictimai şüurun spesifik səviyyəsi kimi müstəqil Azərbaycan dövlətinin
ideya əsasını təşkil edən və dünya azərbaycanlılarını birləşdirən milli məfkurəyə çevrilən azərbaycançılıq
ideologiyası ölkədəki bütün konfessiya və etnosların həmrəylik və qarşılıqlı anlaşma mühitində yaşamasını təmin
edən faktordur.
Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasətin fonunda da azərbaycançılıq ideologiyası
milli həmrəylik və birliyin daha da möhkəmləndirilməsinə xüsusi töhfələr verir. Prezident İlham Əliyev bu
məsələ ilə bağlı deyib ki, Azərbaycançılıq fəlsəfəsi, ilk növbədə, Heydər Əliyevin təşəbbüsü idi və bu
ideologiya bütün cəmiyyəti birləşdirir: “Bu ideologiya həm tarixə, həm də müasirliyə əsaslanır. Həm tarixi
keçmişimizi özündə ehtiva edir, eyni zamanda, bizim bu sahədə bugünkü siyasətimizi əhatə edir. Bu
istiqamətdə atılan addımlar dünya tərəfindən artıq bilinir və təqdir edilir”.
Uğurlu diaspor siyasəti: milli həmrəyliyin təmin olunmasında müstəsna amil
Dünya azərbaycanlılarının milli birlik və həmrəyliyinin təmin olunmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edən
faktorlardan biri də dövlətimiz tərəfindən həyata keçirilən rasional diaspor siyasətidir. Sirr deyil ki,
Azərbaycanın həm də beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuz və güc iyerarxiyasında irəliləyişinin təmin
olunması, mövqeyinin güclənməsi naminə həyata keçirilən çoxtərəfli diaspor siyasətinin əsası Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulmuşdur. Bu gün isə xarici siyasət strategiyasının mühüm istiqaməti və elementi qismində
səciyyələndirilən diaspor siyasəti Prezident İlham Əliyev tərəfindən dövrün tələblərinə, qanunauyğunluqlarına
və reallıqlarına müvafiq surətdə uğurla həyata keçirilir. Milli ideologiya əsasında davam etdirilən diaspor
siyasətinin uğurlu nəticələri kimi, ölkəmizi təmsil edən diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin əhatə dairəsi
genişlənir, səmərəlilik səviyyəsi isə daha da artır.
Bunlar isə, nəticə etibarilə, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə mövqeyinin gücləndirilməsi və soydaşlarımızın
birliyinin daha da möhkəmlənməsi işinə önəmli töhfələr verir. Bir sözlə, Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını
qoyduğu və Prezident İlham Əliyevin aktual çağırışlara müvafiq surətdə həyata keçirdiyi uğurlu diaspor
siyasətinin qanunauyğun nəticəsi kimi, hazırda milli həmrəyliyin təmin və mühafizə olunması, xaricdə
yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması, onların təşkilatlanması və Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində əhəmiyyətli nailiyyətlər əldə edilib. Eyni zamanda,
xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanmasında, bir-biri ilə əlaqələrinin yaranmasında, diasporumuzun
fəaliyyətinin güclənməsində və Azərbaycan həqiqətlərinin daha geniş təbliğində Heydər Əliyev Fondunun
fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanın birinci xanımı, UNESCO-nun və İSESCO-nun
xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Fondun həyata keçirdiyi
tədbirlərin əhəmiyyəti və miqyası Azərbaycanın dünyada təbliğində, dünya azərbaycanlılarının vahid məfkurə
ətrafında birləşməsində çox mühüm yer tutur.
