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Dövlətçilik məfkurəsi və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün tarixi qaynaqları və məramı
mövzusunda müsahibimiz Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin müdiri, Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın
müxbir üzvü Nizami Cəfərovdur.
– Nizami müəllim, müstəqillik illərində formalaşan azərbaycanşünaslıq elminin aparıcı
araşdırıcılarından biri kimi milli dövlətçilik məfkurəsinin təkamülündə və yayılmasında dünya
azərbaycanlılarının etnik-kulturoloji birliyi, mənəvi-siyasi həmrəyliyi mövzusunda mülahizələriniz həmişə
maraqla qarşılanır. Siz bu məsələdən dövlət müstəqiyimizin yaratdığı tarixi şans və onun
möhkəmləndirilməsinə xidmət edən amil kimi daha çox söhbət açırsınız...
– İndiki anlamda dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi dövlət müstəqilliyimizin bərpasından
sonra rəsmi siyasət səviyyəsində dəstəklənən aşkar prosesə çevrilmişdir. Əslində isə, XX əsrdə qazandığımız
dövlət müstəqilliyini heçə endirmiş sovet imperiyasının çöküşü ərəfəsində Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzünün yaratdığı ümummilli ağrı dünyada yaşayan soydaşlarımızı da ayıltmış və silkələmiş, suverenliyin
bərpasına aparan yolda tarixi vətən ətrafında həmrəyliyi artıq dərəcədə aktuallaşdırmışdır.
Erməni hücumlarının intensivləşdiyi 1989-cu ilin son günlərində xalqımızı iki yerə bölən sərhəd
xəttinin hər iki tərəfdən sökülməsi cəhdi, 20 Yanvarda Bakıya əsassız silahlı müdaxilə təşkil etmiş, kütləvi
qırğın törətmiş sovet rəhbərliyinin qaniçənliyinə qarşı dünyanın hər yerində soydaşlarımızın kütləvi etiraz
dalğası birlik və həmrəylik zərurətinin dərk olunmasından qaynaqlanmışdı. Müşahidələr göstərir ki, dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyinə təkan verən məhz Azərbaycan dövlətçiliyini gözləyən təhlükə oldu.
Erməni qəsbkarlığına qarşı mübarizədə formalaşan həmin həmrəylik lazımi miqyas alıb tələb olunan
effekti verməsə də, hər hansı milli təhlükə qarşısında birləşməyin ilk böyük təcrübəsini verdi. Etiraf etmək
lazımdır ki, bu, stixiyalı, inersiyalı bir həmrəylik idi, hələ ideoloji məzmun kəsb etməmişdi. Bunun üçün
böyük ideologiya və həmin məfkurə ilə silahlanmış, hamılıqla qəbul edilən siyasi rəhbərin xalqla birliyi lazım
idi. Dünya siyasəti zirvəsində yetkinləşmiş və mətinləşmiş ümummilli lider Heydər Əliyev dünya
azərbaycanlılarının həmrəyliyi, milli birliyi uğrunda mübarizəyə respublikaya – Naxçıvana qayıtdığı ilk
aylardan başlamışdı.
1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi o vaxt bu quruma rəhbərliyi
öz üzərinə götürmüş ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə ədalətsiz imperiya ağalığına qarşı
milli etiraz olaraq sərhədlərin kütləvi şəkildə söküldüyü dekabr ayının 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü elan etdi. İlk olaraq 1991-ci ilin 31 dekabrı Naxçıvanda müxtəlif ölkələrdən, xüsusilə
İrandan, Türkiyədən gəlmiş azərbaycanlıların iştirakı ilə bayram edildi.
Naxçıvan MR Ali Məclisinin bu tarixi qərarı o vaxt Azərbaycan Respublikası Ali Soveti tərəfindən
rəsmən müdafiə edilsə də, bu ulu məramlı gün yalnız həmin qərarın müəllifi olmuş ümummilli lider Heydər
Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdıb Prezident seçiləndən sonra ümumxalq bayramı
kimi qeyd edilməyə başlandı. Böyük rəhbər bununla kifayətlənməyərək, xarici ölkələrə səfərlərində
azərbaycanlılarla görüşməyə xüsusi diqqət yetirir, onların nəzərinə çatdırırdı ki, formalaşmaqda olan
Azərbaycan dövlətinin bütün azərbaycanlılara ehtiyacı var.
– Azərbaycan xalqı Gündoğanla Günbatan arasında son 3 min ildə türkdilli etnosların uzun sürən,
mürəkkəb diferensasiya və konsolidasiyası prosesində formalaşmışdır. Əsasən, dəyişməz qalan vahid ərazi,
dil və etnik-mədəni ortaqlıq bu prosesin təyinedici amilləri olmuşdur.
– Azərbaycan xalqı, əslində, ulu babalarımızın tarixən məskunlaşdıqları Qafqazdakı Şimal səddi ilə
Yaxın Şərqin qapısınadək, Xəzərlə Qara dəniz arasındakı bütöv və geniş ərazidə ayrı-ayrı tayfa birliklərinin
etnik vahidliyinin təsdiqi olaraq formalaşmışdır. Bu ərazidəki siyasi qurumlar da dəfələrlə vahid toplum və
dövlət şəklində birləşməyin zəruriliyini gerçəkləşdirmişlər.
Xalqın etnik, sosial-siyasi mütəşəkkillik səviyyəsinə tarixən təsir göstərən birinci cəhət Azərbaycan
xalqının təşəkkülü prosesinin uzun sürməsi, müxtəlif dövrlərdə, mərhələlərdə Azərbaycana gələn (deməli, biri
digərindən həm etnik xarakteri, həm də sosial-siyasi inkişaf səviyyəsi etibarı ilə fərqlənən) türk etnoslarından
təşkil olunmasıdır.
Azərbaycan xalqının milli tarixi idealı əsrlər boyu məskunlaşdığı etnik coğrafiyada özünəməxsus
müstəqil dövlət qurmaqdan, dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü kimi öz mədəniyyətini qoruyub inkişaf
etdirməkdən ibarətdir. Artıq 25 ildir ki, müstəqil Azərbaycan dövləti yaşayıb inkişaf edir, müxtəlif ölkələrdə
məskunlaşmış milyonlarla azərbaycanlı Azərbaycan dövlətini öz tarixi ideallarının ifadəçisi sayır. Lakin etiraf
etmək lazımdır ki, Azərbaycan dövlətinin daha da yüksəlişinə, həmhüdud regionlarda azərbaycanlıların əsrlər
boyu yaşadıqları ərazilər üzərində müəyyən təsirə malik olmasına həm ehtiyac, həm də böyük imkanlar var.
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– Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi ideyasının gerçəkləşdirilməsi hansı əsasda və yönlərdə
davam edir?
– Bu ideyanın tarixin sınaqlarında möhkəmlənmiş və müstəqil dövlət quruculuğu ideologiyasında
əksini tapmış möhkəm əsası var. Zamanın tələbi olaraq Azərbaycan dövlətinin dünyanın müxtəlif ölkələrində
məskunlaşmış azərbaycanlılarla əlaqələri ötən illərdə intensivləşmişdir. Dünya azərbaycanlılarının siyasiideoloji birliyini aşağıdakı zərurət təkidlə tələb edir: Azərbaycan dövlətçiliyinin mənafeyi; dünya
azərbaycanlılarının maraqları; dünya nizamında layiqli yer tutmaq və onunla ahəngdar inteqrasiyanın
zəruriliyi.
Azərbaycan xalqının birliyi onun milli tarixi ideallarının həyata keçirilməsinin əsas şərtidir.
Müstəqillik illərində biz bu birliyə nail olmaq üçün aşağıdakı səviyyələrdə mümkün olan təşəbbüsləri
gerçəkləşdirməyə çalışmışıq. İdeoloji baxımdan əsaslandırılmış mübarizə aparmaq məqsədəuyğun sayılmışdır.
Bu baş xətt hər şeydən əvvəl, Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan dövləti, ikincisi,
azərbaycanlıların müxtəlif dövlətlərin (Azərbaycan, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya) ərazilərindəki tarixi
vətənləri, üçüncüsü, ümumdünya səviyyəsində gerçəkləşdirilmişdir. Şübhəsiz, hər üç səviyyənin etnocoğrafi
iyerarxiyası mövcuddur ki, onu azərbaycanlıların Yer üzündəki məskunlaşma tarixi müəyyənləşdirmişdir.
– Azərbaycanlıların birliyi və həmrəyliyi ideyasının zəruriliyi milli dövlətçiliyimizin tarixi və
ənənələri baxımından bir qanunauyğunluq kimi də diqqəti cəlb edir.
– Hər bir xalqın ən böyük əsəri onun müstəqil dövlətidir– bu və ya digər dərəcədə milli dövlətçilik
təfəkkürüdür. Dövləti olmayan xalq özünün yaradıcılıq potensialını tam gücü ilə, bilavasitə ifadə etmək
imkanlarından məhrumdur. Azərbaycanda dövlətçiliyin çoxmillilik tarixi tipləri arasında Azərbaycan türk
dövlətçiliyi (I minilliyin ortalarından sonra) tarixən etnik birliyin parlaq örnəklərini nişan verir. Azərbaycan
milli dövlətçilik təfəkkürünün əsas mənbəyi qədim türk dövlətçilik mədəniyyətidir. Və onu da qeyd etmək
lazımdır ki, qədim türk dövlətinin özü də daha qədim dövrlərin dövlətçilik ənənələrinin varisidir.
Qədim türk dövləti dedikdə, birinci növbədə, yeddi-səkkiz yüz illik bir dövrü əhatə edən hun-türk
dövləti (imperiyası) nəzərdə tutulur. Avrasiyanın şərqindən qərbinə doğru uzanan həmin dövlət-imperiya,
görünür, qədim dövrün sonlarında Azərbaycanın şimalını da ehtiva etmişdi. Türk dövlətçilik mədəniyyətinin
Azərbaycanla sıx bağlı daha bir tarixi təkamül mərhələsi qədim türk dövlətinin bilavasitə davamı olan türkmüsəlman dövlətidir ki, oğuz-səlcuqlarda birinci növbədə təzahür edir. Onlar Azərbaycanda geniş yayılaraq
nəinki xalqın etnik əsaslarını təşkil ermişlər, eyni zamanda, bu və ya digər dərəcədə müstəqil türk-müsəlman
dövlətləri qurmuşlar ki, onların içərisində ən məşhuru XII—XIII əsrlərə aid Atabəylər dövlətidir.
Azərbaycanda milli dövlətçilik təfəkkürünün müəyyənləşməsində I Şah İsmayılın yaratdığı Səfəvilər
dövləti xüsusi mərhələ təşkil edir. Azərbaycanda biri digərini əvəz edən Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Qızılbaş
- Səfəvi dövlətlərini məhz azərbaycanlılar qurub yaratmışdılar, bu dövlətlər arasında bilavasitə tarixi varislik
əlaqəsi mövcud idi.
Səfəvilərin süqutundan sonra Azərbaycanda hakimiyyəti qəsb edən Nadir şaha tarix az-çox mükəmməl
bir dövlət qurmaq səlahiyyəti vermədi. Heç bir ideoloji əsası olmayan, yalnız qılınc gücünə yaradılmış nəhəng
dövlət uzun zaman yaşaya bilmədi. Bundan sonra gələn xanlıqlar dövründə Azərbaycanda milli dövlətçilik
təfəkkürünün tamamilə süqut etdiyini söyləmək düzgün olmazdı. Lakin mərkəzi hakimiyyətin olmaması istəristəməz dərəbəylik əhval-ruhiyyəsi yaradır, ümummilli proseslərin lazımi məcra və miqyasda getməsinə imkan
vermirdi.
XIX əsrin əvvəllərindən etibarən Azərbaycan dövlətçiliyi ayrı-ayrı kiçik xanlıqların timsalında
işğalçılıq ehtiraslarına qarşı mübarizə aparmaqda idi. Bu amansız mübarizə milli dövlətçilik təfəkkürünün,
demək olar ki, darmadağın edilməsi ilə nəticələndi. XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində milli özünüdərk və
ifadə Azərbaycan xalqının daxili ehtiyacı idi: elə bir ehtiyac ki, dünyada gedən qarşısıalınmaz ictimai-siyasi
proseslər tərəfindən ardıcıl müdafiə olunurdu. Məhz həmin ehtiyacın və həmin proseslərin təsiri ilə 1918-ci
ilin mayında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti elan olundu.
Sovet dövründə Azərbaycanda milli dövlətçilik təfəkkürünün bilavasitə təzahürünə imkan olmasa da,
respublikanın dövlət orqanlarında çalışan, ümumən dövlət idarəçiliyi təcrübəsini yaxşı bilən kadrlar potensialı
formalaşdı. Bu həmin təcrübəni çoxdan itirmiş bir xalqın tarixində olduqca əhəmiyyətli hadisə idi.
– Ulu öndər Heydər Əliyev dövlətçilik yaddaşının yaşadılmasında 1922-ci ildə SSRİ-yə
birləşdirilmiş ikinci respublikanı “üçüncü respublika” adlandıraraq onun formal mövcudluğunun 1991- ci
ildə dövlət müstəqilliyinin bərpası üçün siyasi əsas olduğunu söyləmişdir.
– Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti Azərbaycanın nəinki tarixi coğrafiyasına, hətta onun beşdən
birinə nəzarət etmək, müxtəlif etnosları bir cəmiyyət halında birləşdirmək, bütöv bir sosium formalaşdırmaq
gücünə malik deyildi. O, daha çox milli dövlətçilik təfəkkürünün metaforik təzahürü idi. Azərbaycan SSR də,
əslində, həmin metaforanın davamı sayıla bilər. Lakin məsələ burasındadır ki, XX əsrin ortalarında ölkədə
milli dövlətçilik təfəkkürünün çiçəklənməsi üçün yenidən tarixi şərait yetişməyə başladı.
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Lakin simvolik funksiya daşıyan dövlət rəhbərləri respublikada həmin prosesin lazımi intensivlikdə
getməsinə, milli dövlətçilik təfəkkürü olan kadrların formalaşdırılmasına diqqət yetirmədilər. Yalnız 1969-cu
ildə Heydər Əliyevin respublikada rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycanda nəinki sovet dövlətinin– mərkəzin
verdiyi imkanlar daxilində, hətta müəyyən maneələri dəf edərək müstəqil düşüncəyə meydan açıldı. Və onu da
etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycanda sovet dövrünün son on illəri Heydər Əliyev epoxasının başlanması ilə
milli şüurun inkişafı baxımından daha məhsuldar oldu. Ötən əsrin 70– 80-ci illərində Azərbaycanda gedən
milli oyanış, siyasi-ideoloji dirçəliş prosesinin nəticələri isə özünü 80-ci illərin sonu, 90-cı illərin
əvvəllərindəki xalq hərəkatında göstərdi.
– Qayıdaq dövlət müstəqilliyinin bərpasından sonra milli həmrəylik ideyasının müstəqil dövlət
quruculuğu prosesinin yardımçı amilinə çevrilməsinə.
– Xalq hərəkatının, müxtəlif xarakterli münaqişələrin təşkili ilə hakimiyyətə gələn qüvvələrin dövlət
idarəçiliyi sahəsində təcrübəsizliyi ortaya çıxanda, dediyim kimi, Azərbaycanın məhz "Heydər Əliyevin
Azərbaycanı" olduğu bütün aydınlığı ilə təzahür etdi. Sovet dövləti dağıldıqdan sonra Azərbaycanda ən çox
xatırlanan, müstəqil respublikanın dövlətçiliyini formalaşdırmağa dəvət edilən, istedadına istinad olunan şəxs
Heydər Əliyev oldu. Bir-birinin ardınca baş verən hadisələrin inersiyası, get-gedə güclənən xaos "ölkənin
sahibi"ni tələb edirdi. O mürəkkəb aylarda Azərbaycanı bir dövlət kimi məhv olmaqdan Heydər Əliyev
qurtardı dedikdə, bizim nəzərimizdə, nə qədər qüdrətli olursa-olsun, təsadüfi bir xilaskar obrazı canlanmır;
Azərbaycanın qurtuluşu Heydər Əliyevin şəxsində təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi enerjinin
fəaliyyəti nəticəsində mümkün oldu.
Ümummilli lider dünya azərbaycanlılarının yeganə müstəqil dövlətinin rəhbəri kimi ilk gündən tarixi
vətənin qapısını dünyada yaşayan soydaşlarımızın üzünə açdı. Azərbaycan dövləti dünyanın harasında
yaşamasından asılı olmayaraq özünü azərbaycanlı hesab edən, mənsub olduğu etnosun yalnız təbii yaddaşını
deyil, həm də sosial-siyasi məsuliyyətini, milli dövlətçilik təfəkkürünü daşıyan hər bir azərbaycanlıya da
məxsusdur. Ötən 25 ildə müxtəlif səbəblər üzündən dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş
azərbaycanlılar üçün də Azərbaycan dövləti və onun rəmzləri müqəddəsləşdi. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin
qurucusu, Prezident Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarının ümummilli lideri mərtəbəsinə yüksəldi.
Azərbaycan dövləti isə sonrakı illərdə ulu öndərin ideya və əməllərini dönmədən davam etdirən Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın etnik, sosial-siyasi mütəşəkkilliyi üçün bütün zəruri tədbirləri
gerçəkləşdirir, həm ölkə, həm region, həm də dünya miqyaslı kifayət qədər möhtəşəm işlər görməkdədir.
– Nəhayət, dünyada yaşayan soydaşlarımıza sözünüz...
– Bu məqamda deyiləsi sözü ümummilli lider Heydər Əliyev deyib. Dünya azərbaycanlılarının
ümummilli hədəflərini Prezident İlham Əliyev də daim müxtəlif tribunalardan səsləndirir. Bu söz ondan
ibarətdir ki, Azərbaycan xalqı – azərbaycanlılar dünyanın müxtəlif ölkələrində – respublikamızda, İranda,
Rusiyada, Türkiyədə, Gürcüstanda, ABŞ-da, İngiltərədə, Almaniyada, Fransada, Skandinaviyada, Baltikyanı
ölkələrdə və digər yerlərdə yaşasalar da, onları bir-birinə bağlayan olduqca möhkəm mənəvi-ideoloji vasitələr
vardır. Bu, ana dilidir, ata yurdu – Vətəndir, tarixən formalaşmış etnik-mədəni sistemdir.
Təxmini hesablamalara görə, müxtəlif ölkələrdə 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır ki, bunların 10
milyondan çoxu azərbaycanlıların tarixi vətənindən kənarda, onlarla ölkədə məskunlaşmışdır. Həmin ölkələr
içərisində əsas yeri Rusiya, Ukrayna, ABŞ, Almaniya, Fransa, Hindistan, Pakistan, İsveç, Norveç, Kanada
tutur. Şübhəsiz, azərbaycanlıların milli həmrəyliyinin həm miqyasca, həm də keyfiyyətcə əsasını
Azərbaycanın şimal və cənubu arasındakı əlaqə təşkil edir. Bu, olduqca mürəkkəb etnososial, etnosiyasi
hadisədir. Dünya azərbaycanlılarının əsas sosial-siyasi və milli-mənəvi vəzifələrindən biri yeganə müstəqil
Azərbaycan dövlətini hər hansı halda müdafiə edib qorumaqdan, onun lideri ətrafında sıx birləşməkdən
ibarətdir. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə bütün soydaşlarımızı ürəkdən
təbrik edir, hamıya cansağlığı, səadət arzulayıram. Qarşıdakı ildə xalqımıza milli-mənəvi toparlanma yolunda
irəliləyiş və möhkəm həmrəylik diləyirəm.
– Maraqlı müsahibəyə görə sağ olun. Biz də sizə xalqımızın birliyi, azərbaycançılığın milli
ideologiya kimi yayılması yolunda fəaliyyətinizdə yeni uğurlar arzulayırıq!
Tahir Aydınoğlu, Xalq qəzeti-2017-6 yanvar-№1.-S.4.
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Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi tarixi... I yazı
Azərbaycanın çox zəngin dövlətçilik tarixi var. Xalqımızın birliyi dövlətimizin güclənməsinə,
daha mətin addımlarla irəliyə getməsinə səbəb olur. Cəmiyyətimiz tarixən birliyə, həmrəyliyə maraq
göstərib və bu yolla irəliləyən cəmiyyətlərdən biri olub.
Həmrəylik daxildə formalaşan elə bir müqəddəs hissdir ki, onu heç bir sənədlə, göstərişlə tənzimləmək
mümkün deyil. Bu hiss cəmiyyətə sirayət edirsə, böyük nəticə verir. Söz yox ki, birlik, bərabərlik, həmrəylik
hisslərinin formalaşmasında xalqımızın böyük övladlarının xüsusi rolu, əməyi olub. Müstəqil Azərbaycan
dövlətinin formalaşmasında müstəsna xidmətləri olan xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin miras qoyduğu
dövlətçilik daha da möhkəmlənir, həmrəylik ənənələri bu gün uğurla davam etdirilir.
31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi tarixə düşüb və dünyanın hər yerində
yaşayan azərbaycanlılar öz birlik, bərabərlik bayramlarını hər il qeyd edirlər. Dünya azərbaycanlıları
Azərbaycanı o səviyyədə təmsil etməlidir ki, bu, xalqımızın, dövlətimizin başının ucalmasına səbəb olsun.
Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi hər zaman maraq çəkir. İllərdən bəri
bu məsələ çözülür və bu barədə yüzlərlə məqalə, araşdırma mövcuddur. Azərbaycandan kənarda yaşamaq,
fəaliyyət göstərmək çox çətin, çətin olduğu qədər də məsuliyyətlidir. Azərbaycanlı adı daşıyan, damarlarında
ulu babalarımızın qanı axan hər bir soydaşımız çiyninə götürdüyü yükün məsuliyyətini və necə şərəfli
olduğunu dərk etməlidir. Özünü tanımalıdır ki, özünün olanlara sahiblənə bilsin. Xaricdə azərbaycanlıların
diaspor tarixi elə də böyük olmasa da, qısa zaman ərzində böyük bir təşkilatlanma yolu keçməyə müvəffəq
olublar. Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi bir-birilə üzvü surətdə bağlı
olan, qırılmaz vəhdət təşkil edən əsas məsələdir. Hər üç məfhumu bir-birindən ayrılıqda təsəvvür etmək
mümkünsüzdür. Bilirik ki, keçmiş SSRİ məkanına daxil olan respublikalarda, Avropada, Amerikada, habelə
digər ölkələrdə çox güclü Azərbaycan diaspor qurumları fəaliyyət göstərir. Bu gün Azərbaycan tamam başqa
bir Azərbaycan olduğu üçün, onun canından qopan övladlarının da diaspor fəaliyyəti tamam yeni bir
istiqamətdə qurulub. Müasir Azərbaycan uğurla addımlayan, öndə olan bir dövlətdir.
Dünya azərbaycanlılarının vətəni olan Azərbaycan qürurla addımlayan, sürətli yüksəliş yolu keçən və
təbii sərvətlərlə bol bir ölkədir. Müxtəlif xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları arasında
həmrəylik güclüdür və onlar Azərbaycan dövlətinin maraqlarına xidmət edir. Azərbaycanlıların xarici
ölkələrdə yaşaması və burada çox ciddi şəkildə lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olması artıq onların vətən
naminə həmrəy olduqlarına dəlalət edir. Xarici ölkələrdə diaspor quruculuğuna, həmvətənlərimizin lobbiçilik
fəaliyyətinə, başlıcası isə, həmrəy olmasına stimul verən Heydər Əliyev olub. Bu da faktdır ki, siyasi
baxışından asılı olmayaraq, indiki, müasir vətəndaş cəmiyyətinin hər bir üzvü etiraf edir ki, Heydər Əliyevin
1993-cü ildə xalqın istəyilə hakimiyyətə qayıdışından sonra Azərbaycanda əldə edilmiş milli birlik
respublikamızın ən qiymətli mənəvi-ideoloji sərvətlərindən biri sayıla bilər. Heydər Əliyev Azərbaycana ikinci
rəhbərliyi dövründə vətəndaş sülhü və ümumxalq həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi xəttini müvəffəqiyyətlə
davam etdirib, bu siyasi xətti özünün konkret addımları ilə kamil elmi-nəzəri konsepsiya səviyyəsinə qaldırıb.
O da bəllidir ki, Heydər Əliyevin Azərbaycan Respublikası tarixində möhtəşəm izləri yalnız müasir, müstəqil
dövlət quruculuğu və onun siyasi-iqtisadi əsaslarının möhkəmləndirilməsi ilə yekunlaşmır. Heydər Əliyevin
həm də bütün dünya azərbaycanlılarının milli birliyinin oyanışında, quruculuğunda və təşkilatlanmasında
əvəzolunmaz xidmətləri olub.
Heydər Əliyev milli dövlət quruculuğunun, dövlətçilik ənənələrinin formalaşdırılması istiqamətində
əməli iş görmək, fəaliyyətini milli mənafe kontekstində qurmaq üçün var gücü ilə çalışıb, xalqı səfərbər
etməyə müvəffəq olub. Bu bir fövqəladə dövlət tarixidir və bu tarix heç vədə yaddan çıxmayacaq. Əlbəttə, bu
sahədə Heydər Əliyevin gördüyü misilsiz işlər öz bəhrəsini verir. Bilirik ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara
münasibət həmişə isti olub və dövlət səviyyəsində soydaşlarımızın qeydinə qalınıb. Xaricdə yaşayan
azərbaycanlılarla bağlı bəlli dövlət siyasəti həyata keçirilir. Qanunvericiliyə görə, "Xaricdə yaşayan
azərbaycanlılar" anlayışı Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşlarına və onların övladlarına, əvvəllər Azərbaycan SSR-in və ya Azərbaycan
Respublikasının vətəndaşları olmuş, hazırda Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan
şəxslərə, onların övladlarına, bu kateqoriyaya aid olmayan, lakin etnik, dil, mədəniyyət və ya tarixi əlaqələr
baxımından özünü Azərbaycana bağlı və ya azərbaycanlı hesab edən şəxslərə aid edilir.
Diaspor tariximizi öyrənən alimlər bildirir ki, XX əsrin əvvəllərində Çar Rusiyasının Qafqazda həyata
keçirdiyi antimüsəlman və antitürk siyasəti nəticəsində pərakəndə şəkildə ölkəni tərk edən azərbaycanlılar
dünyanın bir çox ölkələrində məskunlaşsalar da, onları əlaqələndirən, birləşdirən fəaliyyətləri koordinasiya
edən bir qurum, təşkilat yox idi. 1949-cu il fevralın 1-də Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində "Azərbaycan
Kültür Dərnəyi"nin təsis edilməsi Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində ilk addım olub.
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Tədqiqatçıların fikrincə, sonra 1956-cı ildə vaxtilə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti dövründə ƏksKəşfiyyat Xidmətinin rəisi vəzifəsində çalışmış Nağı bəy Şeyxzamanlının oğlu Saleh bəy Şeyxzamanlı ABŞda "Amerikanın Azərbaycan cəmiyyəti"ni təsis edib. Hazırda bu Cəmiyyətə Saleh bəy Şeyxzamanlının nəvəsi
Tomris Azəri rəhbərlik edir. Ümumiyyətlə, II Dünya Müharibəsindən bir neçə il sonra sovet hökumətinin
tətbiq etdiyi sərt sərhəd rejimi bütövlükdə SSRİ-dən xaricə axının qarşısını alsa da, dissident hərəkatı daha
kütləvi xarakter alıb. SSRİ-də dissident hərəkatının, azad fikrin genişləndiyi bir dövrdə - 1969-cu ildə Heydər
Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayır və respublikanın həyatında, ictimai şüurun formalaşmasında,
milli özünüdərkin təşəkkülündə yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoyur. Bu dövrdə mərkəzi hökumətin bütün
təzyiqlərinə baxmayaraq, Heydər Əliyev böyük qətiyyət, əzm və cəsarətlə xalqın tarixi yaddaşının qorunması,
mədəniyyətimizin tərəqqisi, Azərbaycanın bütün dünyada tanınması, azərbaycançılıq ideyalarının və milli
həmrəyliyin qorunması üçün çox böyük işlər görüb. Böyük öndərimizin uzaqgörən siyasəti nəticəsində
həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin genişlənməsi hələ sovet hakimiyyəti dövründən başlayıb. Keçən əsrin 70ci illərindən xarici ölkələrlə mədəni əlaqələr quran "Vətən" Cəmiyyəti dünya azərbaycanlıları arasında əlaqələr
yaradaraq, Azərbaycan mədəniyyətini, azərbaycançılıq və milli həmrəylik ideyalarını dünya miqyasında təbliğ
etməyə başlayıb.
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə hər il 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi
qeyd olunması da soydaşlarımızın mütəşəkkilləşməsi prosesində müstəsna rol oynayıb. Həmin əlamətdar tarix
bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən milli birlik və həmrəylik günü kimi qeyd olunur. Bu
həmrəyliyin başlıca qayəsi vətənə bağlılıq, dövlətçilik hissləri, milli-mənəvi dəyərlərə hörmət, bir sözlə,
azərbaycançılıq ideyasını təbliğ etməkdir.
1993-cü ildə Heydər Əliyevin xalqın israrlı təkidi və tələbi ilə müstəqil Azərbaycanın rəhbərliyinə
qayıdışından sonra diaspor quruculuğu prosesində yeni bir dövr başlanıb. Dünya azərbaycanlılarının möhkəm
birlik və həmrəyliyini təmin etmək məqsədilə ümummilli liderimiz 2001-ci il may ayının 21-də Bakı şəhərində
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb. Həmin il noyabr ayının
9-10-da keçirilən ilk qurultay soydaşlarımızın həmrəyliyinin təmin edilməsi və azərbaycançılıq ideyalarının
təbliği istiqamətində tarixi hadisəyə çevrildi. Milli birlik ideyalarının inkişafında mühüm rol oynayan bu
mötəbər tədbir dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan Respublikası ətrafında sıx birləşməsi prosesini
sürətləndirdi. Qurultayda Azərbaycan dövlətilə dünya azərbaycanlılarının əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi,
soydaşlarımız arasında milli birlik və həmrəyliyin təmin edilməsi, ana dilinin, mənəvi dəyərlərin qorunub
saxlanması və s. məsələlər müzakirə edildi. Dünya azərbaycanlılarının mötəbər yığıncağından sonra
Azərbaycan diaspor hərəkatı tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Bu sahədə sistemli dövlət siyasətinin
həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə Heydər Əliyev 5 iyul 2002-ci ildə "Xarici Ölkələrdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" Fərman imzaladı. Bu tarixi fərman
xaricdəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin vahid mərkəzdən koordinasiya olunmasına və onların fəaliyyətinə
dövlət qayğısını yönəltmək üçün real zəmin yaratdı. 2002-ci il dekabr ayının 27-də isə "Xaricdə yaşayan
azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu qəbul edildi. Qanunun
qəbulu dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasını sürətləndirərək, soydaşlarımızın öz tarixi vətəni ilə
əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə təkan verdi. Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və bu gün
Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən diaspor quruculuğu, milli dövlətçilik tariximizin
öyrənilməsi, azərbaycançılıq ideyalarının təbliği və milli həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi işində çox böyük
nailiyyətlər əldə edilib. Hazırda azərbaycanlıların milli-mənəvi dəyərlərinin, mütərəqqi ənənələrinin,
azərbaycançılıq ideyalarının qorunub saxlanması, mədəniyyət mərkəzlərinin yaradılması üçün məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilir.
Bu gün beynəlxalq birliyə qətiyyətlə inteqrasiya edən Azərbaycanda dinamik inkişaf sürətlə davam
edir. Bu amil xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları daha da fəal olmağa sövq edərək, diaspor quruculuğu
işinə yeni məzmun verir. Bu gün özlərinin milli varlıq və mənsubiyyət hisslərini daxilən dərk edən
soydaşlarımız getdikcə bir-birinə daha çox yaxınlaşır və onlara dayaq duran Azərbaycan dövlətini hər an
özlərinə etibarlı arxa sayırlar.
Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, milli adət-ənənələri diasporumuz tərəfindən uğurla təbliğ edilir. Elə
bir tədbir yoxdur ki, orada Azərbaycanın elm və mədəniyyəti, dövlətçilik tarixi, adət-ənənələri yada
salınmasın. Xalqımızın milli birliyi Azərbaycan dövlətini daha da sarsılmaz edir.
İradə Sarıyeva, Bakı xəbər-2017-6 yanvar-№1.-S.15.
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Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik tarixi... II yazı
Azərbaycan xalqının mənəvi birliyi dövlətimizin dizlərini bərkitdi desək yanılmarıq. Çünki
dünyada yaşayan azərbaycanlıların bir araya gəlib dövlətçiliyimiz ətrafında birləşməsi xalqımızın
dövlətimizə, dövlətçiliyimizə, birliyimizə dərin köklərlə bağlandığını göstərir. Çox qısa bir zamanda
xalqımızın məqsəd, amal birliyi bütün dünyaya yayıldı. Bu, dövlətimizin dünyada söz sahibi olmasına
təkan verdi.
Bildiyimiz kimi, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi tarixə düşüb.
Tədqiqatçılar yazır ki, bu bayram ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında
birlik və həmrəylik yaratmaq işində mühüm rol oynayır. Azərbaycanlıların yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi və
çoxluq təşkil etdiyi Avropa ölkələrində bu tendensiya özünü yüksək səviyyədə göstərir. Bu da ondan irəli gəlir
ki, Avropadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları öz qüvvələrini səfərbər etməkdə ardıcıldır və bu, ayrı-ayrı
cəmiyyət üzvləri üçün bir araya gəlmək, cəmiyyət və qurumlar halında birləşmək baxımından dünyanın sivil
nöqtələrindən biri olan Avropada mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Azərbaycanın gerçək həmrəylik konsepsiyası var və bu konsepsiya milli dövlətçilik ideyasına, adət və
ənənələrimizə, eləcə də elm və mədəniyyətimizə söykənir. Həmrəylik prinsipi azərbaycançılıq ruhundan güc
alaraq özünü çox yüksək səviyyədə doğrulda bilib. Xalqımızın həmrəyliyi, birliyi onu daha da böyük, əzəmətli
edir. Milli dövlətçilik ənənəsinin əsasını sözsüz ki, azərbaycançılıq, milli birlik, həmrəylik hissləri təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini, Xarici əlaqələr şöbəsinin
müdiri, Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurasının üzvü Novruz Məmmədov "Həmrəylik: Azərbaycan
nümunəsi və tarixi vəzifələr" adlı geniş təhlil yazısında maraqlı faktları önə çəkir. Xalqımızın birliyi, bu
birliyin dünyada və regionda yaratdığı əks-səda, Həmrəylik Gününün fəlsəfəsi yazıda açılır.
Novruz Məmmədovun qeyd etdiyinə görə, artıq neçə ildir azərbaycanlılar Həmrəylik Gününü qeyd
edir. Hər bir xalqın öz milli birlik fəlsəfəsi var: "Azərbaycanlıların da tarixində birlik və bərabərliyi ifadə edən
möhtəşəm təqvimlər olub. Lakin keçən əsrin 90-cı illərində XX əsrdə əldə edilən ikinci müstəqillik dönəminin
başlaması ilə həmrəylik anlayışı yeni məzmun aldı. Çünki müasir tarixi mərhələdə azərbaycanlıların
həmrəyliyi müstəqil dövlət quruculuğu prosesi ilə əlaqələndirilməli idi. Ulu öndər Heydər Əliyev bu vəzifənin
öhdəsindən ustalıqla gəldi və indi hər bir azərbaycanlı həmrəyliyin nədən ibarət olduğunu yaxşı bilir. Keçən
müddət ərzində dünya azərbaycanlılarının həmrəylik qurultayları keçirilib. Onların hər biri qarşıya ciddi
vəzifələr qoyub. Analiz göstərir ki, bu proses olduqca məzmunlu və sistemli aparılıb. Nəticədə, diaspor
qurumları da daxil olmaqla, böyük təşkilati işlər həyata keçirilib. İndi dünya azərbaycanlıları qarşısında yeni
vəzifələr durur. Prezident İlham Əliyevin bununla bağlı müraciəti son dərəcə maraqlı fikirlərlə zəngindir".
N.Məmmədov qeyd edir ki, tarixin hökmü ilə Azərbaycan XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyinə keçən
əsrin 90-cı illərində qovuşdu. Həmin dövrün özünəməxsus sosial, siyasi, geosiyasi, iqtisadi və mədəni
xüsusiyyətləri vardı. N.Məmmədovun bildirdiyinə görə, SSRİ mövcud olduğu müddətdə milli respublikalarda
cəmiyyətin birliyi sovet ideologiyası əsasında təmin edilirdi: "Bu zaman milli ideya məsələsi qaldırılmırdıinsanlar özlərini sovet vətəndaşı kimi identifikasiya edirdilər. Biz bu modelin üstün və zəif cəhətləri üzərində
dayanmaq istəmirik. Burada əhəmiyyətlisi sovetlər dağıldıqdan sonra müstəqilliyini əldə etmiş ölkələrdə sosial
birliyin, vəhdətin və həmrəyliyin necə təmin edilməsidir. Bax, bu aspektdə vahid SSRİ-də cəmləşmiş
respublikalar fərqli yollar seçdilər. Azərbaycanın təcrübəsi onların sırasında ən uğurlu kursun seçildiyini
göstərir.
Məsələnin fəlsəfi-sosial aspektləri analiz edilib. Lakin problem dövlətçilik baxımından o dərəcədə
aktual və mürəkkəbdir ki, araşdırmaların davam etdirilməsi böyük zərurətdir. Həmin kontekstdə
azərbaycanlıların həmrəyliyi məsələsi son dərəcə önəmli və üzərində düşünülməli faktor olaraq qəbul
edilməlidir. Bunun vacibliyini dərk etmək üçün "həmrəylik" anlayışının fəlsəfə və elmdə işlədilən mənalarına
qısa nəzər salaq. Biz başlıca olaraq "sosial həmrəylik" termini üzərində dayanacağıq. Həmrəylik qrup, yaxud
etnosun birliyidir. O, maraqların vəhdətindən yaranır, eyni zamanda, özü maraqların birliyini formalaşdırır.
Buraya qarşılıqlı anlaşma, normalar və vəzifə ümumiliyi daxildir. Yekun olaraq, həmrəylik cəmiyyətdə
insanları vahid orqanizmdə birləşdirmək üsulu kimi təsəvvür edilə bilər.
Bu problemin mühüm tərəflərindən biri həmrəyliyin fərqli cəmiyyətdə fərqli məzmun kəsb etməsindən
ibarətdir. İbtidai cəmiyyətlərdə həmrəylik başlıca olaraq qohumluq əlaqələri üzərində qurulur. Müasir
cəmiyyətlər üçün isə müxtəlif meyarlar mövcuddur. Burada konkret cəmiyyətin tarixi təkamülü, milli
mentalitetin özəllikləri, siyasi sistemin xüsusiyyətləri, ölkənin yerləşdiyi regionun geosiyasi fərqlilikləri,
tarixi-coğrafi faktorlar və s. rol oynayır. Sosioloq Emil Dürkheymə görə, sosial həmrəylik növü cəmiyyətin
tipləri ilə tənzimlənir. Hər cəmiyyətə uyğun həmrəylik modeli ola bilər. Deməli, həmrəylik tarixi xarakterlidirhər tarixi məqam üçün müvafiq birlik forması tapmaq lazımdır.
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Buna nail olmadıqda yaxşı birlik modeli belə cəmiyyəti çətin vəziyyətlərə sala bilər. Məsələn, Emil
Dürkheymin fikrinə görə, orqanik həmrəylik müasir cəmiyyətlərdə olur və insanların qarşılıqlı asılılığından
qaynaqlanır. Burada fərdlərin bir-birinə etimadı prinsipial rol oynayır. Deməli, müasir cəmiyyətlərdə
həmrəyliyi təmin etmək üçün xüsusi birləşdirici mexanizmlər olmalıdır. O, əsas olaraq uyğun ideoloji
konseptlə bağlı olur. İdeologiya başqa faktorlarla yanaşı, etnosun dünyanın bütün guşələrində olan
nümayəndələri arasında birlik yaratmağa imkan verir. Bu səbəbdən müasir cəmiyyətlər üçün düzgün ideoloji
konsepsiyanın müəyyənləşdirilməsi həm müstəqil dövlətçilik, həm də vətəndaş cəmiyyəti formalaşdırmaq
aspektlərində strateji əhəmiyyət kəsb edir". Tədqiqatçılar yazır ki, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulması
dünya azərbaycanlılarının müstəqil dövlətimiz ətrafında birləşməsinə şərait yaratdı. Onlar bir-birilə daha da sıx
əlaqə qurdu, öz həmrəyliyini bəyan etdilər. Məlumdur ki, dünya azərbaycanlıları zaman-zaman dövlətimizi
müstəqil görmək istəyib. Bilirik ki, Azərbaycan dövləti bütün ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara qayğı və
diqqət göstərir, onların vətəndə iş qurmasına, fəaliyyət göstərməsinə şərait yaradır. Dövlət onların həyatı ilə
maraqlanır və dövlətimiz də ayrı-ayrı ölkələrdə olan Azərbaycan icmaları arasında əlaqələri daha da inkişaf
etdirir. Ölkəmizdə mövcud olan ictimai-siyasi sabitlik, əminamanlıq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
diqqətini çəkir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar dövlətin qayğısını, diqqətini, dəstəyini hiss etdiyindəndir ki,
harada yaşamasından asılı olmayaraq, daha sıx birləşir, yeni-yeni qurumlar yaradır, icmalar arasında əlaqələri
genişləndirir və müstəqil Azərbaycanla daha sıx əlaqələr qururlar. Bütün bunlar bizim həmrəyliyimizin,
birliyimizin təmin olunması üçün çox vacibdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı hər
zaman addımlar atıb. Bilirik ki, Prezident İlham Əliyev "2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici
ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət Proqramı"nı təsdiq etməklə, gənclərimizin beynəlxalq aləmə inteqrasiyası üçün
çox əlverişli şərait yaratdı. Dövlət Proqramının qarşıya qoyduğu vəzifəyə əsasən, 2015-ci ilədək 5 min
azərbaycanlı gənc xarici ölkələrdə dövlət hesabına təhsil almağa göndərildi. Minlərlə gəncimiz
azərbaycançılıq ideologiyasını dünya miqyasında təbliğ edir. İndiki dövrdə milliliyi və milli dəyərləri, daxili
sabitliyi qoruyub saxlamaq ölkə rəhbərindən güclü siyasi iradə tələb edir. İlham Əliyev xalqı öz ətrafında
birləşdirən, Azərbaycanın demokratikliyini, hüquqiliyini, ulu öndərimiz tərəfindən qurulmuş vətəndaş
cəmiyyətini qorumağı bacaran böyük siyasətçi və qətiyyətli bir lider kimi özünü təsdiqləyib.
Qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlılarının Qurultayının Bakıda keçirilməsi ənənə halını alıb.
Məlumdur ki, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə, II qurultay
Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən 2006-cı ildə, III qurultay 2011-ci ildə, IV qurultay isə 2016-cı
ildə keçirilib. Ölkə başçısı qurultaylarda geniş nitq söyləyib və xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı
fikirlərini açıqlayıb. Məlumdur ki, 2016-cı ilin yayında Heydər Əliyev Mərkəzində Dünya Azərbaycanlılarının
IV Qurultayının rəsmi açılışı baş tutdu. Prezident İlham Əliyev qurultaydakı çıxışında bildirib: "...Əminəm ki,
qurultay dünya azərbaycanlılarının birləşmələri, daha da fəal olmaları üçün çox önəmli tədbir olacaq.
Bildiyiniz kimi, birinci qurultay ulu öndər, müstəqil Azərbaycanın qurucusu Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə keçirilmişdir. O vaxtdan bu günə qədər Azərbaycanda böyük işlər görülmüşdür,
Azərbaycan daha da güclənmişdir, bizim imkanlarımız artmışdır. Əlbəttə, biz həmişə xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların həyatı, taleyi, işləri ilə maraqlanırıq. Çalışırıq ki, onlara öz dəstəyimizi verək. İstəyirik ki,
onlar olduqları ölkələrdə rahat yaşasınlar, yaxşı mövqe tutsunlar, onların yaxşı imkanları olsun və eyni
zamanda, öz doğma vətəninə də xidmət etsinlər.
2001-ci il Azərbaycan diaspor təşkilatlarının formalaşdırılması işində çox önəmli il olmuşdur. Çünki
birinci qurultaydan sonra 2002-ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş
üzrə Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Hazırda onun adı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsidir. Diaspor
təşkilatlarının təşkilatlanma, formalaşma prosesi daha da geniş vüsət almışdır. Əgər o vaxt dünyada 200-dən
bir qədər çox diaspor təşkilatımız var idisə, hazırda onların sayı 462-dir. Azərbaycan diaspor təşkilatları həm
kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından böyük yol keçmiş, güclənmiş, bu gün dünya miqyasında azərbaycanlılar
və onların təmsil etdikləri təşkilatlar önəmli rol oynayırlar. Bilirsiniz ki, ulu öndər Heydər Əliyev bütün
dövrlərdə, o vaxt Sovet İttifaqı çərçivəsində başqa respublikalarda yaşayan azərbaycanlılara həmişə diqqət
göstərirdi. Məhz onun təşəbbüsü ilə, Sovet İttifaqında istisna hal kimi, Azərbaycan gəncləri imtahan vermədən
Rusiyanın, digər müttəfiq respublikaların ali məktəblərində təhsil alırdılar. Hər il 800-dən çox Azərbaycan
gənci ən qabaqcıl təhsil ocaqlarında təhsil alırdılar. Ondan sonrakı dövrdə - müstəqillik dövründə ulu öndər bu
məsələni daim diqqət mərkəzində saxlayırdı. Məhz onun təşəbbüsü ilə 1991-ci ildə 31 dekabr - Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik Günü təsis edilmişdir. Bu gün bu bayramı bütün dünya
azərbaycanlıları qeyd edirlər. Beləliklə, Azərbaycanda 15 il ərzində diaspor təşkilatları ilə qurulan iş, əlaqələr
tam yeni bir vəziyyətə gətirib çıxardı. Bu gün biz dünyanın müxtəlif yerlərində istənilən tədbiri keçirə, dünya
ictimaiyyətini Azərbaycan reallıqları ilə daha da geniş şəkildə tanış edə bilərik və bunu edirik.
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Əlbəttə, əminəm ki, qurultayda səslənəcək fikirlər, aparılacaq müzakirələr bizim imkanlarımızı daha
da genişləndirəcək. Diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti daim diqqət mərkəzindədir. Bu gün mən diaspor
təşkilatlarının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı bəzi fikirlərimi bildirmək istəyirəm. İlk növbədə, əlbəttə, biz istəyirik
ki, dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi vətənləri ilə əlaqələri heç vaxt kəsməsinlər. Daim əlaqədə
olsunlar, Azərbaycan ilə bağlı olsunlar. Beləliklə, onlar özlərini daha da rahat hiss edəcəklər. Belə olan halda,
Azərbaycan dövləti onlara daha da böyük dəstək verə biləcək.
Hazırda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı milyonlarla ölçülür. Əlbəttə ki, onlar yaşadıqları
ölkələrin vətəndaşlarıdırlar. Mən çox istəyirəm ki, onlar yaşadıqları ölkələrdə daha da böyük mövqelərə nail
ola bilsinlər. Yaşadıqları ölkələrin ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında daha da fəal rol oynasınlar. Yetişən gənc
nəsil də Azərbaycan ilə bağlı olmalıdır. İlk növbədə Azərbaycan dilini bilməlidirlər. Mən şadam ki, hazırda
müxtəlif ölkələrdə 160-dan çox həftəsonu məktəbi fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, biz bu məktəblərin sayını
artırmalıyıq və Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə öz səylərini davam etdirəcək.
Qeyd etdiyim kimi, xaricdə bizim 462 diaspor təşkilatımız var. Bu, özlüyündə onu göstərir ki,
azərbaycanlıların yaşadıqları hər bir ölkədə bir neçə diaspor təşkilatı var. Əlbəttə, bu təşkilatlar arasında
koordinasiya işi aparılmalıdır, birlik, həmrəylik olmalıdır. Bəzi hallarda bizim diaspor təşkilatlarımız bir-birilə
rəqabət aparırlar. Əgər bu, sağlam rəqabətdirsə, mən bunu ancaq alqışlaya bilərəm. Bu rəqabət ümumi işimizə
xidmət etməlidir. Biz ölkə daxilində də, xaricdə də birlik nümayiş etdirməliyik və bizim gücümüz
birliyimizdədir. Bu gün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir. Biz vahid amal uğrunda
çalışırıq. Ölkəmizin gələcəyi ilə, strateji istiqamətlə bağlı cəmiyyətimizdə fikir ayrılığı yoxdur. Dövlət
müstəqilliyi, iqtisadi müstəqillik, sosial məsələlərin həlli, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, digər məsələlər
ətrafında cəmiyyətdə vahid fikir var, konsensus var. Əlbəttə, mən çox istəyirəm ki, xaricdə fəaliyyət göstərən
diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, birləşsinlər". Azərbaycan xalqının birliyi, bərabərliyi, həmrəyliyi
cəmiyyətimizdə ruh yüksəkliyi ilə qəbul olunur. İnanırıq ki, bu birlik əbədi olacaq.
İradə Sarıyeva, Bakı xəbər-2017-7/9 yanvar-№2.-S.15.
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Azərbaycan dövləti bütün dünya azərbaycanlılarının milli qürur mənbəyidir
Hazırda Azərbaycan Respublikası öz inkişafının çox məsuliyyətli bir dövrünə qədəm qoymuşdur.
Biz Vətənimizin çiçəklənməsi, qüdrətinin artırılması və suverenliyinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə
qarşımıza böyük vəzifələr qoymuşuq. Həmin vəzifələrin həlli üçün bütün həmvətənlərimiz, o cümlədən
xaricdə yaşayan soydaşlarımız sıx birləşməli, harada yaşamalarından asılı olmayaraq, milli maraqlarımızı
qətiyyətlə qorumalı, antiazərbaycan dairələrin təxribatçı əməllərinə qarşı prinsipial mübarizə
aparmalıdırlar.
İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, sıx əməkdaşlığı və bir bayraq altında fəaliyyət göstərmələri
dövlət siyasətinin prioritetini təşkil edir. Dövlət başçımızın rəhbərliyi altında bu istiqamətdə həyata keçirilən
davamlı və ardıcıl siyasət diaspor quruculuğunun inkişafını yeni müstəviyə çıxarmışdır. Bu siyasətin
nəticəsidir ki, hazırda dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi özünü milli-siyasi birlikdə, əməli addımlarda və
konkret nəticələrdə göstərir. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında sıx əməkdaşlığın
yaradılması, fəaliyyətlərinin daha da möhkəmləndirilməsi və diaspor qurumlarının təsirli qüvvəyə
çevrilməsi prosesi uğurla davam etdirilir. Təbii ki, Azərbaycan haqqında obyektiv məlumatların
yayılmasında və dövlət maraqlarının qorunmasında, azərbaycançılıq ideyasının, həmçinin adətənənələrimizin daha geniş təbliğində xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın rolu böyükdür.
Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri də
diaspor quruculuğunun inkişafı olmuşdu. Lakin müstəqilliyimizin ilk illərində ölkədə yaranmış xaos və
anarxiya, dövlət idarəçiliyndəki naşılıq bu sahədə də böhran yaratmışdı. Xalqın təkidi ilə yenidən respublikaya
rəhbərlik edən ulu öndər Heydər Əliyevin qarşıya qoyduğu əsas vəzifələrdən biri də dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın müstəqil Azərbaycan dövlətinin ətrafında birləşdirilməsi idi. Ümummilli
liderin rəhbərliyi ilə bu istiqamətdə mühüm qərarların qəbul edilməsi və dövlət səviyyəsində məqsədyönlü
addımların atılması dünya azərbaycanlılarının bir araya gətirilməsində böyük rol oynamışdır.
Heydər Əliyev xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşdırılmasının vacibliyini, lobbiçilik
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərini və perspektivlərini bəyan etmişdir. Ulu öndər öz uzaqgörənliyi və müdrikliyi
ilə xarici siyasətin strateji hədəflərini müəyyənləşdirərkən müasir dövrdə hər bir dövlətin qüdrətinin yalnız
iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun xaricdə formalaşdırdığı diaspor və lobbinin gücü ilə ölçüldüyünü nəzərə
almışdır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini daim diqqət mərkəzində
saxlayan ulu öndər Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin problem və qayğılarına böyük həssaslıqla
yanaşmışdır. Hələ Naxçıvan Ali Məclisinin 1991-ci il tarixli iclasında dünya azərbaycanlılarına müraciət edən
Heydər Əliyev onları birliyə, həmrəyliyə, bir bayraq altında fəaliyyət göstərməyə çağırmışdı: “Biz istərdik ki,
müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşları kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz
milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Çünki bizi birləşdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi
köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir. Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı müstəqilliyimizin
dönməzliyi üçün ciddi səy göstərməli, Vətənimizin, respublikamızın taleyi hər bir soydaşımızın taleyi
olmalıdır”.
Ulu öndərin bu çağırışı həmvətənlərimizin yaşadığı bütün ölkələrində böyük əks-səda yaratdı. Bundan
sonra diaspor qurumlarında əsaslı canlanma müşahidə olundu. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların
təşkilatlanması prosesi yeni mərhələyə qədəm qoydu. Diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti tədricən daha effektli
oldu və keyfiyyətcə təkmilləşdirildi. Azərbaycanla bağlı erməni lobbisinin və ermənipərəst dairələrin
yaydıqları yalan və böhtanla dolu məlumatların qarşısının alınması istiqamətində əməli addımlar atıldı.
Respublikamız haqqında reallıqların dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılması işinin müasir tələblər
səviyyəsində qurulmasının təmin olunması, soydaşlarımız arasında ideya birliyinin möhkəmləndirilməsi və
onların tarixi Vətənlə əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində qətiyyətli addımlar atıldı.
2001-ci ilin noyabrında doğma Azərbaycanda – Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayı müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın bir araya gətirilməsində, diasporlar arasında sıx
əməkdaşlıq yaradılmasında, bir-biri ilə yaxından tanış olmalarında pik nöqtə oldu. Həmin vaxtdan başlayaraq,
diaspor quruculuğu sahəsində daha inamlı addımlar atıldı. Artıq dünyada yaşayan həmvətənlərimiz hiss
edirdilər ki, onların arxasında Azərbaycan dövləti dayanıb. Bundan sonra daha böyük inamla fəaliyyət
göstərməyə başladılar. Xaricdəki soydaşlarımızın yaşadıqları ölkənin ictimai-siyasi proseslərində fəallıq
göstərməsi müstəqilliyini yenicə qazanmış ölkəmiz üçün böyük önəm kəsb edirdi. Bir tərəfdən onlar həmin
ölkələrdə nüfuz qazanmış, mövqelərini möhkəmləndirmiş olur, digər tərəfdən isə xalqımız haqqında yayılan
böhtan və yalanların qarşısını alır, Azərbaycanın demokratik, hüquqi, suveren dövlət olması barədə yaşadıqları
ölkələrdə rəy formalaşdırırdılar. Bütün bunlara baxmayaraq, diasporlarımızın ictimai-siyasi proseslərə təsir
etmək imkanına malik olmaları üçün görüləcək hələ çox iş var idi.
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Əsas vəzifələrdən biri o idi ki, azərbaycanlılar yaşadıqları cəmiyyətlərdə təkcə fərdi şəkildə deyil,
təşkilatlanmış qurum, ictimai institut olaraq ciddi etimad qazanmağa müvəffəq olmalı idi. Buna nail olduqdan
sonra biz xarici ölkələrin parlamentlərində, dövlət təşkilatlarında, siyasi partiyaların rəhbərliyində daha çox
soydaşımızı görə bilərdik. Eyni zamanda, azərbaycanlıların siyasi proseslərdə, xüsusilə seçkilərdə fəal rol
oynaması, yaşadıqları ölkələrin parlamentlərində təmsil olunmaları çox önəmli idi. Bu vəzifələrin həyata
keçirilməsi üçün diaspor qurumları fəaliyyətlərini daha da genişləndirməli, bir-biri ilə əlqaləri gücləndirməli
idi. Ulu öndərin yarımçıq qalmış işlərini özünəməxsus strategiya ilə davam etdirən Prezident İlham Əliyev
diaspor quruculuğuna xüsusi önəm verdi. Ölkə başçısı bu sahəni daha da inkişaf etdirməyi dövlət siyasətinin
prioritetinə çevirdi. Dövlətimizin başçısı bütün dünyada yaşayan soydaşlarımıza azərbaycançılıq ideyası
ətrafında birləşməyi təlqin edir və bildirirdi ki, azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi
dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından
bəhrələnmək, hər bir insanın inkişafını təmin etməkdən ibarətdir.
Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı I qurultaydan
ötən dövrdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması və öz tarixi vətənləri olan Azərbaycanla
əlaqələrinin genişləndirilməsi istiqamətində həyata keçirilən ən əhəmiyyətli tədbir idi. Xarici ölkələrdə
yaşayan soydaşlarımız bir daha şahidi oldular ki, ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi kursu layiqincə davam
etdirilir. Bu dövr ərzində ölkədə aparılan hüquqi və siyasi islahatlar Azərbaycanın demokratik dövlət, vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu yolu ilə inamla addımladığını təsdiqləmiş, onun beynəlxalq nüfuzunu yüksəltmişdir.
Həmvətənlərimiz şahidi olmuşlar ki, 2003-cü ilin prezident və 2005-ci ilin parlament seçkiləri Azərbaycan
dövlətinin və onun vətəndaşlarının demokratik ənənələrə sadiqliyini bir daha sübut etmişdir.
Ölkəmizin dünya birliyində mövqeyinin möhkəmlənməsi də təsdiqləyir ki, son illər ərzində milli
dövlət quruculuğunun daha da inkişafı sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə olunmuş, respublikamız iqtisadi
potensialına, demokratik inkişaf səviyyəsinə, beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyə görə regionun şəksiz lider
dövlətinə çevrilmişdir. Dövlət başçısının düşünülmüs strategiyası nəticəsində əldə edilmiş nailiyyətlər ölkə
daxilində milli birliyin möhkəmlənməsinə, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə səbəb
olmuş, müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızı daha da ruhlandırmış, onların milli maraqlar ətrafında sıx
birləşmələri üçün zəmin yaratmışdır. Xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimizin fəaliyyəti, qarşılaşdıqları
problemlər daim diqqət mərkəzində saxlanılır, onların yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal
iştirakı üçün bütün imkanlardan istifadə olunur. Prezident İlham Əliyev ötən ilin sonlarında 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə soydaşlarımıza ünvanladığı təbrikdə də bunu
xüsusi vurğulamışdır: “Ümummilli lider Heydər Əliyevin nəsihətlərinə əməl edən Azərbaycan dövləti başqa
ölkələrdə məskunlaşmış həmvətənlərimizin taleyinə diqqətlə yanaşır, onların hüquqlarının qorunmasına, millimənəvi birlik ideyaları ətrafında təşkilatlanması məsələsinə xüsusi əhəmiyyət verir. Təqdirəlayiq haldır ki,
xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız da Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrini gücləndirir, doğma Vətənə
məhəbbət və sədaqət nümayiş etdirirlər. 2016-cı ilin iyununda Bakıda keçirilmiş Dünya Azərbaycanlılarının
IV Qurultayı xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsi, diaspor
təşkilatlarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi yolunda mühüm hadisə oldu. Şübhə yoxdur ki, soydaşlarımız
qurultayın qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsi istiqamətində əzmlə çalışacaq, öz qüvvə və
bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər”.
Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayı müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən diasporların yenidən bir
araya gəlməsində müstəsna əhəmiyyət kəsb etmişdir. 49 ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi və
qonaqların iştirak etdiyi bu tədbirdə xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibətilə tanınan nüfuzlu
siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm adamları və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, parlament üzvləri də
var idi. Xaricdən dəvət edilən qonaqlarla yanaşı, qurultayın işinə Azərbaycanın müxtəlif dövlət və hökumət
strukturlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı qurumların, siyasi
partiyaların təmsilçilərindən ibarət 360 nəfərlik nümayəndə heyəti də qatılmışdır. Qurultayda diaspor
rəhbərləri müasir dövrdə informasiya müharibəsi, bu sahədə yeni fəaliyyət mexanizmlərinin tətbiqi,
Azərbaycan diaspor hərəkatında gənclərlə bağlı yeni strategiyanın hazırlanması, yeni qlobal iqtisadi
tendensiyalar fonunda lobbi quruculuğu, cəmiyyətə inteqrasiya, siyasi həyatda iştirak və digər bu kimi
əhəmiyyətli mövzularda fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması sahəsində qarşıda duran vəzifələr, təbliğat işində müasir metodların və informasiya
texnologiyalarının tətbiqi, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində mövcud olan
problemlər və onların həlli yolları prioritet məsələlər kimi gündəmə çıxarılmışdır. Dövlətimizin başçısı
diasporlara dəyərli tövsiyələr verərək demişdir ki, biz ölkə daxilində də, xaricdə də birlik nümayiş etdirməliyik
və bizim gücümüz birliyimizdədir: “Bu gün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir.
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Biz vahid amal uğrunda çalışırıq. Ölkəmizin gələcəyi ilə, strateji istiqamətlə bağlı cəmiyyətimizdə
fikir ayrılığı yoxdur. Dövlət müstəqilliyi, iqtisadi müstəqillik, sosial məsələlərin həlli, ərazi bütövlüyümüzün
bərpası, digər məsələlər ətrafında cəmiyyətdə vahid fikir var, konsensus var. Əlbəttə, mən çox istəyirəm ki,
xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, birləşsinlər.
Belə olan halda onların gücü də, ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı hörmət də artacaq. Əgər xarici
ölkələrin ictimaiyyəti görsə ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birinin əleyhinə
fəaliyyət göstərirlər, əlbəttə, bu, yaxşı hal olmayacaq. Belə hallar var, onlar çox deyil. Ancaq mən istərdim ki,
bu gün bu kürsüdən bu mövzuya toxunum və qeyd edim ki, birlik əsas məsələdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki,
bütün azərbaycanlılar, onların böyük əksəriyyəti vətənpərvərdirlər, Vətənə bağlıdırlar. Onlar istəyirlər ki,
Azərbaycan dövləti daha da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin”.
Xalq qəzeti-2017-10 yanvar-№4.-S.3.
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Amerika Birləşmiş Ştatlarında nüfuzlu və populyar siyasi şərhçi, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert,
CNN telekanalının aparıcısı, həftəlik “Newsweek International” nəşrinin redaktoru Farid Zakariya
2017-ci ilin martında keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək
Amerika Birləşmiş Ştatlarında nüfuzlu və populyar siyasi şərhçi, beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert,
CNN telekanalının aparıcısı, həftəlik “Newsweek International” nəşrinin redaktoru Farid Zakariya 2017-ci ilin
martında keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək. Bu barədə Farid Zakariya ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndəsinin görüşündə bildirilib. Görüşdə həmçinin, NGBM-nin fəaliyyəti, V
Qlobal Bakı Forumuna dair geniş müzakirə aparılıb, Farid Zakariyanın tədbirdə iştirakının detalları
dəqiqləşdirilib. Farid Zakariya eyni zamanda Forum iştirakçılarına videomüraciət ünvanlayıb. Müraciətində
Bakıya ilk dəfə səfər edəcəyini bildirən Farid Zakariya eyni zamanda dünyada baş verən proseslərin gərgin bir
vaxtında Bakı Forumunun əhəmiyyətini vurğulayıb.
Qeyd edək ki, Hindistanda dünyaya gələn müsəlman əsilli Farid Zakariya ABŞ-da tanınmış politoloq və
jurnalistdir. Beynəlxalq münasibətlərə dair bir neçə kitabın müəllifi, CNN telekanalında aparıcı olan
F.Zakariya “New York Times”, “The Wall Street Journal” kimi nüfuzli nəşrlərdə öz yazıları ilə çıxış edib, bir
sıra qəzet və jurnallarda isə redaktorluq edib.
10 yanvar 2017
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Azərbaycan diasporu Sarıqamış şəhidlərinin xatirəsini anıb
Türkiyədəki Azərbaycan diasporunun üzvləri Kocaeli Böyükşəhər Bələdiyyəsi, Kocaeli Valiliyi və
Kocaeli Gənclik və İdman İdarəsinin birgə təşkilatçılığı ilə təşkil edilən Sarıqamış şəhidlərinin xatirəsinə həsr
olunmuş yürüşdə iştirak edib. Yürüş və anım mərasimi Kocaelinin Yuvacık Anbarı bölgəsindəki Sarıqamış
şəhidləri Xiyabanında keçririlb. Tədbir Türkiyə dövlət himnin səsləndirilməsi və şəhidlərin xatiəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra Kocaeli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri İbrahim
Karaosmanoğlu və digər çıxış edənlər Sarıqamış hərəkatı haqqında iştirakçılara geniş məlumat verib.
Daha sonra Kocaeli Böyükşəhər Bələdiyyəsi sədri İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Valisi Hasan
Basri Güzeloğlu, Kocaeli Gənclər və İdman müdiri Muzaffer Çintimar, qeyri-hokumət təşkilatları yerli
ictimaiyyətin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirakı ilə yürüşə strat verilib. Sarıqamış şəhidlərinin xatirəsinə
həsr olunmuş yürüşdə Azərbaycan diasporunu Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının və Azərbaycan
Heydər Əliyev Kültür Evinin rəhbəri Bilal Dündarın və təşkilatın üzvləri təmsil edib.
11 yanvar 2017
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2017-ci mayın 15-dən 19-dək Fransa və İsveçrədə soydaşımız Adilə Əliyevanın adını daşıyan
Pianoçuların 11-ci Beynəlxalq Festivalı keçiriləcək
2017-ci mayın 15-dən 19-dək Fransa və İsveçrədə soydaşımız Adilə Əliyevanın adını daşıyan
Pianoçuların 11-ci Beynəlxalq Festivalı keçiriləcək. Festivalın final konsertlərindən biri mayın 18-də
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) İsveçrənin Cenevrə şəhərində yerləşən ofisində baş tutacaq. Heydər
Əliyev Fondu ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təşkil edilən müsabiqəyə Azərbaycanın Fransa və İsveçrədəki
Səfirliyi, ölkəmizin BMT-nin Cenevrə ofisindəki nümayəndəliyi, Fransadakı Azərbaycanın Dostları
Assosiasiyası, Fransanın Mədəniyyət Nazirliyi və digər qurumlar dəstək göstərir.
Artıq 21 ildir Fransa və İsveçrədə keçirilən Adilə Əliyeva adına Pianoçuların Beynəlxalq Festivalı
Avropada Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etməklə yanaşı, gənc musiqiçilərə təhsil imkanları yaradır. Belə ki,
nüfuzlu musiqi yarışının qalibləri Doyçe qrammafon, Soni, Fransa radiosu, Nyu York Filarmoniyası, Karneqi
Holl, Nyu Yorkun Linkoln Mərkəzi kimi təşkilatlardan təhsil təqaüdü qazanıblar. Onların arasında
azərbaycanlı gənc musiqiçilər də olub.
Qeyd edək ki, 25 ildir Fransada yaşayan Azərbaycanın əməkdar artisti Adilə Əliyeva Fransa Ali
Beynəlxalq Musiqi Akademiyasının direktorudur. Pianoçu 50-dən çox ölkənin konsert salonlarında çıxış edib,
30-dan artıq kompakt-disk ərsəyə gətirib.
12 yanvar 2017
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Azərbaycanda kontrabas ifaçılığı və tədrisinin banilərindən biri, uzun illərdir Almaniyanın Frankfurt
şəhərində yaşayan İlyas Hüseynov yanvarın 12-də vəfat edib
Azərbaycanda kontrabas ifaçılığı və tədrisinin banilərindən biri, uzun illərdir Almaniyanın Frankfurt
şəhərində yaşayan İlyas Hüseynov yanvarın 12-də vəfat edib. Mərhum sənətkar bu gün Almaniyanın paytaxtı
Berlin şəhərində dəfn olunacaq.
İlyas Hüseynov 1924-cü il sentyabrın 22-də Bakıda anadan olub, yeddi yaşından fortepianoda, 10
yaşından isə violonçeldə ifa etməyə başlayıb. Böyük Vətən müharibəsinin (1941-1945) iştirakçısı olan
musiqiçi müharibədən qayıtdıqdan sonra musiqi fəaliyyətini davam etdirib. İ. Hüseynov pedaqoji fəaliyyətlə
yanaşı, Müslüm Maqomayev adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının Simfonik orkestrində kontrabasçılar
qrupunun konsertmeysteri olub, kamera orkestrində fəaliyyət göstərib. Görkəmli musiqiçinin tələbələri nəinki
Azərbaycanda, eləcə də ölkəmizin hüdudlarından kənarda tanınıblar.
İlyas Hüseynov, kontrabas aləti üçün dərslik, metodiki tövsiyələrin müəllifi olmaqla yanaşı, milli musiqi
nümunələrinin kontrabas aləti üçün işləmələrini də həyata keçirib. Bunların sırasında “Elegiya - İsrafimzadə”,
Qara Qarayevin “Yeddi gözəl” baletindən solo, Üzeyir Hacıbəylinin “Gülşən” baletindən rəqs və Azərbaycan
bəstəkarlarının simfonik əsərlərindən parçaları qeyd etmək olar.
Görkəmli sənətkar Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişafına verdiyi töhfələrə görə 1978-ci ildə
Respublikanın Əməkdar artisti fəxri adına layiq görülüb.
İlyas Hüseynov 17 ildir ki, Almaniyanın Frankfurt şəhərində yaşayırdı.
12 yanvar 2017