Dünya Azərbaycanlılarının qurultayları milli birliyin gücləndirilməsinə mühüm töhfələr verir
Soydaşlarımızın milli birliyinə nail olunması istiqamətində ən önəmli vasitələrdən biri də, heç şübhəsiz,
Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarıdır. Ümumiyyətlə, Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayı xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya
azərbaycanlıları arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və
birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirə edildiyi platforma
kimi müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Ulu öndər Heydər Əliyevin 23 may 2001-ci il tarixli Sərəncamına əsasən,
2001-ci il noyabr ayının 9-10-da Bakı şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı
soydaşlarımızın milli həmrəyliyinin daha da gücləndirilməsi yönündə aparılan işləri sürətləndirməklə yanaşı,
Azərbaycan dövlətinin diaspor və lobbi siyasətinin daha intensiv və keyfiyyətli xarakter almasına yol açdı. Qeyd
edək ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin I Qurultayda etdiyi tarixi çıxış milli həmrəyliyimizin, azərbaycançılıq
ideyasının daha da gücləndirilməsi, milli birliyə nail olunması və dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında
birləşməsində mühüm əhəmiyyətə malikdir. Ulu öndər Öz çıxışında bildirmişdi: “Biz istəyirik ki, müxtəlif
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşı kimi, istədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz
milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı, azərbaycanlıları birləşdirən milli
mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir, milli mədəniyyətimizdir - ədəbiyyatımız,
incəsənətimiz, musiqimiz, şeirlərimiz, mahnılarımızdır, xalqımıza mənsub olan adət-ənənələrdir.
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İnsan hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, gərək öz milliliyini qoruyub saxlasın. Dünyada, eyni
zamanda, assimilyasiya prosesi də var. İnsanlar - mən azərbaycanlılar haqqında danışıram - gərək yaşadıqları
ölkədə, yenə deyirəm, o şəraiti mənimsəyərək, orada özləri üçün yaxşı mövqelər tutsunlar. Ancaq daim öz millimənəvi dəyərlərinə, milli köklərinə sadiq olsunlar. Bizim hamımızı birləşdirən məhz bu amillərdir. Bizim
hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, azərbaycançılıqdır. Öz ürəyimdən gələn fikirləri
bir daha bildirmək istəyirəm ki, hər bir insan üçün onun milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir.
Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam”. Bu fikirlər həm də milli
birliyimizin möhkəmləndirilməsi istiqamətində mayak rolunu oynadı və bu yolda gələcək vəzifələrin
müəyyənləşdirilməsində əsas kimi çıxış etdi. Məhz bu tezislər tez bir zamanda xarici ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlıların ümummilli problemlərimiz istiqamətindəki təbliğatı gücləndirməsinə imkan verdi. Artıq dünya
azərbaycanlıları dərk etdilər ki, onların arxasında mühüm bir güc - müstəqil Azərbaycan dövləti dayanır. Ulu
öndər Heydər Əliyevin siyasi kursunu uğurla davam və inkişaf etdirən Prezident İlham Əliyev dünya
azərbaycanlılarının milli həmrəyliyinin daha da gücləndirilməsi yönündə fəaliyyəti ilə bu birliyin daha da
möhkəmlənməsinə Öz töhfəsini verdi. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin
müvafiq sərəncamları ilə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının II və III qurultayları diaspor hərəkatında,
milli birlik və həmrəyliyin daha da möhkəmləndirilməsi işində yeni mərhələ açdı. Dünya Azərbaycanlılarının III
Qurultayında çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bildirdi ki, bütün dünyada
yaşayan azərbaycanlılar bir olduqlarını və öz dövlətlərinin maraqları uğrunda fəaliyyət apardıqlarını nümayiş
etdirdilər: “Mən bir daha demək istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların III qurultayı çox əlamətdar
hadisədir. İlk növbədə, ona görə ki, yenə də biz bir yerə yığışdıq. Yenə də həm Azərbaycan xalqına, həm bütün
dünyaya göstərdik ki, biz bir yerdəyik. Biz bir xalqıq, biz böyük xalqıq. Bu gün güclənən Azərbaycan bizim
qürur mənbəyimizdir”.