16

Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin bəyanatı
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi yanvarın 10-da Rusiya Federasiyasının Soçi şəhərində start
götürən 28-ci Beynəlxalq KVN festivalına Dağlıq Qarabağ separatçı rejimini təmsil edən komandanın dəvət
edilməsi ilə bağlı Rusiyadakı Azərbaycan diasporu adından bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Dağlıq
Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz hissəsidir, dünyanın heç bir ölkəsi "Dağlıq Qarabağ Respublikası" adlı ölkə
tanımır və buna görə də festivala qondarma respublikanın komandasının dəvət olunması Azərbaycanda olduğu
kimi, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların da kəskin narazılığına səbəb olub.
“Rusiya Federasiyası dünyanın ən böyük çoxmillətli dövlətlərindən biridir. Onun ərazisində 193
millətin nümayəndəsi yaşayır. Rusiyanın milli siyasətinin məqsədlərindən biri də etnik və millətlərarası
münasibətlərin harmoniyasını təmin etməkdir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin dəfələrlə öz çıxışında bildirib
ki, tarixən yüzlərlə millət və etnik qrupların ümumi evi sayılan Rusiya üçün millətlərarası anlaşma dövlətin
mövcudluğu üçün prioritet və ən vacib şərt sayılır. Rusiya Prezidentinin bu fikirləri bizlərdə böyük ümidlər
yaradır, lakin indi biz bir daha Azərbaycana qarşı təxribatın şahidi olduq”- deyə bəyanatda bildirilir.
Həmçinin vurğulanır ki, qondarma respublikadan olan komandanın KVN festivalında iştirak etmək
üçün Rusiya Federasiyasının sərhəddini keçməsi özü “Rusiya Federasiyasının dövlət sərhədləri haqqında”
qanunun kobud şəkildə pozulması deməkdir. Bununla əlaqədar, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi etnik
zəmində qarşıdurmaya yol verilməməsi üçün aidiyyatı qurumları müvafiq tədbirlər görməyə, həmçinin, Rusiya
Federasiyasının bütün dövlət və ictimai təşkilatlarını Rusiyada millətlərarası münasibətlərin gərginləşməsinə
səbəb ola bilən hər hansı bir addımların atılmasının qarşısını almağa çağırıb.
13 yanvar 2017
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Misir Prezidentinə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin mükafatı təqdim edilib
Misir Ərəb Respublikasına Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi bölgədə və Ərəb dünyasında terrorla
mübarizədəki roluna görə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM) mükafatı ilə təltif olunub.
Mükafat Prezident Sarayında NGBM-in nüymayəndə heyətinin iştirakı ilə keçirilən xüsusi mərasimdə
Əbdülfəttah əs-Sisiyə təqdim edilib.
Misir Prezidenti bu mükafatı yüksək qiymətləndirərək NGBM-in ailəsinə qəbul olunmasından
məmnunluğunu bildirib. Əbdülfəttah əs-Sisi Mərkəzin müxtəlif sivilizasiyalar və dinlər arasında tolerantlıq və
dialoq dəyərlərini müdafiə etməyə çağıran mesajını təqdir edib, xüsusilə Qahirədə təşkil edilən NGBM-in XI
Ali Səviyyəli Toplantısının və müzakirə edilən mövzuların region üçün əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb:
“Misirdə belə bir inam var ki, terrorizm təhlükəsinin məğlub edilməsi təhlükəsizlik və hərbi aspektlərlə
məhdudlaşmır, hərtərəfli strategiya tələb edir, demokratiyanın intellektual təməllərini rədd etmək və
demokratiya dəyərlərini dəstəkləmək üçün görülən işləri genişləndirməyi, bundan əlavə dinlərin tolerant
dəyərlərininin təşviqi və başqa dəyərlərə hörmətlə yanaşmanı tələb edir”.
Görüşdə Misir Prezidentinə V Qlobal Bakı Forumunda iştirakı ilə bağlı NGBM-in dəvəti çatdırılıb.
Əbdülfəttah əs-Sisi artıq Davos İqtisadi Forumunun siyasi alternativinə çevrilən Qlobal Bakı Forumunmda
ölkəsinin ali səviyyədə təmsil olunacağını bildirib.
Misir Prezidenti Əbdülfəttah əs-Sisi ilə görüşdə NGBM-in həmsədri İsmail Seragəldin, Makedoniya
Prezidenti Geroge İvanov, Serbiyanın sabiq prezidenti Boris Tadiç, Bolqarıstanın keçmiş Prezidenti Petar
Stoyanov, Bosniya və Herseqovinanın sabiq hökumət başçısı Zlatko Laqumciya, Latviyanın sabiq Prezidenti
Valdis Zatlers, Albaniyanın sabiq Prezidenti Rexhep Meydani, Rumıniyanın sabiq dövlət başçısı Emil
Konstantinesku, Ukraynanın sabiq Prezidenti Viktor Yuşşenko, Livanın keçmiş Prezidenti Amine Gemayel,
Moldovanın sabiq dövlət başçısı Petru Luçinski, Nigeriyanın eks-prezidenti Olusegun Obasanjo, Xorvatiyanın
keçmiş Prezidenti İvo Josipoviç, Ekvadorun eks-prezidenti Rosalia Arteago, İordaniyanın keçmiş Baş naziri
Taher Masri, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, NGBM-in Baş katibi Rövşən
Muradov və təşkilatın digər üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti iştirak edib.
Qeyd edək ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 2012-ci ilin sentyabrında xalqlar və mədəniyyətlər
arasında bilik, tolerantlıq, dialoq və anlaşmanı inkişaf etdirmək məqsədilə yaradılıb.
16 yanvar 2017
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Azərbaycan diaspor təşkilatı etiraz bayanatı yayıb
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyi (İS-TAD) Türkiyə Böyük Millət
Məclisində Türkiyə Konstitusiyası ilə bağlı müzakirələr zamanı qondarma 'erməni soyqırımı' iddialarını
müdafiə edən erməni əsilli deputat Qaro Paylanla bağlı bəyanat yayıb.
Bəyanatda deyilir ki, Qaro Paylan təxribatçıdır, onun səsləndiridiyi fikirlər həqiqəti əks etdirmir,
türklər tarixin heç bir mərhələsində soyqırımı törətməyib, əksinə yaşadıqları ərazilərdə tolerantlıq və sülhün,
birgəyaşayış prinsiplərinin təminatçısı olublar. Ermənilərin xarici havadarlarının dəstəyi ilə türklərə qarşı
dəfələrlə soyqırımı törətdiyini xatırladan İS-TAD rəhbəri səfər Qaraqoyunlu bu gün türklərə münasibətdə eyni
siyasətin davam etdirildiyini, dinc insanların, türk diplomatların öldürüldüyünü vurğulayıb. Bəyanatda
türklərin qədim və əzəli torpağı olan və hazırda ermənilər tərəfindən işğal edilən Dağlıq Qarabağda bir nəfər
azərbaycanlının, türkün yaşamadığını xatırladılır, bu ərazilərdə türklərə məxsus yüzlərlə tarixi abidənin,
məscidlərin və digər əhəmiyyətli tikililərin yox edildiyini, Azərbaycan adlarının tarixdən silindiyi qeyd olunur.
Tarix boyunca soyqırımı ermənilərin türklərə qarşı həyata keçirdiyini Qaro Paylanın diqqətinə çatdıran
bəyanat müəllifləri soyqırımın əsl izini görmək üçün Türkiyə və Azərbaycandakı kütləvi məzarlarlıqlara, bir
gecədə 613 sakini ilə məhv edilən Xocalı şəhərinə baxmağı tövsiyə edir. “Türklərin ermənilərə qarşı soyqırımı
törətsəydi, bu gün qaro paylanlar Türkiyə Böyük Millət Məclisində otura, minlərlə erməni isə Türkiyədə azad
və xoşbəxt yaşaya bilməzdi. Bu gün Türk xalqının vergisi hesabına Türkiyə dövlətindən maaş alan Qaro
Paylan və onun həmfikirlərinin türkləri soyrıqımı törətmək iddiları ilə suçlaması yolverilməzdir” - İstanbul
Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin bəyanatında belə deyilir.
17 yanvar 2017
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"Haaqa Azərbaycan məktəbi" növbəti dərs gününü "20 Yanvar" şəhidlərinə həsr etdi
"Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadinlar Birliyinin tərkibində fəaliyyət göstərən Nizami
Gəncəvi adına həftəsonu “Haaqa Azərbaycan məktəbi”ndə “20 Yanvar” hadisələri ilə əlaqədar açıq dərs
keçirilib. Açıq dərsdə birliyin üzvləri, valideynlər və AzNed xəbər saytının nümayəndəsi iştirak ediblər.
Birliyin Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Nərgiz Cəfərovanın verdiyi məlumata görə, məktəbdə növbəti
dərsin mövzusu məhz 1990-cı il “20 Yanvar” hadisələri olub. Acıq dərs həmişə olduğu kimi, şagirdlərin
ifasında səslənən Azərbaycan Demokratik Respublikasının Dövlət Himni ilə başlayıb. Sonra məktəbin könüllü
müəlliməsi Almaz Kərimli mövzu ətrafında uşaqlara geniş məlumat verib. “20 Yanvar” hadisələrini uşaqların
anlayacağı tərzdə izah edib, həmin hadisələr zamanı şəhid olan azyaşlılar haqqında danışıb. Bu günün
xalqımızın həyatında xüsusi rol oynadığını, xalqımızın mübarizə tarixinə qızıl hərflərlə yazıldığını bildirib.
Birliyin sədri Mayisə Ağamirzəyevanın sözlərinə görə, Hollandiyada doğulub boya-başa çatan
uşaqlara yaxın tariximizi anlatmaq çox önəmlidir: “Ona görə ki, bu uşaqlar təhsil aldıqları məktəbdə belə
informasiyalar almırlar. Gələcəyimiz olan uşaqlara əyani vəsaitlərlə, şeirlərlə şanlı tariximizi öyrətmək, başa
salmaq bizim borcumuzdur. Onlar ata-babalarının vətənlərində baş vermiş hadisələri düzgün qavramalıdırlar
ki, gələcəkdə onlar da öz övladlarına çatdıra bilsinlər”.
17 yanvar 2017
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Amerikadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəxri sədri, süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq
nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru Lütfi Zadənin həyat yoldaşı Fey
Zadə yanvarın 17-də vəfat edib
Amerikadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəxri sədri, süni intellekt sahəsində qeyri-səlis məntiq
nəzəriyyəsinin banisi, Kaliforniya Berkli Universitetinin professoru Lütfi Zadənin həyat yoldaşı Fey Zadə
yanvarın 17-də vəfat edib.
Bakıda dünyaya gələn, daha sonra İrana, oradan isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına köçən Lütfi Zadə həyat
yoldaşı, yəhudi əsilli Fey xanımla Amerikada tanış olub. Onların iki övladı dünyaya gəlib, Stella adlı qızları
vəfat edib, oğlu Nəriman isə riyaziyyatçıdır.
Fey xanım Lütfi Zadə ilə həyatlarının müxtəlif dönəmlərinə dair maraqlı xatirələrdən bəhs edən -"Qeyrisəlis məntiqin atası ilə mənim həyatım və səyahətlər" kitabını yazıb və 1998-ci ildə çap etdirib. Fey xanım
Lütfi Zadəni bütün səfərlərində və tədbilərində müşayiət edirdi. Fey xanımı yaxından tanıyanlar onu
açıqürəkli, səxavətli, ağıllı, gözəl, mənəviyyatlı xanım kimi xatırlayırlar.
Allah rəhmət eləsin!
18 yanvar 2017
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Vyanada “Qaynana“ bədii filmi ilk dəfə alman dilində təqdim edilib
Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində böyük gülüş ustası, Dövlət mükafatı laureatı, Xalq
Artisti Nəsibə Zeynalovanın anadan olmasının 100 illiyi münasibətilə ədəbi-bədii axşam təşkil olunub.
Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Leyla Qasımova tədbiri giriş sözü ilə açaraq Azərbaycan teatr və kino
sənətində əvəzedilməz rollarla yadda qalan Nəsibə Zeynalovanın həyat və yaradıcılığından söz salıb. Bildirilib
ki, N.Zeynalovanın 100 illik yubiley tədbirləri Prezidenti İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən
Azərbaycanla yanaşı, ölkənin hüdudlarından kənarda da silsilə tədbirlərlə yüksək səviyyədə qeyd olunub.
“Azərbaycanda ilk peşəkar aktyorlardan biri olan, ölkəmizdə “ev teatrı”nın ilk və yeganə yaradıcısı,
Azərbaycan realist aktyor məktəbinin banisi Cahangir Zeynalovun ailəsində dünyaya göz açan Nəsibə
Zeynalova atasının yolunu davam etdirərək, aktyorluq sənətini özünə həyat yolu seçib. Azərbaycan musiqili
teatrının inkişafında misilsiz rol oynayan Nəsibə Zeynalova teatrla yanaşı, bir çox bədii ekran əsərlərində də
yaddaqalan obrazlar yaradıb. Onun yaratdığı Cənnət xala, Nargilə, Züleyxa obrazları zəngin ifadə vasitələri,
yumorun milliliyi, təbii reallığı ilə səhnəmizin nadir inciləri sırasında durur. “Hicran“ tamaşasında
canlandırdığı Qızbacı obrazı dillər əzbəridir”,- deyə L. Qasımova vurğulayıb.
Tədbirdə Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Adana Çukurova Universiteti Dövlət
Konservatoriyasının professoru Cahangir Novruzov çıxış edərək, anası Nəsibə Zeynalova ilə bağlı xatirələrini
bölüşüb. C.Novruzov Azərbaycan teatr sənətinin inkişafında əvəzsiz xidmətləri olan babası Cahangir Zeynalov
və anası Nəsibə Zeynalova kimi dahilərin nəslindən olmasına görə daim fəxr etdiyini, lakin bununla yanaşı bu
fenomenal şəxsiyyətlərin adının məsuliyyətini daim öz üzərində hiss etdiyini bildirib.
Azərbaycan aktyorluq sənətinin inkişafında xidmətləri olan üç nəslin keçdiyi həyat və sənət yoluna
nəzər salan C.Zeynalov tamaşaçıların sevimlisi olan Nəsibə xanımın Azərbaycan xalqının qəlbində daim
yaşadığını qeyd edib. O, çıxışının sonunda Nəsibə Zeynalovanın xatirəsinə görkəmli dramaturq və şair Cəfər
Cabbarlının “Ana“ şeirini söyləyib.
Sonra Nəsibə Zeynalovanın baş rolda oynadığı “Qaynana” filmi nümayiş etdirilib. İlk dəfə alman
dilinə subtitrlərlə tərcümə edilən film tamaşaçılar tərəfindən böyük maraq və rəğbətlə qarşılanıb. Mədəniyyət
Mərkəzində ölməz sənətkarın yaradıcılığına həsr olunmuş fotosərgi də nümayiş etdirilib.
18 yanvar 2017
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Ukrayna mətbuatında 20 Yanvar haqqında geniş məqalə dərc olunub
20 Yanvar faciəsinin növbəti ildönümü ərəfəsində Ukrayna mətbuatında bu hadisələrlə bağlı geniş
material yayımlanıb. Yerli versii.com saytında “Cinayətlərə görə Nobel mükafatı: ikiüzlülük yoxsa kinayə?”
adı ilə yayımlanan məqalənin müəllifi Ukraynada yaşayan azərbaycanlı alim, Azərbaycan diasporunun fəal
üzvlərindən biri Arif Quliyevdir. Məqalədə SSRİ-nin keçmiş rəhbəri Mixail Qorbaçov və onu Nobel
mükafatına layiq görənlər tənqid olunur. Bildirilir ki, keçmiş sovet respublikalarında Qorbaçovun
idarəçiliyinin acı nəticələri hələ də hiss olunmaqdadır. Yazıda Qazaxstan, Gürcüstan, Qırğızıstan, Özbəkistan,
Litva və Latviyada, o cümlədən Azərbaycanda əli qana bulaşmış rəhbərin günahı üzündən baş verən
münaqişələr, hərbi əməliyyatlar xatırladıılr. Bakıda 1990-cı il yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə və daha sonra
baş verən faciəli hadisələr haqqında yerli oxuculara geniş məlumat verən müəllif həmin günün Azərbaycan
tarixinə qara hərflərlə yazıldığını qeyd edir. A.Quliyev həmin dövrdə baş verənləri eyni zamanda Azərbaycan
xalqının azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizəsi kimi təqdim edir. Sonda bildirilir ki, heç bir ideoloji fikir
ayrılıqları, mövqe və maraqların toqquşması, ambisiyalar günahsız xalqın həyatı hesabına həll olunmamaılıdı.
Qeyd edək ki, 1998-ci ildən Ukraynada yaşayan Arif Quliyev “Ukrayna Azərbaycanlılarının Elmi
Şurası”nın sədri, hüquq elmləri doktoru, Kiyev Milli Aviasiya Universitetinin (KMAU) professoru,
Ukraynanın Əməkdar Təhsil İşçisi, Ukrayna Elmlər Akademiyasının akademikidir. Arif Quliyev dəfələrlə
Ukrayna elminə və Azərbaycan-Ukrayna əlaqalərinə verdiyi töhfələrə görə müxtəlif mükafatlara layiq
görülüb.
19 yanvar 2017
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Niderlandda şəhidlərimizə həsr olunan mahnı bəstələnib
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən “Odlar Yurdu” cəmiyyətinin rəhbəri, musiqiçi Firəngiz
Bağırova Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizin xatirəsinə həsr
olunan mahnı bəstələyib. “Şəhidlər” adlanan mahnının sözləri və musiqisi Firəngiz Bağırovaya məxsusdur.
Müəllifin öz ifasında səslənən mahnının oranjimanını Elxan Rzayev edib.
20 ildən çoxdur Niderland Krallığının Assen şəhərində yaşayan və Azərbaycan musiqisini təbliğ edən
Firəngiz Bağırova Azərbaycan diasporunun təşkil etdiyi tədbirlərdə soydaşlarımız və yerli sakinlər qarşısında
konsert proqramı, musiqi nömrələri ilə çıxış edir. Müğənninin yeni mahnısını bu linkdən dinləmək
mümkündür: https://www.youtube.com/watch?v=s5LxgSL4JLs&feature=share
19 yanvar 2017
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Azərbaycan diasporu "Demokratiya yolları"adlı tədbirdə təmsil olunub
Almaniyanın Maqdeburq şəhərində yerli bələdiyyənin təşkilatçılığı ilə “Demokratiya yolları” şüarı ilə
ənənəvi aksiya keçirilib. Tədbirdə Maqdeburqda yaşayan müxtəlif xalqların cəmiyyətləri öz ölkələrinin
mədəniyyətini, tarixini, çoğrafiyasını nümayiş etdirən stendlər qurublar.
Hər il olduğu kimi bu dəfə də Azərbaycanı Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən Zakhsen-Anhalt
əyaləti üzrə Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti təmsil edib. 20 Yanvar hadisələrinin ildönümü ilə eyni
vaxta təsadüf edən aksiya zamanı Cəmiyyətin sədri Yaşar Niftəliyev və təşkilatın üzvləri Nadya Paskova, Fuad
Ağayev və Xocalı soyqırımına diar kitabın müəllifi Rolf Kuns yerli sakinlərə Azərbaycan haqqında, 20 Yanvar
hadisələri, Xocalı faciəsi, Qarabağ müharibəsi barədə danışıblar. Aksiya iştirakçılarına ölkəmizin tarixini,
mədəniyyətini, turizm imkanlarını əks kitablar, bukletlər hədiyyə edilib.
23 yanvar 2017
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Avropa azərbaycanlıları 20 Yanvar faciəsi ilə əlaqədar Avropa ictimaiyyətinə müraciət ünvanlayıb
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı Avropa parlamentinə, Almaniya
əyalət parlamentlərinə göndərdiyi müraciətdə Azərbaycan xalqının tarixinə “Qara Yanvar” kimi daxil olmuş
hadisələr haqqında məlumat verilir və hər il faciə qurbanlarının Azərbaycanda və dünyada yaşayan
azərbaycanlılar tərəfindən yad edildiyi bildirilir.
Müraciətdə Azərbaycanın müstəqilliyinin yenidən bərpası uğrunda 1988-ci ildən 1990-cı ilə qədər
aparılan mübarizə, Sovet rejiminin amansız qəddarlıqla buna qarşı çıxması haqqında geniş məlumat verilir və
1990-cı il yanvarın 19-da SSRİ-nin o vaxtkı rəhbəri Mixail Qorbaçov tərəfindən 66 minlik ordunun Bakıya
göndərildiyi qeyd edilir. Məktubda yanvarın 20-nə keçən gecə sovet ordusunun silahsız, dinc əhaliyə hücumu
nəticəsində yüzlərlə insanın qətlə yetirildiyi, yaralandığı və itkin düşdüyü təəssüflə vurğulanır.
Müraciətdə daha sonra bildirilir ki, Sovet rejiminin bütün cəhdlərinə baxmayaraq, 1991-ci il il
avqustun 31-də “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyinin haqqında Konstitusiya Aktı” qərar qəbul
edilib və həmin il oktyabrın 18-də qərar qüvvəyə minib, bununla da Azərbaycan öz müstəqilliyinə nail olub.
Bundan başqa, yanvarın 19-da AAK –nın rəhbəri Samira Patzer-İsmailova Köln şəhərindəki Şərqi
Avropa Forumunun direktoru xanım Valeri Hahn ilə görüşüb. Sovet ölkələrinin siyasi tarixi və müasir
dövrdəki inkişafına dair araşdırmalar aparan bu Forum Şərq-Qərb münasibətlərinin mövzularına dair
mühazirələr təşkil edir, tarixi həqiqətlərin açıqlanmasına yardım edir. Valeria Hahn söhbət əsnasında hadisələr
haqqında ilk dəfə dəqiq və ətraflı məlumat aldığını etiraf edib, sənədlərlə tanış olaraq, 20 Yanvar faciəsinə
Avropa məkanında lazımı diqqət ayrılmadığını qeyd edib. Görüşün sonunda Forum direktoru gələcək
fəaliyyətlərində 20 Yanvar mövzusunun tədbirlər proqramına daxil edilməsini təklif edib.
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Litva mətbuatı 20 Yanvar faciəsindən yazıb
20 yanvar 1990-cı ildə Azərbaycana qarşı edilmiş hərbi təcavüzün 27-ci ildönümü ilə bağlı Litvanın
1909-cu ildən etibarən buraxılan nüfuzlu "LIETUVOS ŽINIOS" ("LİTVA XƏBƏRLƏRİ") qəzetinin 20
yanvar 2017-ci il tarixli sayında „Bakı-Vilnüs: Azadlığa gedən yolda taleyüklü Yanvar hadisələri“ adlı litvaca
tarixi esse dərc olunub. Mahir Həmzəyevin müəllifi olduğu essenin rus dilinə edilmiş tərcüməsi Baltik
ölkələri, həmçinin, Polşa və Ukraynada ən böyük xəbər portalı olaraq müxtəlif dillərdə fəaliyyət göstərən
DELFİ saytında da yerləşdirilib.
Hər iki publikasiyanın göstərilən media vasitələrinin internet resurslarında yer aldığı linkləri sizə
təqdim edirik:
http://lzinios.lt/lzinios/ Istorija/baku-vilnius- lemtingi-sausio-ivykiai- laisves-kelyje/237330
http://ru.delfi.lt/opinions/
comments/mgamzaev-bakuvilnyus-yanvarskie-sobytiyana-putisvobody.d?id=7350984
23 yanvar 2017
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Berlində 20 Yanvar hadisələri anılıb
Almaniyanın paytaxtı Berlində Alman-Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin təşkilatçılığı, eləcə də
Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Evində 20 Yanvar faciəsinin 27-cü ildönümü
ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Tədbir Azərbaycanın Dövlət Himninin səsləndirilməsi və 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsinin bir
dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Daha sonra Alman-Azərbaycan Ziyalılar Birliyinin sədri Naibə
Şirinova giriş sözü ilə çıxış edərək faciənin tarixinə qısa nəzər salıb. Tədbirdə çıxış edən Azərbaycan
Respublikasının Alamniya Federativ Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ramin Həsənov 20
Yanvar faciəsinin tarixi və hüquqi-siyasi aspektlərini təhlil edib, bu hadisələrin Azərbaycan xalqının qan
yaddaşında oynadığı roldan bəhs edib. Həmin hadisələri Azərbaycan milli azadlıq hərəkatında qəhrəmanlıq
səlnaməsi adlandıran Ramin Həsənov bildirib ki, Sovet İttifaqı rəhbərliyinin Dağlıq Qarabağda erməni
separatçılığı, azərbaycanlıların Ermənistandan qovulması hallarına göz yummasına etiraz edən, eləcə də öz
milli hüquqlarını tələb edən dinc əhalinin etiraz səsi silah gücünə susdurulmağa çalışılsa da, Azərbaycan xalqı
həmin dövrdə birlik və qətiyyət nümayiş etdirib, nəticədə dövlət müstəqilliyinin bərpasına nail olub.
Daha sonra Almaniyadakı Türk-Azərbaycan Birliyinin rəhbəri, Almaniya Bundestaqının keçmiş
deputatı Hakkı Kəskin və şairə Şərifə Cəfəri çıxış ediblər. 20 Yanvar şəhidlərinin hər zaman qürur və
ehtiramla anıldığını qeyd edilib, Azərbaycanın müstəqilliyi və suverenliyinin müdafiəsinin şəhidlərin ruhu
qarşısında hər birimizin mənəvi borcu olduğu bildirilib. Çıxışlardan sonra 20 Yanvar hadisələri ilə bağlı
videoçarx nümayiş etdirilib. Tədbirdə Almaniyada yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri,
Almaniyanın elmi və ictimai dairələrinin təmsilçiləri, Almaniyada təhsil alan azərbaycanlı tələbələr və gənc
tədqiqatçılar, Azərbaycan Səfirliyinin əməkdaşları iştirak ediblər.
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Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi bəyanat yayıb
20 Yanvar faciəsinin növbəti ildönümü ilə əlaqədar Hollandiya Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi
bəyanat yayıb. Bəyanatda 20 Yanvar Azərbaycan xalqının şan və şərəf günü kimi qiymətləndirilir.
“Həmin gün küçələrdə axan şəhid qanı milli şüurun oyanan günəşinin qırmızı şəfəqinin rəmzidir.
Həmin gün xalqımız ona təcavüz edən dəhşətli kabusa, Sovet ordusunun qorxunc hücumuna qarşı sinə
gərməyi, öz kimliyini və mətanətini qorumağı bacardı” – bəyanatda belə deyilir.
Təşkilat üzvləri 1990-cı ilin 20 Yanvarı Azərbaycan xalqının istiqlalı yolunda ilk şəhidlik zirvəsi
adlandırır: “O gün 137 nəfər öldürülüb, 700 nəfər yaralanıb və 800-dən çox insan həbs olunub. Azərbaycan
türklərinin müstəqillik mübarizəsinin qarşısını vəhşicəsinə qırğınlarla almağa çalışan Sovet rejimini şiddətlə
qınayır, bir daha belə bir insanlı cinayətinin yaşanmamasını arzulayırıq” – deyə Hollandiya Azərbaycan Türk
Kültür Dərnəyi bəyanatında qeyd olunur.
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Nijni Novqorodda 20 Yanvar faciəsinin qurbanları anılıb
Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərində 1990-cı ilin 20 yanvarında Bakıda törədilmiş qanlı hadisələrin
nvöbəti ildönümü qeyd edilib. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) və Rusiya Azərbaycanlı Gənclər
Birliyinin yerli bölmələri təşkil etdiyi anım gecəsi faciə qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsi ilə başlayıb.
Tədbiri açan ÜAK Nijni Novqorod bölməsinin icraçı direktoru, ÜAK Mərkəzi Şurasının üzvü Roman
Ağayev faciənin tarixindən, eləcə də Bakı şəhərinə yeridilən sovet ordusu hissələrinin ağır silah-sursat və
müasir hərbi texnikanın istifadəsi ilə dinc sakinlərə qarşı törətdiyi amansız qanlı qırğından söz açıb. R.Ağayev
qeyd edib ki, Mixail Qorbaçovun başçılıq etdiyi sovet hökuməti Bakıda öz vətəndaşlarına – təsadüfi
piyadalara, evlərində olanlara və Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına qanunsuz və əsassız iddialarını
dəstəkləyən SSRİ rəhbərliyinin bacarıqsız siyasətinə dinc etiraz edənlərə qarşı dəhşətli cinayət aksiyası həyata
keçirib.
R.Ağayev həmçinin faciənin ertəsi gün Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin sovet
rəhbərliyinin cinayətkar addımını kəskin şəkildə qınayaraq, bununla da Azərbaycan xalqı ilə həmrəy olduğunu
bildirdiyini xatırladıb. O, 2000-ci ildə isə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin sərəncamı ilə “20 yanvar
şəhidi” fəxri adının təsis edildiyini, 20 yanvarın isə Azərbaycanda Ümumxalq matəm günü elan olunduğunu
vurğulayıb. ÜAK regional bölməsinin icraçı direktoru həmçinin qeyd edib ki, 2001-ci ilin yanvarında
Azərbaycana səfəri zamanı Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Bakıda Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib və xatirə
kitabına ürək sözlərini yazıb: “1990-cı il Bakıdakı qanlı hadisələri müasir Rusiya ilə əlaqələndirməyən
Azərbaycan xalqı Rusiya dövlət başçısının bu jestini yüksək dəyərləndirir”.
1990-cı ilin 20 yanvar faciəsi zamanı Moskvada azərbaycanlıların etiraz aksiyasının təşkilatçılarından
və iştirakçılarından biri olan Rusiya Xalqlar Dostluğu Universitetinin hüquq fakültəsinin dosenti, ÜAK
Mərkəzi Şurasının üzvü Oqtay Hüseynov tədbirdə çıxış edərək Sovet Ermənistanın milliyətçi siyasətinə və
Dağlıq Qarabağda separatizmə SSRİ rəhbərliyinin açıq dəstəyindən, çoxmillətli Azərbaycan xalqının buna
haqlı narazılığından danışıb. “Təzyiqlərə baxmayaraq, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev
Azərbaycan SSR-in Moskvadakı nümayəndəliyinə gəldi, çoxsaylı xarici KİV təmsilçiləri qarşısında çıxış
edərək Azərbaycanın düşdüyü informasiya mühasirəsini yardı, qanlı aksiyanın mahiyyətini açıqlayaraq SSRİ
rəhbərliyini Bakının dinc əhalisinə qarşı cinayət törətməkdə ittiham etdi və bu faciəyə siyasi qiymət verdi”, deyə O.Hüseynov bildirib.
Daha sonra tədbirdə ÜAK Mərkəzi Şurasının üzvü Anar Həsənov, Nijni Novqorod Dövlət Texniki
Universitetinin professoru Yan Şvarts, Moskva Dövlət Nəqliyyat Universiteti Nijni Novqorod filialının
direktoru, texniki elmlər namizədi Andrey Xomov, ÜAK regional bölməsinin sədri, ÜAK Mərkəzi Şurasının
üzvü Azad Səmədov çıxış ediblər.
Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin Nijni Novqorod nümayəndəliyinin rəhbərli Oksana Vəliyeva
tədbirin qonaqları və iştirakçılarına israilli fotoqraf, 20 yanvar hadisələrinin şahidi, bakılı Boris Dobinin
işlərini təqdim edib, britaniyalı jurnalist Tomas de Vaal, tanınmış rusiyalı kinorejissor Stanislav Qovoruxin və
başqalarının faciə ilə bağlı xatirə yazılarını oxuyub.
Çıxışlardan sonra “Qara yanvar” sənədli iştirakçıların diqqətinə təqdim edilib. Sonda 20 Yanvar
faciəsi ilə əlaqədar ÜAK Nijni Novqorod regional bölməsinin Müraciəti qəbul olunub. Tədbirdə Nijni
Novqorod vilayəti regional siyasət nazirinin müavini Olqa Şumakova, şəhər ali təhsil ocaqlarının tələbələri,
yerli Azərbaycan icmasının təmsilçiləri iştirak edib.
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Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasında 20 yanvar faciəsi anılıb
20 yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası
(TADEF) və Kocaeli Heydər Əliyev Kültür Evinin birgə təşkilatçılığı ilə konfrans keçirilib. Konfransda o
günün şahidi olmuş Kocaeli Universitetinin professoru Elşən Vəli iştirak edərək həmin gecə baş verənlər
haqqında ətraflı məlumat verib.
Tədbirdə Kocaeli İl Mədəniyyət və Turizm Müdiri Adnan Zanburkan, Kocaeli Turizm Dərnəyinin
rəhbəri Soner Qılınc, Körfəz Ərzurumlular Dərnəyi sədri Yavuz Göğdemir, jurnalist Veysel Qavrayan,
TADEF İdarə Heyəti üzvləri, Kocaelidə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr və yerli cəmiyyətin nümayəndələri
iştirak edib.
Konfransdan sonra Kocaeli Heydər Əliyev Kültür Evidnə fəaliyyət göstərən Soyqırımı Muzeyində
təşkil edilmiş fotosərgiyə baxış keçirilib, soyqırım haqqında məlumat verilib.
Bundan başqa, yanvarın 20-də yerli "kocaeli" qəzetində Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri
Bilal Dündarın müəllif olduğu “20 yanvar Matəm Günü” adlı məqalə dərc edilib. B.Dündar məqalədə 20
Yanvar faciəsinin Azərbaycan tarixindəki önəmindən bəhs edib. Azərbaycan xalqının bu hadisə ilə bağlı həm
kədər, həm də qürur hisslərini yaşadığını bildirib.
Müəllif Azərbaycanın müstəqillik uğrunda dinc mübarizəsi qarşısında aciz qalmış M.Qorbaçovun
rəhbərliyi altındakı sovet hökumətinin xüsusi təyinatlı dəstələrinin və daxili qoşunlarının iri kontingentinin
Bakıya təcavüzü nəticəsində 137 nəfərin xüsusi qəddarlıq və misli görünməmiş vəhşiliklərlə qətlə yetirdiyini,
600-dən çox insanın yaralandığını yazır. Lakin sovet rəhbərliyinin səylərinin nəticəsiz qaldığı, Azərbaycanın
1991-ci il oktyabrın 18-də öz müstəqilliyini bərpa etdiyi bildirilir.
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal altında olduğunu diqqətə çatdıran B.Dündar bunun
nəticəsində 1 milyon insanın qaçqın olduğunu və ümidlə öz torpaqlarına qayıdacağ günü gözlədiklərini
vurğulayır. Sonda müəllif bütün bu faciələrin dünya dövlətlərinin gözü qarşısında baş verməsini və bu
ədalətsizliyə dünya birliyinin laqeyd qalmasını təəssüflə bildirir.
24 yanvar 2017
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Diaspor rəhbəri brifinq keçirib
İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlu 20
Yanvar faciəsinin 27-ci ildönümü ilə əlaqədar mətbuat üçün brifinq keçirib. Sefer Qaraqoyunlu 20 Yanvar
tarixini Azərbaycan xalqının 70 illik əsarətə son verdiyi mili qürür və qəhrəmanlıq günü kimi səciyyələndirib.
Dərnək rəhbəri Azərbaycan tarixinə qanlı bir faciə kimi düşən 20 Yanvar hadisələrini eyni zamanda
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq səlnaməsinin yazıldığı gün kimi qiymətləndirib: ”1918-ci ildə şərqdə ilk
demokratik xalq cümhuriyyətini quran Azərbaycan xalqı 1990-cı ildə də eyni ruh və qəhrəmanlıqla təkrar
ayağa qalxaraq, tankların qarşısına çıxaraq, haqsızlıq qarşısında vətənin müstəqilliyini bütün dünyaya
çatdırıb”.
Brifinqdə bildirilib ki, 1985-ci ildə Mixail Qorbaçovun hakimiyyətə gəlişi ilə əsası qoyulmuş
“yenidənqurma” islahatlarının uğursuzluğa düçar olması nəticəsində 1991-ci ildə Sovet İttifaqının
dağılmasıyla birliyə üzv ölkələrin müstəqillik arzuları baş qaldırdı və bu mərhələ Azərbaycan xalqına baha
başa gəlib. Vətənin müstəqilliyinin əldə edilməsində və milli ruhun gücləndirilməsində 20 yanvar
hadisələrində şəhid olanların müstəsna rolunun olduğu vurğulanıb. Qeyd edilib ki, Azərbaycanın azadlıq
mübarizəsini boğmaq üçün sovet hakimiyyətinin 62 min hərbçini Azərbaycana yeritməsi nəticəsində 137 nəfər
həalk olub, 600-dən çox insan yaralanıb.
Sovet ordusunun vəhşiliklərinə toxunan S.Qaraqoyunlu tankların mülki maşınları və insanların
əzməkdən, yaralı daşıyan təcili tibbi yardım maşınlarına atəş açmaqdan belə çəkinmədiklərini vurğulayıb.
Lakin bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycanın müstəqillik mübarizəsinə heç mane olmadı. 20 Yanvar günü
şəhid olan 137 türk övladı müstəqil Azərbaycan dövlətinin təməlini ataraq güclənməsinə vəsilə olublar. “Bu
gün Cənubi Qafqazda bir ulduz kimi parlayan Azərbaycan bölgənin parlayan ulduzu olmaqda davam edəcək.
İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyi olaraq Azərbaycanın müstəqilliyi və
davamlılığı üçün 1990-cı il yanvarın 20-də Bakıda şəhid olan soydaşlarımızı rəhmətlə və şükranla anırıq”deyə Səfər Qaraqoyunlu bildirib.
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Azərbaycanlı Rusiyada Baş nazirin müavini təyin edilib
Həmyerlimiz Fərhad Səmədov Rusiyanın Başqırdıstan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Baş
nazirin müavini təyin olunub. Soydaşımız Başqırdıstan Respublikasında sənaye, innovasiya proseslərinə, İTtexnologiyalara nəzarət edəcək.
Qeyd edək ki, Fərhad Astan oğlu Səmədov 1959-cu ildə Gürcüstanın Qardabani şəhərində anadan
olub. Moskvada Mühəndis-İnşaat İnstitutunu bitirib. Texnika elmləri namizədidir. Əmək fəaliyyətinə 1982-cı
ildə Azərbaycanda başlayıb, mühəndis və böyük mühəndis vəzifələrində çalışıb.
1994-1998-ci illərdə “Eksimer” Elm-istehsalat müəssisəsinin baş direktorunun müavini olub. 2000-ci
illərin əvvəllərindən başlayaraq 2009-cu ilə qədər Başqırdıstanın iri müəssisələri olan “Kaustik” QSC-yə,
“Soda” ASC-yə rəhbərlik edib.
Rusiya Federasiyasının fəxri kimyaçısı olan Fərhad Səmədov Baş nazirin müavini təyin edilənə qədər
“Birləşmiş neftkimya şirkəti”nin prezidenti olub.
25 yanvar 2017
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Azərbaycan diasporu ermənilərin iç üzünü faktlarla göstərən
özbək tarixçinin müdafiəsinə qalxıb
Özbək tarixçi-publisist Şuxrat Salamovun (Barlas) hüquqlarının müdafiəsi bağlı komissiya yaradılıb.
Özbəkistanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan Milli Mədəni Mərkəzinin rəhbəri, Dünya Azərbaycanlılarının
Əlaqələndirmə Şurasının üzvü Mobil Məmmədovun təşəbbüsü ilə yaradılan Komissiya çərçivəsində vəkillər
qrupu fəaliyyət göstərir. Vəkillər qrupuna Özbəkistan-Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri tanınmış
hüquqşünas Fatimə Piriyeva rəhbərlik edir.
Şuxrat Salamov müəllifi olduğu "Qarabağ: ideyalar müharibəsi" və "Türkistan və Cənubi Qafqaz XIXXX əsrlərdə. Daşnaklar: Fərqanədən Qarabağa qədər" kitablarına görə təqib olunur. Belə ki, "Qarabağ:
ideyalar müharibəsi" kitabda yazıçı erməni daşnaklarının öz himayəçilərinin köməyi ilə insanları ideoloji
müharibəyə necə hazırladıqları barədə tarixi faktları göstərir. İkinci kitabda isə ermənilər tərəfindən
özbəklərlə bağlı törədilən qətliamdan bəhs olunur.
Hər iki kitab işıq üzü gördükdən sonra Ermənistanda və ermənilərin təzyiqi ilə Özbəkistanda Şuxrat
Salamova qarşı kampaniya başlayıb. Tarixçi-publisist falsifikasiya, milliyyətçilikdə, pantürkizm,
fırıldaqçılıqda ittiham edilən tarixçi-publisist haqqında əsassız böhtanlar yayılır, ekstremist qruplarla əlaqədə
günahlandırılır, şərəf və ləyaqəti təhqir olunur. Erməni icmasının nümayəndələri hətta onun evinə hücum
edərək şüşələrini sındırıblar. Hətta Rəsmi Yerevanın və erməni icmasının təsiri ilə Şuxrat Salamov barəsində
millətlərarası nifrətin qızışdırılması maddəsi üzrə cinayət işi qaldırılması məsələsi gündəmdədir.
27 yanvar 2017
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Ukraynanın Odessa şəhərinin mərkəzində Azərbaycan parkının və mədəniyyət mərkəzinin tikilməsi
üçün birgə işçi qrupun yaradılması məsələsi müzakirə edilib
Ukraynanın Odessa şəhərinin mərkəzində Azərbaycan parkının və mədəniyyət mərkəzinin tikilməsi üçün
birgə işçi qrupun yaradılması məsələsi müzakirə edilib. Bu müzakirələr Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər
Xudiyevin Odessa vilayətinə səfəri zamanı qubernator Maksim Stepanovla görüşdə aparılıb. Görüşdə Odessa
vilayətinin prokuroru Oleq Juçenko, vilayət vergilər inspeksiyasının rəhbəri İqor Sinqayevski, Birləşmiş
Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev və Azərbaycan Dəmir Yolları QSC-nin Ukrayna
nümayəndəliyinin rəhbəri Natiq Nağıyev iştirak ediblər.
Söhbət zamanı Azərbaycanla Ukrayna arasındakı tarixi dostluq əlaqələrindən danışan Maksim Stepanov
Ukraynanın əsas liman şəhəri olan Odessanın ictimai, siyasi, sosial, iqtisadi həyatı barədə ətraflı məlumat
verib. Qubernator Azərbaycanla rəhbərlik etdiyi vilayət arasında regional iqtisadi, ticari, elmi, mədəni
əlaqələrin inkişafına xüsusi maraq göstərdiyini vurğulayıb. Bu istiqamətdə ikitərəfli əməkdaşlığın inkişafında
əlindən gələni əsirgəməyəcəyini bildirib.
Azərbaycanı Şərqlə Qərbin əsas ticarət qapısı adlandıran M.Stepanov Ukrayna və Şərqi Avropada istehsal
olunan məhsulların İpək yolu vasitəsilə Asiyaya ixrac edilməsində Azərbaycanın əsas tranzit ölkələrdən biri
olduğunu vurğulayıb. Azərbaycanda həyata keçirilən sosial, iqtisadi layihələr haqqında məlumat verən səfir
Azər Xudiyev ölkələrimizin əsas liman şəhərləri sayılan Bakı ilə Odessanın gəmiqayırma və digər sənaye
müəssisələri arasında səmərəli işbirliyinin qurulmasının vacibliyini bildirib. Söhbət zamanı qeyd edilib ki,
Odessa şəhərinin mərkəzində Azərbaycan parkının tikilməsi ölkələrimiz arasındakı tarixi dostluq əlaqələrinin
növbəti təntənəsinə çevriləcək.
Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti haqqında danışan Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları
Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev Odessada yaşayan soydaşlarımızın vilayətin ictimai, siyasi, sosial, mədəni
həyatında yaxından iştirak etdiklərini diqqətə çatdırıb.
27 yanvar 2017
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Yekaterinburqda Heydər Məmmədəliyevə həsr olunan turnir keçirilib
Yanvarın 27-28-də Yekaterinburqda yunan-roma güləşi üzrə 9-cu Ümumrusiya turniri keçirilib. Dünya
çempionu, Afina olimpiadasının gümüş mükafatçısı Heydər Məmmədəliyevin şərəfinə həsr olunan turnirdə
200-dən çox idmançı 11 çəki dərəcəsində medallar uğrunda mübarizə aparıblar.
Yarışlın açılış günü Sverdlovsk vilayətinin İdman və Mədəniyyət Siyasəti naziri Leonid Rapoport,
Ümümrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin yerli şöbəsinin sədri Şahin Şıxlinski, Azərbaycan Respublikasının
Yekaterinburqdakı baş konsulu vəzifəsini icra edən İlqar İsgəndərov, yerli Dumanını üzvləri, ictimai fəallar
çıxış edərək idmançılara uğurlar arzulayıblar. Bundan əlavə, açılış mərasiminə Uraldakı aparıcı universitetlərin
tələbələri, media nümayəndələri qatılıblar.
Şahin Şıxlinski çıxışında, turnirin əhəmiyyətini vurğulayaraq turnirin həsr olunduğu Heydər
Məmmədəliyevin tarixi idman nailiyyətlərini yada salıb. Diaspor rəhbəri gələn il keçiriləcək yubiley turnirinə
bir sıra ölkələrdən də idmançıların dəvət ediləcəyini bildirib. O, turnirin təşkilində öz dəstəyini göstərən
Azərbaycan diasporunun üzvlərinə minnətdarlığını bildirib. İki gün davam edən turnirdə qaliblər qiymətli
hədiyyələrlə mükafatlandırılıblar. Qeyd edək ki, 2009-cu ildən bəri hər il ənənəvi olaraq Yunan-Roma güləşi
üzrə keçirilən bu turnirə Rusiya Federasiyasının müxtəlif bölgələrindən və MDB ölkələrindən güclü
idmançılar qatılır.
27-28 yanvar 2017
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Nazim İbrahimov Amerika Yəhudi Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə görüşüb
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bu gün Amerika Yəhudi Komitəsinin
prezidenti Con Şapiro və icraçı direktor Devid Harrisin rəhbərlik etdyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb. Dövlət
Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov qonaqları salamlayaraq onları yenidən Bakıda görməkdən məmnunluğunu
ifadə edib. Nazim İbrahimov Amerika Yəhudi Komitəsi ilə bir neçə il əvvəl başlayan əməkdaşlığın ilbəil
inkişaf etdiyini vurğulayıb və bundan sonra münasibətlərin yüksələn xətlə davam edəcəyinə inandığını
deyib. Nazim İbrahimov Azərbaycanın bütün dünyadakı yəhudi icmaları ilə sıx əlaqələrin qurulmasına önəm
verdiyini bildirib. Artıq diasporlar arasındakı əlaqələrin dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına da stimul
verdiyini qeyd edən Dövlət Komitəsinin sədri bu sahədə Amerika Yəhudi Komitəsinin əməyini xüsusi
vurğulayıb.
Amerika Yəhudi Komitəsinin icraçı direktor David Harris isə ABŞ-dakı prezident seçkilərindən sonra
nümayəndə heyətinin Azərbaycana ilk səfərinin olduğunu qeyd edib. Azərbaycanın ABŞ və İsraillə
münasibətlərinin inkişafına böyük önəm verdikərini bildirən Komitə rəhbəri bildirib ki, bu səfər əlaqələrin
gələcək inkişafına öz töhfəsini verəcək. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü barədə
danışan Devid Harris bu görüşü yüksək qiymətləndirib. Devid Harris daha sonra İsrailin baş naziri Benyamin
Netanyahunun ötən ilin dekabrında Azərbaycana səfərini qeyd edərək bu səfəri yüksək dəyərləndirdiyini,
ikitərəfli münasibətlərin inkişafında bu səfərin olduqca böyük rolu olduğunu bildirib. Devid Harris həmçinin,
qeyd edib ki, ABŞ-ın yeni Prezidenti Donald Tramp iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol
oynayan şəxsdir. Görüşdə, həmçinin Dövlət Komitəsi ilə Amerika Yəhudi Komitəsi arasında əməkdaşlığın
perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb, qarşılıqlı maraq doğuran bir çox məsələlər müzakirə edilib.
Qeyd edək ki, Amerika Yəhudi Komitəsinin nümayəndə heyəti icraçı direktoru D.Harrisin rəhbərliyi
ilə 8 nəfərlik nümayəndə heyəti yanvarın 28-dən Bakıda səfərdədir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti bir
sıra rəsmi görüşlər keçirib.
30 yanvar 2017
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Soydaşımız Rusiyada nazir müavini təyin edilib
Soydaşımız Azər Talıbov Rusiya Federasiyası iqtisadi inkişaf nazirinin müavini təyin edilib.
Rusiyanın Baş naziri Dmitri Medvedev bu barədə 2017-ci il yanvarın 30-da sərəncam imzalayıb. Azər
Talıbov bu vəzifəyə təyin olunana qədər Rusiya Mərkəzi Bankı sədrinin katibliyinin rəhbəri olub. İqtisadi
İnkişaf Nazirliyində isə soydaşımız bu vəzifədən yenicə getmiş İqor Revanı əvəz edəcək.
1979-cu ildə Moskva şəhərində doğulan Azər Talıbov 2002-ci ildə Moskva Dövlət Beynəlxalq
Əlaqələr İnstitutda magistr dərəcəsi alıb. 2002-ci ildən 2008-ci ilədək İqtisadi İnkişaf və Ticarət Nazirliyində
müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. 2008-ci ildən 2012-ci ilədək iqtisadi inkişaf nazirinin köməkçisi işləyib. 2012-ci
ilin iyununda Rusiya prezidentinin köməkçisi aparatının rəhbəri vəzifəsinə təyin olunub. O, bu vəzifədə 2013cü ilin iyul ayına qədər çalışıb. Ondan sonra isə Rusiya Mərkəzi Bankının sədrinin katibliyinin rəhbəri təyin
olunub.
Soydaşımız Rusiya prezidenti tərəfindən "II dərəcəli Vətən qarşısında xidmətlərinə görə" ordeni ilə
təltif olunub.
31 yanvar 2017
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BAK-ın təşkilatçılığı ilə Milli Məclis üzvlərinin Lüksemburq Parlamentində görüşləri keçirilib
Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) lobbiçilik istiqamətində həyata keçirdiyi layihə
çərçivəsində Azərbaycan- Lüksemburq parlamentlərarası dostluq qrupunun ilk rəsmi görüşü keçirilib.
Lüksemburq Deputatlar Palatasının sədri Mars Di Bartolomeonun rəsmi dəvəti ilə Azərbaycan-Lükseburq
parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Elmira Axundova və millət vəkili Sabir Hacıyev bu ölkəyə səfər
edərək, parlamentdə bir sıra görüşlər keçiriblər.
Nümayəndə heyəti Deputatlar Palatasının sədri Mars Di Bartalomeo, Xarici və Avropa Məsələləri,
Müdafiə, Əməkdaşlıq Komitəsinin sədri Mark Angel, Mədəniyyət üzrə dövlət katibi Guy Arendt və digər
rəsmilərlərlə görüşüb. Bütün görüşlərdə BAK prezidenti Sahil Qasımov və Azərbaycanın Belçikadakı
Səfirliyinin müşaviri Elçin Bəşirov nümayəndə heyətini müşayiət edib.
Bir neçə gün davam edən səfər zamanı Lüksemburqun Parlament binası və Parlament meydanında
Azərbaycanın bayrağı dalğalanıb. Səfərin ilk günü nümayəndə heyəti Parlament binası qarşısında erməni
diasporunun etiraz aksiyası ilə qarşılansa da, bu, görüşlərin yüksək səviyyədə keçirilməsinə və proqramına
mane olmayıb. Azərbaycan- Lüksemburq parlamentlərarası dostluq qrupunun səfəri və keçirdiyi görüşlər yerli
mediada geniş işıqlandırılıb.
Qeyd edək ki, səfərin təşkilati işləri ilə əlaqədar olaraq BAK prezidenti Sahil Qasımov və qurumun
Lüksemburqdakı ofisinin rəhbəri Jacque Henckeslə birlikdə Parlamentin I vitse-spikeri J.laurentlə, həmçinin
Lüksemburq Xalq Partiyasının üzvləri ilə bir neçə dəfə görüşərək, təşkilati məsələlərlə bağlı müzakirə
aparıblar.
02 fevral 2017
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Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) və Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür
Evinin sədri və üzvləri İzmit Bələdiyyəsinin sədri Nevzat Doğanla görüşüb
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) və Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evinin
sədri və üzləri İzmit Bələdiyyəsinin sədri Nevzat Doğanla görüşüb. Görüşdə TADEF sədri Bilal Dündar
Federasiyanın fəaliyyəti və gələcək planları haqqında məlumat verərək N.Doğana verdiyi dəstəyə, o cümlədən
2015-ci ildə Xocalı Şəhidlər Abidəsinin inşası və açılış mərasimində iştirakına görə minnətdarlığını bildirib.
Bununla yanaşı, Nəsimi Bələdiyyəsi ilə qardaş bələdiyyə olan İzmit Bələdiyyəsinin birgə təşkilatçılığı ilə
Bakı şəhərində “Peşmaniyə Festivalı”nın keçirilməsi və Azərbaycanın paytaxtında parkın açılışı, Kocaeli
Universitetində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrı velosiped hədiyyə edilməsi və digər məsələlər ətrafında
geniş müzakirələr aparılıb.
Qeyd edək ki, Kocaeli Universitetində 186 azərbaycanlı tələbə təhsil alır. Görüş zamanı N.Doğan
Federasiyanın fəaliyyətini yaxından izlədiyini və müzakirə olunan məsələlərin yaxın vaxtlarda həllini
tapacağını bildirib. N.Doğan İzmit Bələdiyyəsi ilə Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) və
Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evi arasındakı əməkdaşlıq əlaqələrinin və dəstəyin bundan sonra da davam
etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb.
02 fevral 2017
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Polşanın Wiadomosci.ngo.pl portalında Azərbaycanla bağlı geniş məqalə dərc edilib
Polşanın Wiadomosci.ngo.pl portalında Azərbaycanla bağlı geniş məqalə dərc edilib. “Azərbaycanın
timsalında multikulturalizm” adlı məqalədə ölkə əhalisinin əksəriyyətinin müsəlmanlar təşkil etməsinə
baxmayaraq, Azərbaycanda həm də müxtəlif dinlərin, müxtəlif etnik qrupların nümayəndələrinin rahat
yaşaması üçün bütün şəraitin yaradılması qeyd olunub. Bundan başqa, yazıda müsəlmanlarla yəhudilərin
nümunəvi birgə yaşayışının təmin edilməsi xüsusi vurğulanıb və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın təşəbbüsü, Prezident İlham Əliyevin himayəsi ilə ölkədə iki sinaqoq və Cənubi Qafqazda ən iri
yəhudi təhsil mərkəzinin inşa edildiyi qeyd olunub.
Məqalənin müəllifi Polşada Azərbaycanlı Gənclər Şurasının sədri Nail Əhməd, yazıda Ermənistanın
Azərbaycanın 20 faiz torpagını işğal etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan cəmiyyətinin dini və etnik qruplar
arasında harmoniyanı dəstəkləməkdə davam etdiyini də vurğulayıb.
Yazının müəllifi Nail Əhməd Polşa mediasında analoji yazıların davamlı olacağını bildirib.
02 fevral 2017
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İsrailin nüfuzlu “Jerusalem Post” qəzetində “Xocalı qətliamı və yəhudi Holokostu: Soyqırımların
anımında laqeydlik və inkara qarşı mübarizədə birləşək” başlığı ilə məqalə dərc olunub
İsrailin nüfuzlu “Jerusalem Post” qəzetində “Xocalı qətliamı və yəhudi Holokostu: Soyqırımların
anımında laqeydlik və inkara qarşı mübarizədə birləşək” başlığı ilə məqalə dərc olunub. Məqalənin müəllifi
Fransanın Monteskye Universitetinin siyasi elmlər üzrə məzunu, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının
(AMEA) Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun doktorantı Səid Musayevdir. XX əsrin faciəli hadisələrlə yadda
qaldığını, bir çox xalqların hələ də soyqırımına məruz qaldığını xatırladan müəllif yazır: “Biz Holokost və
Xocalı soyqırımı aktlarını, hər iki hadisə zamanı ölənlərin və onların yaxınlarının əzablarını unutmamalıyıq,
həm də dünyanın istənilən yerində hər hansı bir insana qarşı yenidən törədilə biləcək bu tip vəhşilikləri
dayandırmaq məqsədilə əlimizdən gələn hər şeyi etmək üçün onların xatirəsini anmalıyıq”.
İsrail və Azərbaycan tarixlərinin oxşarlığını qeyd edən müəllif 2015-ci il yanvarın 27-də Birləşmiş
Millətlər Təşkilatının Nyu-Yorkdakı iqamətgahında Holokost soyqrımının 70-ci ildönümündə nitqi zamanı
yəhudi dövlətinin prezidenti Röven Rivlinin Xocalı soyqırımını yada saldığını, azərbaycanlıların acı taleyinə
biganə qalmadığını bildirir.
Məqalədə Ermənistanın tarixi etnik təmizləmə və işğalçılıq siyasəti nəticəsində Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ və ətraf yeddi rayonunun hələ də işğal altında olduğu vurğulanır. S.Musayev məqaləsində bu gün
İrəvanda əyləşən erməni rəhbərlərinin irqçi vandalizm əməllərinin heç də alman nasistlərinin yəhudilərə qarşı
törətdikləri qırğın aktlarından fərqlənmədiyini tutarlı faktlarla əsaslandırır. Məqalədə deyilir ki, İsrailin Baş
naziri Benyamin Netanyahu 27 yanvar - Holokost soyqırımı qurbanlarını anma günü Jerusəlimdə çıxışı zamanı
Yaxın Şərqdə yaşamağın çətinliklərini, Avropada bu gün də antisemitizmin artdığını xüsusi qeyd edir. Yəhudi
və Azərbaycan xalqlarının soyqırımı aktına məhz öz etnik və milli kimlik köklərinə görə məruz qaldıqları
məqalədə xüsusi vurğulanır.
AZƏRTAC, 03 fevral 2017
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Dövlətimizin iqtisadi qüdrətinin artması müstəqilliyimizin etibarlı təminatıdır
Son yüzillik milli ideologiyanın formalaşması, ötən əsrin əvvəllərində çoxəsrlik dövlətçilik
ənənəsinin dirçəldilməsi və müstəqilliyin qazanılması, əsrin sonunda isə yenidən bərpası ilə əlamətdar
olmuşdur. Gələn il xalqımız Şərqdə ilk demokratik dövlət quruluşu olmuş Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin yaradılmasının yüzilliyini böyük öyünclə, tariximizin misilsiz hadisəsi kimi qeyd edəcək.
Ötən il isə dövlət müstəqilliyimizin bərpasının 25 illiyi ümumxalq təntənəsinə çevrildi.
Bütün bunlar yeni dünya nizamında Azərbaycan xalqının öz milli dövləti ilə təmsil olunmasını təmin
etmiş, dünyada yaşayan 50 milyonluq soydaşlarımızın həmrəyliyinin güclənməsinə imkan yaratmışdır.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin həmişə ucadan söylədiyi, Prezident İlham Əliyevin çıxış və nitqlərində
dövlətimizin baş şüarına dönmüş “Müstəqilliyimiz qürur mənbəyimizdir” kəlamı ötən 25 ildə dünyanın hər
yerində həmvətənlərimizin də dillərinin əzbəri olmuşdur. Lakin ulu öndərin dediyi kimi, dövlət müstəqilliyini
qazanmaqla iş bitmir, əsas məsələ onu qoruyub möhkəmləndirməkdən, dönməz prosesə çevirməkdən ibarətdir.
Bu tarixi vəzifənin uğurla gerçəkləşdirilməsi təkcə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının deyil,
bütövlükdə, dünya azərbaycanlılarının müqəddəs işidir. Ona görə də ümummilli liderimiz dünyanın harasında
olurdusa, orada yaşayan soydaşlarımızı bir yerə toplayır, qardaş-bacılarımızı Vətənlə sıx əlaqə saxlamağa,
onları Azərbaycan həqiqətlərinin keşiyində dayanmağa çağırırdı.
Ulu öndər Heydər Əliyev xaricdə fəaliyyət göstərən imkanlı həmvətənlərimizi, iş adamlarını
Azərbaycana dəvət edir, problemlərimizin həllində onların fəal iştirakına əlverişli şərait yaradırdı. Bu
baxımdan böyük rəhbərin təşəbbüsü ilə 2001-ci il noyabrın 9-da müstəqil dövlətimizin paytaxtında keçirilən
Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı tarixi hadisə oldu. Böyük rəhbər Vətənin qapılarını xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın üzünə taybatay açdı.
Bu böyük missiyanı uğurla davam etdirən ulu öndərin ən sadiq davamçısı Prezident İlham Əliyevin
himayəsi ilə keçirilən sonrakı qurultayların səfərbəredici qərarları ilə dünya azərbaycanlıları öz dövlətinin
qayğılarına daha fəal çiyin verdilər, ölkəmizin inkişafı ilə bağlı layihələrdə daha yaxından iştirak etməyə
başladılar. Mən də bu prosesə ilk qoşulanlardan biri kimi Vətənlə bağlı bir sıra arzu-istəklərimi gerçəkləşdirə
bildiyimə görə özümü xoşbəxt, həm də getdikcə xalqıma daha çox borclu hesab edirəm.
Ulu öndərin ötən əsrin 70-80-ci illərində azərbaycanlı gənclərin SSRİ-nin ən nüfuzlu ali məktəblərində
təhsil almasına yaratdığı üstün imkanlardan yararlanıb, Rusiyada tikinti mühəndisi ixtisasına yiyələnmişəm.
Xalqımızı böyük dünya siyasətində müstəsna bir zəka və enerji ilə təmsil etmiş Heydər Əliyev Moskvada
sovet dövlətinin ali rəhbərlərindən biri olduğu illərdə onun adının çevrəsində gənc yaşlarımda nüfuzlu ittifaq
nazirliklərindən birinin idarə rəisi mövqeyinə yüksəlməyimi həmişə böyük qədirbilənliklə, xoş duyğularla
xatırlayıram.
O da yadımdadır ki, biz respublikadan kənarda yaşayanlar düşmən qüvvələr dahi rəhbərimizi hiylə və
xəyanətlərlə böyük siyasətdən uzaqlaşdırandan sonra nə boyda bir arxa- himayə itirdiyimizi dərhal hiss etməyə
başladıq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlandıqda SSRİ adlı saxta “qardaşlıq ailəsi”nin rəhbərliyində
xalqımıza ögey münasibət dərinləşəndə sevimli rəhbərimiz Heydər Əliyevin yeri, rolu daha aydın görünməyə
başladı. Hadisələr böyüyüb 20 Yanvarda xalqımıza silahlı qəsdlə nəticələnəndə qəlbimizdə və yaddaşımızda
ümummilli lider səviyyəsinə yüksəlmiş Heydər Əliyevin yumruqlarını düyünləyərək etirazını Moskvadan
bütün dünyaya çatdırması, əslində, müstəqillik hərəkatı zənginin çalınması oldu.
O gündən vətəndən xaricdə yaşayanlar da xalqımızla birlikdə anladılar ki, nicatımız dövlət
müstəqilliyimizə nail olmağımızdadır. Buna görə də sovet rəhbərliyinin o qanlı cinayətindən sonra hədsiz
maneələrə baxmayaraq, mümkün olan bütün üsullarla ərazilərimizin qorunmasına, suverenliyimizin
qazanılmasına öz köməyimizi göstərməyə başladıq. Şükürlər olsun ki, mübarizə çox keçmədi ki, xalqımızı
tarixi arzusuna qovuşdurdu, müstəqil Azərbaycanın adı dünya dövlətləri sırasına yazıldı.
Müstəqilliyin ilk addımında naşı, xəyanətkar siyasi qüvvələr tarixi nailiyyətimizi təhlükə altında
qoyanda xalq müstəqilliyimizi qoruyub saxlamaq missiyasını öz ümummilli liderinin çiyninə qoydu. Ulu
öndərin gerçəkləşdirdiyi zəruri tədbirlər ölkəmizi sabitlik, inkişaf yoluna çıxartdı, xalqımızı dinc həyata,
böyük quruculuğa qovuşdurdu. Bax belə bir vaxtda millət atasının xaricdə yaşayan imkanlı soydaşlarımızı
Vətənin dərdlərinə əlac edilməsi işinə dəvət etməsi məni də ürəkdən sevindirdi, əvvəl gördüyüm işlərin
çevrəsini genişləndirməyimə geniş meydan açdı. Bölgədə doğulmuş bir azərbaycanlı kimi, şəhər və
kəndlərimizdə də paytaxtın üstün abadlığının, rahatlığının olmasını həmişə ürəkdən arzu eləmişəm. Həm də
düşünmüşəm ki, bu ağır işi rayonlarımızın potensialını hərəkətə gətirməklə etmək mümkündür. Tale bu
istəyimin də gerçəkləşməsini görməyi mənə nəsib etdi. Ulu öndərin liderlik missiyasını qəbul edən Prezident
İlham Əliyevin “Mən hər bir azərbaycanlının prezidenti olacağam” və “Bölgələri də paytaxt kimi inkişaf
etdirməyə çalışacağam” məramı, bununla da regional inkişaf proqramlarına rəvac verməsi məni də çoxdankı
arzularımın gerçəkləşdirilməsinə həvəsləndirdi.
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Doğulduğum Masallı rayonunda və paytaxtın qəsəbələrində başlanan geniş abadlıq-quruculuq işlərinə
əsl vətəndaşlıq duyğuları ilə qoşuldum. Kənd yollarının çəkilişində, ictimai yerlərin abadlaşdırılmasında,
məktəb və bağçaların təmirində, yenilərinin tikilməsində fəal iştirak etdim. Heydər Əliyev Fondunun həyata
geçirdiyi humanitar quruculuq prosesi fəaliyyətimi daha da genişləndirməyə əlverişli şərait yaratdı. Xalqımızın
öyüncü olan, müstəqilliyimizin qazanılmasında öncüllük etmiş ziyalılarımıza qayğı məsələsi də mənə böyük
qəlb rahatlığı gətirdi.
Bəxtiyar Vahabzadə, Qabil, Anar, Fikrət Qoca, Nəriman Həsənzadə, Əlibala Hacızadə kimi istiqlal
yazarlarımızla, Budaq Budaqov, Bəkir Nəbiyev, Akif Əlizadə kimi dünyada tanınan alimlərimizlə, Şəfiqə
Axundova, Ramiz Mirişli, Səyavuş Kərimli, Eldar Mansurov kimi musiqiçilərimizlə sıx təmasda olmaq, ağrıacılarımızı azaltmaq, çatışmazlıqları aradan qaldırmaq yollarını birgə axtarmaq, bu nurlu insanların arzuistəklərinə qulaq asmaq bir sıra gərəkli layihələrə çağırış oldu. Əməlpərvər memarımız Rasim Əliyevlə dostluq
əlaqəmiz həmişə məni xeyriyyəçiliyi davam etdirməyə, yurduma yeni töhfələr verməyə ruhlandırb. Sağlığında
klassikləşmiş şair və yazıçılarımızın silsilə kitabları nəşr olundu. Dövlət başçısının ölkədə idmanın inkişafına,
istedadlı uşaq və gəncləri himayə etməsinə uyğun olaraq, müsabiqələr, həvəsləndirici aksiyalar keçirdik.
Bu günlərdə Bakıda olarkən Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin illik iclasını,
regional inkişafla bağlı illik konfransı diqqətlə izlədim. Cəbrayılın işğaldan azad olunmuş yeganə kəndi Cocuq
Mərcanlının bərpası bərədə dövlət başçısının sərəncamının doğurduğu Qarabağa Böyük qayıdış sevincini
xalqımızla birgə yaşadım. Xüsusən, regional inkişaf proqramlarının həyata keçirilməsində qazanılmış
möhtəşəm uğurlar məni ürəkdən sevindirdi, bu sahədə yeni layihələrə başlamağa həvəsləndirdi.
Cənab İlham Əliyevin dünyada qlobal böhranın davam etdiyi şəraitdə Azərbaycanda inkişafın təmin
edilməsi ilə bağlı səsləndirdiyi fakt və rəqəmlər qəlbimi dağa döndərdi. İnkişaf edən ölkələr sırasında
Azərbaycanın liderlik mövqeyinə yüksəlməsi, dövlətlərin rəqabətqabiliyyətlik yarışında respublikamızın ötən
il daha 3 pillə irəliləyərək 37-ci yerə çıxması müstəqilliyimizin mötəbər təminatı olan iqtisadi qüdrətimizin
ildən-ilə artmasının sevindirici göstəricisidir. Məhz bunun nəticəsidir ki, xalqımızın bir sıra tarixi problemləri
müstəqillik illərində həllini tapmış, ümumi rifah yüksəlmiş, kasıblıq kimi ağır bəla arxada qalmışdır. Enerji
təhlükəsizliyi təmin olunmuş, ərzaq təhlükəsizliyi, işsizliyin ləğvi ilə bağlı əsaslı tədbirlər görülmüşdür.
Paytaxtımız dünyanın ən gözəl şəhərlərindən birinə çevrilmiş, şəhər və kəndlərimizin köhnə mənzərəsi
tamamilə dəyişmişdir. Düşmənlərimizə gücümüzü göstərən hərbi potensialımız da lazımi həddə çatdırılmışdır.
Ötən ilin aprelində cəbhədə düşmən təxribatını cavablandırarkən ordumuzun göstərdiyi rəşadət həm də iqtisadi
tərəqqimizin üzərində mümkün olmuşdur.
Regional inkişafda yeni səviyyəyə çıxmaq üçün Prezident İlham Əliyev aqrar sahəni yüksək səviyyəyə
qaldırmaqla bağlı qarşıya ciddi vəzifələr qoymuşdur. Sahibkarlığı daha da inkişaf etdirmək, emal müəssisələri
yaratmaqla bağlı yeni üfüqlər açılır. Xaricdə yaşayan iş adamlarımız bu prosesdə də öz sözlərini deyə bilərlər.
Dövlətimizin özəl bölməni dirçəltmək üçün son illərdə ayırdığı 2 milyard manatlıq kreditə əlavə olaraq,
soydaşlarımızın öz ölkəsinə yatırımları artırmasına da bu gün daha böyük etiyac var.
Sonda demokratik şəraitdə ölkəmizdə azad mətbuatın inkişafı ilə bağlı əldə olunmuş uğurları da yada
salmaq istəyirəm. Son illərdə müstəqil mətbuatın mövqeyinin möhkəmlənməsi söz azadlığının təmin
olunmasında təsirli rol oynayır. Bütün bunlar xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vətəndə baş verən hadisələri
doğru-düzgün izləməsinə də imkan verir. Lakin bəzi səbatsız və səriştəsiz media qurumlarının söz azadlığı
pərdəsi arxasında ölkmizin uğurlarını gözdən salmağa çalışması, şər, böhtan xarakterli yazılarla namuslu
soydaşlarımızı hədəfə alması xaricdə yaşayan azərbaycanlılarda da ciddi narazılıq yaradır. Belə bədnam
yazarların ölkəmizə qarşı beynəlxalq qalmaqallara dəstək verən çıxışlarını isə qəzəb və nifrətlə qarşılamamaq
olmur. Ölkə ictimaiyyəti, eləcə də xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz bu çirkin informasiya oyununda ayıqsayıq olmalı, həqiqətin tərəfini saxlamaqla belələrinin sıradan çıxmasına kömək etməlidirlər. Sonda ilk ayını
yola saldığımız yeni ildə ölkəmizin iqtisadi qüdrətini artıracaq, müstəqilliyimizin dayaqlarını daha da
möhkəmləndirəcək hədəflərinə çatmaqda xalqımıza güc-qüvvət, yaradıcılıq həvəsi və daha böyük uğurlar
arzulayıram. Bu yolda xaricdə yaşayan iş adamlarımız da daim xalqımızla bir yerdə olacaq.
Gülağa Qənbərov, xaricdə yaşayan iş adamı, şair-publisist
Xalq qəzeti-2017-5 fevral-№26.-S.5.
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İtaliyada Xocalı qurbanları anılıb
Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar İtaliyanın Milan Provinsiyasının Busto Garolfo şəhərində
yerli ictimaiyyətin iştirakı ilə anım gecəsi keçirilib. Comunanın binasının böyük konfrans zalında baş tutan
tədbirin təşkilatçıları Azərbaycanın İtaliyadakı Səfirliyi, Busto Garolfo şəhər bələdiyyəsi, Orizon Akademiyası
və İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasıdır.
Anım gecəsində Azərbaycan Səfirliyinin Birinci katibi Erkin Heydərli qonaqları salamlayaraq onlara,
xüsusilə də Milan Provinsiyası Bələdiyyəsinin başçısına tədbirdə iştirakına və mərasimin təşkilində göstəridiyi
dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib. Daha sonra Azərbaycanın tarixi və müasir dövrü haqqında qısa məlumat
verən E.Heydərli Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı barədə geniş danışıb.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Xocalı şəhərində həyata keçirdiyi soyqımı, uşaqlara, qadınlara, xəstələrə və
dinc əhaliyə qarşı törədiyi vəhşiliklər, öz torpağında günahsız insanların amansızcasına qətlə yetirilməsi
iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. İtaliyada Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının prezidenti Mais Nuriyev
Xocalı soyqırımından 25 il keçsə də, azərbaycanlıların yaddaşından bu faciəsnin nəinki silinmədiyini, əksinə
daha dərin izlər buraxdığını və daha önəmli tarixə çevrildiyini qeyd edib. Milan Provinsiyası Bələdiyyə
başçısının xanımı Buondi Susanna isə Azərbaycan dostluq əlaqələrindən danışıb. B.Susanna soyqırımı
hadisələrinin ağrılarını hiss etdiyini bildirib.
Tədbirdə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən hazırlanmış Xocalı soyqırımından bəhs edən film nümayiş
etdirilib. Daha sonra İtaliya Akademiyasının dosenti, xoreoqraf Mais Nuriyevin “Xocalı” kompozisiyası
tamaşaçılara təqdim edilib. Ardınca tanınmış italyan şairi, Milan Konservatoriyasının professoru, Azərbaycan
Yazıçılar İttifiqanın üzvü, Vladimir Delman adına xorun bədii rəhbəri Davide Gualtieri “Xocalı” şeirini
bəstələdiyi musiqinin müşayiəti ilə səsləndirib. Həmin şeri Azərbaycan dilində İtaliyada Azərbaycan
Assosiasiyasının prezidenti Mais Nuriyev ifa edib. Daha sonra bir çox Azərbaycan şairlərinin şeirləri italyan
dilində rəqs və musiqinin müşayiəti ilə səsləndirilib. M.Nuriyev və D.Gualtieri Günel Anarqızının “Qarabağ
hekayələri”nin bir hissəsini də italyanca tamaşaçılara təqdim edib.
Tədbirin sonunda iştirakçılar Qarabağ, Xocalı həqiqətlərinə dair müzakirələr aparıb, soyqırımı aktını
törədənləri pisləyib. Azərbaycanı sevdiklərini bildirən qonaqlar ölkəmizə səfər etmək arzusundan olduqlarını
dilə gətiriblər. Milan kollecinin baş müəllimi Xocalıya həsr edilmiş tamaşanın, rəhbərlik etdiyi kollecdə
göstəriləcəyini deyib.
Anım gecəsinin keçirildiyi məkanda Xocalı soyqırımına həsr olunmuş xüsusi guşə yaradılıb. Burada
“Xocalıya ədalət” şüarları, broşurlar, Xocalı həqiqətləri haqqında müxtəlif kitablar, şəkillər sərgilənib. Bəzi
kitablar qonaqlara hədiyyə edilib.
06 fevral 2017
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Azərbaycanlı yazıçının kitabı Almaniyada çap olunub
Yazıçı-publisist Vüqar Dəmirbəylinin Azərbaycan nağıllarının motivləri əsasında yazdığı
"Məlikməmmədin başına gələn inanılmaz əhvalat və başqa Azərbaycan nağılları" kitabı alman dilində nəşr
olunub. Alman - Azərbaycan Ziyalıları Birliyinin (AAZB) təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Almaniyanın
paytaxtı Berlindəki “Azərbaycan evində” kitabın təqdimatı və müəlliflə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın
Almaniyadakı Səfirliyinin birinci katibi Rüfət Həmidov, alman ictimayətinin nümayəndələri, o cümlədən
şərqşünas alim, professor Udo Ştaynbax, Berlin Azad Universitetinin əməkdaşı Dr. Enrico Seevald və başqa
ziyalılar, həmçinin, soydaşlarımız iştirak edib.
AAZB-nin sədri Naibə Şirinova qonaqları salamlayaraq hər bir ölkənin təbliğində, dövlətçilik
ənənələrinin tanıdılmasında, xalqın mədəniyyətinin qorunub saxlanmasında ədəbiyyatın böyük rolu olduğunu
qeyd edib. O, dastanların, əfsanə və nağılların hər bir xalqın ədəbiyyatında olduğu kimi Azərbaycan
ədəbiyyatının da mühüm hissəsi sayıldığını deyib. Daha sonra N. Şirinova qələmi ilə təkcə Azərbaycanda
deyil, Almaniyanın ədəbi mühitində də tanınan Vüqar Dəmirbəylinin həyat və yaradıcılığından danışaraq
yazıçının Frankfurtun Qrössen Van (Grössen Wahn) nəşriyyatında alman dilində çap olunmuş
"Məlikməmmədin başına gələn inanılmaz əhvalat və başqa Azərbaycan nağılları" kitabı haqqında məlumat
verib. Görüşdə iştirak edən Qrössen Van nəşriyyatının nümayəndəsi və redaktoru xanım Edit Engelman
müəlliflə birgə işindən danışaraq kitabla bağlı təəssüratlarını bölüşüb. O, müəllifin Azərbaycan xalq
nağıllarının motivləri əsasında yazdığı hekayələrin gözəlliyindən, dərinliyindən bəhs edərək Azərbaycan
haqqında təsəvvürünün genişləndiyini qeyd edib. Sonra müəllif Vüqar Dəmirbəyli kitabın yaranma
ideyasından, gələcək planlarından danışaraq tədbir iştirakçılarına Məlik Məmməd“ və „Qız qalası“ nağılhekayələrindən hissələr oxuyub.
Tədbirdə gənc soydaşımız Oqtay Bədəli və AAZB-nin üzvü Matias Volf katabdakı "İlanlar
padşahı" nağıl-hekayədən bir hissəni qonaqlara təqdim ediblər.
07 fevral 2017
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Latviya Prezidenti Raymonds Veyonis xanımı ilə birlikdə gələn ay Azərbaycana səfər edəcək
Latviya Prezidenti Raymonds Veyonis xanımı ilə birlikdə gələn ay Azərbaycana səfər edəcək. Səfərin
məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etməkdir.
“Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr edilən forumda transatlantik
münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu, Avropanın gələcəyi,
populizm və ekstremizmin beynəlxalq təhlükəsizlik üçün təhdidləri kimi məsələlər müzakirə ediləcək.
Forumda bir sıra ölkələrin prezidentləri, sabiq dövlət və hökumət başçıları, tanınmış siyasətçilərin,
ictimai xadimlərin iştirakı gözlənilir.
Qeyd edək ki, bu, Bakıda keçirilən sayca beşinci forumdur. İlk forum 2013-cü ildə təşkil olunub.
10 fevral 2017
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Albaniya Prezidenti Buyar Nişani və xanımı Odeta Nişani martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı
Forumunda iştirak edəcək
Albaniya Prezidenti Buyar Nişani və xanımı Odeta Nişani martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı
Forumunda iştirak edəcək. “Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan forumda
Albaniya Prezidentinin çıxışı gözlənilir. Forumda transatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə,
beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu, Avropanın gələcəyi, populizm və ekstremizmin beynəlxalq
təhlükəsizlik üçün təhdidləri kimi məsələlər müzakirə ediləcək.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirlən forumda bir sıra ölkələrin prezidentləri, sabiq dövlət və hökumət başçıları, tanınmış siyasətçilərin,
ictimai xadimlərin iştirakı nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, 2012-ci ilin iyulun 24-də Albaniya Respublikasının prezidenti seçilən Buyar Nişani ötən il
keçirilmiş IV Qlobal Bakı Forumunda iştirak edərək, tədbirin açılışında nitq söyləmişdi.
13 fevral 2017
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Azərbaycan Nigeriyada keçirilən xeyriyyə aksiyasında təmsil olunub
Nigeriyanın Laqos şəhərində “Kiçik dünya” adlı xeyriyyə aksiyası keçirilib. Beynəlxalq Qadınlar
Təşkilatı tərəfindən reallaşdırılmış bu tədbirdə Laqosda yaşayan 36 ölkənin nümayəndələri öz xalqlarının tarix,
mədəniyyət, mətbəx və musiqisini nümayiş etdiriblər.
Azərbaycanı bu tədbirdə Nigeriyada yaşayan yeganə azərbaycanlı, Beynəlxalq Qadınlar Təşkilatının
maliyyə meneceri Billurə Bayramova təmsil edib.
B.Bayramova AZƏRTAC-a bildirib ki, tədbirin qonaqlarına Azərbaycanın ləziz yeməkləri - dolma,
qutab, plov, paxlava təqdim olunub. Nigeriya mediasına və tədbirin iştirakçılarına Azərbaycanın tarixi və
mədəniyyəti barəsində geniş məlumat verilib.
Beynəlxalq Qadınlar Təşkilatının maliyyə meneceri bildirib ki, mərasimə müxtəlif ölkələrin səfirləri,
Laqosda fəaliyyət göstərən məşhur şirkətlərin nümayəndələri, Nigeriyanın mədəniyyət naziri və digər rəsmi
şəxslər qatılıb. Aksiyanın açılış və bağlanış mərasimində Azərbaycanı milli geyim və bayrağımızla Fransa
vətəndaşı Antuan Bernard təmsil edib.
Billurə Bayramovanın sözlərinə görə, xeyriyyə aksiyasının təşkilində əsas məqsəd Nigeriyada yaşayan
müxtəlif dövlətlərin vətəndaşlarının öz ölkələrini təmsil və təbliğ etmək, özlərinin milli musiqisi, mədəniyyəti
və tarixi barədə iştirakçılara dolğun məlumatlar verməkdən ibarətdir. Aksiyadan əldə olunan vəsaiti
Nigeriyadakı məktəb, xəstəxana, uşaq və qocalar evlərinə yönəltmək nəzərdə tutulur.
14 fevral 2017

49

Makedoniya Prezidenti George İvanov və xanımı Maja İvanova mart ayında
Azərbaycana gələcəklər
Makedoniya Prezidenti George İvanov və xanımı Maja İvanova mart ayında Azərbaycana gələcəklər.
Səfərin məqsədi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etməkdir.
Qeyd edək ki, Makdedoniya Prezidenti George İvanov Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə yaxından
əməkdaşlıq edir. George İvanov III və IV Qlobal Bakı forumlarında, həmçinin Mərkəzin İtaliya, Bosniya və
Herseqovinada keçirilmiş Ali Səviyyəli toplantılarında iştirak edib. Bundan başqa, Makedoniya Prezidentinin
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Gənc Liderlər Məktəbi də artıq 3 ildir ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
ilə əməkdaşlıq edir.
V Qlobal Bakı Forumunda Makedoniya dövlət başçısı ilə yanaşı, Latviya Prezidenti Raymond Veyonis,
Albaniya Prezidenti Buyar Nişani və digər ölkələrin indiki, həmçinin keçmiş rəhbərləri iştirak edəcək. Növbəti
forum “Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunub. Nüfuzlu itcimai-siyasi xadimlər,
elm adamları transatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin
rolu, Avropanın gələcəyi, populizm və ekstremizmin beynəlxalq təhlükəsizlik üçün təhdidləri mövzusunda
fikir mübadiləsi aparacaq, həll yolları təklif edəcəklər.
14 fevral 2017
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Monteneqro Respublikasının Prezidenti Filip Vuyanoviç və xanımı Svetlana Vuyanoviç V Qlobal Bakı
Forumunda iştirak etmək üçün Bakıya gələcək
Monteneqro Respublikasının Prezidenti Filip Vuyanoviç və xanımı Svetlana Vuyanoviç V Qlobal Bakı
Forumunda iştirak etmək üçün Bakıya gələcək. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi tərəfindən təşkil olunan forum martın 16-17-də keçiriləcək.
V Qlobal Bakı Forumunda Makedoniya Prezidenti George İvanov, Latviya Prezidenti Raymond Veyonis,
Albaniya Prezidenti Buyar Nişani və digər ölkələrin indiki, həmçinin keçmiş rəhbərləri iştirak edəcək sabiq
dövlət və hökumət başçıları, tanınmış siyasətçilərin iştirakı gözlənilir.
“Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan forumda dünyanı narahat edən bir
sıra qlobal problemlərin - transatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq
münasibətlərdə Çinin rolu və digər məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Monteneqro Respublikasının Prezidenti Filip Vuyanoviç ötən il keçirilən IV Qlobal Bakı
Forumunda da iştirak edib.
15 fevral 2017
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Ukraynanın sabiq prezidentləri Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma və Viktor Yuşşenko Bakıda
bir araya gələcək
Sabiq prezidentlər martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə gələn ay
Azərbaycana səfər edəcək
Ukraynanın sabiq prezidentləri Leonid Kravçuk, Leonid Kuçma və Viktor Yuşşenko Bakıda bir araya
gələcək. Sabiq prezidentlər martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə
gələn ay Azərbaycana səfər edəcək.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan Ukraynanın 3-cü Prezidenti Viktor Yuşşenko Rusiya
Federasiyasının sabiq Dövlət katibi və Baş nazirin müavini Gennadiy Burbulislə birgə forumda “Baltik-Qara
dəniz Təhlükəsizlik İcmasının yaradılması: Fəaliyyət Planına doğru” adlı paneli təqdim edəcək. “Xarici
əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan forumda transatlantik münasibətlərin gələcəyi,
terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu və digər məsələlər müzakirə ediləcək.
V Qlobal Bakı Forumunu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaxından dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi həyata keçirir. Forumda Latviyanın, Albaniyanın, Makedoniyanın, Monteneqronun və
digər ölkələrin hazırkı prezidentləri, eləcə də bir sıra tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, elm adamlarının iştirakı
planlaşdırılır.
Qeyd edək ki, Viktor Yuşşenko əvvəlki 4 forumda iştirak edib, L.Kravçukla L.Kuçma isə III Qlobal Bakı
Forumuna qatılıb.
15 fevral 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda İordaniya Haşimilər Krallığı Senatının
Prezidenti Faisal əl-Fayezin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda İordaniya Haşimilər Krallığı Senatının Prezidenti Faisal əl-Fayezin
rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti iştirak edəcək. Nümayəndə heyətinə İordaniyanın sabiq Baş nazirləri Taher
əl-Masri, Abdulrauf əl-Ravabde və Abdelsalam əl-Majali daxildir.
İordaniya II, III və IV Qlobal Bakı forumlarında da geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunub. Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü olan sabiq Baş nazir Taher əl-Masri yanvar ayında Misirdə keçirilmiş
Mərkəzin Ali Səviyyəli Toplantısına da qatılıb.
Martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumda bir sıra dövlətlərin indiki və keçmiş prezidentləri,
hökumət başçıları da daxil olmaqla 50 ölkədən 200-dən çox qonağın – nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər, elm
adamları və ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
“Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan forum çərçivəsində panel
müzakirələr təşkil olunacaq. Panellərdə terrorizmə qarşı mübarizənin yolları, müasir beynəlxalq
münasibətlərin nizama salınmasında ittifaqların qurulması zərurəti, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu,
ekstremizm və populizmin beynəlxalq təhlükəsizlik üçün təhdidləri, Baltik-Qara dəniz təhlükəsizlik icmasının
yaradılması ilə bağlı geniş müzakirələr aparılacaq.
16 fevral 2017