Güclü, qüdrətli Azərbaycan milli həmrəylik və bütövlüyün qarantıdır
Həmrəylik ictimai ahəngdarlığı və milli özünüdərki təmin edən, milli-etnik platformada milli yaddaşı bərpa
edən, milli birliyi səfərbər edən, məqsədyönlü fəaliyyəti stimullaşdıran vasitədir. Bir millətin, xalqın
varlığını sürdürə bilməsi, dünya xalqları içərisində özünə layiqli yer tutması üçün milli birlik və həmrəylik
həyati önəm daşıyır. Bu mənada, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların
səfərbər edilməsi, konkret məqsəd ətrafında birləşdirilməsi deməkdir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının
yaradılması və öz mövcudluğunu qoruyub saxlaması, geniş mənada, milli birliyin Azərbaycan xalqının
ictimai, siyasi və mənəvi tələbatına çevrilməsi deməkdir. Milli birlik və həmrəylik şəraitində cəmiyyətdə sabitlik
mövcud olur, yüksək mənəvi dəyərlər ictimai qanunauyğunluqların əsas bazasına çevrilir və bu, belə bir
harmonik mühitdə dövlətin siyasi, iqtisadi və digər sistemlərinin rahat inkişafına, beləliklə də, ümumi rifahın
təmin olunmasına gətirib çıxarır. Digər tərəfdən, müstəqil dövlətin qurulması milli birliyi zəruri etdiyi kimi,
həm də bu birliyə şərait yaradan amildir. Əminliklə qeyd etmək olar ki, bu gün dünya azərbaycanlıları qürur və
iftixar hissi keçirirlər ki, onları müdafiə və himayə edən, hər bir azərbaycanlının inam və güvən yeri olan
müstəqil Azərbaycan dövləti var. Eyni zamanda, müasir, müstəqil dövlətimizin inkişafı soydaşlarımızın birlik və
həmrəyliyini təmin edən mexanizm qismində çıxış edir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli maraqlara söykənən daxili və xarici siyasət kursunun
Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir dövrün reallıqlarına və qanunauyğunluqlarına müvafiq surətdə davam
etdirilməsi ölkəmizi hər bir azərbaycanlının görmək istədiyi ideal məmləkətə çevirib. Nəticə etibarilə, hələ
2003-cü ildə “Mən hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacağam” deyən və ötən dövr ərzində həyata keçirdiyi
daxili və xarici siyasət strategiyasının səmərəlilik səviyyəsinə, bunun fonunda ölkəmizin milli inkişafının real
nəticələrinə, Azərbaycanın müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminin nüfuzlu və güclü aktoruna çevrilməsinə,
eyni zamanda, Özünün liderlik keyfiyyətlərinə görə bunu sübuta yetirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə həyata keçirilən siyasət bu gün hər bir azərbaycanlının müstəqil Azərbaycan dövlətinə bağlılığını, inam
və güvənini təmin edən başlıca faktordur.
Dünya azərbaycanlıları vahid məfkurə ətrafında sıx birləşiblər
Nəticə etibarilə, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü dünyanın hər bir nöqtəsində yaşayan
azərbaycanlıların milli birliyini, həmrəyliyini simvolizə edən, eyni zamanda, bu birliyi möhkəmləndirən
əlamətdar tarixdir. Prezident İlham Əliyevin dünya azərbaycanlılarına təbrik məktubunda da bu məqamlar yer
alıb: “Dünyada yaşayan soydaşlarımızın Vətənə və azərbaycançılıq məfkurəsinə sədaqətini, xalqımızın öz
keçmişinə və milli-mənəvi dəyərlərinə ehtiramını əks etdirən bu bayram tarixi yaddaşımızın mühüm
tərkib hissəsinə çevrilmişdir.
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Ümummilli lider Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri sayəsində milli birlik və həmrəylik ideyaları daha
dolğun məzmun kəsb edərək, real fəaliyyət sahəsi kimi dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəlmişdir. “Güclü dövlət güclü diaspor” prinsipini rəhbər tutan həmin siyasətin əsas qayəsi xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın
tarixi Vətənlə bağlılığını möhkəmləndirmək, mütəşəkkilliyini artırmaq, diaspor qurumlarının imkanlarından
həmvətənlərimizin hüquqlarının və milli dövlət maraqlarının qorunmasında daha səmərəli istifadə etməkdən
ibarətdir”. Beləliklə, Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu milli inkişaf siyasətinin Prezident
İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsinin nəticəsi kimi, dünya azərbaycanlıları vahid məfkurə
ətrafında sıx birləşiblər.
Bu birliyin möhkəmləndirilməsi istiqamətində ardıcıl siyasət həyata keçirilir, müxtəlif tədbirlər
reallaşdırılır. İstər səmərəli diaspor siyasəti, istər ölkənin beynəlxalq aləmdə təbliğinin effektiv şəkildə davam
etdirilməsi, istərsə də mütəmadi olaraq Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsi bu baxımdan
müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Bir sözlə, bu gün güclü və müstəqil Azərbaycan Respublikası dünya
azərbaycanlılarının qürur mənbəyi kimi çıxış edir. Dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı olmayaraq,
dünya azərbaycanlıları real həmrəylik nümayiş etdirirlər. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “Dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi hazırda özünü təkcə emosional hiss və duyğularda deyil, həm də daha çox real
məzmuna malik milli-siyasi birlikdə, əməli addımlarda və konkret nəticələrdə göstərir”.
Yeni Azərbaycan.-2015.-31 dekabr.-№ 244.-S.4.
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Xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşiblər
(Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun müsahibəsi)
– Nazim müəllim, 2015-ci il Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində hansı hadisələrlə yadda qaldı?
Ümumiyyətlə, bu il görülmüş işləri necə qiymətləndirirsiz?
– Bu gün tam əminliklə deyə bilərik ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar ümummilli lider Heydər
Əliyevin azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşiblər. Azərbaycançılıq dünya azərbaycanlılarını bir araya
gətirən, ümummilli mənafelər uğruna səfərbər edən vahid bir ideoloji konsepsiya, milli məfkurə kimi qəbul
olunur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev bu məfkurənin daha geniş coğrafiyada
yayılmasına, diaspor quruculuğu işinin keyfiyyətcə yeni müstəviyə çıxarılmasına, soydaşlarımızın daha sıx
birləşməsinə xidmət edən bir çox tarixi əhəmiyyətli qərarlar qəbul edib. Bu qərarlar Azərbaycan diasporunun
daha da güclənməsinə, inkişafına stimul yaradıb.
Hazırda dünyanın bir çox ölkəsində 462 diaspor təşkilatımız fəaliyyət göstərir. Bu gün diasporumuz beş
il, on il əvvəlkindən daha güclü və mütəşəkkildir. Bu il dünyanın bir çox ölkəsində Azərbaycanın diaspor
təşkilatları tərəfindən müxtəlif məzmunlu tədbirlər, o cümlədən Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı çoxsaylı
aksiyalar keçirilib.
Təcavüzkar Ermənistanın, ermənilərin diaspor və lobbi qruplarının antitəbliğat kampaniyalarının qarşısını
almaq, Azərbaycanın haqlı mövqeyini müdafiə etmək üçün diaspor təşkilatlarımız ABŞ, Kanada, Almaniya,
Türkiyə, İsveç, Rusiya və digər ölkələrdə tədbirlər keçirib, geniş təbliğat işi aparıblar. Xocalı soyqırımının 23
illiyi ilə bağlı xeyli iş görülüb, Avropanın bəzi şəhərlərinin ictimai nəqliyyatında Xocalı soyqırımından bəhs
edən videoçarxlar nümayiş olunub, bir çox yerdə fotosərgilər təşkil edilib. Etiraz aksiyaları, konfrans və
seminarlar keçirilib.
Azərbaycan mədəni irsinin və tarixinin təbliğinə geniş yer ayrılıb. Amerika, Asiya və MDB
ölkələrindəki diaspor təşkilatlarımız tərəfindən mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilib. Dünyanın nüfuzlu
beynəlxalq təşkilatları ilə, həmçinin, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində təmsil olunan
siyasət adamları, ictimai xadimlər və KİV nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulması işi davam etdirilib.
– Bildiyimiz kimi, bu il Azərbaycan idman tarixində böyük bir uğura imza atdı. İlk dəfə Bakıda
keçirilən Avropa Oyunları dünyada, xüsusilə də, Avropada böyük əks-səda doğurdu. Bununla əlaqədar
xaricdəki diasporumuzun fəaliyyəti nədən ibarət oldu?