53

Münhen Təhlükəsizlik Konfransın keçirildiyi otelinin önündə azərbaycanlıların etiraz aksiyası olub
2017-ci ilin 16 fevral tarixində Almaniyanın Münhen şəhərində Avropada yaşayan
azərbaycanlıların "Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı etiraz aksiyası olub. Aksiyada 250-dən çox
həmvətənimiz iştirak edib. Münhen Təhlükəsizlik Konfransın keçirildiyi “Bayerişer Hof” otelinin önündə
keçirilən aksiya Avropa Azərbaycanlıları Konqresi, Bilefeld Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Bakı Nurnberg
Mədəniyyət və Təhsil Cəmiyyəti, Münhendə fəaliyyət göstərən türk diaspor təşkilatlarının birgə təşkilatçılığı
ilə baş tutub. Aksiyada "Xocalıya ədalət", "Ermənistan işğaldan və terrordan əl çək", "Biz torpaqlarımızı
hökmən azad edəcəyik!", "Diqəm Əsgərova və Şahbaz Quliyevə azadliq!", "Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı
cinayətdir!", "Biz terrora və soyqırımına yox deyirik!" kimi şüarlar səsləndirilib, plakatlar qaldırılıb.
Aksiyada çıxış edən azərbaycanlılar beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı
siyasətinə qarşı qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyi, bəşər tarixinin ən dəhşətli insanlıq cinayətlərindən biri
olan Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verməyi tələb etdiklərini bildiriblər.
Həmvətənlərimiz Prezident İlham Əliyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
həlli istiqamətində siyasətini dəstəklədiklərini, Azərbaycan dövləti ilə həmrəy olduqlarını, torpaqların işğaldan
azad olunması üçün əllərinə silah götürməyə hazır olduqlarının bildiriblər. Soydaşlarımız Azərbaycan
Prezidentinin münaqişənin həllinə yönəlmiş siyasətinin regionda sülhün və sabitliyin təmin olunmasına xidmət
etdiyini vurğulayıblar.
Qeyd olunub ki, dövlət başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan güclü, beynəlxalq aləmdə öz
sözünü deməyə qadir bir dövlət kimi tanınmaqdadır və bu bütün dünya azərbaycanlılarında qürur doğurur.
Mitinqdə iştirak edən soydaşlarımız bir milyondan çox həmvətənimizin məcburi köçkünə çevrilməsinə,
Ermənistanın təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşmüş azərbaycanlıların hüquqlarının
pozulması faktına dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların laeyd münasibətinin ciddi narahatlıq
doğurduğunu vurğulayıblar.
Aksiyada son dövrlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində atəşkəsi mütəmadi olaraq
pozması, Azərbaycan ordusunun mövqelərini, habelə dinc sakinlərin olduğu yaşayış məskənlərini atəşə
tutması, təmas xəttində təxribat və diversiya aktları həyata keçirməsinin dərin narahatlıq doğurduğunu
vurğulayıblar.
16 fevral 2017
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Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (UAGB), Səməd Vurğun adına Kiyev Kitabxanası və Ukraynanın
krım-tatar gəncləri ukraynalı şair, tərcüməçi Mİkol Miroşniçenkonun yaradıcılıq gecəsini keçiriblər
Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (UAGB), Səməd Vurğun adına Kiyev Kitabxanası və Ukraynanın
krım-tatar gəncləri ukraynalı şair, tərcüməçi Mıkol Miroşniçenkonun yaradıcılıq gecəsini keçiriblər. Şairin 70
illik yubileyinə həsr olunmuş tədbirdə UAGB-nin sədri İlhamə Allahverdiyeva Ukrayna oxucusunu şərqin, o
cümlədən Azərbaycanın klassik və müasir şairlərinin əsərləri ilə tanış edən M.Miroşniçenkonun tərcüməçilik
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib, gənclərin belə bir şairi tanımasının vacibliyini qeyd edib.
Tədbirdə Azərbaycanın Ukraynadkı Səfirliyinin 1-ci katibi Fərid Babayev çıxış edərək Ukraynada
Azərbaycan ədəbiyyatının təbliğinə töhfələr verən Mıkol Miroşniçenkoya azərbaycanlıların böyük rəğbətindən
danışıb. Sovet dövründə M.Miroşniçenkonun yaradıcılığına qoyulmuş qadağalar və yalnız tərcüməçilik
fəaliyyəti ilə məşğul olmasına iczazə verilməsi şairi şərq dillərini öyrənməyə sövq edib. 1974-76-cı illərdə
Bakıda olan şair Azərbaycan dilini öyrənib və Azərbaycan, türk, krım-tatar dillərindən tərcümələr etməyə
başlayıb. 2000-ci ildə müəllifin krım-tatar poeziyasından Ukrayna dilinə etdiyi tərcümələrdən ibarət “Şərqin
qapısı” adlı toplusu, 2006-cı ildə isə “Azərbaycan poeziyası antologiyası” ikicildli toplusu çap olunub.
Azərbaycanlıların və Krım tatarlarının böyük dostu M.Miroşniçenko Dünya Azərbaycanlılarının I
Qurultayının iştirakçısı olub. Xalqlarımız arasında münasibətlərin, ədəbi əlaqələrin möhkəmlənməsinə öz
töhfələrini verən şair 2009-cu ildə vəfat edib.
Şairin yaradıcılıq gecəsində Səməd Vurğun adına Kitabxananın direktoru Qalina Çebotareva, şairin həyat
yoldaşı Larisa Miroşniçenko, Ukrayna Azərbaycanlıları Biləşmiş Konqresi Məclisinin sədri Akif
Gülməmmədov, Ukrayna Yazıçılar Birliyinin sədri Vladimir Danilenko və başqaları çıxış edərək xatirələrini
paylaşıblar. Tədbirdə M.Miroşniçenkonun tərcümə etdiyi Azərbaycan şairlərinin bəzi əsərləri səsləndirilib.
16 fevral 2017
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İsrailin sabiq Baş naziri Ehud Barak və İsrail Parlamentinin – Knessetin keçmi prezidenti,
həmçinin dövlət başçısı olmuş Dalia İtzik V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə
Azərbaycana gələcək
İsrailin sabiq Baş naziri Ehud Barak və İsrail Parlamentinin – Knessetin keçmi prezidenti, həmçinin
dövlət başçısı olmuş Dalia İtzik V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə Azərbaycana gələcək.
Ehud Barak “Transatlantik əlaqələrin gələcəyi: Real siyasətə qayıdış” adlı prezident panelində çıxışı nəzərdə
tutulub. Panel müzakirələrdə Ehud Barakla yanaşı, Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plevneliyev,
Latviyanın eks-prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Frayberqa, tanınmış
jurnalist, “CNN” telekanalının aparıcısı Farid Zakariyanın iştirakı planlaşdırılır.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən tədbir martın 16-17-də olacaq. Forumda transatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə,
beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu kimi mühüm istiqamətlər üzrə müzakirələr aparılacaq. Müzakirələrdə
dövlət və hökumət başçıları, tanınmış ictimai-siyasi xadimlər, nüfuzlu ekspertlər iştirak edəcək.
Forumun işində 50 ölkədən 200-dən artıq hazırkı və sabiq dövlət başçıları, hökumət rəhbərləri, çox sayda
fəaliyyətdə olan və keçmiş rəsmi şəxs, həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və yüksək vəzifəli
nümayəndələri, tanınmış siyasətçilər, ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
16 fevral 2017
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Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi, ölkənin kəşfiyyat xidmətinin sabiq rəhbəri, Kral Faysal Araşdırma və
İslami Çalışmalar Mərkəzinin sədri Turki əl-Faysal V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə
mart ayında Bakıya gələcək
Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi, ölkənin kəşfiyyat xidmətinin sabiq rəhbəri, Kral Faysal Araşdırma və
İslami Çalışmalar Mərkəzinin sədri Turki əl-Faysal V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə mart
ayında Bakıya gələcək. İlk dəfə Qlobal Bakı Forumuna qatılan Şahzadə Turki əl-Faysalın forumun prezident
panelində “Xarici əlaqələrin gələcəyi” mövzusunda çıxışı nəzərdə tutulub.
23 il Səudiyyə Ərəbistanının kəşfiyyat xidmətinə rəhbərlik etmiş Turki əl-Faysal 1979-cu ildə Məkkənin
terrorçulardan azad olunması istiqamətində ölkəsinin apardığı çətin və irimiyqaslı əks-kəşfiyyat
əməliyyatlarında iştirak edib. Usama bin Laden, Taliban lideri Məhəmməd Ömərlə dəfələrlə görüşərək
danışıqar aparmış Turki əl-Faysal Səudiyyə Ərəbistanının Amerika Birləşmiş Ştatları və Böyük Britaniyada
səfiri olub.
Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilən V Qlobal Bakı Forumu martın 16-17-də baş tutacaq. Tədbirdə 50 ölkədən 200-dən
artıq hazırkı və sabiq dövlət başçıları, hökumət rəhbərləri, çox sayda fəaliyyətdə olan və keçmiş rəsmi şəxs,
həmçinin nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri və yüksək vəzifəli nümayəndələri, tanınmış siyasətçilər,
ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
17 fevral 2017
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Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Kölndə etiraz mitinqi keçirilib
Fevralın 18-də Almaniyanın Köln şəhərində Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar etiraz
mitinqi keçirilib. Mitinq Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşəbbüsü, Biefeld Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzinin təşkilatçılığı, Köln Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin dəstəyi ilə baş tutub.
Aksiyada Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, habelə
türk icmasının təmsilçilərindən ibarət 250 nəfərdən çox fəal iştirak edib. Mitinqin təşkilində məqsəd Avropa
ictimaiyyətinə Xocalı soyqırımının insanlığa qarşı qəddarlıqla həyata keçirilmiş cinayət aktı olduğunu,
Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini çatdırmaq idi.
Aksiyada Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünə son qoyulması, Xocalı soyqırımına beynəlxalq birlik
tərəfindən ədalətli siyasi-hüquqi qiymət verilməsi, xalqımızın məruz qaldığı terror və soyqırımı aktlarını
törədənlərin cəzalandırılması ilə bağlı şüarlar səsləndirilib.
Mitinqdə çıxış edənlər Ermənistanın 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal altında
saxladığını, bir milyondan çox soydaşımızın məcburi köçkünə çevrildiyini, on minlərlə azərbaycanlının
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən qətlə yetirildiyini vurğulayıblar. Vurğulanıb ki, təcavüzkar dövlətə
qarşı beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq qəti və ciddi sanksiyalar tətbiq olunmalı, Azərbaycan torpaqları dərhal
və qeyd-şərtsiz işğaldan azad edilməlidir.
Çıxış edənlər, eyni zamanda, bildiriblər ki, bu gün Azərbaycan 1990-cı illərdə olduğundan tamamilə
fərqli bir dövlətdir - güclü iqtisadiyyatı, qüdrətli ordusu var və hər an öz torpaqlarını işğalçılardan azad etməyə
hazırdır. Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan dövləti öz siyasi, hərbi və iqtisadi
qüdrətini daha da möhkəmləndirir, dünyada regionun lider dövləti kimi qəbul olunur. Mitinq iştirakçıları
Azərbaycan Prezidentinin siyasətini birmənalı şəkildə dəstəklədiklərini xüsusi olaraq vurğulayıblar.
Etiraz aksiyasında çıxış edən həmvətənlərimiz Xocalı soyqırımının tarixdə analoquna az rast gəlinən
dəhşətli bir cinayət aktı olduğunu qeyd ediblər. Bildirilib ki, müasir dünyanın bu cür soyqırımlarına, terror
aktlarına laqeyd qalması, öz etiraz səsini qaldırmaması insanların daha təhlükəsiz və sabit dünyada yaşamaq
ümidlərini azaldır.
Aksiyanın sonunda Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı mitinq iştirakçılarının bəyanatı
oxunub. Mitinq zamanı Xocalı soyqırımı haqda məlumatların əks olunduğu bukletlər yerli sakinlərə paylanılıb.
18 fevral 2017
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İsveçrədə Xocalı soyqırımı haqqında film və tamaşa nümayiş olunub
Fevralın 12-də Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi və “Azərbaycanın dostları” diaspor
qurumunun təşkilatçılığı ilə Bazel şəhərində “Xocalıya ədalət!” devizi altında anım tədbiri keçirilib.
Tədbir zamanı iştirakçılara Azərbaycan barədə geniş məlumat verilib, müxtəlif videoçarxlar, o
cümlədən Xocalı soyqırımından bəhs edən film nümayiş etdirilib. Bundan əlavə, İtaliyada yaşayan
azərbaycanlı xoreoqraf Mais Nuriyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən qrupun ifasında Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə hazırlanmış tamaşa göstərilib.
20 fevral 2017
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İsveçrədə beynəlxalq festivalda Azərbaycan milli rəqsləri rəğbətlə qarşılanıb
İsveçrənin Bazel şəhərində on beş ölkənin mədəniyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə “Birlikdə bayram
edək” adlı beynəlxalq festival keçirilib. Festivalda İsveçrədəki səfirliyimizin dəstəyi və “Azərbaycanın
dostları” diaspor təşkilatının təşəbbüsü ilə Azərbaycan mədəniyyətinin də təqdimatı baş tutub.
Tədbir zamanı İtaliyada yaşayan azərbaycanlı xoreoqraf Mais Nuriyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət
göstərən qrup Azərbaycan milli rəqslərindən ibarət proqramla bir neçə dəfə çıxış edib və bu çıxışlar
tamaşaçılar tərəfindən rəğbətlə qarşılanıb. 300-dən artıq qonağın iştirak etdiyi tədbir çərçivəsində iştirakçılara
Azərbaycan şirniyyatlarından ibarət təamlar təqdim edilib.
20 fevral 2017
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Moldovada Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb
Moldova Azərbaycanlılar Konqresi və Azərbaycanın Moldovadakı Səfirliyi Moldova hökuməti Etnik
Əlaqələr Bürosunda Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar faciə qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş
tədbir keçirib. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi və Moldova İctimai Palatasının dəstəyi ilə baş tutan
tədbirdə Moldova dövlət rəsmiləri, Moldova parlamentinin deputatları, ölkədə akkreditə olunmuş xarici
diplomatlar, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, alimlər, politoloqlar, jurnalistlər, tələbə və gənclər
iştirak edib.
Xocalı soyqırımı qurbanları və şəhidlərin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra Heydər
Əliyev Fondunun dəstəyi ilə hazırlanmış Xocalı faciəsi haqqında sənədli film nümayiş etdirilib.
Tədbiri açan Azərbaycanın Moldovadakı səfiri Qudsi Osmanov Xocalı soyqırımının dünyada
tanınması və faciəyə siyasi-hüquqi qiymətin verilməsi istiqamətində Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi
altında həyata keçirilən tədbirlər barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Həmçinin, diplomat faciə ilə bağlı
həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə həyata keçirilən “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyasının böyük rolunu vurğulayıb.
Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbəri Vüqar Novruzov bildirib ki, Ermənistanın
torpaqlarımıza məqsədyönlü təcavüzü nəticəsində bir milyon qaçqın və məcburi köçkün doğma torpaqlarından
didərgin düşüb. V.Novruzov torpaqlarımızın geri qaytarılması və ədalətin bərqərar olmasına inandığını və bu
istiqamətdə mübarizənin davam etdiriləcəyini vurğulayıb. Əlavə edib ki, ilk növbədə bu faciəni törədənlər
cəzalandırılmalı, Xocalı qətliamına siyasi-hüquqi qiymət verilməlidir ki, bələ faciələr gələcəkdə
təkrarlanmasın.
Etnik Əlaqələr Bürosunun baş direktoru Oleq Babenko çıxış edərək bildirib ki, belə faciə bəşəriyyət
tərəfindən unudulmamalı və gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır.
Türkiyənin Moldovadakı səfiri Hulusi Kılıç qardaş Azərbaycanın ağrısı olan Xocalı faciəsini
Türkiyənin də ağrısı adlandırıb. O bildirib ki, Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunmayana qədər, Türkiyə
ilə Ermənistan sərhədləri açılmayacaq. Eyni zamanda, səfir Birinci Dünya müharibəsində olmayan soyqırımı
axtaranlara öncə yaxın tarixdə baş vermiş Xocalı faciəsinə diqqət yetirməyi tövsiyə edib.
Moldova Parlamentinin deputatı, parlamentin xarici siyasət və Avropa inteqrasiyası komissiyasının
sədr müavini Sergey Stati bildirib ki, Xocalı faciəsi dünya ictimaiyyəti üçün siyasi, millətçi ambisiyaların və
işğalçı əməllərin əsl qiymətinin göstəricisidir. "Bizim ölkələri indiyədək həll olunmayan ərazi münaqişələrinin
mövcudluğu və yaşanmış müharibələrin dəhşətləri birləşdirir. Və bu hadisələrin nəticəsi hər iki dövlət üçün
eynidir: çoxsaylı günahsız qurbanlar", - deyə deputat qeyd edib.
Bakı Beynəlxalq Multikulturalızm mərkəzinin Moldovadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aureliya
Qriqoriu çıxışında insanlığa qarşı törədilən bu ağır cinayətlərə görə səbəbkarların məsuliyyətə cəlb
olunmağının vacibliyini qeyd edib. Eyni zamanda, o Azərbaycan multikulturalizm modelinin dünyanın ayrıayrı yerlərində gedən müharibələr və terrorizmə qarşı yeganə alternativ nümunə olduğunu vurğulayıb.
Beynəlxalq əlaqələr üzrə İsrailli ekspert, politoloq və “Ağrı” kitabının müəllifi Arye Qut isə çıxışında
qeyd edib ki, İkinci Dünya müharibəsində faşist rejimindən qaçan minlərlə yəhudi Azərbaycanda nəinki
sığınacaq, Vətən tapıblar. Buna görə Xocalı faciəsinin onun üçün şəxsi faciə olduğunu bildirib.
20 fevral 2017
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Ukrayna mətbuatı Xocalı soyqırımından yazır
Ukrayna Milli Aviasiya Universitetinin Beynəlxalq hüquq kafedrasının professoru, hüquq elmləri
doktoru Arif Quliyevin Ukraynanın versii.com saytında Xocalı soyqırımından bəhs edən geniş məqaləsi
yayımlanıb. “Azərbaycanlıların Xocalı soyqırımının dərsləri” adlanan yazıda müəllif artıq uzun illərdir
Xocalının Babiy Yar, Osventsim, Xatın, Buhenvald kimi sadəcə çoğrafi ad deyil, dünyanı sarsıdan xüsusi
qəddarlıq və insanlıqdan uzaq kütləvi qətllərin törədildiyi ünvan olduğunu yazır. Bildirilir ki, 25 il keçməsinə
baxmayaraq, Xocalı şəhərində erməni qəsbkarlarının törətdiyi qırğınların ağrısı sakitləşməyib.
Erməni ekstremistləri və millətçilərinin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi Xocalı soyqırımının ən dəhşətli kütləvi
terror aktı kimi tarixə düşdüyü vurğulayan müəllif əlavə edir ki, son 200 il ərzində Azərbaycan xalqı soyqırımı
və etnik təmizləmə siyasətinin qurbanı olub.
Məqalədə ermənilərin “Böyük Ermənistan” ideyaları və bu istiqamətdə aparılan siyasətin tərkibi
olaraq azərbaycanlıların doğma torpaqlarından çıxarılması haqqında geniş məlumat verilir, 1988-ci ildən
etibarən SSRİ-nin o vaxtkı rəhbərliyinin dəstəyi ilə Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi barədə
danışılır. Müəllif oxucuların diqqətini işğal əməliyyatları zamanı erməni hərbçilərinn Qarabağın kəndlərinə
dinc sakinlərə qarşı törətdiyi kütləvi qətllərə yönəldərək, nəhayət, “məzlum və əzabkeş” erməni xalqının
vicdanında qara ləkə kimi qalacaq tarixi cinayət olan Xocalı soyqırımının baş verməsini qeyd edir.
A.Quliyev Xatın, Xirosima, Naqasaki, Sonqmi kimi fəlakətlərin siyahısına 1992-ci il fevralın 26-da
törədilən Xocalı soyqırımının da əlavə olunduğunu dərin təəssüf hissi ilə oxucuların diqətinə çatdırır.
Yazıda Xocalı soyqırımının, insanlığa zidd olan qəddarlıqların ukrayn, gürcü, rus, ingilis, türk, fransız,
alman, amerikan, polyak və digər millətlətlərdən olan jurnalistləri dəhşətə gətirdiyi vurğulanır. Qeyd olunur ki,
Evlərindən qovularaq bütün Azərbaycana səpələnmiş Xocalı soyqırımının canlı şahidləri ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa
olunacağına ümid edir. “İnanmaq istərdik ki, dünya ictimaiyyəti Xocalı şəhərində baş vermiş dəhşətli faciəyə
laqeyd qalmayacaq, insanlığa qarşı törədilmiş soyqırıma nəinki hüquqi qiymət veriləcək, həmçinin, qanlı
cinayətin günahkarları öz cəzasının alacaq” – deyə müəllif qeyd edir və dünya ictimaiyyəti erməni
cinayətkarlarının yalanlarına inanmamağa, onların layiqli cəzasını alması üçün səy göstərməyə çağırır.
Qeyd edək ki, 1998-ci ildən Ukraynada yaşayan Arif Quliyev “Ukrayna Azərbaycanlılarının Elmi
Şurası”nın sədri, hüquq elmləri doktoru, Kiyev Milli Aviasiya Universitetinin (KMAU) professoru,
Ukraynanın Əməkdar Təhsil İşçisi, Ukrayna Elmlər Akademiyasının akademikidir. Arif Quliyev dəfələrlə
Ukrayna elminə və Azərbaycan-Ukrayna əlaqalərinə verdiyi töhfələrə görə müxtəlif mükafatlara layiq
görülüb.
20 fevral 2017
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Murmanskda Xocalı soyqırımına həsr edilən sərgi açılıb
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin (ÜAK) Murmansk regional bölməsində Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümünə həsr edilən foto və kitab sərgisi təşkil olunub.
ÜAK-ın Murmansk bölməsinin və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin yerli nümayəndəliyinin
mətbuat katibi Əlihüseyn Şükürov AZƏRTAC-a bildirib ki, tanınmış fotoqrafların 100-dən çox işinin yer
aldığı “25 il Xocalısız” adlı sərgi böyük maraqla qarşılanıb. Sərgidə, həmçinin kitablar, disklər, qəzet və
jurnallar yer alıb. Sərgiyə gələnlər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun ağır nəticələri barədə həqiqətləri əks
etdirən fotosənədlər və kitablarla tanış ola bilərlər.
20 fevral 2017
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Azərbaycanlı ekspert Rusiya prezidenti yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasına təyin olunub
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Moskva vilayəti üzrə regional bölməsinin icraçı direktoru Araz
Mürsəliyev Rusiya prezidenti yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasının eksperti təyin olunub.
Rusiya prezidenti yanında millətlərarası münasibətləri Şurasının miqrasiya məsələləri üzrə
Komissiyasının qərarı ilə "Xalqlar Dostluğu" xeyriyyə Fondunun prezidenti, Rusiya Xalqlar Assambleyasının
sədr müavini Araz Mürsəliyev millətlərarası münasibətlər üzrə prezident Şurası işçi orqanı yanında fəaliyyət
göstərən ekspert qrupunun tərkibinə daxil edilib.
A.Mürsəliyev Millətlərlə iş üzrə Federal Agentliyin Rusiya prezidenti yanında millətlərarası
münasibətləri Şurasının miqrasiya məsələləri üzrə Komissiyası ilə birgə keçirdiyi iclasda iştirak edib. İclas
iştirakçıları "Rusiya Federasiyasında xarici vətəndaşların sosial və mədəni adaptasiyası və inteqrasiyasi
haqqında" federal qanunun hazırlanmasının gedişatını müzakirə ediblər.
Qeyd edək ki, Rusiya Federasiyası prezidenti yanında Millətlərarası münasibətlər Şurası məsləhətçi
orqandır. Bu qurum federal və regional hakimiyyət orqanlarının, ictimai birliklərin, elmi və digər
təşkilatların qarşılıqlı fəaliyyətini təmin etmək üçün yaradılıb.
Həmyerlimiz Araz Mürsəliyev Rusiyada aktiv diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olur. O, eyni zamanda
Rusiya Dövlət Dumasının Ekspertlər Şurasının üzvü, Dövlət Dumasının deputatı, "Yedinnaya Rossiya"
fraksiyasının üzvü Hacımət Səfərəliyevin köməkçisidir. A.Mürsəliyevin rəhbərlik etdiyi "Xalqlar Dostluğu"
Fondu Rusiya Dövlət Dumasının Millətlərlə iş üzrə Komitəsi, Rusiya Xalqlar Assambleyası və Moskva
Hökuməti ilə birgə bir sıra layihələr həyata keçirir.
21 fevral 2017
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Rusiya İctimai Palatasında Azərbaycan diasporunun Rusiya ictimaiyyətindəki rolu müzakirə edilib
Azərbaycan-Rus Mədəniyyət və Həmrəyik Mərkəzi və Rusiya İctimai Palatasının birgə təşkilatçılığı
ilə "Azərbaycan diasporunun Rusiya ictimaiyyətindəki rolu" adlı dəyirmi masa keçirilib. Azərbaycan-Rusiya
humanitar əlaqələrinin 25 illiyinə həsr olunmuş sayca ikinci olan tədbirdə Rusiya ictimaiyyətinin və
Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak edib.
Tədbiri giriş sözü ilə açan Azərbaycan-Rus Mədəniyyət və Həmrəylik Mərkəzinin icraçı direktoru
Mehman Şükürov təşkilatın səkkiz illik tarixi və bu illər ərzində gördüyü işlər barədə qonaqlara məlumat
verib. Dəyirmi masanın moderatoru Rusiya İctimai Palatasında İctimai diplomatiyanın inkişafı komissyasının
sədri və Beynəlxalq "Rusiya sülh fondunun” vitse-prezidenti Yelena Sutormina Azərbaycan-Rus Mədəniyyət
Mərkəzinin xalqların dostluğu və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafı istiqamətində işləyən ən fəal
təşkilatlardan biri olduğunu qeyd edib. O, hər iki ölkənin gəncləri arasında dostluq münasibətlərinin
qurulmasında İctimai Palata ilə yanaşı, Azərbaycan diasporunun da üzərinə çox böyük vəzifə düşdüyünü
vurğulayıb.
Rusiya Prezidenti yanında millətlərarası əlaqələr şurasının nəzdində milli siyasətə informasiya dəstəyi
komissiyasının katibi Andrey Xudoleyev Azərbaycan-Rus Mədəniyyət və Həmrəylik Mərkəzinin iki xalqın
nümayəndələrini özündə birləşdirən az sayda təşkilatlardan olduğunu bildirib. Rusiya xalqları arasındakı
əlaqələrin inkişafı üçün belə mərkəzlərə və layihələrə ehtiyac olduğunu vurğulayıb.
"Rusiya hamı üçün" (“Россия для всех”) İnformasiya portalının baş redaktoru Radik Amirov isə
hazırda azərbaycanlılar haqqında Rusiya mətbuatında müsbət rəyin formalaşmasında diasporun böyük rolu
oldğunu deyib.
Daha sonra tədbirdə çıxış edən Rusiyanın məşhur şairi Andrey Dementyev, Ümumrusiya
Azərbaycanlıları Konqresi prezidentinin məsləhətçisi Manaf Ağayev, Azərbaycan-Rus Mədəniyyət və
Həmrəylik mərkəzinin ictimai əlaqələr üzrə koordinatoru Ramil İsmayılov iki xalqın dostluğunun daha da
möhkəmlənməsindən, Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun bu sahədə əldə etdiyi nailiyyətlərdən bəhs ediblər.
22 fevral 2017
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Rusiya Federasiyasının sabiq Dövlət katibi, Baş nazirin müavini Gennadiy Burbulis və Rusiya
Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş direktoru, xarici işlər nazirinin keçmiş müavini
Vyaçeslav Trubnikov V Qlobal Bakı Forumunda iştirak edəcək
Rusiya Federasiyasının sabiq Dövlət katibi, Baş nazirin müavini Gennadiy Burbulis və Rusiya Xarici
Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş direktoru, xarici işlər nazirinin keçmiş müavini Vyaçeslav Trubnikov V Qlobal
Bakı Forumunda iştirak edəcək. “Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunmuş
forumun “Baltik-Qara dəniz Təhlükəsizlik İcmasının yaradılması: Fəaliyyət Planına doğru” adlı panel
iclasında Gennadiy Burbulisin çıxışı nəzərdə tutulub.
G.Burbulis SSRİ-nin və Rusiyanın dövlət xadimi, 1990-92-ci illərdə Boris Yeltsinin yaxın silahdaşı,
Rusiya Sovet Federativ Sosialist Respublilasının ilk və son dövlət katibi olub, həmin dövrdə Rusiyanın
siyasətinə böyük təsir göstərib.
Vyaçeslav Trubnikov isə 1992-1996-cı illərdə Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin direktorunun müavini
olub, Yevgeni Primakovun ölümündən sonra 2000-ci ilə qədər bu xidmətə rəhbərlik edib. 2000-ci ildə isə
xarici işlər nazirinin MDB işləri üzrə müavini təyin olunub, 4 il bu vəzifədə işləyib. V.Trubnikov həmin
dövrdə ATƏT-in Minsk Qrupu çərçivəsində aparılan Qarabağ danışıqlarında yaxından iştirak edib.
Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda dünyanı narahat edən qlobal məsələlərtransatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu kimi
məslələr müzakirə ediləcək.
22 fevral 2017
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Fələstin Baş nazirinin müavini Ziyad Abu Amr martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda
iştirak edəcək
Fələstin Baş nazirinin müavini Ziyad Abu Amr martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda
iştirak edəcək. Ziyad Abu Amrin forumda terrorizmlə mübarəzəyə dair çıxışı nəzərdə tutulub. “Müasir dövrdə
terrorizmlə mübarizədə necə qalib gəlmək olar? Hansı vasitə, üsul və strategiya tətbiq edilməlidir?” adlı
paneldə Ziyad Abu Amr müasir dövrdə terrorizmlə mübarizədə qalib gəlməyin yolları, strategiyası barədə fikir
və təkliflərini bildirəcək.
Terrorizmlə mübarizəyə həsr olunmuş panel müzakirələrdə Fələstin Baş nazirinin müavini ilə yanaşı,
İordaniya Senatının Prezidenti Faysal əl-Fayez, İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldin, Səudiyyə Ərəbistanı şahzadəsi, Kral Faysal Araşdırma və
İslami Çalışmalar Mərkəzinin sədri Turki əl-Faysal və digər ictimai-siyasi xadimlərin iştirakı nəzərdə tutulub.
“Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr edilən V Qlobal Bakı Forumu
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilir.
22 fevral 2017
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Azərbaycanın dünyadakı səsi
Hər bir dövlətin dünyada tanıdılması, onun apardığı haqq işi uğrunda mübarizənin beynəlxalq aləmə
çatdırılması, həmin ölkə barədə müsbət imicin formalaşdırılmasında diasporun müstəsna rolu və fəaliyyəti var.
Bu mənada haqlı olaraq diaspor həmin ölkənin dünyadakı səsi hesab edilir. Bu gün Azərbaycan
Respublikasının da dünyadakı səsi funksiyasını yerinə yetirən, onun haqq işi uğrunda apardığı mübarizəni
beynəlxalq aləmə çatdıran mütəşəkkil diasporu mövcuddur. Tarixə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycan
diasporu günümüzdə bir çoxlarının fəxrlə danışdığı, hətta qibtə etdiyi ayrı-ayrı ölkələrin diasporundan heç də
gənc deyil. Belə ki, Azərbaycan diasporunun formalaşma tarixi kifayət qədər uzun bir zaman kəsiyini əhatə
edir. Hətta bəzi mənbələrdə bu tarix VII əsrə qədər gedib çıxır. Belə ki, Xilafət ordusunun Azərbaycana
yürüşü, İslam dininin yayılması prosesləri fonunda onlarla azərbaycanlı mütəfəkkirin Yaxın və Orta Şərqin
şəhərlərinə axını başlamış və bu diasporun yaranmasının təməlini qoymuşdu. Bundan sonrakı tarixin müxtəlif
dövrlərində də dünyada soydaşlarımızın daha geniş miqyasda məskunlaşması, nəticə etibarilə Azərbaycan
diasporunun təşəkkül tapmasına gətirib çıxarmışdı.
Diaspor həyatında yeni mərhələ
Azərbaycan diasporunun günümüzün tələblərinə uyğun inkişaf tarixi isə müstəqillik illərindən sonraya
təsadüf edir. Sovetlər İttifaqının dağılmasından sonra müstəqillik əldə edən Azərbaycanın qarşısında duran
mühüm vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları təşkilatlandırmaq, onları ölkəmizin
ümumi maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb etmək idi. Lakin müstəqilliyin ilk illərində bu məsələyə o qədər də
diqqət yetirilmirdi. Yalnız 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə
qayıdışından sonra bu sahədə də əsaslı dönüş baş verdi. Dövlət başçısı kimi bütün xarici səfərlərində həmin
ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla görüşən ümummilli lider onların problem və qayğıları ilə maraqlanır,
həmvətənlərimizi yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanın ümumi mənafelərinin həyata keçirilməsi işində
həmrəyliyə çağırırdı. Bu tendensiya diaspor nümayəndələri arasında bir əminlik yaradırdı ki, artıq onların da
arxalandığı, güvənc yeri olan bir dövləti var. Diaspor quruculuğu Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən birinə çevrildiyindən diaspor təşkilatlarının Vətənə, dövlətə inamı, bağlılığı, eləcə də birbiriləri arasındakı birlik əlaqələri, həmrəyliyi daha da artırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə
1991-ci il, dekabrın 31-dən etibarən qeyd edilən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü soydaşlarımız
arasında birlik və həmrəyliyi reallığa çevirirdi. Artıq, diaspor quruculuğu tarixində yeni bir mərhələ başlayırdı.
2001- ci il, noyabr ayının 9-u və 10-da Bakıda ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Dünya
Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi məhz bu prosesin başlanğıcı idi. Qurultayda çıxışı zamanı
ümummilli lider qeyd edirdi ki, bütün dünyaya səpələnmiş azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi həm müstəqil
Azərbaycan dövləti, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət
kəsb edir. Ümumiyyətlə, Dünya Azərbaycanlılarının I qurultayı xaricdəki soydaşlarımızın ümumi məqsəd,
vahid ideya ətrafında birləşməsi yolunda böyük addım, gələcəyə istiqamətlənmiş önəmli tədbirlərdən idi.
Qurultay həm də soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyini nümayiş etdirdi.
Qurultayda xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil etmək, soydaşlarımız arasında
milli birliyin möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası irəli
sürüldü. Çox keçmədən 2002-ci il, iyulun 5-də Heydər Əliyev Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında Fərman imzaladı. Dövlət Komitəsinin yaradılması bu sahədə olan
problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmağa və Azərbaycan diasporunun
fəaliyyətini milli maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində mərkəzləşdirməyə imkan verirdi.
Diaspor qarşısında duran yeni vəzifələr
Artıq Azərbaycan diasporu özünün inkişaf dövrünü yaşayırdı. Ancaq qurultaydan keçən dövr ərzində
görülən işlər, əldə edilən nailiyyətləri təhlil etmək, ötən dövr ərzindəki fəaliyyətə nəzər salmaq zərurəti hiss
olunurdu. Bu zərurət 2006-cı il, mart ayının 16-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayının
keçirilməsi ilə nəticələndi. Dövlət başçısının bilavasitə iştirakı ilə keçirilən həmin qurultayda ötən beş il
ərzində görülən işlərə nəzər salındı, göstərilən fəaliyyət qiymətləndirildi. Prezident İlham Əliyev qurultayda
çıxışı zamanı qeyd edirdi ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim üçün də dayaqdır: "Azərbaycan xalqı
böyük xalqdır. Biz 50 milyonuq. Bu, dünya miqyasında böyük xalqdır. Bizim hamımızın bir Vətəni var Azərbaycan. Çalışmalıyıq ki, doğma Vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək".
Prezident İlham Əliyevin diaspor sahəsində atmış olduğu ən mühüm addımlardan biri 2008-ci il 19 noyabr
tarixli Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması oldu. Belə bir komitənin yaradılması zərurəti isə ondan
ibarət idi ki, qloballaşan dünyamızın reallıqları diaspor quruculuğu sahəsində Azərbaycanın qarşısında yeni
vəzifələr qoyurdu.
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Belə ki, xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq
siyasətdə artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirirdi. Artıq dünya
azərbaycanlıları ilə iş daimi xarakter almışdı və hər beş ildən bir diaspor nümayəndələrimizin Bakıda bir araya
gəlməsi, görülən işləri təhlil etməsi, dövlət qarşısında bir növ hesabat vermələri ənənəyə çevrilmişdi. Bu
baxımdan istər 2011-ci il, iyul ayının 5-də, istərsə də 2016-cı il, iyun ayının 3-də keçirilən Dünya
Azərbaycanlılarının III və IV qurultayları bunun əyani sübutu idi.
Mövcud problemlər və onların həlli yolları
Müstəqillik illərindən keçən dövr ərzində diaspora sahəsində bir çox nailiyyətlər əldə etsək, dünyaya səs
salmağa müvəffəq olsaq da, ancaq bu sahədə bəzi problemlərin olduğunu da etiraf etməliyik. Problemlərə
gəlincə, ən mənfi tendensiya bəzi diaspor təşkilatları arasında tam mənada birliyin olmaması, onların biribirini qəbul etməməsidir. Təsadüfi deyil ki, hələ Dünya Azərbaycanlıların III qurultayında çıxışı zamanı
Prezident İlham Əliyev də bu məqama xüsusi diqqət yetirmişdi: "Mən hesab edirəm ki, ən vacib amillərdən
biri diaspor təşkilatlarının birliyidir. Çünki biz ölkə daxilində də, xaricdə də bir yerdə olmalıyıq. Birlik bizi
gücləndirir". Diaspor sahəsində mövcud olan digər problem ayrı-ayrı təşkilatların internet resurslardan
səmərəli istifadə edə bilməməsi, xarici KİV-lərlə yaxından əlaqə qurmamasıdır. Məhz bu məsələ də Prezident
İlham Əliyev tərəfindən Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayında diaspor təşkilatları qarşısında
qoyulmuşdu: "Diaspor təşkilatları yaşadıqları ölkələrdə internet saytları açmalıdırlar. Biz bunu hələ ki,
görmürük. Azərbaycan dilində və xarici dillərdə qəzetlər dərc edilməlidir ki, azərbaycanlılar, onların övladları
oxusunlar".
Diasporun prioritet istiqamətləri
Bəs ötən müddət ərzində Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının III və IV
qurultaylarında diaspor təşkilatları qarşısında qoyduğu vəzifələr, tapşırıq və tövsiyyələr nə dərəcədə həyata
keçirilib?. İstər aparılan müşahidələr, istərsə də ayrı-ayrı diaspor təşkilatları rəhbərlərinin mövqeləri onu
deməyə əsas verir ki, hələ də dövlət başçısının qaldırdığı bəzi problemlər qalmaqdadır. Belə ki, əksər diaspor
təşkilatları nəinki xarici KİV-lərlə əlaqə qura bilib, hətta bəzi təşkilatların internet saytları belə mövcud deyil.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin informasiya şöbəsinin müdiri Elşad Miraləm qeyd edib ki, Dünya
Azərbaycanlılarının IV qurultayında Prezident İlham Əliyevin nitqində əksini tapmış tövsiyyələr Azərbaycan
diasporunun fəaliyyətinin prioritet isatiqamətlərini təşkil edir: "Bu tövsiyyələr Azərbaycan həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı, media ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, siyasi təşkilatlarda təmsilçilik
səviyyəsinin artırılması və s. bağlı idi. Bütün bunlar yeni dövrdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin strateji
istiqamətlərini təşkil edir". Komitə rəsmisi deyib ki, dövlət başçısının tövsiyyələrinə uyğun olaraq Azərbaycan
Respublikasının Prezident Administrasiyası rəhbərinin 27 iyun, 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə "Dünya
Azərbaycanlılarının IV qurultayından irəli gələn vəzifələrə dair Tədbirlər Plan"ı təsdiq edilib. Hazırda həmin
tədbirlər planının icrası istiqamətində iş aparılır: "Bir sıra ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
fəaliyyətinin daha mükəmməl səviyyədə koordinasiya olunması istiqamətində tədbirlər görülür. KİV-lərlə
əlaqələrin qurulması və gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra layihələr, təkliflər var ki, onların da həyata keçirilməsi
üçün zəruri addımlar atılır". İqdır Azərbaycan Evi Dərnəyinin sədri Sərdar Ünsal isə deyir ki, Dünya
Azərbaycanlılarının IV qurultayından keçən dövr ərzində prezidentin diaspor təşkilatları qarşısında qoyduğu
məqsəd və vəzifələrin icrası istiqamətində təşkilatlar səviyyəsində heç bir ciddi addım atılmayıb: "Bu vaxta
qədər hər hansı bir dəyişiklik yoxdur. Yalnız keçirdiyimiz tədbirlərə baş konsulluq, səfirlik nümayəndələri
təşrif buyurur, yaxud onlar keçirdikləri tədbirlərə bizləri dəvət edirlər. Hər şey bununla bitir. Mən deyərdim ki,
hər şey qurultayda unuduldu". Danimarkada fəaliyyət göstərən Vətən Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi isə
deyib ki, rəhbərlik etdiyi təşkilat dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyyələrindən irəli gələrək öz fəaliyyətində
bunları nəzərə alır: "Dövlət başçısının verdiyi hər tapşırığı Vətən Cəmiyyəti olaraq yerinə yetiririk. Təşkilat
olaraq Azərbaycanın Londondakı səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edirik. Həmçinin Kopenhagendəki Türkiyə
səfirliyi ilə də sıx əlaqələrimiz var". Diasporun xarici KİV-lərlə əlaqəsinə gəlincə, Səfər Sadiqi bildirib ki, ilk
növbədə hər bir diaspor təşkilatının internet səhifəsi olmalıdır: "Həmçinin xarici KİV-lərlə sıx işləmək
lazımdır. Dövlət başçısının dediyi kimi, artıq hücum taktikasına keçməliyik. Bunun bariz nümunəsi kimi
Danimarka Parlamentində Xocalı soyqırımını müzakirəyə çıxarmaq üçün bəzi addımlar atılıb və bu
istiqamətdə işlər davam edir. Həmçinin bir ay bundan əvvəl bu ölkə parlamentində qondarma erməni soyqırımı
ilə bağlı qanunun qəbulu rədd edildi ki, belə bir nəticənin əldə edilməsində Vətən Cəmiyyətinin də xüsusi rolu
olub".
Olaylar-2017-23 fevral-№ 34.-S.15.
Süleyman İsmayılbəyli
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Yekaterinburqda Xocalı qurbanlarının xatirəsi yad edilib
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar, Yekaterinburqda bu faciənin qurbanlarının xatirəsinə
həsr edilmiş anım mərasimi keçirilib. Mərasim Azərbaycanın Yekaterinburq şəhərindəki Baş konsulluğu
tərəfindən Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin Sverdlovsk vilayətindəki “Azərbaycan” ictimai təşkilatı
və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) Yekaterinburq şəhərindəki nümayəndəliyi ilə birgə
təşkil edilib.
Baş konsulluqdan AZƏRTAC-a verilən məlumata görə tədbirdə, Sverdlovsk, Kurqan və Tümen
vilayətlərində yaşayan Azərbaycan diasporunun, Yekaterinburq, vilayət və şəhər administrasiyasının,
ictimaiyyətin nümayəndələri, mədəniyyət xadimləri, bu şəhərdə akkreditə edilmiş diplomatik korpusun
əməkdaşları, o cümlədən Almaniya Federativ Respublikasının Yekaterinburqdakı baş konsulu Ştefan Kayl,
Fransanın Yekaterinburqdakı baş konsulu Erik Miye və jurnalistlər iştirak ediblər.
Xocalı qətliamı zamanı həlak olanların xatirəsi bir dəqiqə sükutla yad edilib. Azərbaycanın
Yekaterinburqdakı baş konsulu vəzifələrini icra edən İlqar İsgəndərov mərasimdə çıxış edib. Diplomat tədbir