– Bu, böyük tarixi hadisə, məncə, ölkəmiz üçün əvəzsiz uğurdur. Amma bu uğurlara qısqanclıqla
yanaşanlar, Azərbaycanın uğurlarını öz geostrateji maraqları fonunda inkar etmək istəyən qüvvələr ölkəmizə
qarşı ədalətsiz, yalanlarla dolu kampaniya aparmağa cəhd göstərdilər. Təbii ki, diaspor təşkilatlarımız bu
kampaniyaların qarşısını almaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirdi və konkret olaraq Avropadakı bir çox
təşkilatlarımız Azərbaycan diasporu adından bəyanatlarla çıxış etdi, ikili standartlara yol vermiş qrupların,
dövlətlərin mövqeyi qətiyyətlə pislənildi. Digər tərəfdən tanıtım və təbliğata yönələn müxtəlif səpkili tədbirlər
təşkil edildi. ABŞ, Rumınya, Almaniya, Ukrayna kimi ölkələrdə Avropa Oyunlarının təbliği və tanıtımı ilə bağlı
layihələr reallaşdırıldı. “Bakı-2015" birinci Avropa Oyunlarına həsr olunmuş poçt markaları, tanıtım broşürlərı,
videoçarxlar nümayiş olundu. Bu tədbirlərə türkdilli xalqların diaspor təşkilatları da qoşulmuşdu.
– Ermənilər onlara qarşı qondarma soyqırımının 100 illiyini dünyanın bir çox yerində
canfəşanlıqla qeyd etməyə cəhd etdi, geniş təbliğat kampaniyaları həyata keçirdilər. Bu sahədə
Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları birgə fəaliyyət göstərə bildimi?
– Azərbaycan və Türkiyə arasındakı münasibətlər ümumi maraqlar naminə birgə fəaliyyət göstərməyə
təkan verdiyindən istər qondarma soyqırımı məsələsində, istərsə də Dağlıq Qarabağ problemi mövzusunda bu
dəfə də bir yerdə olduq. Ermənilərin çoxillik diasporları saxta “soyqırımı” faktından öz məqsədləri naminə
əvvəlcədən hazırladıqları plan əsasında istifadə etməyə çalışdı. Düzdür, hazırlıq planlarının bəzilərinin həyata
keçirilməsinə nail oldular. Amma bir qisminin də qarşısı türk və Azərbaycan diapor təşkilatlarının səyi
nəticəsində alındı.
Ermənilərin soyqırımı iddialarını ifşa etmək məqsədilə türk diaspor təşkilatları tərəfindən təşkil olunan
etiraz mitinqlərində Azərbaycan diaspor təşkilatlarının üzvləri, soydaşlarımız da fəal iştirak etdilər. Bu il Avropa
İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Böyük Palatası məhkəmənin 2013-cü ildə Doğu Perinçəklə bağlı verdiyi qərarı
təsdiqləməsi bütün türk dünyasının uğurudur. Sözügedən qərarın Avropa Şurasına üzv olan dövlətlərə məcburi
olması Türkiyə üçün çox əhəmiyyətlidir. Belə ki, Avropa dövlətlərinin Türkiyə əleyhinə olan soyqırımı tezisləri
beynəlxalq sahədə əllərindən alındı. Başda İsveçrə və Fransa olmaqla “soyqırımı”nın inkarını cinayət sayan
ölkələr, AİHM-in bu qərarından sonra yeni qanuni tənzimləmələr etmək vəziyyətilə qarşı-qarşıya qaldılar. Bu
məsələdə Azərbaycan diasporu da qardaş ölkənin yanında oldu.
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Hələ yanvar ayında AİHM Böyük Palatasında keçirilən dinləmələrlə bağlı Strasburqda təşkil edilmiş
etiraz aksiyalarında Avropadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları da fəal iştirak etmişdi. Lakin həm “erməni
soyqırımı” iddiaları, həm də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətin daha da gücləndirilməsinə ehtiyac böyükdür. Ermənistan
prezidentinin sərəncamı ilə yaradılmış “Erməni soyqırımı ilə bağlı tədbirlərin koordinasiyası üzrə xüsusi
komissiya” tərəfindən 2015-ci il yanvar ayında qəbul edilmiş “erməni soyqırımının yüz illiyi ilə bağlı
ümumerməni deklarasiyası”nda Qarabağa dair ayrıca bəndin yer alması hər iki ölkəni narahat edən ümumi
mövzularda koordinasiyalı fəaliyyəti zəruri edir.