iştirakçılarına Azərbaycan xalqının kədərinə şərik olduqlarına görə minnətdarlığını bildirərək qeyd edib ki,
Xocalıda törədilmiş faciə bəşər tarixində ən dəhşətli səhifələrdən biri olub. İ.İsgəndərov vurğulayıb ki, 25 il
bundan əvvəl Xocalı şəhərində 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 ahıl şəxs erməni terrorçuları
tərəfindən qətlə yetirilib, müxtəlif yaşlarda olan 1000 nəfərə yaxın dinc sakin yaralanıb, 8 ailə tamamilə məhv
edilib, 25 uşaq hər iki valideynini, daha 130 uşaq valideynlərindən birini itirib, 1275 dinc sakin girov
götürülüb, onlardan 150 nəfərin taleyi hələ də məlum deyil.
İ.İsgəndərov 2008-ci ilin may ayında İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Mədəniyyətlərarası və
sivilizasiyalararası dialoq məsələləri üzrə Gənclər Forumunun Baş Əlaqələndiricisi Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə başlanmış “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində görülmüş böyük işlər barədə
də məlumat verib. O qeyd edib ki, bu kampaniyanın gedişində həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlər
nəticəsində müxtəlif ölkələrin parlamentləri və beynəlxalq təşkilatlar azərbaycanlılara qarşı törədilmiş qətliamı
tanıyıblar.
Anım gecəsində Sverdlovsk vilayətinin insan haqları üzrə müvəkkili Tatyana Merzlyakova, ÜAK-ın
Sverdlovsk vilayətindəki “Azərbaycan” ictimai təşkilatının sədri Şahin Şıxlinski, Ural Federal Universitetinin
Avropa tədqiqatları kafedrasının müdiri, həmin universitet nəzdində Azərbaycanşünaslıq Mərkəzinin və
Multikulturalizm Mərkəzinin rəhbəri, professor Aleksandr Nesterov, Sverdlovsk vilayəti yəhudi milli-mədəni
muxtariyyətinin prezidenti Mixail Oştrax, Yekaterinburq Şəhər Dumasının deputatları Yevgeni Borovik və
İqor Pexotin, RAGB-nin Sverdlovsk vilayətindəki nümayəndəliyinin rəhbəri Vüsal Vəliyev, Saratov vilayəti
müsəlmanlarının Ruhani İdarəsinin sədri Artur Mühitdinov, Yekaterinburqda yaşayan Rusiya koreyalılarının
milli-mədəni muxtariyyətinin idarə heyəti sədrinin müavini Valeri Txay və başqaları çıxış ediblər.
23 fevral 2017
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Gürcüstanın Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə
martın 16-17-də Azərbaycana səfər edəcək
Gürcüstanın Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili V Qlobal Bakı Forumunda iştirak etmək məqsədilə martın
16-17-də Azərbaycana səfər edəcək. Giorgi Marqvelaşvilinin prezidentlərin iştirakı ilə “Beynəlxalq
münasibətlərin gələcəyi” mövzusunda keçiriləcək iclasda çıxışı gözlənilir. İclasda Latviya, Makedoniya,
Albaniya, Monteneqro və digər ölkələrin prezidentlərinin çıxışları planlaşdırılıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirlən forumda bir sıra ölkələrin hazırkı və sabiq prezidentləri, hökumət başçıları, tanınmış siyasətçilər,
ictimai xadimlər və ekspertlər iştirak edəcək.
“Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan forumda dünyanı narahat
edən bir sıra qlobal problemlərin - transatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq
münasibətlərdə Çinin rolu və digər məsələlərin müzakirəsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Giorgi Marqvelaşvili 2016-cı ildə keçirilmiş IV Qlobal Bakı Forumun da iştirakçısı olub.
23 fevral 2017
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Varşava şəhərində "Park Lajenkovski Hoteldə" Polşada Azərbaycanlı Gənclər Şurasının (PAGŞ) 1-ci
Forumu keçiriləcək
Martın 5-də Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində "Park Lajenkovski Hoteldə" Polşada Azərbaycanlı
Gənclər Şurasının (PAGŞ) 1-ci Forumu keçiriləcək. Forumda Krakov, Lodz, Vroclav, Poznan və başqa
şəhərlərində yaşayan gənclər də daxil olmaqla 150-yə yaxın qonağın iştirakı gözlənilir.
Forumun məqsədi Polşadakı azərbaycanlı gəncləri bir araya toplamaqla onlar arasında şəbəkə yaratmaq
və onu gücləndirmək, diaspor işində gəcnlərin fəaliyyətini artırmaq, soydaşlarımızın yerli cəmiyyətə
inteqrasiyası prosesində qarşıya çıxan problemləri müzakirə etmək, təkliflər vermək, eləcə də bu məsələləri
tədbirdə iştirak edəcək dövlət rəsmilərinin diqqətinə çatdırmaqdır.
Forumun birinci hissəsində qonaqların çıxışları, ikinci hissəsində isə gənclər və dövlət rəsmilərinin
iştirakı ilə panel müzakirələrin təşkil edilməsi planlaşdırılıb. Sonda tədbir iştirakçıları adından Polşa
Parlamentinə Xocalı soyqırımı ilə bağlı müraciət ünvanlanacaq.
23 fevral 2017
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Prezident səlahiyyətlərini bu il yanvarın 22-də başa vuran Bolqarıstanın 5-ci Prezidenti Rosen
Plevneliev V Qlobal Bakı Forumunda sabiq dövlət başçısı qismində iştirak edəcək
Prezident səlahiyyətlərini bu il yanvarın 22-də başa vuran Bolqarıstanın 5-ci Prezidenti Rosen Plevneliev
V Qlobal Bakı Forumunda sabiq dövlət başçısı qismində iştirak edəcək. R.Plevnelievin forumun
“Transatlantik münasibətlərin gələcəyi: Siyasi realizmə qayıdış” mövzusunda keçiriləcək iclasda çıxışı
nəzərdə tutulub.
Bolqar siyasətçisi və sahibkar Rosen Plevneliev ölkəsinə rəhbərlik etdiyi müddətdə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi ilə sıx əməkdaşlıq edib. III və IV Qlobal Bakı forumlarında iştirak edən eks-prezident
R.Plevnelievin himayəsi ilə 2015-ci ilin oktyabrında Sofiyada Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi
"Avropanın qonşuluq və əməkdaşlığında yeni baxış” mövzusuna həsr olunmuş 6-cı Ali səviyyəli toplantısını
keçirilib. Bundan başqa, müxtəlif beynəlxalq tədbirlər çərçivəsində Mərkəzin rəhbərliyi və üzvləri görüşlər
keçirən R.Plevneliev dəfərlərlə təşkilatın fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini vurğulayıb.
“Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunmuş V Qlobal Bakı Forum
martın 16-17-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə keçirilir. Forumda bir sıra dövlətlərin indiki və keçmiş prezidentləri, hökumət başçıları da
daxil olmaqla 50 ölkədən 200-dən çox qonağın – nüfuzlu ictimai-siyasi xadimlər, elm adamları və ekspertlərin
iştirakı gözlənilir.
23 fevral 2017
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Bosniya və Hersoqovinanın Rəyasət Heyətinin sədri Mladen İvaniç V Qlobal Bakı Forumda iştirak
etmək məqsədilə Azərbaycana gələcək
Bosniya və Hersoqovinanın Rəyasət Heyətinin sədri Mladen İvaniç V Qlobal Bakı Forumda iştirak etmək
məqsədilə Azərbaycana gələcək. Mladen İvaniçin forum çərçivəsində “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi”
mövzusunda keçiriləcək müzakirələrdə çıxışı və bir sıra görüşləri nəzərdə tutulub. İclasda Bosniya və
Hersoqovinadan başqa, 5 ölkənin – Latviya, Makedoniya, Albaniya, Monteneqro və Gürcüstanın dövlət
başçıları iştirak edəcək.
V Qlobal Bakı Forumunda bir sıra ölkələr Baş nazir və müavinlər, parlament rəhbərləri səviyyəsində
təmsil olunacaq. Ümumulikdə isə forumun işində 50 ölkədən 200-dən çox qonağın – nüfuzlu ictimai-siyasi
xadimlər, elm adamları və ekspertlərin iştirakı gözlənilir.
“Xarici əlaqələrin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunan forum çərçivəsində panel
müzakirələr təşkil olunacaq. Panellərdə terrorizmə qarşı mübarizənin yolları, müasir beynəlxalq
münasibətlərin nizama salınmasında ittifaqların qurulması zərurəti, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu,
ekstremizm və populizmin beynəlxalq təhlükəsizlik üçün təhdidləri, Baltik-Qara dəniz təhlükəsizlik icmasının
yaradılması ilə bağlı geniş müzakirələr aparılacaq.
24 fevral 2017
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27 fevral 2017-ci il tarixində Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində Avropa Azərbaycanlıları
Konqresinin (AAK) V Qurultayı keçiriləcək
27 fevral 2017-ci il tarixində Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində Avropa Azərbaycanlıları
Konqresinin (AAK) V Qurultayı keçiriləcək. Qurultayda AAK prezidenti Samira Patzer-İsmailovanın ötən
qurultaydan keçən müddət ərzində görülmüş işlərə dair hesabat məruzəsi dinləniləcək. Daha sonra digər
Qurultay nümayəndələri və qonaqlar çıxış edərək AAK-ın ötən dövrdəki fəaliyyətinə, təşkilatın qarşısında
duran vəzifələrin icrasına qiymət verəcəklər. Qurultayda AAK-ın rəhbər orqanlarına seçkilər keçiriləcək,
həmçinin bir sıra sənədlər, o cümlədən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin V Qurultayının Qətnaməsi qəbul
ediləcək.
Qurultay çərçivəsində Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları arasında əməkdaşlığın
inkişafı sahəsində qarşıda duran vəzifələr, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasının yeni metod və
texnologiyaları barədə müzakirələrin aparılması, AAK-a yeni üzv-təşkilatların qəbulu da planlaşdırılır.
AAK-ın V Qurultayında əksəriyyəti Niderland, Almaniya, İsveç, Rusiyadan olmaqla Avropanın 27
ölkəsindən 91 nümayəndənin iştirakı nəzərdə tutulub. Qurultayda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinə üzv
təşkilatların rəhbərlərinin, Azərbaycan Respublikasının dövlət və hökumət nümayəndələrinin, millət
vəkillərinin, xarici ölkə deputatlarının, o cümlədən Niderland Krallığının parlament üzvlərinin, AAK-a üzv
olmayan Azərbaycan cəmiyyət və birliklərinin, həmçinin, digər xalqların diaspor təşkilatlarının təmsilçilərinin
iştirakı gözlənilir.
Qurultay nümayəndələri və qonaqlar yaşadıqları ölkələrin ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında
fəal iştirak edən, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işinə daim dəstək verən tanınmış
alimlər və ziyalılar, siyasi və ictimai xadimlərdir.
Qeyd edək ki, AAK 2004-cü il aprelin 17-də Berlində keçirilən toplantıda təsis edilib. Avropa
Azərbaycanlıları Konqresində Avropanın 27 ölkəsindən 60-dan artıq diaspor təşkilatı təmsil olunur.
24 fevral 2017
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Xarkovda Xocalı haqqında kitabın təqdimatı keçirilib
Ukraynanın Xarkov şəhərində jurnalist Elşad Eyvazlının “Böyüməyən uşaqlar” kitabının təqdimatı və
“Xocalı, yaddaşlardan silinməyəcək” adlı tədbir keçirilib. “Böyüməyən uşaqlar” kitabı Azərbaycanın Əməkdar
elm xadimi, Dünya Azərbaycanlıları Əlaqələndirmə Şurasının üzvü, Xarkovda fəaliyyət göstərən “Dostluq”
cəmiyyətinin sədri, texnika elmləri doktoru Murad Ömərovun maliyyə dəstəyi ilə Ukrayna dilinə tərcümə
edilərək çap olunub. Tədbirdə çıxış edən diaspor rəhbəri “Böyüməyən uşaqlar” kitabının özəlliyi, Azərbaycan
həqiqətlərinin Xarkovda təbliği, eləcə də Ukraynadakı gənc soydaşlarımızın faciə ilə bağlı
məlumatlandırılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb: “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində çap
olunan bu kitabda Xocalı soyqırımı zamanı dəhşətli günlər yaşayan uşaqların xatirələri var.
Onlar faciə baş verərkən uşaq olublar, indi böyüyüblər. Lakin 1992-ci ilin hadisələri həmin uşaqların
beynində güclü və unudulmaz xatirələr buraxıb. Bu kitabda uşaqların qəlb döyüntülərinin səsini eşitmək olur”.
Tədbirdə Azərbaycanın Xarkovdakı fəxri konsulu Əfqan Salmanov, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin
müaşviri Elman Bağırov, Xarkov Universitetinin professorları, “Dostluq” cəmiyyətinin İdarə Heyətinin
üzvləri, tələbələr iştirak ediblər. Sonda tədbir iştirakçılarına “Böyüməyən uşaqlar” kitabı təqdim olunub. Fəxri
konsul Əfqan Salmanov “Böyüməyən uşaqlar” kitabının Ukrayna dilində nəşr edilməsinə görə Murad
Ömərova təşəkkür edib.
Qeyd edək ki, "Böyüməyən uşaqlar" kitabı “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində QHT
Şurasının dəstəyi ilə bir neçə dildə çap olunub.
24 fevral 2017
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Xocalı soyqırımı şagirdlərin gözü ilə
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Bakı şəhərində yerləşən T. Həsənov adına 23 saylı
orta məktəbin şagirdləri də xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının dəstəyi ilə Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar layihə təşkil edilib.
Layihə çərçivəsində şagirdlər xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların, diaspor təşkilatlarının Xocalı
soyqırımının tanıdılması istiqamətində fəaliyyətini əks etdirən təqdimatlar hazırlayıblar.
Təqdimatlar hər sinfin müxtəlif ölkələr üzrə apardığı tədqiqatlar əsasında təşkil edilib. Tədqiqatlar
çərçivəsində həmin ölkələrdə Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirilən mitinqlərin, konfransların, fləşmobların
görüntüləri və onlar haqında məlumatlar toplanılıb, banerlər hazırlanıb. Banerlərdə erməni təcavüzkarlarının
Xocalının dinc əhalisinə qarşı törətdiyi qanlı cinayət aktlarının nəticələrini əks etdirən görüntülər yer alıb.
Məktəbli şagirdlər Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, diaspor təşkilatları və xaricdə yaşayan
azərbaycanlılardan əldə etdikləri məlumatları xarici dillərə tərcümə edərək video və fotoşəkillərlə birgə
təqdimatlara daxil ediblər.
Layihənin təqdimat mərasimi fevralın 24-də baş tutub.
24 fevral 2017
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin V Qurultayının iştirakçılarına
Hörmətli qurultay nümayəndələri!
Əziz dostlar!
Sizi Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin növbəti ali toplantısının işə başlaması münasibətilə səmimi
qəlbdən təbrik edirəm.
Təqdirəlayiq haldır ki, 2004-cü ildə təsis olunmuş Konqres Avropa ölkələrində məskunlaşan
soydaşlarımızın təşkilatlanması və diaspor qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş
aparmış, qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsində uğurlar qazanmışdır.
Müstəqillik illərində Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə sıx
əməkdaşlıq münasibətləri formalaşmışdır. Ölkəmizin əlverişli coğrafi mövqeyi, təbii ehtiyatları, xalqımızın
zəngin mədəniyyəti qitə dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələrin inkişafında əhəmiyyətli yer tutur. “XXI əsrin
müqaviləsi” adlandırılan “Cənub Qaz Dəhlizi” və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu kimi nəhəng transmilli
layihələrin təşəbbüskarı və əsas icraçılarından biri olan Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin
edilməsində, Asiya ilə Avropanı birləşdirən Şərq-Qərb nəqliyyat infrastrukturunun yaradılmasında müstəsna
rol oynayır. Ölkəmiz həm də mədəniyyətlərarası dialoqun, multikulturalizm və tolerantlığın təşviqinə, qlobal
humanitar problemlərin həllinə sanballı töhfələr verir, müasir Avropa mədəniyyətinə və dəyərlər sisteminə
yeni çalarlar qatır.
Hazırda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında
ədalətli həllinə nail olmaq qarşımızda duran ən mühüm ümummilli vəzifədir. Bu günlərdə biz erməni
işğalçılarının törətdiyi Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci ildönümü ilə bağlı faciə qurbanlarının xatirəsini bir
daha dərin hörmətlə yad edirik. Vaxtilə bu qanlı aksiyanı həyata keçirənlər Azərbaycan xalqını sarsıtmaq və
mübarizədən çəkindirmək məqsədi güdürdülər. Lakin əminliklə demək olar ki, düşmən öz istəyinə nail ola
bilmədi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımız öz qəddini
düzəltdi, daxili potensialına güvənərək güclü və müasir dövlət qurdu. Ötən ilin aprelində Ermənistanın cəbhə
xəttindəki təxribatlarına ordumuzun layiqli cavab verməsi və torpaqlarımızın bir hissəsinin azad edilməsi
əyani şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə tam qadirdir.
Lakin müasir dövrdə qələbələr tək hərb yolu ilə deyil, həm də siyasi-intellektual vasitələrlə təmin edilir.
Bu sahədə malik olduğumuz vacib resurslardan biri də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və onların
yaratdıqları təşkilatlardır. Ona görə də Azərbaycan diasporu, o cümlədən Avropadakı icmalar öz fəaliyyətini
daha da genişləndirməli, işlərin koordinasiyasını və dost ölkələrin analoji təşkilatları ilə əlaqələrini
gücləndirməlidirlər. Diaspor nümayəndələri ölkəmizlə bağlı məlumatların, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
həqiqətlərin Avropa ictimaiyyətinə daha çevik və dolğun çatdırılması, mədəniyyətimizin təbliği və başqa
istiqamətlərdə yeni metod və vasitələrdən səmərəli istifadə etməlidirlər. Əminəm ki, Avropa Azərbaycanlıları
Konqresinin bu ali toplantısı yüksək işgüzarlıq şəraitində keçəcək, irəli sürülən təkliflər və qəbul edilən
qərarlar qurumun işini keyfiyyətcə daha yüksək mərhələyə qaldırmağa xidmət edəcəkdir.
Qurultay iştirakçılarına bu yolda nailiyyətlər, Konqresin yeni seçiləcək rəhbər heyətinə ardıcıl və
məhsuldar fəaliyyət arzulayıram.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 fevral 2017-ci il.
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Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə İzmit Bələdiyyəsində görüş keçirilib
Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü tədbirlərində iştirak etmək üçün Türkiyədə səfərdə olan Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 1-ci müavini Valeh Hacıyev səfər çərçivəsində İzmit Bələdiyyəsinin sədr
müavini İbrahim Bulutla görüşüb.
Görüşdə, Türkiyə Azərbaycan Dərnəklər Federasiyasının (TADEF) sədri, Kocaeli Azərbaycan Heydər
Əliyev Kültür Evinin rəhbəri Bilal Dündar və İdarə Heyətinin üzvləri, Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin deputatı Məlahət İbrahimqızı, Nəsimi rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Gülarə
Verdiyeva, Milli Məclisin keçmiş üzvü, yazıçı Sabir Rüstəmxanlı iştirak edib.
Görüşdə ikitərəfli maraq kəsb edən məsələlər ətrafında geniş müzakirələr aparılıb. V. Hacıyev İzmit
Bələdiyyəsinə Kocaelidə fəaliyyət göstərən TADEF-in fəaliyyətinə, Kocaelidə təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrə göstərdiyi qayğıya, o cümlədən, 2015-ci ildə Xocalıda qətlə yetirilənlərin xatirəsinə ucaldılmış
Xocalı abidəsinin inşası və açılış mərasimində iştirak etdiyinə görə minnətdarlığını bildirib. V.Hacıyev Dövlət
Komitəsi ilə İzmit bələdiyyəsinin Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması, qondarma erməni soyqırımı
iddalarına qarşı mübarizə ilə bağlı birgə layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində səylərin artırılmasının
vacibliyini qeyd edib.
İ.Bulut Azərbaycan nümayəndə heyətini Kocaelidə görməkdən məmnun olduğunu bildirib, qeyd
olunan sahələrdə əməkdaşlığın bundan sonra da davam etdiriləcəyini diqqətə çatdırıb.
27 fevral 2017
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Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Tbilisidə etiraz aksiyası keçirilib
"Borçalı-İrəli" İctimai Birliyinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Gürcüstanın paytaxtı Tbilisidə Xocalı
soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar yürüş-aksiya təşkil edilib. Aksiya iştirakçıları Rustaveli
metrostansiyasının qarşısından başlayaraq Gürcüstan parlamentinin Tbilisidəki binasının qarşısınadək yürüş
edib. Yürüş boyu “Qarabağa azadlıq”, “Xocalıya ədalət”, “Gürcüstanın və Azərbaycanın torpaqları azad
olunsun” kimi şüarlar səsləndirilib, Azərbaycan və Gürcüstan bayraqları dalğalanıb.
"Borçalı-İrəli" İctimai Birliyi tərəfindən Xocalı soyqırımının tanıtımı və təbliğatı üçün gürcü dilində
cap etdirilən 5 min ədəd buklet yolboyu Tbilsi sakinlərinə və qonaqlarına paylanılıb. Yürüş parlamentin
qarşısında Xocalı qurbanlarının əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başa çatıb.
Aksiyada Gürcüstan parlamentinin deputatı Azər Süleymanov, Gürcüstan Azərbaycanlı
Hüquqşünaslar Assosiasiyasının sədri Əli Bədirov, Gürcüstan Azərbaycanlıları Milli Konqresinin sədri Əli
Babayev, İ.Javaxişivili adına Tbilisi Dövlət Universitetinin Azərbaycan otağının koordinatoru Leyla
Əmrahova, fəal gənclər, tələbələr və KİV nümayəndələri iştirak edib.
"Borçalı-İrəli" İctimai Birliyinin sədri Məhəbbət İmanov mediyaya açıqlama verərək bildirib ki,
aksiyanın keçirilməsində məqsəd əsrin ən dəhşətli soyqırımı olan Xocalını qətliamını gürcü ictimayyətinə,
gürcü gənclərinə və paytaxt sakinlərinə çatdırmaqdır. “Tədbirdə beynəlxalq hüquq təşkilatlarını Xocalı
soyqırımına hüquqi qiymət verməyə çağırdıq, Gürcüstan və Azərbaycanın işğal olunan torpaqlarının azad
olunmasını tələb etdik” – deyə M.İmanov bildirib.
Aksiya iştirakçıları sonda NATO və Avropa İttifaqının Gürcüstandakı İnformasiya Mərkəzinə,
Gürcüstan Qızıl Xaç Komitəsinə müraciət təqdim ediblər.
Yürüş-aksiya Gürcüstan mediasında geniş işıqlandırılıb.
27 fevral 2017
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Amsterdamda Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı
mitinq keçirib
Amsterdamda Kral Sarayının qarşısındakı Dam meydanında Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin
təşkilatçılığı ilə Xocalı soyqırımının 25 ildönümü ilə bağlı etiraz mitinqi keçirilib. Mitinqdə Avropanın bir çox
ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri, tələbələr, türk icmasının
təmsilçiləri iştirak edib.
Mitinqdə “Xocalıya ədalət!”, “Qarabağ Azərbaycanındır”, “Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından
çıx”, “Ya Qarabağ, ya ölüm”, “Qarabağ bizimdir, bizim olacaq” şüarları səsləndirilib. Avropanın müxtəlif
ölkələrindən gələn Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri ingilis, holland, italyan, fransız, rus dillərində
çıxış edərək bildiriblər ki, Xocalı soyqırımı bütövlükdə insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir və bu cinayəti
törədənlər ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməlidir. Mitinq iştirakçıları Ermənistanın ölkəmizə qarşı
təcavüzünə son qoyulmasını, Xocalı soyqırımına beynəlxalq birlik tərəfindən ədalətli siyasi-hüquqi qiymət
verilməsini, xalqımızın məruz qaldığı terror və soyqırım aktları törədənlərin cəzalandırılmasını tələb ediblər.
Soydaşlarımız Avropanın bəzi siyasi dairələrinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ikili standartlarla
yanaşdığını təəssüf hissi ilə qeyd ediblər. Ermənistanın hazırkı rəhbərliyinin azərbaycanlılara qarşı aparılan
hərbi əməliyyatların bilavasitə təşkilatçısı olduğu vurğulanan mitinqdə “Bəs hanı beynəlxalq hüquq?”,
“Haradadır həqiqət və ədalət?” kimi şüarlar səsləndirilib.
Qeyd edilib ki, BMT-nin 4 qətnaməsinə hələ də riayət olunmayıb. Halbuki, Avropa dövlətləri
istədikləri zaman hər hansı qətnamələrin qısa müddətdə həyata keçirilməsinə nail ola bilirlər.
Mitinqdə çıxış edən türk icmasının nümayəndəsi daim Azərbaycanla olduqlarını və həmişə ölkəmizi
dəstəkləyəcəklərini bildirib.
Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədri Natiq Bağırov öz çıxışında bütün dünya
azərbaycanlılarının Xocalıya ədalət tələb etdiyini və cinayətkarların qanun qarşısında cavab verəcəklərinə
inandığınıvurğulayıb. Almaniya “Xəzər” Cəmiyyətinin sədri Etibar Qəniyev bildirib ki, Xocalı qırğınının
“soyqırımı” kimi tanınmasına nail olmaq üçün hər bir soydaşımız öz ücünü və imkanlarının səfərbər etməlidir.
O, faciənin 2-ci ildönümüilə əlaqədar bütün Avropa ölkələrində belə aksiyaların keçirildiyini vurğulayıb.
Xocalı soyqırımının Avropanın 10 ölkəsində artıq tanındığını və digər ölkələrdə, xüsusilə də Almaniyada
siyasi qiymət verilməsinə və tanınmasına çalışdıqlarını diqqətə çatdırıb.
Ukrayna Azərbaycanlılar Birləşmiş Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev Son illər Azərbaycan diaspor
təşkilatlarının fəallaşmasının Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına təkan verəcəyini,
cinayətkarların öz cəzalarını alacağına əminliyini bildirib. O qeyd edib ki, Xocalı soyqırmının bilavasitə
təşkilatçıları hazırda Ermənistan rəhbərliyində və siyasi elitasında təmsil olunur.
Finlandiya Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay qeyd edib ki, dünyanın hansı
ölkəsində olmağımızdan asılı olmayaraq Xocalı soyqırımının anım günündə bir yerdə olmaq hər bir
azərbaycanlının borcudur. “Biz birlikdə səsimizi qaldıraraq “Xocalıya ədalət” kampaniyasına qoşulur və
torpaqlarımızın azad olunmasını tələb edirik. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Samirə Patzer
bildirib ki, bu il Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü Avropanın bütün ölkələrində silsilə tədbir və aksiyalarla
qeyd olunub.
Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü İosif Şaqal Xocalı soyqırmının insanlığa
qarşı cinayət olduğunu qeyd edib. “Bu gün Azərbaycan bayraqları Amsterdamda dalğalanır, dünən həmin
bayraqlar Tel-Əvivdə dalğalanırdı. Amma bu gün Azərbaycanın matəm günüdür. Bu günlərdə Azərbaycan
bayrağı dünyanın bütün ölkələrində dalğalanır. 25 il əvvəl baş verən hadisələr unudulmamalıdır. Bu hadisələr
insanlığa qarşı cinayətdir, uşaqları, qadınları, qocaları amansızcasına qətlə yetiriblər. Belə mitinqlər
beynəlxalq komissiya yarananadək davam etməlidir. Beynəlxalq komissiya yaradılmalı müdafiəsiz dinc
insanları qətlə yetirənlər cəzalandırılmalıdır. Nə qədər belə komissiya yaranmayıb həqiqət üzə çıxmayacaq,
provokasiyalar, spekulyasiyalar davam edəcək. Xocalı qurbanlarının xatirəsi daim yaşayır. 25 il keçməsinə
baxmayaraq bu gün onların xatirəsi dünyanın bütün ölkələrində yad edilir”-deyə İosif Şaqal bildirib.
Mitinq təşkilatçıları turistlərə və yerli əhaliyə Xocalı soyqırımı ilə bağlı bukletləri paylayaraq faciə
haqqında məlumat veriblər.
27 fevral 2017
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Xocalı qurbanları Parisdə yad edilib
“Azərbaycan Evi” təşkilatı Fransasnın paytaxtı Parisdə fəaliyyət göstrərən Azərbaycan Mədəniyyət
Mərkəzində Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar uşaqlar iştirakı ilə “Sülh üçün rəsm çəkək” adlı tədbir
təşkil edib.
Tədbiri “Azərbaycan Evi”nin sədri Mirvari Fətəliyeva açaraq məhz bu günlərə təsadüf edən təşkilatın
yarana tarixindən bəhs edib. Bildirib ki, “Azərbaycan Evi”ni 25 il əvvəl 1992-ci il fevralın 24-də Ramiz
Abutalıbov və Timurçin Hacıbəyli təsis edib. O, həyata keçirdikləri tədbirlərdən söz açaraq Fransada doğulub
böyüyən gənc nəsilə xüsusi diqqət göstərdiklərini və bu gənclərə tarixi həqiqətlərin çatdırılmasının vacibliyini
vurgulayıb. Mirvari Fətəliyeva Xocalı qətliamınin tarixi barədə danişaraq, bu faciənin hər bir azərbaycanlının
yaddaşında silinməz izlər buraxdığını bidirib. O, uşaqlar arasında keçirilən rəsm müsabiqəsinin Xocalı
soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunduğunu deyib.
Daha sonra söz Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov çıxış edərək bildirib ki, tariximizin
qanlı səhifəsi olan Xocalı soyqırımını, tariximizi, şəhidlərimizin qəhrəmanlığını vətəndən uzaqda yaşayan
uşaqlar heç vaxt unutmamalıdırlar. Səfir bu baxımdan belə tədbirlərin təşkilinin böyük əhəmiyyəti olduğunu
qeyd edib.
Tədbirdə istirak edən əməkdar rəssam Əsmər Nərimanbəyova və rəssam Nigar Nərimanbəyova
uşaqlara Xocalı və sülh mövzusu ilə bağlı rəsmlər çəkilməsində öz məsləhətlərini verib. Uşaqların çəkdiyi
rəsmlər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində sərgilənib.
27 fevral 2017
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Nyu Yorkda Xocalı soyqırımının qurbanları anılıb
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları
Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi və BMT-nin
baş qərargahı qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər.
Nyu-York Azərbaycan-Amerika Qadın Cəmiyyəti və Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının birgə
təşkil etdiyi aksiyada Azərbaycan həqiqətlərinin əks olunduğu plakatlar, şəkillər nümayiş etdirilib, şüarlar
səslənib və Xocalı soyqırımı haqqında ətraflı məlumatın əks olunduğu vərəqələr yerli əhaliyə paylanılıb.
Nyu-York Azərbaycan Evində isə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsi anılıb. Tədbirdə
Azərbaycanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyinin rəhbəri, səfir Yaşar Əliyevin, nümayəndəliyin əməkdaşları,
Azərbaycanın ABŞ-dakı səfirliyinin təmsilçiləri, Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərən müxtəlif icmaların
nümayəndələri – Türkiyə Amerika Dərnəkləri Federasiyasında Hayal Erdoğan, yəhudi icmasından Yakov Abr
amov və Pinkhas Avshalumov, Cefri Verbax və Nyu Yorkda yaşayan soydaşlarımız iştirak edib.
Tədbiri giriş sözü ilə Azərbaycan Evinin rəhbəri Minəvvər Vahabova açaraq Xocalı faciəsinin heç
zaman unudulmaması üçün həmvətənlərimizin bir olmasının vacibliyini söyləyib. Səfir Yaşar Əliyev də öz
çıxışında şəhidlərin Vətən uğrunda canlarından keçməsini Azərbaycan tarixində qürur səhifəsi adlandırıb.
Tədbirin sonunda Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə “Xocalıya ədalət” kampaniyası çərçivəsində litvalı
rejissor Andreas Broksanın çəkdiyi "Sonsuz dəhliz" (Endless corridor) sənədli filmi nümayiş etdirilib.
27 fevral 2017
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İzmirin Karabağlar rayonunda Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə abidə ucaldılıb
Türkiyənin İzmir şəhərinin Karabağlar rayonu ərazisində yerləşən “Azərbaycan–Qarabağ–Xocalı”
Parkında Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış abidənin açılışı olub.
Açılış mərasimində rəsmi şəxslər, Azərbaycan və Türkiyədən millət vəkilləri, tanınmış ziyalılar, İzmir
ictimaiyyətinin görkəmli nümayəndələri, bu bölgədə yaşayan və işləyən Azərbaycan vətəndaşları, Karabağlar
rayonunun sakinləri, QHT və KİV təmsilçiləri iştirak ediblər.
Əvvəlcə Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib. Şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir
dəqiqəlik sükutla yad ediləndən sonra Xocalı soyqırımının dəhşətlərini əks etdirən film nümayiş olunub.
Açılışdan əvvəl “Azərbaycan–Qarabağ–Xocalı” Parkında keçirilən toplantıda Azərbaycanın İstanbuldakı baş
konsulu Məsim Hacıyev, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, Milli
Məclisin deputatları Aydın Hüseynov və Qənirə Paşayeva, Türkiyə Böyük Millət Məclisinin deputatı Sadettin
Bayır, Karabağlar rayon bələdiyyəsinin sədri Muhittin Selvitopu və başqaları çıxış ediblər. Çıxışlarda Xocalı
soyqırımının səbəbləri, bu cinayəti törədən erməni vandalların iyrənc məqsədləri, bu faciənin dünya birliyi
tərəfindən soyqırımı aktı kimi tanınması istiqamətində görülən işlərin vəziyyəti və qarşıda duran vəzifələrdən
bəhs olunub. Natiqlər işğal altındakı Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi, o cümlədən Heydər Əliyev
Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
təbliğat kampaniyası çərçivəsində görülən işlərə töhfə verməyin yollarından danışıblar. Əminliklə ifadə olunub
ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə günbəgün qüdrətlənən Azərbaycan Ordusu düşməni yerinə oturtmaq
üçün bütün imkanlara malikdir.
İştirakçılar abidənin önünə qərənfillər düzüb, soyqırımı qurbanlarının ruhuna dualar oxuyublar.
Mərasimdən əvvəl Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə Karabağlar rayon bələdiyyəsinin sədri Muhittin
Selvitopu arasında görüş olub. Görüşdə Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafı və perspektivləri
yüksək qiymətləndirilib. Vurğulanıb ki, bölgədə sülhə və əmin-amanlığa zəmin yaradan Azərbaycan-Türkiyə
qardaşlığı bundan sonra da əzmlə qorunacaqdır.
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Hollandiyada diaspor təşkilatları Xocalı qurbanlarının xatirəsini anıb
Niderlandda fəaliyyət göstərən beş diaspora təşkilatı - "Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar
Birliyi, "Odlar Yurdu" Cəmiyyəti, Niderland Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyi, "Vahid, Bölünməz və
Demokratik Azərbaycan Uğrunda Birlik" Cəmiyyəti və Avropa Azərbaycan Dostları Mərkəzinin birgə
hazırladığı “Yaşamaq üçün doğulmuşdular!” adlı bədii kompozisiyanın təqdimatı fevralın 26-da ölkənin ikinci
böyük şəhəri olan Haaqada baş tutub.
Tədbirə Azərbaycan Niderland Türkiyə Kültür Dərnəyinin təşəbbüsü ilə Haaqada Xocalı qurbanlarının
əziz xatirəsinə qoyulmuş Monumenti ziyarət etməklə start verilib. Daha sonra Valliant teatr binasında
“Yaşamaq üçün doğulmuşdular!” kompozisiyası tamaşaçılara təqdim edilib. Tədbirin aparıcıları yazıçıjurnalist Elnaz Ağaxan və Aydəmir Çətin Xocalı soyqırımı haqqında qısa məlumat verdikdən sonra faciə
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib, Azərbaycan Respublikasının və Niderland Krallığının
Dövlət Himnləri səsləndirilib. Uşaqların Azərbaycan dilində oxuduğu “Lay-lay Xocalım!” və Holland dilində
“Nooit meer oorlog!” (“Heç bir zaman müharibə olmasın!”) şeirlərinin ardınca "Odlar Yurdu" Cəmiyyətinin
sədri Firəngiz Bağırovanın “Bir gecənin sirri” adlı hekayəsi əsasında hazırlanmış səhnəcik nümayiş etdirilib.
Anım tədbirində iştirak edən Xocalı faciəsinin şahidi, anasını o qanlı gecədə itirmiş yazıçı-jurnalist,
“Erməni Təcavüzünün Tanıdılması” İctimai Birliyinin sədri Səriyyə Müslümqızı aci xatirələrini bölüşüb.
Sonra S.Müslümqızının xatirələri əsasında hazırlanmış “Onlar heç vaxt böyüməyəcəklər” adlı sənədli film
nümayiş etdirilib.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən səfirliyinin müvəqqəti
işlər vəkili Aliyə Ağazadə, gecənin təşkilatçıları olan cəmiyyətlətin rəhbərləri çıxış ediblər. Avropa
Azərbaycan Dostları Mərkəzinin sədri Leyla Babayeva çıxışında Xocalı faciəsinin 25 illiyi ilə əlaqədar
rəhbərlik etdiyi təşkilatın 2017-ci ili “Xocalı ili” elan etdiyini və həyata keçiriləcək bütün layihələrin Xocalı
faciəsinə həsr olunacağını bildirib. Şəxəşənda diaspor rəhbəri İlhan Aşkının məhkəmə işinə toxunan
L.Babayeva bütün azərbaycanlıların və diaspora təşkilatlarının ermənilər tərəfindən məhkəməyə verilən İlhan
Aşkına dəstək olduqlarını və haqq işində onu yalnız buraxmayacaqlarını bildirib.
Sonda Xocalı soyqırımı ilə bağlı ölkənin dövlət və hökumət orqanlarına, beynəlxalq təşkilatlara və
yerli ictimaiyyətə ünvanlanan qətnamə qəbul edilib.
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Kopenhagendə Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları Xocalı soyqırımı ilə bağlı
etiraz aksiyası keçirib
Xocalı soyqırımını dünya ictimaiyyətinə tanıtmaq və soyqırımı aktı kimi qəbul etdirmək məqsədilə
“Vətən” Cəmiyyəti Danimarkanın paytaxtı Kopenhagenin mərkəzi meydanın etiraz mitinqi təşkil edib.
Faciənin 25-ci ildönümünə həsr olunan aksiyada Türkiyənin Danimarkadakı səfiri Mehmet Dönmez,
Azərbaycan, türk, türkmən və digər icmaların rəhbərləri, media nümayəndələri iştirak edib.
Azərbaycan himninin səslənməsi və soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad
edilməsindən sonra cəmiyyətin sədri Səfər Sadiqi aksiyanın məqsədi və əhəmiyyəti barədə danışıb. Qeyd edib
ki, Xocalı soyqırımından 25 il keçməsinə baxmayaraq, beynəlxalq təşkilatlar hələ də bu faciəyə siyasihüquqi qiymət verməyib. Səfər Sadiqi dünya ictimaiyyətini Xocalı soyqırımına laqeyd qalmamağa çağırıb,
kütləvi qırğını törədənlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını tələb edib. Səfir Mehmet Dönmez isə çıxış edərək
Xocalı faciəsini insanlığa qarşı törədilmiş cinayət kimi qiymətləndirib.
Aksiyada şəhər sakinlərinə və qonaqlara Xocalı soyqırımı, Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən
müxtəlif dillərdə bukletlər paylanılıb.
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Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı İsveç Parlamentinin qarşısında aksiya keçirilib
İsveçdə yaşayan azərbaycanlı, türk və türkmən icmalarının üzvləri fevralın 25-də Xocalı soyqırımının
25-ci ildönümü ilə bağlı Stokholmun Mynttorget meydanında (İsveç parlamentinin qarşısında) aksiya
keçiriblər.
Aksiyada iştirak edənlər 25 il əvvəl törədilən Xocalı soyqırımında şəhid olanların xatirəsini bir
dəqiqəlik sükutla yad ediblər. Sonra Azərbaycanın dövlət himni səsləndirilib.
Tədbirdə İsveç və ingilis dillərində “Xocalı unudulmaz”, “Qarabağ Azərbaycanındır”, “Xocalıya
ədalət” kimi şüarlar səsləndirilib.
Aksiyada çıxış edənlər Xocalı soyqırımı barədə yerli ictimaiyyəti ətraflı məlumatlandıraraq bildiriblər
ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni silahlı birləşmələri Azərbaycanın bu şəhərini
mühasirəyə alaraq, yerli sakinləri yalnız azərbaycanlı olduqları üçün kütləvi qirğına məruz qoyublar. Xocalı
soyqırımı nəticəsində 63-ü uşaq, 106-sı qadın, 70-i qoca olmaqla, 613 dinc sakinin qətlə yetirildiyi, 8 ailənin
tamamilə məhv edildiyi, 1275 nəfərin əsir götürüldüyü İsveç ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılıb.
Natiqlər qeyd ediblər ki, Xocalı qətliamı bütövlükdə insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir və bu
cinayəti törədənlər ədalət mühakiməsi qarşısında cavab verməlidirlər. Avropa dövlətlərini ikili standartlara
görə qınayan aksiya iştirakçıları beynəlxalq birliyi Xocalı soyqırımına siyasi-hüquqi qiymət verməyə
çağırıblar. Avropanın bəzi dairələrinin uydurma “Erməni soyqırımı” məsələsindən siyasi alət kimi istifadə
etdiklərini bildirən natiqlər həmin dairələrin Xocalı soyqırımına və Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə ikili
standartlar mövqeyindən yanaşdığını təəssüf hissi ilə qeyd ediblər. Ermənistanın hazırkı rəhbərliyinin
azərbaycanlılara qarşı aparılan hərbi əməliyyatların bilavasitə iştirakçısı olduğu vurğulanan mitinqdə “Bəs
hanı beynəlxalq hüquq?”, “Haradadır həqiqət və ədalət?” kimi şüarlar səsləndirilib.
Sonda İsveçin Baş nazirinə, habelə Krallığın parlamentində (Riksdaqda) təmsil olunan bütün siyasi
partiyaların rəhbərlərinə aksiya iştirakçıları tərəfindən rəsmi bəyanat qəbul olunub. Bəyanatda Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən Xocalı sakinlərinə qarşı inanılmaz vəhşiliklərin törədildiyi, öldürülmüş insanların
bəzilərinin dərilərinin soyulduğu, başlarının kəsildiyi, cansız bədənlərin isə eybəcər hala salındığı bildirilib.
Sənəddə, habelə Xocalı qətliamından sonra Ermənistan silahlı qüvvələrinin beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərini kobudcasına pozaraq işğalçı siyasətlərini davam etdirdiyi, müstəqil Azərbaycanın 20 faiz ərazisini
zəbt etdiyini və nəticədə 1 milyondan çox insanın qaçqın və məcburi köçkün halına düşdüyü diqqətə çatdırılır.
Eyni zamanda, azərbaycanlılara məxsus maddi və mənəvi abidələrin bu günün İŞİD terrorçularından
fərqlənməyən Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən darmadağın edildiyi də bəyanatda öz əksini tapıb. Bu
məsələdə haqqın və hüququn Azərbaycan tərəfində olduğu deyilən sənəddə BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822,
853, 874, 884 saylı qətnamələri, “The Human Rights Watch”, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi və bir sıra
başqa beynəlxalq institutların da Xocalı soyqırımı ilə bağlı qətnamələri və bəyanatları xüsusilə qeyd olunub.
Aksiya Azərbaycanın İsveçdəki səfirliyinin dəstəyi ilə keçirilib.
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Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin təskilatciligi ilə Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunmus
tədbir kecirilib
Almaniyanın Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin təskilatciligi
ilə Xocali faciəsinin 25-ci ildönümünə həsr olunmus tədbir kecirilib.
Tədbirdə Azərbaycanın Almaniya Federativ Respublikasındakı Səfirliyinin müşaviri Almaz
Məmmadov, Səfirliyin 1-ci katibi Rüfət Həmidov, Xristian Demokrat Partiyasının Maqdeburq üzrə rəhbəri
Hubert Salzborn, Xocalı soyqırımı haqqında kitabın müəllifi Rolf Kunş, Əcnəbilər İttifaqının prezidenti
Kristof Blau, şəhər bələdiyyəsinin nümayəndələri və müxtəlif icmaların rəhbərləri iştirak edib.
Alman-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Yaşar Niftəliyev qonaqları salamladıqdan sonra Rolf
Kunsch və Almaz Məmmədov çıxış edərək Azərbaycan həqiqətləri, Xocalı soyqırımı ilə bağlı iştirakçılara
ətraflı məlumat veriblər. “Xocalı” kitabının müəllifi Rolf Kunş bildirib ki, 1992-ci il fevralın 26-da Xocalıda
baş verənlər, həmin gecə şəhərin dinc azərbaycanlı sakinlərinin vəhşiliklə kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi
insanlığa qarşı cinayətdir və bu qətliamı törədənlər cəzasız qalmamalıdır.
27 fevral 2017

88

Yaxın Şərq ölkələrinin indiki və sabiq xarici işlər nazirləri V Qlobal Bakı Forumunda
bir araya gələcək
Yaxın Şərq ölkələrinin indiki və sabiq xarici işlər nazirləri V Qlobal Bakı Forumunda bir araya gələcək.
Tədbirdə Liviyanin xarici işlər naziri Mohamed Əl Dayri, Misirin sabiq xarici işlər naziri və Ərəb Liqasının
Baş katibi olmuş Əmr Musa, Türkiyə xarici siyasət idarəsinin keçmiş rəhbəri Hikmət Çətin və ilk dəfə
forumda təmsil olunan İran İslam Respublikasının sabiq xarici işlər naziri Mənuçöhr Mottaki iştirak edəcək.
Dipolomatlar forum çərçivəsində beynəlxalq münasibətlərin gələcəyini, bu münasibətlərin nizama
salınnasında zəruri olan ittifaqların qurulmasını, terrorizmlə mübarizənin yollarını, transatlantik münasibətlərin
gələcəyini, ekstremizm və populizmin beynəlxalq təhlükəsizliyə qarşı təhdidlərini müzakirə edəcək, qlobal
problemlərin həll yolları barədə təkliflərini səsləndirəcəklər.
V Qlobal Bakı Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə martın 16-17-də keçiriləcək.
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin V Qurultayı keçirilib
Fevral ayının 27-də Nider land Krallığının Amsterdam şəhərində Avropa Azərbaycanlıları
Konqresinin (AAK) V Qurultayı keçirilib. Qurultayda Avropanın 27 ölkəsindən 91 nümayəndə qatılıb.
Qurultayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov və
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Nazim İbrahimov da iştirak edib.
Qurultayı AAK-ın prezidenti Samira Patzer-İsmailova giriş sözü ilə açdıqdan sonra Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycanın Dövlət Himni səsləndirildikdən sonra
Qurultay öz işinə başlayıb. Azərbaycan Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin V Qurultayının iştirakçılarına
müraciətini oxuyub. Müraciətdə Prezident İlham Əliyev Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin növbəti
qurultayının təbrik edib, onlara fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Dövlətimizin başçısının müraciətində
bildirilib ki, müasir dövrdə qələbələr təkcə hərb yolu ilə deyil, həm də siyasi-intellektual vasitələrlə təmin
edilir. Bu sahədə vacib resurslardan biri də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və onların yaratdıqları
təşkilatlardır.
Bu baxımdan Azərbaycan diasporu öz fəaliyyətini daha da genişləndirməli, işlərin koordinasiyasını və
dost ölkələrin oxşar təşkilatları ilə əlaqələrini gücləndirməlidir. Diaspor nümayəndələri ölkəmizlə bağlı
məlumatları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətləri Avropa ictimaiyyətinə daha çevik və dolğun
çatdırmalı, mədəniyyətimizin təbliği istiqamətində yeni metod və vasitələrdən səmərəli istifadə etməlidirlər.
Sonra Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış edərək AAK-ın
fəaliyyəti barədə fikirlərini bildirib, qurultayın işinə uğurlar arzulayıb.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla
əlaqələrin qurulmasının, diasporun formalaşdırılmasının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə
çevrildiyini bildirən Prezidentin köməkçisi deyib: “Prezident İlham Əliyev Ümummilli Liderin siyasətini
uğurla davam etdirərək diasporumuzun təşkilatlanması, inkişafı, Azərbaycan ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi
üçün daim yüksək diqqət və qayğı göstərir. Azərbaycan dövləti xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman
dayaq olub və bundan sonra da dəstəyini əsirgəməyəcək. Eyni zamanda, xaricdəki həmvətənlərimizin
yaşadıqları ölkələrdə cəmiyyətə inteqrasiya etməsi, ictimai rəyə təsir imkanlarına malik olması bizim üçün
əhəmiyyətli və vacib məsələdir”.
Sonra Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 dekabr 2016-cı il tarixli Sərəncamı ilə yüksək dövlət
təltiflərinə və fəxri adlara layiq görülmüş AAK üzvlərinə mükafatlar təqdim olunub. Qurultayın işçi
orqanlarının tərkibi seçildikdən sonra AAK-ın prezidenti Samira Patzer-İsmailova hesabat məruzəsi ilə çıxış
edərək təşkilatın fəaliyyəti, əldə etdiyi uğurlar, qarşılaşdığı çətinliklər barədə geniş məlumat verib. Daha sonra
Mandat Komissiyasının hesabatı dinlənilib. Belarus Azərbayca İcmaları Konqresinin sədri Natiq Bağırov,
Niderland Krallığı Nord Holland əyalətnin millət vəkili Songül Akkaya, Finlandiya Azərbaycalıları Qadınlar
Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev,
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin vitse-prezidenti Əlizaman Hüseynov, Danimarka Vətən Cəmiyyətinin
sədri Səfər Sadiqi və digərləri çıxış edərək AAK-ın fəaliyyəti barədə fikirlərini və təkliflərini səsləndiriblər.
Qeyd olunub ki, AAK-ın fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi üçün fəaliyyət proqramı hazırlanmalı və həyata
keçirilməlidir.
Sonra qurultayın qətnaməsi müzakirə və təsdiq edilib, AAK-a yeni üzvlər qəbul olunub. Qurultay
iştirakçıları eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımnını 25-ci
ildöünümü ilə bağlı bəyanat mətnini müzakirə edərək qəbul ediblər. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi V
Qurultayı iştirakçılarının Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti qəbul olunub.
Toplatının yekununda AAK-ın rəhbər orqanlarına seçkilər keçirilib, İcraiyyə Komitəsinin yeni tərkibi təsdiq
olunub.
Samira Patzer-İsmailova Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri prezidenti seçilib. Benilüks
Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Sahil Qasımov Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti, iş adamı
Füzuli Məmmədov birinci vitse-prezidenti seçilib. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresinin sədri
Rövşən Tağıyev, Estoniya parlamentinin sabiq deputatı Eldar Əfəndiyev, Alman Azərbaycan Mədəniyyət
Cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyev, Rusiya “OTDO” hüquq firmasının sədri Samir Məmmədov təşkilatın
vitse-prezidentləri seçiliblər.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi xəttə uyğun olaraq Prezident İlham Əliyevin diaspor quruculuğu işinə
xüsusi diqqət və qayğı göstərdiyini qeyd edib. O, AAK-ın ən fəal diaspor təşkilatlarından biri olduğunu, qısa
vaxt ərzində uğurlu bir yol qət etdiyini vurğulayıb.
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Dövlət Komitəsinin sədri AAK-ın daha güclü bir quruma çevrilməsi üçün bütün üzv təşkilatların fəal
işləməli olduğunu vurğulayıb. O, təşkilatın fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqinin zərurliyini diqqətə
çatdırıb. N.İbrahimov bildirib ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Avropa Azərbaycanlıları Konqresinə hər
zaman olduğu kimi bundan sonra dəstək göstərəcək.
Dövlət Komitəsinin sədri Avropada Azərbaycan həqiqətlrinin yerli ictimaiyyətə çatdırılması, kütləvi
informasiya vasitələri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatında
daha fəal iştirakının təmin olunması üçün AAK-ın yeni rəhbərliyinin fəal işləməli olduğunu bildirib.
N.İbrahimov AAK-ın rəhbər strukturlarına seçilmiş şəxslərə və bütün təşkilat üzvlərinə gələcək
fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb.
28 fevral 2017
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Almaniyanın Hannover şəhərində Xocalı qurbanları yad edilib
Fevralın 26-da Almaniyanın Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən “Bakı” AlmanAzərbaycan Cəmiyyəti Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə əlaqədar “Qan yaddaşımız – Xocalı” adlı anım
mərasimi keçirib. Tədbirdə Hannoverdə yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı, türk, rus icamalarının
nümayəndələri və almanlar iştirak edib.
Mərasim Azərbaycan Dövlət Himinin oxunması və şəhidlərin ruhunun bir dəqiqəlik sükutla anılması
ilə başlayıb. “Bakı” Cəmiyyətinin üzvləri, gənc soydaşlarımız, Azərbaycandan olan qonaqlar çıxış edərək
Xocalı faciəsi ilə bağlı məlumat veriblər. Qeyd olunub ki, Xocalı qətliamının soyqırımı kimi tanınması, qəbul
edilməsi üçün xaricdə yaşayan soydaşlarımızın, əsasən də gənclərin üzərinə böyük vəzifə və məsuliyyət düşür.
Onlar bu istiqamətdə görülən işlərdə daha fəal olmalı, Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə, beynəlxalq aləmdə
yalan təbliğatına qarşı etiraz səsini qaldırmalı və mübarizə aparmalıdır. Çıxış edənlər Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini, Xocalı soyqırımına ədalətli
hüquqi qiymətin verilməsini tələb ediblər.
Tədbirdə soyqırımın dəhşətlərini əks etdirən sənədli film nümayiş etdirilib, Azərbaycan və alman
dilində kitablar, bukletlər sərgilənib.
28 fevral 2017
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İsveçrədə Xocalı soyqırımı haqqında film və tamaşa nümayiş olunub
Fevralın 12-də Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyinin dəstəyi və “Azərbaycanın dostları” diaspor
qurumunun təşkilatçılığı ilə Bazel şəhərində “Xocalıya ədalət!” devizi altında anım tədbiri keçirilib.
Tədbir zamanı iştirakçılara Azərbaycan barədə geniş məlumat verilib, müxtəlif videoçarxlar, o
cümlədən Xocalı soyqırımından bəhs edən film nümayiş etdirilib. Bundan əlavə, İtaliyada yaşayan
azərbaycanlı xoreoqraf Mais Nuriyevin rəhbərliyi ilə fəaliyyət göstərən qrupun ifasında Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsinə hazırlanmış tamaşa göstərilib.
28 fevral 2017
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Macarıstan mətbuatı Xocalı soyqırımından yazıb
Macarıstan-Azərbaycan Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə Xocalı soyqırımının 25 illik ildönümü ilə
əlaqədar olaraq yerli mətbuatda həm macar, həm ingilis dillərində məlumat xarakterli bir sıra materiallar dərc
edilib. Məlumatlar yerli ictimaiyyətin gündəlik ən çox müraciət etdiyi “alfahir.hu”, “dailynewshungary.hu”,
“os.mti.hu” xəbər portallarında yerləşdirilib.
Məqalələrdə Qarabağın Azərbaycanın əzəli, tarixi torpaqları olması və Ermənistan ordusunun işğalı
nəticəsində yaranmış vəziyyət əksini tapıb. Macar cəmiyyətinə 25 il öncə Qarabağın Xocalı şəhərində dinc
azərbaycanlıların işğalçı Ermənistan ordusu tərəfindən xüsusi amansızlıqla qətlə yetirilməsi və faciənin
Meksika, Pakistan, Bosniya və Hersoqovina, Çex Respubikası, Cibuti parlamentləri və ABŞ-ın 22 ştatı
tərəfindən rəsmi olaraq soyqırımı kimi qəbul edilməsi haqqında geniş məlumat verilib. Xüsusilə BMT-nin,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının və Avropa Birliyi Parlamentinin Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğalını
qınayan qətnamələrin mövcudluğu vurğulanıb.
Xocalı haqqında yazıların birində hər il olduğu kimi ənənəvi olaraq Macarıstan parlamentində çoxsaylı
millət vəkilləri ilə təmsil olunan və Azərbaycana da xüsusi simpatiyası ilə seçilən Jobbik Partiyasının Xocalı
soyqırımını insanlığa qarşı cinayət kimi qınaması və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tezliklə sülh yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinin vacibliyini bildirdiyi qeyd edilib.
01 mart 2017
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Sankt-Peterburqda Xocalı faciəsinin qurbanları anılıb
Rusiyanın Sankt-Peterburq şəhərindəki Azərbaycan diasporu Xocalı soyqırımının 25 illiyi ilə əlaqədar
anım gecəsi keçirib. Tədbir Lensovet adına Mədəniyyət Mərkəzində Sankt-Peterburq Azərbaycanlılarının
Milli Mədəni Muxtariyyətinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının SanktPeterburqdakı Baş konsulu Sultan Qasımov, Milli Məclisin nümayəndəsi Aydın Cəfərov, şəhər ictimaiyyətinin
nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak edib.
Soyqırımı qurbanlarının bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsindən sonra Azərbaycan tarixinin XX əsrdə
ən faciəli səhifəsi haqqında film nümayiş etdirilib.
Sankt-Peterburq qubernatorunun müşaviri, Azərbaycanlılarının Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri
Vaqif Məmişov çıxış edərək Qarabağda şəhid olan insanların Vətəni müdafiə etdiyini bildirib. “Onlar
Azərbaycanın gələcəyi naminə öz canından keçib. Biz azərbaycanlılar üçün orada yaşananlara biganə deyilik.”
Çıxış edənlər tarixdə baş verən faciələr – Xatın və Holokost kimi Xocalı soyqırımına da ədalətli
qiymətin verilməsini tələb ediblər.
01 mart 2017
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Adanada Xocalı qurbanlarının xatirəsinə həsr olunmuş konfrans keçirilib
Türkiyənin Adana şəhərində səfərdə olan Azərbaycan nümayəndə heyəti Xocalı soyqırımının 25-ci
ildönümü ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə iştirak edib, Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Hüseyn Sözlü ilə
görüşüb.
Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsi, Adana Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi, Adana Qardaş
Kültür Dərnəkləri Topluluğunun və Adana Kent Konseyinin birgə təşkilatçılığı Xocalı soyqırımına həsr
olunmuş konfransdan əvvəl iştirakçılar Xocalı soyqırımını əks etdirən fotosərgi ilə tanış olublar. İki ölkənin
dövlət himnlərinin səsləndirilməsindən sonra Xocalıda şəhid olanların əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad
edilib.
Konfransı giriş sözü ilə açan Adana Azərbaycan Kültür Dərnəyinin sədri Yaqub Bulut 25 il əvvəl
Xocalıda baş verənlər barədə konfrans iştirakçılarına geniş məlumat verib. Y.Bulut Adana Böyükşəhər
Bələdiyyəsinin sədri Hüseyn Sözlüyə konfransın təşkilində göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlığını bildirib.
Sonra Xocalı soyqırımdan bəhs edən film nümayiş etdiriib, simfonik kvartetin ifasinda dünya
bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib.
Konfransda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, Adana
Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Hüseyn Sözlü, Azərbaycan Türk Qadinlar Birliyinin rəhbəri Tənzilə
Rüstəmxanlı, yazıçı Sabir Rüstəmxanlı çıxış edərək Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatıdırılması məqsədilə hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində olduğu kimi, Türkiyədə də bir sıra
tədbirlərin keçirilir və faciənin soyqırımı kimi tanıdılmasında belə tədbirlər böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd
olunub ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal altında saxlanılmasına, Xocalı soyqırımının günahkarlarının
hələ də cəzasız qalmasına dünya ictimaiyyətinin biganə münasibətinin təəssüf doğurur. Əsl soyqırıma
türklərin, azərbaycanlıların məruz qaldığını qeyd edən çıxışçılar dünya dövlətlərini ikili standartlardan
çəkinməyə və Xocalıda baş verənlərə laqeyd münasibət göstərməməyə, faciəyə ədalətli siyasi və hüquqi
qiymət verməyə çağırıblar.
Konfransda Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsinin sədri Hüseyn Sözlüyə Azərbaycanın dərdinə şərik
olaraq, Xocalı həqiqətlərinin təbliği ilə bağlı keçirilən tədbirlərə göstərdiyi dəstəyə görə minnətdarlıq ifadə
olunub.
Tədbirdə Adana Çukurova Dövlət Konservatoriyasının professoru, Adana Azərbaycan Kültür və
Həmrəylik Dərnəyinin sədr müavini Cahangir Novruzov, Türkiyədə fəaliyyət göstərən digər azərbaycanlı
ziyalılar, Azərbaycan və Türkiyə KİV-lərinin, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak edib.
Sonda şəhər bələdiyyəsi tərəfindən qonaqlara plaket təqdim edilib.
Səfər çərçivəsində Böyükşəhər Bələdiyyəsində keçirilmiş görüşdə isə Adana bələdiyyəsi ilə Dövlət
Komitəsi arasında əməkdaşlıq məsələləri və onun perspektivləri müzakirə edilib. Qeyd olunub ki, əlaqələr
bundan sonra da davam etdiriləcək.
01 mart 2017
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İstanbulda Xocalı soyqırımı mövzusunda panel müzakirələr aparılıb
İstanbul Böyükşəhər Bələdiyyəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Topkapı Türk Dünyası Kültür Evləri
və İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin (İSTAD) birgə təşkilatçılığı ilə İstanbul
şəhərində yerləşən Topkapı Türk Dünyası Kültür Evlərində Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümünə həsr
edilmiş "Xocalı: Əsrin soyqırımı" adlı panel müzakirələr və fotosərgi təşkil edilib.
Xocalı faciəsi və onun ağır nəticələrindən bəhs edən filmin nümayişindən sonra Topkapı Türk
Dünyası Kültür Evlərinin İnzibati İşlər müdiri Saleh Doğan çıxış edərək Xocalı soyqırım qurbanlarının
xatirəsinin hər il yad edildiyini, Azərbaycanın kədərinə və sevincinə şərik olduqlarını qeyd edib. Tədbirdə
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi, işğal edilmiş torpaqların qeyd-şərtsiz qaytarılması tələb
ediib.
Azərbaycanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun Konsulu Yadulla Paşayev Türkiyənin Xocalı faciəsini
daim diqqət mərkəzində saxlayan Topkapı Türk Dünyası Kültür Evləri, QHT və diaspor təşkilatlarına təşəkkür
edib. O, 613 insanın xüsusi vəhşiliklə öldürüldüyü Xocalı qırğınının unudulmaması və gələcək nəsillərin
bundan müəyyən nəticələr çıxarmasının vacibliyinə diqqət çəkib.
İSTAD sədri Səfər Qaraqoyunlu çıxışında 25 il keçməsinə baxmayaraq, dünya ictimaiyyəti və insan
hüquq və azadlıqları ilə məşğul olan beynəlxalq təsistların Xocalı faciəsinin canlı şahidləri olduğu halda,
soyqırımı kimi tanımamasının təəssüf doğurduğunu qeyd edib.
Türkiyənin Yıldız Texnik Universitetinin professoru Adil Allahverdiyev, Xocalı qırğınının tarixdə
yalnız Azərbaycanın deyil, bütün insanlıq tarixinin qara səhifələrindən biri, eyni zamanda azərbaycanlıların
qəhrəmanlıq səlnaməsinin yazıldığı gün kimi qalacağı deyib. Xocalı faciəsinin soyqırımı kimi tanınması, işğal
edilən Azərbaycan torpaqlarının və faciə vaxtında əsir götürülmüş azərbaycanlılarının geri qaytarılması
məqsədlə başladılan kampaniyaya dəstəyin artırılmasının vacibliyi qeyd edildi.
Kazım Karabekirin qızı Timsal Karabekir çıxış edərək dəhşətlərinə görə ikinci belə soyqırımı
olmadığını qeyd edərək, bənzər faciənin öz torpaqların yaşadıqlarını deyib. Timsal Karabekir, Kazım
Karabekir'in Alaca qırğını haqqında xatirələrini bölüşüb. Gənc qızların öldürülüb, ciyərlərinin divarlara
asıldığını dilə gətirən Karabəkir, atasının, "Allah, mənim gözümün gördüklərini, dünya üzərində heç bir gözə
göstərməsin" sözünü xatırladıb.
Yazıçı-tədqiqatçı, Azərbaycan Təhsil və Kültür Dərnəyinin sədri Aygün Həsənoğlu isə çıxışında
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının təşəbbüsü ilə Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində əsir düşmüş və girov götürülmüş azərbaycanlıların Azərbaycana təhvil
verilməsi ilə bağlı "Ermənistan, əsir və girovları geri qaytar!" adlı təbliğat kampaniyasının və kampaniya
çərçivəsində müxtəlif tədbirlərin keçirilməsinin planlaşdırıldığını qeyd edib.
Sonra tədbir iştirakçıları Xocalı faciəsini əks etdirən fotosərgi ilə tanış olublar.
03 mart 2017
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi
Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov: "Azərbaycan dövləti
xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman dayaq olub və bundan sonra da dəstəyini əsirgəməyəcək"
"...Müasir dövrdə qələbələr tək hərb yolu ilə deyil, həm də siyasi-intellektual vasitələrlə təmin edilir.
Bu sahədə malik olduğumuz vacib resurslardan biri də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və onların
yaratdıqları təşkilatlardır. Ona görə də Azərbaycan diasporu, o cümlədən Avropadakı icmalar öz fəaliyyətini
daha da genişləndirməli, işlərin koordinasiyasını və dost ölkələrin analoji təşkilatları ilə əlaqələrini
gücləndirməlidirlər. Diaspor nümayəndələri ölkəmizlə bağlı məlumatların, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
həqiqətlərin Avropa ictimaiyyətinə daha çevik və dolğun çatdırılması, mədəniyyətimizin təbliği və başqa
istiqamətlərdə yeni metod və vasitələrdən səmərəli istifadə etməlidirlər". Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin V qurultayının iştirakçılarına müraciətində deyib.
Dövlət başçısının müraciətində qeyd olunur ki, hazırda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında ədalətli həllinə nail olmaq qarşımızda duran ən mühüm
ümummilli vəzifədir. Bu günlərdə biz erməni işğalçılarının törətdiyi Xocalı soyqırımının iyirmi beşinci
ildönümü ilə bağlı faciə qurbanlarının xatirəsini bir daha dərin hörmətlə yad edirik. Vaxtilə bu qanlı aksiyanı
həyata keçirənlər Azərbaycan xalqını sarsıtmaq və mübarizədən çəkindirmək məqsədi güdürdülər. Lakin
əminliklə demək olar ki, düşmən öz istəyinə nail ola bilmədi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımız öz qəddini düzəltdi, daxili potensialına güvənərək güclü və müasir
dövlət qurdu. Ötən ilin aprelində Ermənistanın cəbhə xəttindəki təxribatlarına ordumuzun layiqli cavab
verməsi və torpaqlarımızın bir hissəsinin azad edilməsi əyani şəkildə göstərdi ki, Azərbaycan öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməyə tam qadirdir. Avropa Azərbaycanlıları V qurultaylarını keçirdilər Ötən illərin
təcrübəsi bir daha göstərdi ki, Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasəti tam özünü doğrultdu. Bura
beynəlxalq səviyyəli mötəbər məclislərdə dövlət başçısının cəsarətli çıxışlarını da əlavə etsək, onda ölkəmizin
yüksək reytinq qazanmasının təsadüfi olmadığı bir daha üzə çıxacaq. Təbii ki, bura diaspor təşkilatlarının son
illər kifayət qədər aktivləşməsi faktorunu da əlavə etmək olar. Bunu bu yaxınlarda Niderland Krallığının
Amsterdam şəhərində keçirilən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) V qurultayı da təsdiqlədi.
Məlum olduğu kimi, qurultayda Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli
Həsənov və Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov da iştirak edib.
Qurultayı AAK-in prezidenti Samira Patzer-İsmayılova giriş sözü ilə açdıqdan sonra Xocalı soyqırımı
qurbanlarının xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə
köməkçisi Əli Həsənov dövlət başçısının müraciətini qurultay iştirakçılarına çatdırandan sonra qeyd edib ki,
Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla
əlaqələrin qurulması, diasporun formalaşdırılması dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilib:
"Prezident İlham Əliyev ümummilli liderin siyasətini uğurla davam etdirərək diasporumuzun təşkilatlanması,
inkişafı, Azərbaycan ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün daim yüksək diqqət və qayğı göstərir. Azərbaycan
dövləti xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman dayaq olub və bundan sonra da dəstəyini əsirgəməyəcək.
Eyni zamanda xaricdəki həmvətənlərimizin yaşadıqları ölkələrdə cəmiyyətə inteqrasiya etməsi, ictimai rəyə
təsir imkanlarına malik olması bizim üçün əhəmiyyətli və vacib məsələdir". Qurultayda Azərbaycan
Prezidentinin 28 dekabr 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə yüksək dövlət təltiflərinə və fəxri adlara layiq görülən
AAK üzvlərinə mükafatlar təqdim olunub. AAK prezidenti Samira Patzer-İsmayılova hesabat məruzəsi ilə
çıxış edib. Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədri Natiq Bağırov, Niderland Krallığı Nord Holland
əyalətinin millət vəkili Songül Akkaya, Finlandiya Azərbaycanlıları Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay,
Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin vitse-prezidenti Əlizaman Hüseynov, Danimarka Vətən Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqli və
digərləri söz alaraq AAK-ın fəaliyyəti və görüləsi işlər barədə öz fikirlərini bildiriblər. Qurultayda ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı bəyanatın mətni,
habelə qurultay iştirakçılarının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti qəbul olunub.
Qurultaya Avropanın 27 ölkəsindən 91 nümayəndə qatılıb. Mötəbər tədbirdə daha bir diqqət çəkən
məqam Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun çıxışı olub. Natiq AAK-ın ən fəal
diaspor təşkilatlarından biri olduğunu, qısa vaxt ərzində uğurlu bir yol qət etdiyini vurğulayıb. Komitə sədri
eyni zamanda təşkilatın fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.
Nazim İbrahimov qurultay iştirakçılarının nəzərinə onu da çatdırıb ki, Diasporlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsi Avropa Azərbaycanlıları Konqresinə hər zaman olduğu kimi bundan sonra da dəstək göstərəcək.
Soydaşlarımız Amsterdama toplaşdılar Hər il olduğu kimi, bu dəfə də Xocalı soyqırımının növbəti ildönümü
həm ölkəmizdə, həm də xaricdə yad olundu.
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25 il bundan öncə ermənilərin insanlığa sığmayan vəhşiliklər törətməsi, dinc əhalini, qadınları,
kişiləri, uşaqları, ahılları ən ağlasığmaz üsullarla qətlə yetirməsi şübhəsiz ki, tarixin ləkəli səhifələrindən biri
kimi yaddaşlarda qalacaq. Erməni vandalizmini bütün dünyaya çatdırmaq üçün artıq neçə illərdir ki,
Azərbaycan dövləti, Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi, xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatlar, habelə
soydaşlarımız geniş təbliğat işləri aparırlar. Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü ilə bağlı belə bir etiraz
aksiyalarından biri Amsterdamda Kral Sarayının qarşısındakı Dam meydanında keçirilib.
Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə, həmin tədbirdə
Avropanın bir çox ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri,
tələbələr, türk icmasının təmsilçiləri iştirak ediblər. Aksiyada "Xocalıya ədalət!", "Qarabağ Azərbaycanındır!",
"Ermənistan Azərbaycan torpaqlarından çıx!", "Ya Qarabağ, ya ölüm!" və digər şüarlar səsləndirilib. Diaspor
təşkilatlarının rəhbərləri ingilis, holland, italyan, fransız və rus dillərində çıxış edərək bildiriblər ki, Xocalı
soyqırımı bütövlükdə insanlığa qarşı törədilmiş cinayətdir və bu cinayəti həyata keçirənlər ədalət mühakiməsi
qarşısında cavab verməlidirlər.
Aksiya iştirakçıları Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə son qoyulmasına, Xocalı soyqırımına
beynəlxalq birlik tərəfindən ədalətli siyasi-hüquqi qiymət verilməsini, xalqımızın məruz qaldığı terror və
soyqırımı aktları törədənlərin cəzalandırılmasını tələb ediblər. Qeyd edilib ki, BMT-nin 4 qətnaməsinə hələ də
riayət olunmayıb. Halbuki, Avropa dövlətləri istədikləri zaman hər hansı qətnamənin qısa müddətdə icrasına
nail ola bilirlər. "Ədalət hökmən zəfər çalacaq" "Xocalıya ədalət!" kompaniyası çərçivəsində daha bir tədbir
İspaniyanın paytaxtı Madriddə keçirilib. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildən bəri dünyanın 40-dan çox ölkəsində həyata keçirilən "Xocalıya ədalət!"
kompaniyasının əsas məqsədi bu qanlı faciə ilə bağlı həqiqətləri beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır.
Kampaniyanın ideyası Leyla xanımın bu sözlərində əksini tapıb: "Gəlin birlikdə həqiqəti təşviq edək.
Sübut edək ki, ədalət hökmən zəfər çalacaq". Kampaniya ilk dəfə olaraq ayrı-ayrı insanların, ölkədəki
vətəndaş cəmiyyətinin və xaricdəki diaspor təşkilatlarının erməni tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərində
törədilmiş soyqırımı, Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən yürüdülən siyasətin faşist mahiyyəti barədə beynəlxalq
ictimaiyyətin məlumatının artırılmasına yönəlmiş sistemli maarifçilik və təbliğat işi aparılması üçün pərakəndə
səylərini birləşdirdi.
Bu gün onlarla ölkədə uğurla həyata keçirilən bu kampaniyaya 120 mindən çox insan və 115 təşkilat
qoşulub. Kampaniya çərçivəsində həyata keçirilən sərgilər, konfranslar, kütləvi aksiyalar sözsüz ki, Xocalı
soyqırımı barədə dünya ictimaiyyətini məlumatlandırmağa, erməni millətçiliyinin eybəcər simasını açıb
göstərməyə imkan verir. Səkkiz illik sanballı nəticələr göz önündədir: on ölkənin parlamenti və ABŞ-ın 20dən çox ştatının qanunvericilik orqanı Xocalı faciəsini soyqırım kimi tanıyıb. Faciənin 25-ci ildönüm
ərəfəsində isə ABŞ-ın İndiana ştatının qubernatoru Erik Holkomb xüsusi bəyannamə imzalayaraq 26 fevral
tarixini İndianada "Xocalını Anma Günü" elan edib.
Bu yaxınlarda Madriddə baş tutan və Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
təşəbbüsü ilə keçirilən "Xocalıya ədalət!" kampaniyası çərçivəsində litvalı rejissor Andreas Brokasın qətliam
qurbanlarına ithaf olunan və bir çox beynəlxalq mükafatlara layiq görülmüş "Sonsuz dəhliz" sənədli filminin
təqdimat mərasimi keçirilib. Ölkəmizin İspaniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu mərasimdə
sözügedən ölkədə fəaliyyət göstərən diplomatik korpusun rəhbərləri və əməkdaşları, dövlət rəsmiləri, konqres
və senatın üzvləri, Azərbaycan diasporunun və medianın nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbirə toplaşanlar
erməni vəhşiliyini bir daha pisləyib və faciəni bəşəriyyət üçün insanlığa sığmayan bir cinayət kimi
qiymətləndiriblər.
Ümumiyyətlə, Xocalı soyqırımının 25-ci ildönümü günlərində dünyanın bir çox ölkələrində
yaddaqalan tədbirlər keçirilib və Azərbaycan diasporunun nümayəndələri həmişəkindən daha çox aktivlik
göstəriblər. "Bakı platforması müsbət təşəbbüslərin irəli sürüldüyü məkandır" Oxuduğunuz bu fikir Bosniya və
Herseqovina Rəyasət Heyətinin sədri Mladen İvaniqə məxsusdur.
O, bu sözləri təsadüfi olaraq səsləndirməyib. Artıq Azərbaycanın paytaxtı beynəlxalq səviyyəli
mötəbər tədbirlərin keçirilməsi mərkəzinə çevrilib. Bu il martın 16-17-də Diasporlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəsi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək V Qlobal Bakı
Forumunda altı ölkənin dövlət başçısının, 50 ölkədən 200-dən çox qonağın iştirakı gözlənilir.
Bununla əlaqədar Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatında qeyd olunur ki, Yaxın Şərq
ölkələrinin indiki və sabiq xarici iş nazirləri qarşıdakı Forumda bir araya gələcək, terrorizmlə mübarizənin
yollarını müzakirə edəcəklər. Tədbirdə Liviyanın xarici işlər naziri Mohamed Əli Dayri, Misirin sabiq xarici
işlər naziri və Ərəb Liqasının baş katibi olmuş Əmr Musa, Türkiyə xarici siyasət idarəsinin keçmiş rəhbəri
Hikmət Çətin və ilk dəfə forumda təmsil olunacaq İranın sabiq xarici işlər naziri Mənuçöhr Mottaki iştirak
edəcəklər.
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Qlobal Bakı Forumunda Gürcüstan, Latviya, Makedoniya, Albaniya, Monteneqro və digər ölkələrin
fəaliyyətdə olan prezidentlərinin çıxışları planlaşdırılıb. Rusiyanın sabiq dövlət katibi, baş nazirin müavini
Gennadi Burbulis və Rusiya Xarici Kəşfiyyat Xidmətinin keçmiş direktoru, xarici işlər nazirinin keçmiş
müavini Vyaçeslav Trubnikovun da Foruma qatılacağı gözlənilir.
Xatırladaq ki, Diasporlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə martın 16-17-də keçiriləcək V Qlobal Bakı Forumunda dünyanı narahat edən
qlobal məsələlər, o cümlədən, transatlantik münasibətlərin gələcəyi, terrorizmlə mübarizə, beynəlxalq
münasibətlərdə Çinin rolu və s. məsələlər müzakirə olunacaq.
Paralel-2017-7 mart-№ 42.-S.9.
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Fransanın Arkaşon şəhərində Azərbaycan günlərinə start verilib
Fransanın Akiten bölgəsinin Arkaşon şəhər meriyası və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının
təşkilatçılığı, Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin və Paris Azərbaycan Evinin dəstəyi ilə Arkaşonda Novruz
bayramına həsr edilmiş "Azərbaycan günləri" çərçivəsində silsilə tədbirlər keçirilib.
Tədbirlər Arkaşon şəhərinin meri İv Fulon ilə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov,
Azərbaycanın Dostları Assosiyasiyasınin Prezidenti, Fransa parlamentinin üzvü Jan-Fransua Mansel və Paris
Azərbycan Evinin rəhbəri, Azərbaycanın Dostları Assosiyasiyasınin Baş katibi Mirvari Fətəliyevanın rəsmi
görüşləri ilə başlayıb.
Daha sonra şəhərin Konqreslər Sarayında 300-dən artıq şəhər sakini və bələdiyyə nümayəndəsinin
iştirakı ilə konfrans keçirilib. Azərbaycan mədəniyyətinə, tarixinə, turizminə həsr edilmiş qisa filmin nümayişi
ilə başlayan konfransda Elçin Əmirbəyov "Azərbaycan: ənənələr və müasirlik ölkəsi" mövzusunda çıxış edib.
Azərbaycanın tarixi, müstəqilliyi, siyasi-iqtisadi uğurları, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, Cənubi Qafqaz regionunda ölkənin rolu, Fransa-Azərbaycan münasibətləri mövzusuna toxunan
səfir iştirakçıların suallarını cavablandırıb.
Konfransdan sonra Bakı Media Mərkəzinin istehsal etdiyi 1919-cu ildə Paris Sulh konfransına
göndərilmiş Azərbaycan nümayəndə heyətinin keşməkeşli taleyindən bəhs edən sənədli film nümayiş etdirilib.
Daha sonra şəhərin Olimpiya teatrında Novruz bayramına, Bakı şəhərinin qədim və müasir
abidələrinə, ölkəmizin təbiətinə həsr edilmiş rəsm və fotosərgi nümayiş etdirilib. Sərginin açılışında şəhərin
meri İ. Fulon, J.F.Mansel, səfir Ə.Əmirbeyov çıxış edib. İ.Fulon 2015- ci ildə Azərbaycn etdiyi ilk səfəri
barədə danışıb, bu səfərin onda böyük təəssürat yaratdığını bildirib. O, Arkaşonda bir ay davam
edəcək Azərbaycan günlərinin şəhər sakinlərinə ölkənin mədəniyyəti haqqında dolğun məlumat verəcəyini
qeyd edib.
J.F Mansel Azərbaycanın təbliği ilə bağlı rəhbərlik etdiyi təşkilatın fəaliyyəti haqqında məlumat
verərək həyata keçirilən tədbirlərin Azərbaycanın zəngin mədəniyyəti və tarixinin tandilmasi üçün böyük
əhəmiyyət kəsb etdiyini deyib. O, tolerantlığın, multikulturalizmin beşiyi Azərbaycanı Fransada təbliğ etməklə
yanaşı, Assosiasiyanın fransızlar üçün Azərbaycana təşkil etdiyi tanışlıq səfərlərindən də bəhs edib.
Sərgidən sonra teatrın konsert salonunda Bakı Xoreoqrafiya Məktəbinin “Bakı ulduzları”
rəqs ansamblının konserti olub. Konsertə 1000-dən artıq tamaşaçı toplaşıb.
07 mart 2017
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Nijni Novqorodda soydaşımızın xatirəsinə mini-futbol turniri keçirilib
Rusiyanın Nijni Novqorod şəhərindəki “Dinamo” idman kompleksində Rusiya Federasiyasının
əməkdar bədən tərbiyəsi işçisi, ümumittifaq kateqoriyalı hakim, polis polkovniki, həmyerlimiz Eldar
İsmayılovun xatirəsinə mini-futbol turniri keçirilib. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) Nijni
Novqorod regional bölməsindən verilən məlumata görə, hər il təşkil edilən və hazırda səkkizinci dəfə keçirilən
idman tədbiri Rusiya Daxili İşlər Nazirliyi Nijni Novqorod vilayəti üzrə Baş idarəsi və ÜAK-ın Nijni
Novqorod regional bölməsinin təşkilatçılığı ilə ərsəyə gəlib.
Ənənəyə uyğun olaraq turnirə Eldar İsmayılovun dostları və həmkarları, onun yetirmələri, şəhər və
vilayətin Azərbaycan icmasının, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin nümayəndələri, eləcə də onun ailə
üzvləri qatılıb. Rusiya DİN Nijni Novqorod vilayəti üzrə Baş idarəsinin peşəkar hazırlıq şöbəsinin rəisi, polis
polkovniki Sergey Yakuşev qeyd edib ki, Eldar İsmayılov 30 ildən artıq SSRİ və Rusiya DİN orqanlarında
çalışıb, uzun illər ərzində Rusiya DİN Nijni Novqorod vilayəti üzrə Baş İdarəsi peşəkar hazırlıq şöbəsinə
rəhbərlik edib, şəxsi heyətin peşəkar hazırlıq səviyyəsinə böyük diqqət ayırıb. Eldarİsmayılov idmançı kimi 58
yaşınadək Rusiya DİN Nijni Novqorod vilayəti üzrə Baş idarəsinin qapıçısı olub, sağlamlığı, nikbinliyi və
idman hazırlığını uzun illər qoruyub saxlamaqla gənclərə nümunə olub.
ÜAK Nijni Novqorod regional bölməsinin icraçı direktoru Roman Ağayev turnirin təşkilatçıları və
iştirakçılarına minnətdarlığını ifadə edərək onlara bu idman hadisəsinə göstərdiyi maraq və diqqətinə görə
təşəkkür edib. Açılış mərasimində Eldar İsmayılovun övladları və həyat yoldaşı da çıxış edib.
E.İsmayılovun xatirəsinə həsr olunmuş hazırkı turnirdə 6 komanda iştirak edib. Polis orkestrinin
müşayiəti ilə futbol komandaları arasında püşkatma mərasimi keçirilib, oyunların ardıcıllığı müəyyənləşdirilib
və bununla da turnirə start verilib. İdman yarışmasının bütün qaliblərinə və turnirin ən yaxşı oyunçularına fəxri
fərmanlar, kuboklar və hədiyyələr təqdim edilib.
07 mart 2017
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Nazim İbrahimov: Qlobal Bakı Forumu Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında
əhəmiyyətli rola malikdir
Qlobal Bakı Forumu dünyanın demək olar ki, bütün dövlətlərindən siyasətçiləri, diplomatları birləşdirən
diskussiya və dialoq məkanıdır. Artıq məlumdur ki, bu diskussiyalara görkəmli dövlət xadimləri, tanınmış
siyasətçilər qoşulurlar. Ona görə də bu Forumun dövlətlərarası əməkdaşlığa, siyasi münasibətlərə konstruktiv
töhfə verdiyi, qarşılıqlı siyasi dialoq üçün əlverişli şərait yaratdığı şübhəsizdir.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a məxsusi müsahibəsində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim
İbrahimov deyib.
Nazim İbrahimov qeyd edib ki, ümumiyyətlə siyasi əməkdaşlıq müstəvisində keçirilən hər bir görüş
qarşılıqlı münasibətlərin, qlobal anlaşmaların inkişafına xidmət edir. Qlobal Bakı Forumu Azərbaycanın
ərazisində müxtəlif ölkələrin siyasi və dövlət xadimlərinin iştirakı ilə keçirildiyindən ölkəmizin digər
dövlətlərlə münasibətlərinə təbii ki, öz müsbət təsirini göstərir.
Komitə sədri bildirib ki, bu Forum müzakirə, dialoq xarakteri daşısa da, dünyanın qlobal məsələlərinin,
eləcə də regional problemlərin həllində müstəsna rol oynayır və bu da dövlətlərarası münasibətlərdə öz əksini
tapır. Bu, Azərbaycanın paytaxtında keçirilən artıq V forumdur və təcrübə göstərir ki, siyasi problemlərin
həllində, eləcə də bölgədə gedən proseslərə, regional münaqişələrin həllinə müsbət təsir baxımından çox
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Yəni, bu, o deməkdir ki, artıq Azərbaycanın özü dünyada gedən proseslərə və
dövlətlərarası münasibətlərə, həmçinin regional münaqişələrə xüsusi təsir göstərən məkana çevrilməkdədir.
Nazim İbrahimov vurğulayıb ki, Azərbaycan bu Forumun təşkilatçılarından olaraq ölkəmizlə, xüsusilə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin beynəlxalq səviyyədə qəbul
edilməsini qarşıya məqsəd qoyub. Qlobal Bakı Forumu artıq öz əhəmiyyətinə görə lokal və regional
münaqişələrin müzakirəsi çərçivəsindən çıxaraq bütün dünyada gedən proseslərə münasibət bildirən, qlobal
problemlərin həlli yollarının müzakirəsinə yol açan bir mərkəzə çevrilib. Amma təbii ki, Forumda müzakirəyə
çıxarılan məsələlər sırasında münaqişələr xüsusi yer tutur və bu müzakirələrdə Azərbaycanın dövlət və
hökumət nümayəndələri iştirak edir, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktları,
həqiqətləri, münaqişənin həlli yollarını göstərən arqumentləri iştirakçıların diqqətinə çatdırırlar. Çünki
Forumda iştirak edən çox nüfuzlu dövlət xadimləri, siyasətçilər, elm adamları, siyasi ekspertlərin əksəriyyəti
müasir dünya siyasətinin yönləndirilməsində, bir çox regional proseslərin qiymətləndirilməsində rolu olan
şəxslərdir. Bu insanlar öz nüfuzundan istifadə edərək beynəlxalq dairələrdə Azərbaycanın mənafeyini
qorumaq, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq imkanları olan ictimai-siyasi xadimlərdir. Bu mənada
hesab etmək olar ki, bu Forum Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğində və ölkəmizə yeni dostlar qazandırmaqda,
lobbi quruculuğunda əhəmiyyətli rola malikdir. Bir sözlə, Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycan həqiqətlərini
dünyaya çatdırmaq üçün çox əlverişli bir platforma yaradılıb.
AZƏRTAC, 07 mart 2017
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Azərbaycan diasporu Parisdə Ermənistan Prezidentinin Fransaya səfəri ilə bağlı
etiraz aksiyası keçirib
Azərbaycan diaspor təşkilatları Martın 8-də Parisin mərkəzində Trokadero meydanı "İnsan hüquqları
esplanad"ında Ermənistan prezidenti S.Sarkisyanın Fransaya səfəri ilə bağlı etiraz aksiyası keçirib
"Paris Azərbaycan Evi"nin təşkilatçılığı ilə keçirilən aksiyada Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı
soyqırımı zamanı qətlə yetirilmiş azərbaycanlıların xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Aksiya iştirakçıları
turistlərlə dolu meydanda Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində və onun ətrafındakı 7 rayonda Ermənistan
silahlı qüvvələrinin apardığı etnik təmizləmə siyasətindən, Xocalı soyqırımından danışıblar. Ermənistan
Prezidenti Serj Sarkisyanın Parisə səfərinə etiraz bildirilib, onun əlinin qana batdığı, günahsız qadınların,
uşaqların və qocaların qətlə yetirilməsinə birbaşa əmr verdiyi, münaqişə zamanı mülki şəxslər üçün humanitar
dəhlizin yaradılmadığı vurğulanıb. Ermənistan Prezidentinin mətbuatda Xocalı soyqırımının törədilməsinə əmr
verdiyini dəfələrlə təsdiqlədiyi bildirilib. Qeyd edilib ki, S.Sarkisyan beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab
verməlidir.Vurğulanıb ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi də Ermənistanın Avropa İnsan Hüquqları
Konvensiyasına riayət etmədiyini dəfələrlə vurğulayıb. Belə bir vəziyyətdə insan hüquqlarının beşiyi olan
Fransada Sarkisyan kimi qatillərə yer olmamalıdır. Ermənistan lobbisinin ölkəmiz əleyhinə saxta
informasiyalar yayması dayandırılmalıdır.
Aksiyada iştirak edən həmvətənlərimiz bir neçə dildə “Xocalıya ədalət!”, “Qarabağ
Azərbaycanındır!”, “Qarabağa azadlıq!”, “Qarabağ bizimdir, bizim olacaq!”, “Xocalı soyqırımını tanıyaq!”,
“Ermənistan torpaqlarımızı qeyri-qanuni olaraq zəbt edib”, “Ermənistan, Azərbaycan torpaqlarından çıx!”,
“Yalana yox deyək!”, “Sarkisyan terrorçudur!”, “ASALA terror təşkilatıdır!”, “Sarkisyan diktatordur!”,
“Ermənilər, yalanlara son qoyun!”, “Sarkisyan qatildir!”, “Sarkisyanın yeri məhkəmədir!” kimi şüarlar
səsləndiriblər. “Xocalı soyqırımında əli olan bir qatilin Avropaya gəlişi qəbuledilməzdir. Əgər Avropa
Sarkisyana qapı açırsa, onda orada ədalətdən danışmaq olmaz. Avropadan ədalətsizliyə son qoymağı tələb
edirik”, - deyə aksiya iştirakçıları bildiriliblər.
“Paris Azərbaycan Evi”nin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva aksiyada çıxış edərək Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlarının 20 faizini işğal etdiyini, BMT Təhlükəsizlik Şurasının, eləcə də digər nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların qətnamə və qərarlarına riayət etmədiyini, doğma yurdundan didərgin düşən bir milyondan çox
azərbaycanlının hüquqlarını pozduğunu diqqətə çatdırıb. M.Fətəliyeva Xocalı soyqırımının insanlığa qarşı
cinayət olduğunu və və bu soyqırımı törədənlərin beynəlxalq məhkəmə qarşısında cavab verməli olduğunu
bildirib. Fransız vəkil Olivye Pardo aksiyada iştirak edib və Xocalı soyqırımından danışaraq faciə zamanı
insanların etnik mənşəyinə görə öldürüldüklərini, bunun bəşəriyyətə qarşı cinayət olduğunu bildirib. Vəkil
Fransanın Xocalı soyqırımını tanıması üçün aksiya iştirakçılarını onunla bərabər mübarizə aparmağa səsləyib.
Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinin unudulmasının onların ikinci dəfə öldürülməsi demək olduğunu
bildirən vəkil iştirakçıları faciə zamanı qətlə yetirilənlərin xatirəsini əbədiləşdirməyə-soyqırımının tanınmasına
nail olmağa çağırıb. Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti, Fransa Milli Assambleyasının deputatı
Jan-Fransua Mansel də aksiya iştirakçılarına qoşulub.
Deputat qeyd edib ki, həqiqətlər olduğu kimi tanınmalıdır. Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi
Ermənistan tərəfindən işğal olunub. Nəticədə bir milyon azərbaycanlı doğma yurdundan didərgin düşüb və
səbirsizliklə öz evlərinə qayıdacaqları günü gözləyir. O, Xocalı qətliamının 25 illiyi ilə bağlı təşkil etdiyi
konfransda soyqırımı törədilən zaman 10 yaşı olan canlı şahidin çıxışından çox təsirləndiyini bildirib. Fransalı
deputat Sarkisyanın müsahibəsində Xocalı soyqırımında birbaşa əli olduğunu təsdiqlədiyini bir daha
xatırladıb. Aksiya zamanı müsahibə verən vəkil Olivye Pardo Xocalı soyqırımının tanınması üçün başlatdığı
petisiya barədə danışıb. O, Xocalı soyqırımında qətlə yetirilən 613 günahsız azərbaycanlının hansısa əməlinə
görə yox, azərbaycanlı olduqlarına görə öldürüldüklərini vurğulayıb və bunun bəşəriyyətə qarşı cinayət
olduğunu bildirib. J. F. Mansel deyib ki, o, Beynəlxalq Qadınlar Günündə azərbaycanlı qaçqın və məcburi
köçkün qadınların Fransa Prezidentinə məktub ünvanlamaq təşəbbüsünü alqışlayır. O bildirib: “Bu qaçqın
qadınlar Fransa Prezidentinə öz doğma yurdlarına, evlərinə, valideynlərinin yaşadıqları, uşaqlarını böyütmək
istədikləri məkana qayıtmaq arzularını çatdırıblar. Bu, onların fundamental hüquqlarıdır. Bu qadınların səsi
eşidilməlidir, amma təəssüf ki, onların səsi kifayət qədər eşidilmir. Məhz buna görə bu gün insan hüquqları
meydanına toplaşmağımız təsadüf deyil”.
08 mart 2017
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Bonnda almanların iştirakı ilə Azərbaycanı tanıtım tədbiri keçirilib
Bonnda almanların iştirakı ilə Azərbaycanı tanıtım tədbiri keçirilib. Alman-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Almaniyanın Bonn şəhərində Azərbaycanı tanıtım tədbiri keçirilib.
Tədbirdə əksəriyyəti alman olmaqla 100 nəfərədək qonaq iştirak edib. Onların arasında türk
diasporunun nümayəndələri, soydaşlarımız, istedadlı gənclər və alimlər olub. Almanca keçirilən tədbirdə
qonaqlara Azərbaycan haqqında, onun tarixi, mədəniyyəti, buradakı tolerantlıq ənənələri, Qarabağ həqiqətləri,
Xocalı soyqırımı haqqında geniş məlumat verilib. Çıxış edənlər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı Almaniyadan və digər Avropa dövlətlərindən ədalətli mövqe tələb edərək, Xocalını
soyqırımı kimi tanımağa və faciəyə beynəlxalq hüquqi qiymət verməyə çağırıblar.
Raynland-Pfalts əyaləti parlamentinin deputatı Rahim Şmidt, Almaniyada hüquq təhsili alan tələbələr
Gülnar Hacıyeva, Yavər Məmmədova, gənc həkim Emil Qəhrəmanov çıxış edərək Qarabağ həqiqətlərinin
dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması və işğal altında olan torpaqların geri qaytarılması istiqamətində
dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə dəstək olduqlarını bildiriblər. Tədbirdə eyni
zamanda Azərbaycanın milli adət-ənənələri, mədəniyyəti haqqında məlumat verilib, ölkəmizdə idmanın
inkişafından bəhs olunub.
Tədbirdə söz alan alman iştirakçılardan Günter Vaschke bir il yarım Azərbaycanda yaşaması və
ölkəmizlə bağlı maraqlı təəssüratlarını bölüşüb.
09 mart 2017
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Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert olan Farid Zakariyanın Qlobal Bakı Forumuna dair fiirləri
“Qlobal Bakı Forumu bütün dünyadan və regiondan olan insanların bir araya gələrək problemləri
müzakirə etməsi üçün unikal imkandır”. Bu fikirləri tanınmış amerikalı politoloq və jurnalist Farid Zakariya
bildirib. Farid Zakariya əlavə edib ki, bu cür şəxsi iştirak, dialoq və əməkdaşlıq vasitəsilə biz tez bir zamanda
daha mürəkkəb vəziyyətə gələn dünyanın problemlərini yoluna qoya bilərik.
Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert olan Farid Zakariya V Qlobal Bakı Forumunun “Transatlantik
əlaqələrin gələcəyi: Real siyasətə qayıdış” adlı paneldə çıxış edəcək. Panel müzakirələrdə Bolqarıstanın sabiq
Prezidenti Rosen Plevneliyev, İsrailin sabiq Baş naziri Ehud Barak, Latviyanın eks-prezidenti, Nizami
Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Frayberqanın çıxışları nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Hindistanda dünyaya gələn və ABŞ-da fəaliyyət göstərən müsəlman əsilli Farid
Zakariya beynəlxalq münasibətlərə dair bir neçə kitabın müəllifidir. O, CNN telekanalının aparıcısı və həftəlik
“Newsweek International” nəşrinin redaktorudur.
V Qlobal Bakı Forumu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə martın 16-17-də keçiriləcək.
13 mart 2017
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Parisdə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə dəstək aksiyası keçirilib
Avropada yaşayan azərbaycanlılar Prezident İlham Əliyevə dəstək nümayiş etdirmək məqsədilə 2017ci ilin martın 14-də Fransanın paytaxtı Parisin Joffre meydanında – Sülh divarının yaxınlığında aksiya keçirib.
Mitinqdə 400-dən çox həmvətənimiz iştirak edib.
Aksiyada “Paris Azərbaycan Evi”nin rəhbəri və Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının Baş katibi
Mirvari Fətəliyeva, Adela Naibova, Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti, Fransa Parlamentinin
üzvü Jan Fransua Mansel, Assosiasiyanın İdarə Heyətinin üzvləri Jerom Begən, Fransa Senatının üzvləri
Natali Qule, Andre Reyşar, diaspor fəalı Rza Zeyniyev və digəriləri çıxış edərək Prezident İlham Əliyevin
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində siyasətinə dəstək nümayiş etdirib,
Azərbaycan dövləti ilə həmrəy olduqlarını bildiriblər.
Mitinq iştirakçıları Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında Azərbaycanın regionda müstəqil siyasət
yürütdüyünü vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Azərbaycan güclü orduya, inkişaf edən iqtisadiyyata və yüksək
beynəlxalq nüfuza malik dövlətdir.
Aksiyada, həmçinin, beynəlxalq ictimaiyyətdən Ermənistanın təcavüzkar, işğalçı siyasətinə qarşı
qətiyyətli mövqe nümayiş etdirməyi, Xocalı soyqırımına hüquqi qiymət verməyi tələb olunub.
Mitinqdə iştirak edənlər bir milyondan çox həmvətənimizin məcburi köçkünə çevrilməsinə, Ermənistanın
təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşmüş azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması faktına
dünya ictimaiyyətinin, beynəlxalq təşkilatların laeyd münasibətinin ciddi narahatlıq doğurduğunu
vurğulayıblar.
Aksiyada həmçinin qeyd olunub ki, Azərbaycanın müstəlliyini tanıyan ikinci ölkə olan Fransa ilə
ikitərəfli əlaqələr yüksək səviyyədə inkişaf edir. Dövlət başçılarının, hökumət və parlament nümayəndələrinin
qarşılıqlı səfərləri, siyasi, iqtisadi və mədəni əlaqələrin inkişafı bu əməkdaşlığın daha da genişləndirildiyini
göstərir.
Əllərində Azərbaycan və Fransa bayraqları tutan mitinq iştirakçıları “Cənab Prezident biz sizi
dəstəkləyirik!”, "Ermənistan işğaldan və terrordan əl çək", "Biz torpaqlarımızı hökmən azad edəcəyik!",
"Xocalıya ədalət", "Xocalı soyqırımı insanlığa qarşı cinayətdir!", "Terrora və soyqırımına yox deyirik!" kimi
şüarlar səsləndirilib, plakatlar qaldırılıb.
Aksiyanın sonunda mitinq iştirakçılarının bəyanatı oxunub. Mitinq zamanı yerli sakinlərə və şəhərin
qonaqlarına Azərbaycan həqiqətlərini əks etdirən broşurlar paylanılıb.
Aksiya “Paris Azərbaycan Evi”nin təşkilatçılığı, eləcə də Nantda fəaliyyət göstərən Fransada
Azərbaycan Mədəniyət Assosiyası, Le Mans, Le Val, Anji şəhərlərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan
icmalarının təşkilati dəstəyi ilə baş tutub.
14 mart 2017