Dünya ictimaiyyəti Xocalıda soyqırımı aktı törətmiş bir dövlətin həqiqətə uyğun olmayan iddialarının
əsl mahiyyətini bilməlidir. Soyqırımı törətmə potensialının türklərə yox, ermənilərə xas olması faktı geniş
miqyasda diqqətə çatdırılmalıdır. Bu səbəbdən də, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Ermənistan hökumətinin,
erməni diasporu və lobbisinin Azərbaycan və Türkiyə əleyhinə fəaliyyətinin gücləndirməsinə qarşı tədbirlərə
dair təkliflər planı hazırlayıb aiddiyyatı qurumlara göndərib.
– Son illər Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi və sizin rəhbərlik etdiyiniz qurum birgə qlobal
səviyyədə tədbirlər keçirir. Bu tədbirlərin davamı olacaqmı?
– 2013-cü ildən etibarən hər il Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bakıda Qlobal Açıq Cəmiyyətlər Forumunun keçirilməsinə dəstək verir. Dünyanın
aparıcı ölkələrinin nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlərinin iştirak etdiyi bu forum həm dünyanı narahat edən ən
aktual problemlərin müzakirəsi, həm də Nizami Gəncəvi irsinin dünyaya tanıdılması baxımından mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Forumun açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev
də iştirak etmişdir. Dünyanın nüfuzlu siyasətçilərinin, elm adamlarının, dövlət və ictimai xadimlərin qatıldığı bu
forumda müasir dünyamızı narahat edən qlobal problemlərin həll yolları axtarılır, təkliflər irəli sürülür.
İrqçiliyin, milli, dini ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması, yeni dünya düzənində tolerantlıq, barış kimi dəyərlərin
hakim olması forumun işində müzakirə olunan məsələlər sırasında olur. Həmçinin, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı tutduğumuz haqlı mövqe forum iştirakçıları vasitəsilə bütün
dünyanın diqqətinə çatdırılır. Bu cür dünya əhəmiyyətli tədbirlərin Azərbaycanın paytaxtı Bakıda keçirilməsi
ölkəmizin tolerantlığını və dünyəvi dəyərlərə hörmətlə yanaşmasını nümayiş etdirmək baxımından olduqca
əhəmiyyətlidir. 2016-cı il martın 10-11-də Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan IV Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq
istiqamətində artıq bir neçə görüş keçirilib, konfranslar təşkil olunub. Bu konfransların da ən mühümü bu il
oktyabrın 8-9-da Bolqarıstanın paytaxtı Sofiyada Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilmişdi. Konfransın mövzusu “Avropada əməkdaşlıq və qonşuluğun yeni
görüntüləri” idi. Konfransda Bolqarıstan Prezidenti Rosen Plevneliyev, Makedoniya Prezidenti George İvanov,
Bosniya və Herseqovinanın Prezidenti Mladen İvaniç, həmçinin Latviya, Macarıstan, Rumıniya, Serbiya,
Albaniya, Moldova, Polşa, Slovakiya, Ukrayna, Belarusun sabiq dövlət və hökumət başçıları iştirak etdilər.
Yaxın Şərqdəki qaçqın böhranı ilə əlaqədar Avropada yaranmış hüquqi, humanitar problemlərin, eləcə də
Yunanıstan və digər Balkan ölkələrinin qarşılaşdığı iqtisadi çətinliklərin həll yolları barədə geniş fikir mübadiləsi
aparıldı, təkliflər irəli sürüldü.
– 2016-cı ildə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətində hansı yeniliklər gözlənilir?
– İlk növbədə, mart ayının 10-11-də Bakıda bizim dəstəyimizlə “Çoxqütblü Dünyaya Doğru”
mövzusunda IV Qlobal Bakı Forumu keçiriləcək. Forumla bağlı hazırlıq işlərinə artıq start verilib. İyun ayında
isə Dünya azərbaycanlılarının IV Qurultayının keçirilməsi nəzərdə tutulur. Bundan əlavə, Azərbaycan
diasporunun fəaliyyətinin gücləndirilməsi, lobbi quruculuğu, Azərbaycanın tarixi və mədəni irsinin təbliği
istiqamətində bir sıra maraqlı layihələr həyata keçirməyi də planlanşdırırıq.
Əliqismət Bədəlov, Xalq qəzeti.-2015.-31 dekabr.-N 290.-S.7.
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