107

Martın 25-də Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, tanınmış pianoçu İslam Manafovun dahi
bəstəkar Frederik Şopenin əsərlərindən ibarət yeni albomunun Türkiyənin İstanbul şəhərində Cemal
Reşit Rey Konsert zalında təqdimatı keçiriləcək
Martın 25-də Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti, tanınmış pianoçu İslam Manafovun dahi
bəstəkar Frederik Şopenin əsərlərindən ibarət yeni albomunun Türkiyənin İstanbul şəhərində Cemal Reşit Rey
Konsert zalında təqdimatı keçiriləcək. 10 Qremmi mükafatı laureatı, əfsanəvi produsser Kristofer Alderin
rəhbərliyi ilə Almaniyanın Hannover şəhərindəki Bethoven zalında yazılmış CD-Albom artıq İsveçrə,
Avstriya, Almaniya və digər ölkələrdə satışa çıxarılıb. Soydaşımızın ifasında ərsəyə gəlmiş albomun Avropada
ilk tanıtım konserti Avstriyanın Vyana şəhərində, Motsartın yaşadığı evdə keçirilib. Diplomatların, musiqi
tənqidçilərinin, dünya şöhrətli musiqiçilərin dinlədiyi konsert anşlaqla keçib və dinləyicilərdə maraq yaradıb.
Lüksemburqda çap edilən “Pizzicato” jurnalı və Amerikanın Atlanta şəhərindəki musiqi tənqidçisi Fil Muz
soydaşımızın CD-Albomu haqqında yazaraq, onu yüksək qiymətləndiriblər.
“Pizzicato” jurnalı yazır: “Əsərlərin strukturu inanılmaz yaxşı düşünülüb. Şopenin ən çətin əsərlərindən
seçilmiş proqramın azərbaycanlı pianoçu İslam Manafov tərəfindən səsləndirilmiş yüksək səviyyədə ifası!
Düşünürəm ki, Manafov bu ilk CD-Albomunu gec yaşda yazdırsa da, bunu gözləməyə dəyərmiş. Şopenin
hüznlərini, uşaqsayağı sevinclərini özünəməxsus bir toxunuşla bizə çatdırır. Hər bir əsərin sonunda yaşanan
güclü duyğuları hiss etmək mümkündür. İslam Manafovun Şopenin musiqisindəki ifası davamlı böyüyərək
irəliləyir və Manafov ağlında düşündüyü böyük rəsmi bizlərə çox dəqiq çatdırır.
O, texnik pasajları elə bir asanlıqla çalır ki, ifasında sanki şəlalələrin səsini dinləyirsiniz. Manafovun
mükəmməl ifasını dinlədiyiniz zaman necə böyük bir müdrik şəxsiyyətlə qarşı-qarşıya olduğunuzu
anlayacaqsınız. Mütləq dinləyin!" Amerikalı musiqi tənqidçisi Fil Muz İslam Manafovun ifasını belə
xarakterizə edib: "Bu adam möhtəşəmdir! Onun yazdırdığı bu ilk CD-Albom Manafovun bütün dünyada daha
da tanınmasına səbəb olacaq. Manafov Şopenin bütün əsərlərində çox güclü hissiyyata sahibdir. Əsərlərin
mətnini çox gözəl anlayır və Şopenin güclü səs palitrasını öz ifası ilə ortaya çıxarır.
Onun poetik ifası Steinway-D instrumentində çox parlaq bir biçimdə duyulur və mən daha öncə Steinway
markalı royaldan bu böyüklükdə möhtəşəm səs çıxdığına şahid olmamışam!" Azərbaycanlı pianoçu İslam
Manafovun ifasında olan bu əsərlər Avropa və ABŞ-ın bir çox yerli radiolarında səsləndirilib. Albomu eyni
zamanda, iTunes, Spotify kimi onlayn platformalardan endirmək və dinləmək mümkündür. Qeyd edək ki,
Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti İslam Manafov uzun illərdir Türkiyədə yaşayır və işləyir.
14 mart 2017
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V Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində prezidentlərin iclası keçirilib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə bu gün işinə başlayan V Qlobal Bakı Forumu rəsmi açılış mərasimindən sonra “Beynəlxalq münasibətlərin
gələcəyi” mövzusunda iclasla davam edib. İclasda Latviya Prezidenti Raymonds Veyonis, Makedoniya
Prezidenti Giorgi İvanov, Albaniya Prezidenti Buyar Nişani, Monteneqro Prezidenti Filip Vuyanoviç,
Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili, Səudiyyə Ərəbistanı Şahzadəsi, Kral Faysal Araşdırma və İslami
Çalışmalar Mərkəzinin sədri Turki əl-Faysal iştirak ediblər. İclasın moderatoru olan Misirin İsgəndəriyyə
Kitabxanasının direktoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldin mühüm
məsələlərin müzakirə edildiyi Forumun əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb. Monteneqro Prezidenti Filip
Vuyanoviç müasir dövrdə elmi-texniki tərəqqi nəticəsində insanların bütün imkanlardan yararlanaraq daha
yaxşı yaşadıqlarını bildirib. Hazırda dünyanın bir sıra problemlərlə üzləşdiyini deyən Prezident Filip
Vuyanoviç qeyd edib ki, insanlıq terrorizm kimi ciddi bəla ilə üzləşib, günahsız insanların həyatına son
qoyulur. Aclıq və digər problemlər səbəbindən demokratiyaya ciddi zərbə vurulur. Bu problemlərin qarşısının
anılmasında beynəlxalq səviyyədə səylərin və güclərin birləşdirilməsinin əhəmiyyətini diqqətə çatdıran dövlət
başçısı bildirib ki, yalnız bu halda beynəlxalq münasibətlər daha yaxşı inkişaf edəcək. İnteqrasiya ümumi
rifahın inkişafına töhfə verir. Monteneqro da bu siyasəti əsas tutur və ümid edir ki, bölgə üçün yaxşı nümunə
olacaq.
Makedoniya Prezidenti George İvanov hazırkı dövrdə mövcud problemlərin dərindən öyrənilməsinin
gələcəyin daha dəqiq proqnozlaşdırılması baxımından önəmini vurğulayaraq bildirib: “Hazırkı dövr biz
insanlar üçün çox təhlükəlidir. Çünki biz terrorçuların olduğu dövrdə yaşayırıq. Bu insanlar yalan xəbərlər
yayır, geniş təbliğat işləri apararaq əhali arasında qorxu hissi yaradırlar. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu proses
hazırda ən yüksək səviyyəyə çatıb. Əslində, biz yeni dünyanın doğuluşu ərəfəsindəyik. Biz indiyədək qorxu ilə
yaşamışıq. Lakin bundan sonra ümidlə yanaşmalıyıq ki, yeni dünya doğulur”. Yeni dünya nizamının çoxqütblü
olacağını vurğulayan Makedoniya Prezidenti bildirib ki, vahid cəmiyyət, vahid mədəniyyət olmayacaq. Buna
görə də müxtəlif mədəniyyətlər və millərlər arasında dialoqu təşviq etməli, müxtəlifliyə hörmətlə
yanaşmalıyıq. Makedoniya da bu sahədə Azərbaycan kimi hərəkət edir və inteqrasiya yolunu seçib.
Albaniya Prezidenti Buyar Nişani bildirib ki, ölkəsi kiçik olsa da digər xalqların və ölkələrin inkişafına
da öz töhfəsini verib. Kommunizmin süqutundan sonra Albaniyanın sürətlə inkişaf etdiyini, etibarlı tərəfdaş
olduğunu deyən dövlət başçısı bildirib ki, yerləşdiyimiz region böyük imkanlar məkanıdır və bu imkanlardan
səmərəli istifadə edilməlidir: “Biz müharibələr, problemlərlə üzləşməyimiz baxmayaraq, yeni reallığa ayaq
uyduraraq, qarşılıqlı hörmət prinsipləri əsasında inkişaf edirik. Biz eyni regionda yaşadığımız üçün birgə
məqsədlərə nail olmağa çalışmalıyıq. Biz inanırıq ki, Avropaya inteqrasiya yeganə yoldur və bu istiqamətdə
çalışmalıyıq. Bizim üçün başqa alternativ yoxdur. Bu, bir prosesdir və müəyyən müddətdən sonra biz bu
ailənin üzvü olacağıq”. Albaniyanın zəngin təbii sərvətlərə, bol su ehtiyatlarına, yaxşı iqlimə və sahil zonasına
malik olduğunu vurğulayan Prezident Buyar Nişani bildirib ki, biz bu sərvətlərdən istifadə edə və qonşu
dövlətlərlə əməkdaşlığı dərinləşdirə bilərik. Sərmayədarları cəlb edə bilərik ki, layihələri uğurla icra edək. Biz
sülhü və sabitliyi təmin etmək və inkişaf etməkdə yaxşı nümunə olacağıq. Yaxşı liderlər bizim dünyanı daha
yaxşı dünyaya aparacaqlar, amma insanlarla açıq və səmimi münasibət lazımdır”. Son illər dünyada
gərginliklərin və münaqişələrin daha da artdığını qeyd edən Gürcüstan Prezidenti Giorgi Marqvelaşvili deyib
ki, otuz il əvvələ qayıtsaq və dünyanın gələcəyi barədə düşüncələrimizi xatırlasaq, o zaman düşüncələrimizin
daha nikbin olduğunu görərik: “Həmin dövrdə insanlar “soyuq müharibə”nin sonunda daha çox imkanların
yaranacağına, sülh və əməkdaşlığın dərinləşəcəyinə ümidləri böyük idi. Amma bu gün elə bir dünyanın
şahidiyik ki, bu dünyada terrorizm, qırğınlar, müharibələr baş verir”.
Gürcüstanın qlobal təhlükəsizlik və sabitlik prosesinin tərəfdaşı olduğunu diqqətə çatdıran Prezident
Giorgi Marqvelaşvili bildirib ki, biz beynəlxalq əməkdaşlığa inanırıq. Bu qloballaşan dünya sülhə və sabitliyə
gətirib çıxaracaq. Biz Əfqanıstanda və Afrikada sülhyaratma missiyalarında iştirak edirik. Bizim ölkə qlobal
təhlükəsizliyə töhfə versə də, özü bundan əziyyət çəkir. Prezident Giorgi Marqvelaşvili vurğulayıb ki,
Gürcüstan Azərbaycana və Türkiyəyə açıq tərəfdaşlıq təklif edir və gələcək inkişaf layihələrinə hazırdır.
“Təəssüf ki, biz təhlükəsiz və sabit dünyada yaşamırıq”, - deyən Latviya Prezidenti Raymonds Veyonis qeyd
tdib ki, hazırda davam edən münaqişələr, böhranlar nəticəsində beynəlxalq münasibətlər kəskin dəyişib.
Mövcud münaqişələrin beynəlxalq sülhə və sabitliyə ciddi təhlükə törətdiyini vurğulayan Raymond Veyonis
əlavə edib ki, biz beynəlxalq münasibətləri sabitləşdirmək üçün qlobal səviyyədə fəaliyyətlərin həyata
keçirilməsi baxımından ən uyğun platforma olan BMT-nin fəaliyyətini daha da təkmilləşdirməli və
gücləndirməli, onun dəyərini artırmalıyıq. BMT qlobal səviyyədə təhlükəsizlik və müdafiənin, iqtisadi və
sosial səviyyədə əməkdaşlığın, insan hüquqlarının təmin olunmasında mühüm rol oynayır.
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Avropanın təhlükəsizliklə bağlı problemlərdən sığortalanmadığını vurğulayan Latviya Prezidenti
bildirib ki, Avratlantik məkan da bir sıra problemlərlə üzləşir. Biz ekstremizmin, korrupsiyanın, insan
hüquqlarının pozulmasının ağır fəsadlarını görürük. Bu, xüsusilə Şimali Afrikada və Yaxın Şərqdə daha çox
baş verir. Münaqişələrin qısa müddətdə və ədalətli həlli ilə bağlı BMT-nin qətnamələrinin mümkün qədər tez
icra olunmasının vacibliyini bildirən Prezident Raymonds Veyonis deyib ki, Latviya münaqişələrin sülh,
beynəlxalq hüquq və dövlətlərin ərazi bütövlüyü prinsipləri əsasında həll olunmasını dəstəklədiyir.
“Münaqişələrin həlli Avropa üçün də çox vacibdir. Bunun üçün həm də güclü siyasi iradə də tələb olunur.
Hazırda dünyada baş verən böhranlar, xüsusilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ, Gürcüstan, Ukrayna
və Moldovadakı münaqişələr tezliklə sülh yolu ilə həll edilməlidir”.
Səudiyyə Ərəbistanı Şahzadəsi, Kral Faysal Araşdırma və İslami Çalışmalar Mərkəzinin sədri Turki
əl-Faysal isə bildirib ki, dünyada mövcud problemlər hazırda ciddi geosiyasi risklərə gətirib çıxarıb, yeni
böhranlar yaranır, gərginliklər daha da dərinləşir: “Bu, həm də o səbəbdən baş verir ki, mötəbər beynəlxalq
qurumlar öz vəzifələrini lazımınca yerinə yetirə bilmir. İkinci Dünya müharibəsinin qaliblərinin baxışı
dünyaya sülh gətirmək idi. Lakin risklərin qarşısının alınması üçün vaxtında və lazımi səviyyədə addımların
atılmaması ciddi problemlər doğurub. Qloballaşan dünyanın İkinci Dünya müharibəsi dövründəkindən çox
fərqli olmasına baxmayaraq, dünya hazırda “soyuq müharibə” illərində olduğu kimi idarə edilir”.
Turki əl-Faysal bildirib ki, Suriya böhranının, Fələstin probleminin, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinə baxmayaraq,
dünyanın aparıcı dövlətlərinin bu məsələlərin həllinə istəksiz və laqeyd yanaşmaları hazırkı ağır nəticələrə
gətirib çıxarıb: “Buna görə də dünyadan, xüsusən mötəbər beynəlxalq təşkilatlardan, o cümlədən BMT
Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi üzvündən yeni yanaşmalar tələb olunmalıdır. Çünki hazırkı format və
yanaşmalar dayanıqlı sülhün və asayişin bərqərar olması, yaşadığımız cəmiyyətlərin, bəşəriyyətin üzləşdiyi
çətinliklərin öhdəsindən gəlmək üçün kifayət etmir. Buna görə də BMT Təhlükəsizlik Şurasının beş daimi
üzvlərinin vəzifələrinə yenidən baxılmalıdır ki, onlar münaqişələrin həllinə nail ola bilsinlər. Bu baxımdan
dünya liderləri bir araya gəlməlidirlər. Biz hamımız eyni sivilizasiyada yaşayırıq. Ona görə də sivilizasiyaların
münaqişəsinə deyil, barışığına nail olmalı, yaşadığımız dünyanı daha da gözəlləşdirməliyik”.
Çıxışlardan sonra mövzu ətrafında müzakirələr aparılıb, auditoriyanın sualları cavablandırılıb.
Forum işini davam etdirir.
16 mart 2017
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Qlobal Bakı Forumunda "Transatlantik münasibətlərin gələcəyi" mövzusu müzakirə olunub
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra VikeFreyberqanın moderatorluğu ilə keçirilən iclasda müzakirə olunan mövzunun aktuallığı qeyd edilib.
İclasda Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plevneliyev, Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiç,
Ərəb Liqasının sabiq baş katibi Əmr Musa, Argentinanın sabiq vitse-prezidenti Culio Cezar Cobos, Ekvadorun
sabiq Prezidenti Rosalia Arteaga, “Ukrayna Üç Min” Fondunun prezidenti, Ukraynanın sabiq birinci xanımı
Katerina Yuşenko, ABŞ hökumətində baş məsləhətçi Edvard Lutvok iştirak ediblər.
Siyasi realizmə qarşı olduğunu bildirən Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plevneliev fikrincə,
siyasi realizm maraqlara xidmət edir, müharibələr yaradır: “İstərdim ki, siyasi realizm XX əsrdə qalsın və ona
qayıtmayaq, siyasi realizmdən nəticələr çıxaraq. Əgər dünyada dayanıqlı sülh varsa, təkcə böyük güclər deyil,
hamı nəzərə alınmalıdır, yəni böyük güclər başqaları üçün qərarlar verməməlidir. Bu baxımdan Avropa İttifaqı
gözəl təcrübədir və nadir sülh layihəsidir. Burada qərarların qəbulunda hamı iştirak edir. İstərdim ki, liderlər
maraqları dəstəkləməsinlər, diplomatiyanı üstün tutsunlar, nəinki silahları. Hazırda Avropa İttifaqında 11
böhran var. İnsanlar siyasətçilərin bu böhranları həll etməsini gözləyirlər. Bolqarıstan mənim üçün o zaman
güclü ola bilər ki, Avropa İttifaqı güclü olsun. Biz, eyni zamanda, transatlantik əlaqələri saxlamağı
çalışmalıyıq. Bu baxımdan NATO-nun fəaliyyətini vurğulamaq olar. Biz bu təşkilatın gücünü dəstəkləyirik.
Habelə sərbəst qlobal ticarət üçün şərait yaradılmalıdır.”.
Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadic qeyd edib ki, maraqlara əsaslanan siyasi realizmdə dəyərlər,
prinsiplər nəzərə alınmır: “Beynəlxalq arenada populizm, demokratik cəmiyyətlərdə problem və münaqişələr,
bir çox ölkələrdə siyasi böhranlar mövcuddur. Bu cür vəziyyətdə əsl siyasət önə çıxmalıdır. Biz əgər siyasi
relizmə qayıtsaq çox böyük çətinliklərlə üzləşəcəyik. Bu gün bir çox insanlar siyasəti təqsirləndirir, siyasi
təcrübəsi olmadan arenalarda çıxış edirlər. Belə təcrübələrin vaxtı keçib. Biz bu arenada öz imkanlarımızı,
eləcə də dünyadakı münaqişələri həll etmək iqtidarında olduğumuzu göstərməliyik. Yeni dünya asayişinin
bərpa olunması vaxtıdır. Biz, həmçinin miqrasiya, iqtisadi təhlükəsizlik məsələləri, mədəniyyət sahəsində rast
gəlinən çətinliklərlə məşğul olmalıyıq”.
Ərəb Liqasının sabiq Baş katibi Əmir Musanın fikrincə, siyasi realizmdə beynəlxalq standartlara
hörmət yoxdur, şəxsi maraqlar var, habelə super qüvvələr öz siyasətlərini müəyyənləşdirməyiblər: “Müəyyən
dəyişiklər olsa, da azdır. Dünyada yoxsulluq, korrupsiya problemləri narahatlıq doğurur. BMT-nin fəaliyyəti
isə sanki medalın iki tərəfidir. Məsələn, bu qurumun UNESKO, FAO təşkilatlarının fəaliyyəti uğurludur, lakin
təhlükəsizlik məsələsi medalın qara tərəfidir. Ən pis isə böyük qüvvələrin problemləri idarə etmək cəhdləridir.
Təəssüf ki, köhnə quruluş hələ də mövcuddur”.
Argentinanın sabiq vitse-prezidenti Julio Cezar Cobos Azərbaycan kimi gözəl ölkənin ev sahibliyi
etdiyi bu forumda iştirak etməkdən qürur duyduğunu bildirib. Qeyd edib ki, dünyada baş verən münaqişələr
həllini tapmayıb: “Cəmiyyətin gələcəyini cari vəziyyətinə qurban vermək olmaz. Daha təhlükəsiz və ədalətli
dünyanın qurulmasına çalışmaq lazımdır. Bərabərliyin və azadlığın qarantı olaraq birlikdə işləməli, bütün
qüvvəmizi konfliktləri aradan qaldırmağa, miqrant probleminin həllinə yönəltməli, bərabər dünya qurmalıyıq.
Bunun üçün, həmçinin iqtisaidi, mədəni baxımdan əlaqələr genişləndirilməlidir. Nəzərə almaq lazımdır ki,
beynəlxalq vəziyyət çox dinamikdir və gözlənilməzdir. Argentina bu iclasda müzakirə edilən mövzulara öz
töhfəsini verə bilər. Dünyaya nə müşahidəçi, nə də danışan lazımdır, dünyaya əməli iş görənlər lazımdır.
Bizim xarici siyasətimiz bu prinsiplərə əsaslanır, çünki gələcək nəsillər bunu tələb edir”.
Ekvadorun sabiq Prezidenti Rosalia Arteaga bu paneldə xanım nümayəndələrin iştirak etməsindən
məmnunluğunu ifadə edib. Qeyd edib ki, bu gün hamı qlobal dünyada yaşayır: “Eyni zamanda dünyada
müxtəlif proseslər gedir. Məsələn, Böyük Britaniya Avropa İttifaqından çıxır, ABŞ-da Donald Tramp
Prezident seçilir. Dünyada baş verən proseslər lokal kontekstdən də təhlil oluna bilər. Məsələn, Çinin
iqtisadiyyatında nəsə baş verərsə, bu digər ölkələrə təsir edəcək, yaxud Avropada avronunun dəyərdən
düşməsi başqa ölkələrə təsirsiz ötüşmür. Eləcə də texnologiyaların inkişafı ayrı-ayrı ölkələrə təsir edir.
Qloballaşmanın təsiri xoşumuza gəlib-gəlməsə də böyükdür. Bunun üçün qlobal problemlərin həllini birgə
aradan qaldırmağa çalışmalıyıq”.
“Ukrayna Üç Min” fondunun prezideni, Ukraynanın sabiq birinci xanımı Katerina
Yuşenko Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi bu forumda iştirakına görə təşəkkür edib və aktual mövzuların
müzakirə edildiyi forumun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. Qeyd edib ki, dünyada iki-üç güclü dövlət
digər ölkələrin taleyini müəyyənləşdirir, yerdə qalanlar isə onlarla hesablaşmalı olur: “Lakin bu, düzgün deyil,
bu, nə mənəviyyata, nə də beynəlxalq standartlara uyğundur. Siyasi realizm uzun müddət davam edə bilməz.
Eyni zamanda, Avropa İttifaqı və digər birliklər birgə müqavilələrə əməl etməlidirlər. Avropa vətəndaşlara üz
tutmalı və Avropanın nə üçün yaradıldığını onlara izah etməlidir.
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Vətəndaşlar korrupsiya və ayrı-ayrı ölkələrdə baş verən münaqişələrdən narahatdırlar. Qloballaşmanı
dəyişə bilməsək də, qloballaşmada daha faydalı iştirak edə bilərik”. ABŞ hökumətində baş məsləhətçi Edvard
Lutvok Donald Tramp Administrasiyasının öz fəaliyyətində prioritet hesab etdiyi məsələlərdən danışıb.
Qeyd edib ki, hazırda ABŞ dövlətində siyasətin əsasını infrastruktur layihələri təşkil edir: “ABŞ
dövləti xarici siyasətində müttəfiq dövlətlərlə münasibətini davam etdirir”. E.Lutvok Prezident Reyqanın
dövründən hökumətdə fəaliyyət göstərdiyini diqqətə çatdıraraq müxtəlif illərdə dövlətin siyasətinin siyasi və
iqtisadi aspektləri, nəticələri haqqında məlumat verib, fikrini müqayisələrlə əsaslandırıb.
16 mart 2017
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V Qlobal Bakı Forumunda terrorizmlə mübarizənin yolları müzakirə olunub
V Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Müasir dövrdə terrorizmlə mübarizədə necə qalib gəlmək olar?
Hansı vasitə, üsul və strategiya tətbiq olunmalıdır?” mövzusuna həsr olunan panel iclası keçirilib. İclasın
moderatoru, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzininhəmsədri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmail
Serageldin bildirib ki, hazırda dünyada terrorizmin qurbanlarının əksər hissəsi müsəlmanlardır. “Terrorizmin
Qərb ölkələrinə təsiri olsa da bu bəladan əsasən müsəlman ölkələri əziyyət çəkir. Terrorizmdən zərər çəkənlər
də, onunla mübarizə aparanlar da müsəlmanlardır”, - deyə o qeyd edib.
Paneldə çıxış edən İordaniya Haşimilər Krallığı Senatının prezidenti Faisal El-Fayez qeyd edib ki,
terrorizm heç bir halda dinlə bağlı deyil, bura istənilən din və milləti təmsil edənlər daxildir və bununla bağlı
çox sayda misallar mövcuddur. Terrorizmin yaranma səbəblərindən danışan Senat prezidenti əsas diqqətin
cəmiyyətdə ədalət, mədəniyyətin inkişafı, əhalinin təhsil səviyyəsinin artırılması, gənclərin düzgün tərbiyə
olunması amillərinə yönəldilməsinin vacib olduğunu söyləyib. Onun sözlərinə görə, terrorizmin yaranmasının
qarşısını almaq üçün insanlara vətəndşlıq hissləri aşılanmalı, dini təbliğ dəyişdirilməli, islam dini düzgün
şəkildə təqdim edilməlidir. “Çünki islam dini deyir ki, bir şəxs başqasını öldürərsə, o bütöv bəşəriyyəti
öldürmüş olar”, - deyə Faisal El-Fayez bildirib.
Ölkəsinin illər boyu terrorizmdən əziyyət çəkdiyini qeyd edən Fələstin Baş nazirinin müavini Ziyad
Abu Amr isə bildirib ki, dövlətlərin terrora dəstək verməsi çox təhlükəlidir və terrorizmin bir alətə
çevrilməsinə gətirib çıxarıb.
Bölgədə baş verənlərin bütün Yaxın Şərqin ictimai-siyasi həyatını dəyişdiyini vurğulayan Liviyanın
xarici işlər naziri Mohammed Dayri ölkəsində terrorizmlə mübarizə tədbirləri barədə danışıb. Nazir hazırda
dünyada islamın terrorla bağlı din kimi təqdim edilməsinin təəssüf doğurduğunu, bunun kökündən
dəyişdirilməsi üçün bütün müsəlman ölkələrinin birgə səylər göstərməli olduğunu diqqətə çatdırıb.
İtaliyanın sabiq xarici işlər naziri Franko Frattininin fikrincə, bəşəriyyət hazrıda yalnız terrorizmə
reaksiya verməklə kifayətlənir: “Hətta terrorizm nədir sualına tam cavab yoxdur. Halbuki qabaqlayıcı tədbirlər
mütləq görülməlidir”. Sabiq nazir qeyd edib ki, həqiqi islam dininin terrorizmlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İŞID
sadəcə pul qazanmaq üçün dindən istifadə edir, narkotik, qanunsuz neft satışı, insan alveri ilə məşğul olur
deyən Frattini “İslam terrorizmi” deməyin yanlış olduğunu vurğulayıb. “Bu sadəcə terrorizmdir. Allahın
adından sui-istifadə olunur. Bunun kökləri yoxsulluqla bağlıdır. “Ərəb baharı”nın özünü doğrultmaması və
bundan yaranan məyusluq da var. Tolerantlıq, qarşılıqlı əməkdaşlıq, etimad olmadan bu sahədə heç bir uğura
nail olmaq olmaz. Biz bərabər işləməliyik”, - deyə o vurğulayıb.
İranın sabiq xarici işlər naziri Mənuçöhr Mottaki Forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə,
Azərbaycan Prezidentinə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə təşəkkürünü bildirib. O, terrorizmi
qloballaşma prosesinin yan təsirlərindən biri kimi şərh edib. “Ekstremizm qloballaşmanın qaranlıq
tərəflərindən biridir. Keçmişdə terrorizm çox dar çərçivədə idi. Qloballaşma nəticəsində isə terrorizm
beynəlxalq fenomenə çevrilib, hansısa ökəni deyil, bütün dünyanı əhatə edir”, - deyə sabiq nazir bildirib.
Onun sözlərinə görə, əvvəllər terrorçular mediaya çıxmaq üçün can atırdılarsa, indi media özü onlara can atır
və asanlıqla çıxış əldə edir.
Əfqanıstanın sabiq vitse-prezidenti Kərim Xəlili ölkəsinin 20 ildən çoxdur ki, terrorizmlə mübarizə
apardığını deyib: “Əvvəllər ölkəmiz işğala qarşı mübarizə aparırdı, indi terrorizm bizim bir nömrəli
düşmənimizdir”. Terrorizmin universal ciddi bir təhdid olduğunu deyən məruzəçi terrorizmə vahid,
razılaşdırılmış tərifin verilməsini və yalnız bundan sonra isə birgə mübarizə üsullarının yaradılması ətrafında
işlərin görülməsindən danışmağın mümkün olduğunu söyləyib.
Albaniyanın sabiq prezidenti Rexhep Meydani sosial layihələri azaltmaq deyil, əksinə daha da
artırmaq lazımdır. “Çünki sosial mühitin pisləşməsi, yoxsulluğun artması terrorizmin daha da genişlənməsinə
gətirib çıxarır. Ekstremist qruplar belə təbəqədən olan insanları asanlıqla öz sıralarına cəlb edirlər”, - deyə o
bildirib. O, həmçinin qeyd edib ki, terrorizmin müasir mediadan məharətlə istifadə edərək insanlar arasında
qorxu və xof mühiti yaradırlar. Sabiq prezident terrorçuların sosial şəbəkələr vasitəsilə istədikləri
kommunikasiya məqsədlərinə nail ola bildiklərini deyib, hazırda bütün dünyanın müharibə şəraitində yaşadığı
fikrini dilə gətirib.
Çıxışlardan sonra mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb.
Forum işini sabah davam etdirəcək.
16 mart 2017
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Qlobal Bakı Forumunda müasir beynəlxalq münasibətlərin nizama salınması
məsələsi müzakirə olunub
V Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Müasir beynəlxalq münasibətlərin nizama salınmasında hansı
ittifaqların qurulması zəruridir?” mövzusund daha bir panel iclası keçirilib. Gürcüstanın Baş nazirinin müavini
Eka Tekalaşvilinin moderatorluğu ilə keçirilən iclasda dünyada və regionda baş verən ictimai-siyası
proseslərlə bağlı müzakirələr aparılıb.
Panel müzakirələrdə çıxış edənlər hərbi ittifaqlar haqqında danışıb, NATO-ya üzv dövlətlərin və digər
beynəlxalq təşkilatların tərəfdaş ölkələrlə münasibətlərinə toxunublar. Qeyd olunub ki, dünyada hökm sürən
iqtisadi-siyasi böhran ölkələrarası münasibətlərə də təsir göstərir. Bundan başqa, qloballaşma,
kibertəhlükəsizlik mövzuları da iclasın gündəliyində idi.
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar Stoyanov, Ekvadorun sabiq Prezidenti Rosalia Arteaga,
Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipoviç, Albaniyanın sabiq Prezidenti Sali Berişa, Rumıniyanın sabiq Baş
naziri Petre Roman və digər məruzəçilər Avropanın üzləşdiyi çətinliklər, regional inteqrasiya, miqrasiya
sahəsində baş verən proseslərə münasibət bildiriblər. Qeyd edilib ki, bu gün dünya qeyri-müəyyənlik və
şübhələrlə doludur. Çıxışlarda əsas üç amilə diqqət cəlb edilib: qloballaşma, texnoloji inkişaf və iqlim
dəyişikliyi. Çıxışçılar dünyada baş verən problemlərin həlli yollarının tapılmasının vacibliyini qeyd ediblər.
İclasda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov
mövzu ilə bağlı çıxış edib. Əli Həsənov müasir dövrdə dünyada baş verən proseslər, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verib.
Sonra mövzu ilə suallar cavablandırılıb.
Forum işini sabah davam etdirəcək.
16 mart 2017

114

V Qlobal Bakı Forumunda beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu müzakirə olunub
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusunda keçirilən V Qlobal Bakı Forumu bu
gun işini davam etdirib. Forum çərçivəsində bu gün baş tutan ilk iclas “Beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu:
Köhnə qaydaların tətbiqi üsullarının müzakirəsi” mövzusuna həsr olunub. İclasın moderatoru olan Harvard
Biznes Məktəbinin dosenti Qautam Mukunda Bakı Forumunda mühüm məsələlərin müzakirə edildiyini
bildirib. O, bu iclasın da olduqca aktual mövzuya həsr edildiyini diqqətə çatdırıb.
İclasda çıxış edən Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiç böyük siyasi və iqtisadi güc olan Çinin
yenidən qlobal arenaya qayıtdığını diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, iqtisadi əməkdaşlığı inkişaf etdirmək üçün
tərəfdaşlarının sayını artıran Çin bu istiqamətdə “60+1” platformasını uğurla genişləndirir: “Çin bu strategiya
çərçivəsində Serbiya ilə də tərəfdaşlığa dair saziş imzalayıb. Məhz buna görə də Çinin dünyada iqtisadi çəkisi
get-gedə artmaqdadır”. Çinin dünya siyasətində də fəal çıxış etdiyini vurğulayan Boris Tadiç bildirib ki, öz
maraqlarını fəal müdafiə edən Çin çoxtərəfli institutların qurulmasına çalışır.
Pakistanın sabiq Baş naziri Şaukat Aziz beynəlxalq aləmdə Çinin iqtisadi və siyasi nüfuzunun
artdığını vurğulayaraq bildirib ki, bu təsir ilk növbədə, Çinin yerləşdiyi regionda daha çox hiss olunur. “Çin öz
milli maraqları əsasında siyasət yürüdərək ölkənin inkişafına, əhalinin rifah səviyyəsinin artmasına çalışır.
Çinin maraq dairəsində dünyaya hegemonluq iddiası dayanmır. Məhz buna görə də Çin son illərdə sürətli
inkişafına görə dünyada bütün ölkələri qabaqlayır” - Şaukat Aziz belə deyib. Ölkələrin yalnız dialoq və
qarşılıqlı əməkdaşlıq yolu ilə inkişaf edə biləcəyini diqqətə çatdıran sabiq Baş nazir bildirib ki, Çin beynəlxalq
iqtisadi əməkdaşlığı genişləndirmək istiqamətində qlobal miqyasda yeni təşəbbüs və ideyalarla çıxış etməklə
bu prosesdə istəkli davrandığını ortaya qoyur.
İtaliya Prezidentinin sabiq diplomatik müşaviri Antonio Zanardi Landi vurğulayıb ki, qlobal iqtisadi
və siyasi proseslər bizim qarşımızda bir çox problemlər müəyyənləşdirir: “Belə bir şəraitdə Çinin davranışı və
atacağı addımlar dünya siyasəti üçün çox böyük əhəmiyyət daşıyır. Son müşahidələr göstərir ki, Çin mövcud
qaydalara uyğunlaşmağa çalışır. Çin azad ticarəti və əməkdaşlığı təşviq etməklə dünyada mövcud balansı öz
xeyrinə dəyişməklə qlobal inteqrasiyaya çalışır”.
Qırğız Respublikasının sabiq Baş naziri Apas Jumaqulov aktual məsələlərə həsr olunan mühüm
Forumun uğurla təşkilinə və yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkürünü bildirib. Prezident İlham Əliyevin
yürütdüyü siyasət nəticəsində Azərbaycanın sürətlə inkişaf edərək mühüm uğurlar qazandığını vurğulayan
A.Jamaqulov deyib: “Prezident İlham Əliyev XX əsrin ən nüfuzlu şəxsiyyətlərindən olan Heydər Əliyevin
oğludur. Heydər Əliyev nəinki təkcə XX əsrdə, növbəti əsrlərdə də ən məşhur şəxsiyyətlərdən biri kimi
tanınacaq.
Heydər Əliyev təkcə Azərbaycanın deyil, Sovet İttifaqının da ən nüfuzlu siyasi rəhbərlərindən biri
olub. Mən Sovet İttifaqı dövründə Heydər Əliyev ilə işləmək şərəfinə nail olmuşam. Heydər Əliyev siyasətini
təkcə ölkə miqyasında deyil, qlobal səviyyədə uğurla davam etdirdiyinə görə Prezident İlham Əliyevə
təşəkkürümü bildirirəm. Bu gün iştirak etdiyimiz və getdikcə daha geniş miqyas alan bu Forum sübut edir ki,
Azərbaycan bu platformanın və xalqlar arasındakı əlaqələrin inkişafına öz töhfəsini verir”.
Qırğızıstanın son illər bir sıra ciddi çətinliklərlə qarşılaşdığını və onların öhdəsindən gəlməyə
çalışdığını qeyd edən sabiq Baş nazir bildirib ki, belə bir vəziyyətdə qonşumuz Çin bizim ağır durumumuzdan
sui-istifadə etməyə çalışmadı. Əksinə, biz Çinlə əməkdaşlığı daha da dərinləşdiririk.
Macarıstanın sabiq Baş naziri Peter Medgiessi bildirib ki, hazırda dünyada olduqca maraqlı mənzərə
yaranıb. O qeyd edib ki, Çin qlobal əməkdaşlıq, azad ticarətin genişləndirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış edir. Yeni
prosesdə Çinin üzərinə böyük məsuliyyət düşdüyünü vurğulayan P.Medgiessi diqqətə çatdırıb ki, bu baxımdan
Çin özünün maliyyə və bank sektorunu gücləndirməli, iqtisadi inkişafını sabit və dayanıqlı saxlamağa
çalışmalıdır.
Tsingua Universitetinin “Schwarzman" Kollecinin dekanı David Qinqconq Pan bildirib ki, Çin
kənardan nə qədər güclü görünsə də, ölkənin daxilində bəzi ciddi çətinliklər hələ də var: “Çində hələ də 800
milyon nəfər yoxsulluq şəraitində yaşayır. Onların illik gəliri 800 dollar təşkil edir. Bu, olduqca aşağı
göstəricidir”. Son 25 ildə Çinin sürətlə və dayanıqlı şəkildə inkişaf etdiyini vurğulayan David Qinqconq Pan
bildirib ki, bunu nəinki ölkəmizə gələn qonaqlar, hətta Çində yaşayan hər bir insan aydın hiss edə bilir. Çinin
daxili problemlərinin həllinə nə qədər diqqət ayırsa da, beynəlxalq əməkdaşlığa da xüsusi fikir verdiyini qeyd
edən David Qinqconq Pan bildirib ki, ölkəsinin üç il əvvəl irəli sürdüyü və regional iqtisadi münasibətlər
modeli olan “Bir yol-Bir kəmər” təşəbbüsü bunun əyani göstəricisidir: “Çinin sürətli inkişafının əsasında
ölkənin yürütdüyü açıq qapı siyasəti, bazar əsaslı iqtisadiyyatın qurulması, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi, azad ticarətin genişləndirilməsi dayanır”.
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“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev dünən açılış nitqində qeyd etdi ki, biz
əməkdaşlığımızın praktiki olmasını istəyirik. Çinin sürətli inkişafının və əldə etdiyi nailiyyətlərin əsasında da
məhz bu, dayanır”, - deyən David Qınqconq Pan Çinin gələcək beynəlxalq münasibətlərin inkişafı baxımından
təhsilin inkişafına mühüm diqqət yetirdiyini bildirib. Qeyd edib ki, Çin təkcə bir il ərzində 3,5 milyon tələbəni
xaricdə təhsil almaq üçün göndərib. Eyni zamanda, 1,8 milyon xarici tələbə ölkə ilə yaxından tanış olmaq üçün
Çinə dəvət edilib. “Bu addım Çinin dünyanı, dünyanın isə bizi daha yaxından anlamasına xidmət edir. Hesab
edirəm ki, bu addım gələcəkdə öz müsbət töhfəsini verəcək.” – deyə o qeyd edib.
Çıxışlardan sonra mövzu ilə bağlı müzakirələr aparılıb, auditoriyanın sualları cavablandırılıb.
Forum işini davam etdirir.
17 mart 2017
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V Qlobal Bakı Forumunda Avropanın gələcəyinə dair müzakirələr aparılıb
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusunda keçirilən V Qlobal Bakı Forumunun
növbəti iclası “Avropanın gələcəyi” mövzusuna həsr olunub. Bosniya və Herseqovinanın keçmiş Baş
naziri Zlatko Laqumciyanın moderatorluğu ilə keçirilən iclasda Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin
sədri Mladen İvaniç Avropaya inteqrasiya ilə bağlı bir çox problemlərin olduğunu diqqətə çatdırıb. Avropa
İttifaqının (Aİ) gələcəyi ilə əlaqədar optimist düşüncələrinin olduğunu söyləyən Mladen İvaniç təhlükəsizlik
baxımından Avropa ölkələrinin bir yerdə qalmasının əhəmiyyətinə toxunub: “Miqrantların Avropa İttifaqına
daxil olması ilə yaranmış problemlərə baxmayaraq, bu qurum daha da stabil ola bilər. Aİ uğurlu model kimi
fəaliyyət göstərir. Digər problemləri həll etmək mümkündür. Niderlandda keçirilən seçkilərin nəticəsi də
pozitiv danışmağa əsas verir”. Birləşmiş Krallığın Aİ-dən çıxmasının quruma təsirinin çox güclü olmayacağını
deyən Mladen İvaniç keçid dövrünün uğurla başa çatacağını bildirib.
Polşanın keçmiş Prezidenti Aleksandr Kvasnievski demoqrafiyanın Avropa İttifaqı üçün fəsadlarının
olduğunu dilə gətirib. O bildirib ki, miqrasiya məsələsi qaçqın məsələsi Aİ-nin gələcəyi deməkdir: “Afrikadan,
Asiyadan miqrasiya, böhranlar azad, sərbəst ticarətin əsasını darmadağın edir. Biz lazımi şəkildə böhranların
səviyyəsini düzgün ölçməmişik. Siyasət isə keçid dövrünü yaşayır. Sistem hələ də yaradılmayıb. Belə bir
xaotik vəziyyətdə Avropa inteqrasiyası qorunmalıdır. Liderlik problemi, qərarvermə sistemi əslində əsas
çətinliklərdən biridir. Texnoloji dəyişiklər prosesinin qarşısnı almaq mümkün deyil. Gənclərin seçkilərdə
iştirak səviyyəsinin azaldığını bildirən Belçika Krallığının sabiq Baş naziri Yves Leterme rəqabətin
olmamasının siyasi bazarda daha çox vədlərin verilməsinə gətirib çıxardığını söyləyib. Sabiq Baş nazir sosial,
iqtisadi proqramların seçkilərə mənfi təsir göstərdiyini qeyd edib: “Bildiyimiz kimi informasiya
kommunikasiya texnologiyalarının rolu çox vacibdir. Gənclər informasiya texnologiyalarına daha çox maraq
göstərən təbəqədir. Lakin bu prosesdən kənarda qalanlar da var. Yeni debatlar sol və sağçılar ictimai fikir
öyrənilməlidir. Bunun üçün referendum keçirilməlidir. Bütün rəylər göstərir ki, insanların siyasi təmsilçiliklə
bağlı problemləri var. Vətəndaşlarımız valyuta kimi avrodan istifadə etməyə davam edir, Avropa İttifaqında
sərbəst hərəkət edə bilirlər. Populizmin Avropa inteqrasiyasında qalib gəlmək şansı yoxdur”. İnsanların bütün
çətinliklərə və problemlərə baxmayaraq, Aİ-ni dəstəklədiklərini deyən Sloveniyanın sabiq Prezidenti Danilo
Turk Balkan ölkələrinin də bu quruma doğru irəlilədiyini bildirib. Şərq Tərəfdaşlığı ilə bağlı prinsiplərin
yenidən düşünülməsinin vacibliyinə toxunan sabiq Prezident söyləyib ki, Avropa İttifaqı mərkəzdir:
“Gücləndirilmiş əməkdaşlıqdan istifadə etmək üçün bu mərkəzdə toplaşmaq lazımdır. Düşünürəm ki, sosialiqtisadi inkişafda ehtiyatlı olmalıyıq. Təhlükəsizlik, hərbi nöqteyi-nəzərdən balkanlarda perspektivimiz
olmalıdır. Biz bütün mümkün həmrəyliyi göstərməliyik. Avropa inteqrasiyası böyük məsələlərdə etibarlıdır.
İqtisadiyyat və maliyyə böhranından danışan Niderland Krallığının sabiq Baş naziri Vim Kok Afrikadan
Avropaya növbəti on il ərzində qaçqınların gəlməsi prosesinin davam edəcəyini söyləyib. Avropa əməkdaşlığı
təhlükəsizliyinin tam təmin olunmadığını qeyd edən Vim Kok bu istiqamətdə liderlərin uzaqgörənliyinin
vacibliyini diqqətə çatdırıb: “Əməkdaşlıq üzrə prinsiplər mövcuddur. Avropa əməkdaşlığı tam təmin
olunmalıdır. Biz dəyərləri prinsipləri və standratları da qorumalıyıq. Keçmişdə buraxılan səhvlərdən nəticə
çıxarılmalıdır. Əhalinin dəstəyi ilə Avropanın gələcəyi növbəti on ildə bərpa edilməlidir.
Gənclərə daha çox sərbəstlik verilməsinin vacibliyini qeyd edən Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis
Zatlers geosiyasətdə tektonik dəyişiklərin baş verdiyini bildirib. Demokratiyanın tədricən inkişaf etdiyini
söyləyən Valdis Zatlers populizm fikirlərinin beyinlərimizdə üstünlük təşkil edə biləcəyini dilə gətirib.
Forumun yüksək səviyyədə təşkilinə görə, Azərbaycan hökumətinə təşəkkür edən Çexiyanın sabiq Baş naziri
Jan Fişer Birləşmiş Krallığın çox vacib Avropa layihəsini tərk etdiyini vurğulayıb. O deyib ki, populizmin əsas
morfologiyası var. “Demokratiya sadələşdirilməli, eyni zamanda, idarə davranış üslubu tətbiq olunmalıdır”.
İtaliyanın sabiq xarici işlər naziri Franko Frattini “Çox sürətli Avropa” modelinin hər bir dövlət üçün şərait
yaratdığını bildirib. Xarici siyasətdə qətiyyətliliyin göstərilməsinin vacibliyinə toxunan Franko Frattini deyib
ki, daxili bazarlar gücləndirilməli, əməkdaşlıq təmin olunmalıdır: “Biz siyasi inteqrasiyaya doğru gedirik.
Suriyadan gələn yol çox kifayət qədər sabitdir. Amma biz hər həftə Siciliya adasından 3-4 min miqrant qəbul
edirik. İtaliya, Malta və Yunanıstan artıq artıq bu problemi həll edə bilməyəcək. Biz on minlərlə miqrantı
yerləşdirə bilirik. Səmimi desək bölüşmə prinsipinə əməl edilmirsə fərdi addımların atılması kifayət
olmayacaq. Biz Avropa səviyyəsində miqrasiyanı idarə etməliyik”.
Çıxışlardan sonra mövzu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Forum işini davam etdirir.
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V Qlobal Bakı Forumunda gənclərin iştirakı ilə keçən plenar sessiyası maraqlı
müzakirələrlə yadda qalıb
V Qlobal Bakı Forumu çərçivəsində “Gənclər danışır, biz dinləyirik” mövzusunda plenar sessiya
keçirilib. Sessiyada miqrasiya böhranı, Çinin gələcəyi və kibertəhlükəsizlik mövzuları ətrafında müzakirələr
aparılıb. Gənclər miqrasiya probleminin həllinin vacibliyindən danışaraq bildiriblər ki, miqrasiya böhranı
həllini tapmadıqca dünya dövlətləri acı nəticələrlə qarşılaşacaq.
Qaçqınların cəmiyyətə inteqrasiyası haqqında danışan mərakeşli gənc Kaoula Morchid əsas diqqəti
onların işsizlik probleminin həllinə yönəldib. O, miqrantlardan insan kapitalı kimi istifadə olunmasının
önəmini qeyd edib və bildirib ki, həmin miqrantlar Avropa ölkələrində avropalıların az çalışdıqları sahələrdə
işləyə bilərlər. Qeyd olunub ki, miqrasiya problemləri ölkələrin iqtisadiyyatına da mənfi təsir edir. Dünyada
yaşanan qaçqın probleminin həll olunması üçün bir çox sahələr inkişaf etdirilməlidir. Bu zümrədən olan
insanların təhsili daha vacibdir. Çünki təhsilli gənc harada olmasından asılı olmayaraq, gərəkli insan hesab
ediləcək.
ADA Universitetinin magistri Mübariz Şahbazlı deyib ki, hər bir insanın fərdi bacarıqları var və bu
bacarıqların ortaya çıxmasına imkan yaratmaq lazımdır.
Sessiyanın Çinin gələcəyinə həsr olunan hissəsi də maraqlı müzakirələrlə yadda qalıb. Çin
iqtisadiyyatı haqqında danışan gənclər qeyd ediblər ki, əvvəllər Çin dünya dövlətləri arasında ən ucuz və
keyfiyyətsiz məhsul istehsal edən ölkə kimi tanınırdısa, indi bu yanaşma tamam dəyişib. Bu yanaşmanı Çin
özü dəyişdi. Çünki ölkənin əsas universitetlərinin apardığı tədqiqatlar və inkişaf edən iqtisadiyyat Çin
məhsullarının da keyfiyyətinin artmasına səbəb oldu. Gənclərin fikrincə, hazırda Çin şirkətləri Qərb şirkətləri
ilə tam rəqabət apara bilir.
Niderlanddan olan Jan Van Berkel Avropa İttifaqı-Çin münasibətlərindən danışıb. O deyib ki, Çin və
Avropa İttifaqı arasında qarşılıqlı iqtisadi əlaqələr hər iki tərəf üçün faydalı olub: “Avropa İttifaqı
iqtisadiyyatının bütün sahələrini Çin üçün açıb. Ancaq Çin heç də iqtisadiyyatının bütün sahələrini Avropa
İttifaqı üçün açmayıb. Buna misal olaraq maliyyə, informasiya və digər sahələri göstərmək olar. Çin də
Avropa şirkətləri üçün bərabər şərait yaratmalıdır. Hər iki tərəfdə bazarların tam açıq olması hər iki tərəf üçün
də faydalı olacaq. Çin-Avropa İttifaqı münasibətləri birtərəfli olmamalıdır”.
ABŞ-dan olan Zakari Kay ABŞ-Çin əlaqələrinin inkişafının vacib olduğunu vurğulayıb. O deyib ki,
iki nəhəng dövlətin toqquşması faciəyə səbəb olar: “Çin bu qarşıdurmanın baş verməməsi üçün proqramlar
üzərində çalışır. Çin və ABŞ arasında iqtisadi əməkdaşlıq nəticəsində çinlilər daha ucuz ABŞ məhsulları
alacaqlar. Çin öz bazarlarını ABŞ şirkətlərinə açmalıdır. Qərb dövlətləri Çindən daha çox şey tələb edirlər. Bu
məsələdə də rasional yanaşma vacibdir”.
Sessiyanın digər mövzusu isə kibertəhlükəsizliklə bağlı idi. Niderlandda magistr təhsili
alan Məhəmməd İbrahimovun moderatorluğu ilə keçən bu hissədə qeyd edilib ki, bu gün insanların yaşayışını
internetsiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Ölkələr bir-biriləri ilə internetlə əlaqə qurur, insanlar internet
vasitəsilə işə qəbul olunur, bir sözlə, internet həyat tərzidir.
Çində təhsil alan tacik əsilli rusiyalı Haydar İsmayılov bu gün kibermüharibələrin aktual olduğunu
bildirib. O, hazırda müharibələrin pilotsuz dronlar vasitəsilə həyata keçirildiyini, bunun həyatımızın reallığına
çevrildiyini bildirib. Çıxışlarda qeyd edilib ki, insanların təhlükəsiz yaşamaları, kibercinayətlərin qismən də
olsa aradan qaldırılması üçün dünya birlik nümayiş etdirməlidir.
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Qlobal Bakı Forumu panel müzakirələrlə davam edib
V Qlobal Bakı Forumu paralel panel müzakirələrlə davam edib. “Ekstremizm və populizm beynəlxalq
təhlükəsizliyə qarşı ən böyük hədə hesab edilirmi?” mövzusuna həsr edilmiş panel iclas Ukraynanın sabiq
birinci xanımı Katerina Yuşenkonun moderatorluğu ilə keçib. Katerina Yuşenko bu gün terrorizmin, dini
ekstremizmin və aqressiv separatizmin yenə də beynəlxalq təhlükəsizliyə əsas təhdid olaraq qaldığını bildirib.
O, bu sahədə artan təhlükənin əməkdaşlığın gücləndirilməsi zərurətini yaratdığını qeyd edib.
Rumıniyanın sabiq Prezidenti Emil Konstantinesku, Latviyanın sabiq Baş naziri Laimdota Straujuma,
Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri Hikmət Çetin, Oksford Tədqiqatları Qrupunun təsisçisi Scilla Elvorthi,
Beynəlxalq Yaşıl Xaç Cəmiyyətinin prezidenti Aleksandr Likhotal, Liviyanın Avropa İttifaqındakı sabiq səfiri
Farida Allaghi, Beynəlxalq və Avropa Məsələləri İnstitutunun üzvü, səfir Frankis O Donnel mövzu ilə bağlı
fikirlərini bildiriblər.
Forum çərçivəsində keçirilən sonuncu panellərdən biri isə “Qara dəniz-Baltik dənizi təhlükəsizlik
icmasının yaradılması: Fəaliyyət planına doğru” mövzusuna həsr olunub. İclasın moderatoru – Rusiya
Federasiyasının sabiq Dövlət katibi, Baş nazirin müavini Gennadi Burbulis Bakı Forumunun dünyanı
düşündürən mühüm məsələləri müzakirə etmək və gələcəyə baxış üçün əlverişli platforma olduğunu deyib.
Bildirib ki, Forumda müzakirə edilən mövzular bu gün dünyanın qarşılaşdığı ən mühüm problemləri və baş
verən prosesləri əhatə edir.
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Peter Stoyanov qeyd edib ki, Qara dəniz-Baltik dənizi ətrafı ölkələrdə
hazırda müəyyən problemlər qarşıya çıxır və bu regionda təhlükəsizliyin təmin edilməsi mühüm əhəmiyyət
daşıyır. Ona görə də həmin regionda təhlükəsizlik icmasının yaradılması aktualdır və bu prosesdə müəyyən
irəliləyişlər müşahidə olunur.
Moldovanın sabiq Prezidenti Petru Luçinski deyib ki, Avropanın müəyyən regionlarında təhlükəsizlik
icmalarının yaradılması nəinki qitə ölkələri üçün, ümumilikdə dünyada baş verən proseslər fonunda mühüm
əhəmiyyətə malikdir. Çünki bu, çox aktual və vacib məsələdir.
Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis Zatlers isə qeyd edib ki, Bakı Forumunda belə bir məsələnin
müzakirəsi təqdirəlayiqdir. Çünki Forumda Qara dəniz-Baltik dənizi regionu ölkələri daha çox təmsil olunur.
“Düşünürəm ki, həmin ölkələr regionda təhlükəsizlik icmasının yaradılması və fəaliyyət planının inkişaf
etdirilməsi üzrə səylərini artıracaqlar”, – deyə Valdis Zatlers qeyd edib.
Paneldə mövzu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, suallar cavablandırılıb.
Bununla da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” devizi altında keçirilən V Qlobal Bakı
Forumu çərçivəsində müzakirələr başa çatıb.
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V Qlobal Bakı Forumu başa çatıb
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı
ilə keçirilən və “Beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi: güc və maraqlar” mövzusuna həsr olunmuş V Qlobal
Bakı Forumu işini yekunlaşdırıb.
Forumun bağlanış mərasimində çıxış edən Latviyanın sabiq Prezidenti, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin həmsədri Vayra Vike-Frayberqa tədbirin yüksək səviyyədə keçirilməsinə görə təşkilatçılara
minnətdarlığını bildirərək Forumun ölkələrarası münasibətlərərin inkişafına öz töhfəsini verəcəyini qeyd edib.
Vayra Vike-Frayberqa Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın Forumun təşkilinə
göstərdiyi dəstəyi yüksək qiymətləndirib.
Bosniya və Herseqovina Rəyasət Heyətinin sədri Mladen İvaniç deyib ki, iki gün davam edən
Forumda müxtəlif mövzuları əhatə edən, o cümlədən qlobal sülhə nail olmaq üçün dialoqun qurulması,
mövcud müharibələrin qarşısının alınması və gələcəkdə onlardan yayınmaq yolları, çoxqütblü dünya
nizamının dəyərlərinin təşviqi və digər mühüm mövzularda səmərəli müzakirələr aparılıb.
Mərasimdə çıxış edən Albaniya Respublikasının Prezidenti Buyar Nişani deyib ki, Forum artıq dünya
miqyasında mühüm məsələlərin müzakirə olunduğu qlobal platformaya çevrilib. Tədbirin uğurlarından
məmnunluğunu bildirən Albaniya Prezidenti V Qlobal Bakı Forumunun gələcəkdə daha geniş coğrafiyanı
əhatə edəcəyinə əminliyini ifadə edib. Dünyada səmərəli idarəçiliyin olmaması və böyük güclərin
fəaliyyətsizliyi nəticəsində hazırda bir çox yerlərdə humanitar fəlakət yaşanır, tarixi, mədəni irs məhv edilir.
Buna görə də nəinki BMT Təhlükəsizlik Şurasında, bütövlükdə BMT-də mühüm islahatlar aparılmalıdır. Bu
məsələləri həlli baxımdan Bakıda keçirilən bu nüfuzlu tədbir qlobal münaqişələrin həllinə öz müsbət təsirini
götərəcək. Cünki Azərbaycan digər ölkələrlə müqayisədə sülhməramlı misiyyanı həyata keçirir.
Latviya Respublikasının Prezidenti Raymonds Veyonis belə mötəbər Forumu dəstəklədiyinə görə
Azərbaycan hökumətinə təşəkkürünü bildirib, dünyada münaqişələrin qarşısının alınmasında xalqlararası və
dinlərarası dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb. Latviya Prezident qeyd edib ki, münaqişələri həll etmək, onların
qarşısını almaq üçün belə forumlar ən yaxşı vasitədir, belə tədbirlər insanları birliyə, sülhə səsləyir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmail
Serageldin Forumda aparılan müzakirələrin nəticələrindən danışaraq deyib ki, bütün insanlar qanunların,
ədalətin hökm sürdüyü dünyada, müstəqil və təhlükəsizlik şəraitində yaşamaq istəyirlər: “Ancaq hazırda bu
sahədə ciddi problemlər var. Ona görə də həmin dəyərlər təşviq edilməli, burada səslənən çağırış və mesajları
liderlər öz ölkələrinə çatdırmalıdırlar”.
Bununla da iki gün davam edən V Qlobal Forum öz işini başa çatdırıb.
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Novruz Bayramı Serbiyada qeyd olunub
Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə bu ölkədə xalqımızın qədim və sevimli Novruz
bayramı qeyd olunub. Ölkəmizin Serbiyadakı Mədəniyyət Mərkəzində keçirilən tədbirdə Azərbaycan
diasporunun üzvləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
Azərbaycanın Serbiyadakı səfiri Eldar Həsənov xalqımızın birlik və mehribanlığının, qədim adətənənələrə olan bağlılığının və baharın gəlişinin rəmzi olan Novruz haqqında Serbiyadakı azərbaycansevərlərə
məlumat verib, 2010-cu ildə BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən mart ayının 21-nin “Beynəlxalq Novruz Günü”
elan olunduğunu deyib. Serbiya-Azərbaycan münasibətlərinə toxunan səfir ölkələrimiz arasında strateji
tərəfdaşlıq münasibətlərinin yüksəlməkdə olduğunu vurğulayıb.
Tədbirdə Azərbaycanın milli geyimlərində olan uşaqlar Novruz haqqında şeirlər və mahnılar ifa edib,
milli rəqsləri nümayiş etdiriblər. Azərbaycan icmasının üzvləri və serbiyalı qonaqlar bayramı səməni,
rəngbərəng yumurtalar və Azərbaycan mətbəxinin ləziz şirniyyatları olan şəkərbura, paxlava, qoğal və s. ilə
bəzədilmiş süfrə ətrafında qeyd ediblər.
18 mart 2017
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Bir çox diaspor təşkilatlarımız tərəfindən Novruz bayramı qeyd edilmişdir
Fransada fəaliyyət göstərən «Paris Azərbaycan Evi» təşkilatı ölkəmizin Fransadakı Səfirliyinin dəstəyi
ilə Azərbaycan dili dərsləri şagirdlərinin təqdimatında Novruz şənliyi təşkil edib. Parisdə yerləşən Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzində keçirilmiş tədbirə Azərbaycanın Fransadaki səfiri Elçin Əmirbəyov, Azərbaycanın
YUNESCO yanında daimi nümayəndəsi Anar Kərimov, Fransada yaşayan gənc həmvətənlərimiz, valideynlər,
həmçinin fransizlar iştirak edib.
Təşkilatın rəhbəri Mirvari Fətəliyeva qonaqları salamlayaraq təşkilatın fəaliyyətindən söz açıb. O,
qeyd edib ki, “Paris Azerbaycan Evi” ənənəvi olaraq vətəndən uzaqda yaşayan azərbaycanlı uşaqlara milli
adət-ənənələrimizi aşılamaq, milli mənsubiyyətlərini və tariximizi unutdurmamaq məqsədi ilə silsilə bayram
şənlikləri və digər tədbirlər təşkil edir ki, bu tədbirlər də gənc nəslin vətənə bağlılığını və milli adətlərimizə
olan marağını daha da artırır.
Daha sonra təşkilat sədrinin müavinləri və layihənin bədii rəhbəri Mehri Quliyeva ilə Jalə Orucova
şagirdlərin hazırladığı Novruz şənliyi barədə danışaraq belə layihələrdə Fransada böyüyən gənc nəsilin
mədəniyyətimizə olan marağının qururverici olduğunu vurğulayıblar. Şənlikdə xalqımızın qədim tarixini, milli
adət-ənənələrimizi əks etdirən səhnəciklər təqdim olunub. Milli geyimdə olan uşaqlar Novruz bayramına dair
şer və mahnılar söyləyib, milli rəqslər ifa ediblər. Novruz ənənələrinə uyğun olaraq iştirakçılar yumurta
döyüşdürüb, papaq atıb, yallı sədaları altında halay çəkiblər.
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) və Federasiyaya üzv olan Derince Azərbaycan
Evinin birgə təşkilatçılığı ilə Novruz bayramına həsr olunmuş tədbir keçirilib. Hər il ənənəvi olaraq qeyd
edilən Novruz tədbirində azərbaycanlılarla yanaşı, digər türk dövlətlərindən olan və Kocaeli vilayətinin
müxtəlif ali təhsil müəssisələrində oxuyan tələbələr, yerli ictimaiyyətin, medianın, QHT sektorunun
nümayəndələri, rəsmi şəxslər iştirak edib.
Kocaeli Heydər Əliyev Kültür Evində baş tutan tədbirdə TADEF sədri Bilal Dündar və Kocaeli Kültür
və Turizm İdarəsinin rəhbəri Adnan Zamburkan, eləcə də digərləri çıxış edərək Novruz bayramının tarixi,
yaranması, günümüzə kimi gəlib çıxan adətlərindən, həmçinin, bayramın xalqlar arasında birlik və həmrəyliyi
gücləndirməsi, digər xalqlarla mədəniyyət mübadiləsi, dünyada sülh və əmin amanlığın təbliği baxımından
əhəmiyyətindən danışdılar. Sonra Federasiyanın nəzdində fəaliyyət göstərən musiqi qrupunun ifasında
müxtəlif folklor nümunələri səslındirilib. Əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını tutan gənclər Novruz
tonqalının üzərindən atlanaraq yumurta döyüşdürüblər.
Novruz bayramı ilə əlaqədar İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərinin Mərkəzi İcra Hakimiyyətində
“Azərbaycan – adətlər, ənənələr diyarı” adlı prezentasiya keçirilib. Novruz atributları ilə bəzədilmiş masalar
arxasında baş tutan təqdimatı İcra Hakimiyyətinin Sosial departamentinin əməkdaşı, soydaşımız Leyla Kiani
təşkil edib. Leyla Kiani Novruz bayramının yaranması, milli dəyərlərimiz, tarixmiz, musiqi və incəsənətimiz
haqqında isveçlilərə ətraflı məlumat verib.
Təqdimatda Qafqaz bölgəsindəki gərginlik, əsasən də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal edilməsi faktları iştirakçıların diqqətinə çatdırılıb. İcra
Hakimiyyətinin məsul işçiləri Marie Klements, Hans Hoffman, Robin Fogelberg və başqaları belə tədbirlərin
keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, məmnunluqlarını ifadə ediblər. Təqdimat zamanı ölkəmiz haqqında
broşür, kitab, Azərbaycanın turizm potensialını əks etdirən bukletlər və digər materiallar iştirakçılara
paylanılıb. Tədbirin sonunda Vaqif Mustafazadə və Alim Qasımovun ifasında musiqilər səsləndirilib.
Türkiyənin İstanbul şəhərində fəaliyyət göstətən İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür
Dərnəyinin (İSTAD) təşkilatçılığı ilə Novruz bayramı qeyd edilib. İstanbul Üsküdar Bağlarbaşı Mədəniyyət
Mərkəzində təşkil edilən bayram tədbiri Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səsləndirilməsi başlayıb.
Novruz Bayramı və Çanaqqala zəfərinin 102-ci ildönümünə həsr edilmiş tədbirdə Azərbaycan Respublikasının
İstanbuldakı Baş Konsulluğunun Konsulu Seymur Həsənli, Üsküdar Bələdiyyəsi sədrinin köməkçisi Zeki Bığ,
Anadolu Aydınlar Ocağı sədri, professor İbrahim Öztek, İraq Türkmənlərinin nümayəndəsi Kamal Bayatlı,
Ardahan İl Dərnək sədri Ahmet Demirbaş, digər QHT təmsilçiləri və qonaqlar iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edən İSTAD rəhbəri Səfər Karakoyunlu Novruz bayramının Türkiyə, Azərbaycan və
bütövlükdə Türk dünyasının birlik və həmrəylik günü kimi qiymətləndirərək Novruzun yeni gün, yeni il və
yeni həyat olduğunu bildirib. S.Karakoyunlu təbiətin oyandığı bu bayramın türk xalqlarının arasında qardaşlıq
və həmrəyliyini simvolizə etdiyini, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı əsrlər boyu mövcud olmuş dostluq və
qardaşlıq əlaqələrinin Sarıkamışda, Çanaqqalada, Bakının düşmən işğalından azad edilməsində, qurtuluş
savaşında təzahür etdiyini bir daha tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. Bu yüksək əlaqələrin bundan sonra
da davam etdiriləcəyinə əminnik ifadə olunub.
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Azərbaycan Respublikasının İstanbuldakı Baş Konsulluğunun Konsulu Seymur Həsənli, Üsküdar
Bələdiyyəsi sədrinin köməkçisi Zeki Bığ və digər çıxış edənlər Novruz bayramının adət-ənənələrindən,
yaranma zərurətindən və bütün bunların gənc nəsil tərəfindən öyrənilərək onların da bu ruhda böyüməsinin
vacibliyini qeyd ediblər. Tədbirdə İSTAD-ın Gənclər Təşkilatının sədri Beyza Karakoyunlu və Tolga Taşanın
birgə hazırladığı Çanaqqala savaşına həsr olunan kiçik səhnəcik qonaqlara təqdim olunub.
Sonda iştirakçılar səhnədə hazırlanmış simvolik Novruz tonqalının üstündən tullanıb, yumurta
döyüşdürüblər. Tədbir Türkiyə və Azərbaycan incəsənət ustalarının, musiqi qruplarının, rəqs kollektivlərinin
çıxışı ilə davam edib.
27 mart 2017
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Azərbaycan İsveçrədə keçirilən kino festivalında təmsil olunub
İsveçrənin Bazel şəhərində keçirilən film festivalında Azərbaycan da təmsil olunub. İsveçrədə yaşayan
həmvətənlərimiz, "Azərbaycanın dostları" Birliyinin sədri Arzu Əliyevanın dəstəyi ilə gənc rejissor İmam
Həsənovun “Müqəddəs inək” filmi festivalın münsiflər heyətinə təqdim olunub və müəllif Bazel
kinofestivalına dəvət edilib.
Tamaşaçıların marağına səbəb olan film rəğbətlə qarşılanıb, rejissorun özünəməxsus tərzi həm
munsiflər heyəti, həm də tamaşaçılar tərəfindən yüksək dəyərləndirilib. Nümayişdən sonra rejissorla film
haqqında geniş müzakirələr aparılıb.
Artıq 12 ildi keçirilən festival ayrı-ayri xalqların nümayəndələrinin dostluq və mədəniyyət mübadiləsinə
şərait yaradır, düşüncə tərzi, həyata baxışı müxtəlif olan insanları bir araya gətirir. Bazel kino festivalını
İsveçrədə yaşayan müxtəlif xalqların nümayəndələri təşkil edir. Festivalda hər bir xalq öz mədəniyyətini
təmsil etmiş olur. Nümayiş etdirilən filmlərin hər biri almanca subtitrlərlə öz ana dilində tamaşaçılara təqdim
olunur.
Qeyd edək ki, festivalın təşkilatçıları arasında olan soydaşımız Arzu Əliyeva hər il Azərbaycan
filmlərindən ibarət siyahını festivalın münsiflər heyətinə təqdim edir, onlardan ən maraqlısı seçilir və beləliklə,
ölkəmiz beynəlxalq kino bayramına qatılır.
29 mart 2017

124

Fransa mətbuatı Azərbaycan torpaqlarının işğalından yazıb
Fransanın nüfuzlu "Libération" qəzeti "Ermənistan- Azərbaycan: Fransa Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinə çalışmalıdır" başlıqla yazı dərc edib. Yazının müəllifi “Paris Azərbaycan
Evi”nin rəhbəri, Azərbaycanın Dostları Assosiyasiyasının Baş katibi Mirvari Fətəliyevadır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Fransaya rəsmi səfəri ərəfəsində dərc edilən
məqalədə iki ölkə arasında mövcud əlaqələrdən, Azərbaycanın iqtisadi inkişafından, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən və Xocalı soyqırımından bəhs olunur. Bildirilir ki, Prezident İlham Əliyevin
Azərbaycanla Fransa arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25 illiyinə təsadüf edən səfəri
münasibətlərin dinamik inikişafını təsdiq edir.
Fransanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ikinci ölkə olduğunu vurğulayan müəllif bu illər
ərzində ikitərəfli münasibətlərin inkişafını bir neçə amillə izah edir: “İlk olaraq, bu illər ərzində Fransa və
Azərbaycan arasında əlaqələr cox yüksək səviyyədə inkişaf edib. İkincisi, Azərbaycan müstəqilliyini bərpa
etdikdən sonra hüquq dövləti qurmaq siyasəti, əhəmiyyətli iqtisadi, siyasi və institusional islahatlar həyata
keçirərək, modernləşən, gənc demokratik, dinamik bir dövlətə çevrilib. 1998-ci ildə ölüm cəzası ləğv edilib.
1918-ci ildə qadınlara səsvermə hüququ verilib. Dini azadlıqların qorunması istiqamətində mühüm işlər
görülüb. Şiə və sünni müsəlmanlar, xristianlar, yəhudilər qarşılıqlı hörmətlə yaşayır və tolerantlıq, dünyəvilik
kimi ənənələr inkişaf edib. Bu günə qədər erməni əsilli təxminən 30 min vətəndaş, əsasən qarışıq ailələr,
Ermənistanla münaqişəyə baxmayaraq, Bakıda və digər şəhərlərdə təhlükəsiz yaşayırlar”.
Daha sonra məqalədə Azərbaycan dövlətinin düşünülmüş və balanslı xarici siyasətinə diqqət çəkilir:
"Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra, qərblə, eləcə də Rusiya ilə bu günə qədər yaxşı əlaqələr
saxlamağı bacardı. Beləliklə, biz - Fransadakı Azərbaycan icması Prezident İlham Əliyevin Parisə rəsmi
səfərini dəstəkləyirik. Bu rəsmi səfər ərəfəsində biz bir daha xatırladırıq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bu gün
həll olunmamış qalır. Ermənistan və Azərbaycan arasında 1988-ci ildən 1994-cü ilədək davam edən
toqquşmalar Azərbaycan torpaqlarının (Dağlıq Qarabağ və yeddi ətraf rayonların) 20 faizinin işğalı və bir
milyona yaxın azərbaycanlının qovulması ilə nəticələndi. Bu gün bir milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkün
Azərbaycan əhalisinin 10 faizini təşkil edir və Azərbaycan dünyada adambaşına düşən qaçqınların və məcburi
köçkünlərin sayına görə birinci ölkədir. Bu etnik təmizləmə məqamı 1992-ci il fevralın 26-da əksəriyyəti
qadın, uşaq və qoca olmaqla 613 dinc sakinin vəhşicəsinə qətlə yetirildiyi Xocalı soyqırımı olub. Ermənistanın
indiki Prezidenti Serj Sarkisyan Xocalı soyqırımının törədilməsi ilə bağlı əmr verdiyini qərbli jurnalistlərə
müsahibəsində açıq şəkildə etiraf edib", - məqalədə qeyd edilib.
M.Fətəliyeva münaqişənin həll üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini xatırladır:
"Münaqişənin həlli üçün, onun tənzimlənməsi üçün əsas baza BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində
müəyyən edilib. Bu qətnamələr öz ərazilərində Azərbaycana qarşı güc istifadə olunmasını və bu ölkənin
torpaqlarının işğalını pisləyir, Azərbaycanın suverenliyini və ərazi bütövlüyünü bir daha təsdiq edir. Onlar
Azərbaycanın bütün işğal olunmuş ərazilərindən işğalçı qüvvələrin dərhal, tam və qeyd-şərtsiz çıxarılmasını
tələb edir. Mən özüm bu işğal olunmuş ərazilərin bir övladıyam və mən, ailəm birbaşa Azərbaycan xalqına
qarşı törədilmiş dəhşətlərin, vəhşiliklərin şahidiyik. Fransada Azərbaycan icmasının adından, biz ATƏT-in
Minsk qrupunun həmsədr ölkələrindən biri kimi, Fransa və beynəlxalq ictimaiyyətə üz tutaraq, bu təcavüzə
reaksiya verməyə çağırır və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün sülh yolu ilə bərpa edilməsində bizə dəstək
olmağa səsləyirik. Nəhayət, biz bütün tarixi həqiqətlərə məhəl qoymadan, özünü başladığı bir münaqişənin
qurbanı kimi təqdim edən Ermənsitana səslənərək, artıq Dağlıq Qarabağ torpaqlarının işğaldan azad etməyə
çağırırıq. İnanıram ki, birgə səylərimiz və ortaq insani dəyərlərimiz nəticəsində buna nail ola bilərik. Fransa
ona həvalə olunan vasitəçilik rolu, hər iki ölkə ilə qurduğu əlaqələri vasitəsilə bu münaqişənin həllinə kömək
edə bilər".
http://www.liberation.fr/debats/2017/03/16/azerbaidjan-armenie-la-france-doit-contribuer-a-uneresolution-pacifique-du-conflit_1556124
30 mart 2017
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Türkiyədəki diaspor təşkilatının jurnalı işıq üzü görüb
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Eskişehir Azərbaycanlılar Dərnəyinin mətbu orqanı – “Üç çizgi”
jurnalının ilk sayı çapdan çıxıb. Jurnalının təsisçisi Eskişehir Azərbaycanlılar Dərnəyinin sədri Cavid Aydın,
redaktoru Rza Mammadov və mətbuat müdiri Aygün Öztürkdür.
"Üç çizgi" jurnalı Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağındakı Azərbaycan xalqının türk mənşəli
olmasını, müasir cəmiyyət qurmaq, demokratiyanı inkişaf etdirmək istəyini və islam sivilizasiyasına
mənsubluğunu ifadə edən üç üfüqi zolağın şərəfinə belə adlanır.
Jurnalda oxuculara Azərbaycan, Türkiyə, o cümlədən digər ölkələrdən təqdim olunan elmi məqalələr,
reportajlar, tarixi-elmi araşdırmalar və qısa hekayələr yer alacaq.
Jurnalda çap olunmaq istəyənlər öz yazıılarını uccizgi@outlook.com elektron poşt ünvanına göndərə bilərlər.
Jurnal Türkiyə türkcəsində 3 ayda 1 dəfə nəşr olunacaq.
31 mart 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatı
Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ləğv edilməsi
üçün Ali Məhkəməyə müraciət etməsi barədə kütləvi informasiya vasitələrində yayılmış məlumat Azərbaycan
ictimaiyyətinin, eyni zamanda Rusiyadakı çoxmilyonluq Azərbaycan diasporunun ciddi narahatlığına səbəb
olmuşdur.
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir
Putinin dəstəyi ilə 2001-ci ildə yaradılmış ÜAK ötən müddət ərzində Rusiya Fеdеrasiyasında yaşayan
azərbaycanlıların bir-biri ilə mədəni-mənəvi əlaqələrinin qurulması, soydaşlarımızın Rusiya cəmiyyətinə
intеqrasiyası və iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafı sahəsində mühüm işlər görmüşdür. ÜAK Azərbaycan
həqiqətlərinin yеrli ictimaiyyətə çatdırılması, milli-mədəni irsimizin tanıdılması, sоydaşlarımız arasında milli
həmrəyliyin gücləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra uğurlu layihələrə imza atmışdır.
Azərbaycan və Rusiyanın müvafiq dövlət оrqanları ilə qarşılıqlı еtimada dayanan səmərəli əməkdaşlıq
əlaqələri qurmağa müvəffəq olan ÜAK-ın fəaliyyəti хalqlarımızı birləşdirən çохəsrlik dоstluq ənənələrinə
əsaslanmış, ölkələrimiz arasındakı stratеji tərəfdaşlıq münasibətlərinin daha da dərinləşməsinə töhfə verməyə
xidmət etmişdir. Təsadüfi deyildir ki, ÜAK-ın II qurultayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyev və Rusiya Federasiyasının Prezidenti cənab Vladimir Putin iştirak edərək, geniş nitq söyləmiş,
təşkilatın fəaliyyətinin əhəmiyyətini və iki ölkə arasında əlaqələrin inkişafında rolunu yüksək
qiymətləndirmişlər. Bu, hər iki dövlətin ÜAK-ın fəaliyyətinə verdiyi yüksək dəyərin bariz ifadəsidir.
ÜAK daim fəaliyyətini Rusiya Federasiyasının qanunları çərçivəsində qurmağa çalışmış, ölkədə
mövcud olan dini və etnik tolerantlığın möhkəmlənməsinə, millətlərarası dostluğun, mədəniyyətlərarası
dialoqun dərinləşməsinə öz töhfəsini verməyə səy göstərmiş, zəruri məqamlarda iqtisadi tərəqqinin, ictimaisiyasi sabitliyin tərəfdarı kimi prinsipial və ardıcıl mövqe nümayiş etdirmişdir. Rusiyanın milli və dövlət
maraqları təşkilatın fəaliyyətinin əsas və dəyişilməz prioriteti olmuşdur.
Bütün bunlar, dünyada və regionda mürəkkəb, ziddiyyətli proseslərin getdiyi indiki şəraitdə ÜAK-ın
fəaliyyətinin dayandırılmasının heç də iki ölkənin maraqlarına xidmət etmədiyini çox aydın şəkildə nümayiş
etdirir. ÜAK-ın ləğv olunması, yaxud onun ictimai nüfuzunun zədələnməsinə yönəlmiş təşəbbüslər
xalqlarımız arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan çoxəsrlik dostluq ənənələrinin, habelə Azərbaycan-Rusiya
strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna ziddir və bu münasibətlərin inkişafında maraqlı olmayan
qüvvələrin mənafelərinə xidmət edə bilər.
Azərbaycan ictimaiyyəti, eyni zamanda Rusiyada yaşayan çoxmilyonlu Azərbaycan icması ümid edir
ki, Rusiya Federasiyasının müvafiq qurumları obyektiv, ədalətli, iki ölkənin milli maraqlarına uyğun qərar
qəbul edəcək və Rusiya azərbaycanlılarını öz ətrafında birləşdirən ÜAK bundan sonra da həmvətənlərimiz
arasında mədəni- mənəvi birliyin və bütövlükdə Rusiya-Azərbaycan dostluğunun möhkəmlənməsində,
ikitərəfli münasibətlərin inkişafında mühüm rola malik bir təşkilat kimi uğurla fəaliyyət göstərəcəkdir.
03 aprel 2017

127

Azərbaycanın Rus İcması Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin ləğv edilməsi niyyəti ilə
əlaqədar etirazını bildirib
Azərbaycanın Rus İcması Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin Ümumrusiya Azərbaycanlılar
Konqresinin (ÜAK) fəaliyyətinin dayandırılması barədə iddia ilə Ali Məhkəməyə müraciəti ilə bağlı
bəyanatla çıxış edib.
Bəyanatda deyilir: “Azərbaycanın Rus İcması Rusiyanın böyük ictimai təşkilatı olan Ümumrusiya
Azərbaycanlılar Konqresinin ləğv edilməsi haqqında bu ölkənin müəyyən dövlət qurumlarının qərarına qəti
etirazını bildirir və hesab edir ki, bu siyasi provokasiyanın arxasında Rusiya ilə Azərbaycan, rus və
Azərbaycan xalqları arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərini pozmağa çalışan müəyyən qüvvələr
dayanıb.
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresi həmişə Rusiya Federasiyasının qanunları çərçivəsində
fəaliyyət göstərib. İctimai-siyasi sabitlik, Rusiyanın siyasi quruluşuna loyal münasibət həmişə ÜAK-ın
fəaliyyətinin dəyişməz prioriteti olub.
Azərbaycanın Rus İcmasının möhkəm işgüzar münasibətlərlə, rus və Azərbaycan xalqları arasında
mədəni və mənəvi əlaqələrin inkişafı üzrə birgə fəaliyyətlə bağlı olduğu “Ümumrusiya Azərbaycanlılar
Konqresi” İctimai Təşkilatının ləğv edilməsi Azərbaycan Respublikasının rus əhalisini də narahat etməyə
bilməz. “Azərbaycanın Rus İcması” İctimai Təşkilatı respublikada fəaliyyətində Azərbaycanın ali rəhbərliyi,
respublikanın hökumət və dövlət orqanları tərəfindən dəstək və hərtərəfli diqqət hiss edir. Rus dilinin və rus
mədəniyyətinin qorunub saxlanılması və inkişaf etdirilməsi Azərbaycanda hərtərəfli dəstəklənir, rus dilində
350 məktəb fəaliyyət göstərir, bütün ali məktəblərdə rus dilində fakültələr var, həmin fakültələrdə 16 mindən
çox tələbə təhsil alır, rus pravoslav kilsəsinə dövlət dəstəyi göstərilir.
Rusiyada nüfuzlu və çoxsaylı Azərbaycan diasporuna və onun ən iri təşkilatına – Ümumrusiya
Azərbaycanlılar Konqresinə bu ölkənin dövlət qurumlarının saymazyana, qərəzli münasibəti “Azərbaycanın
Rus İcması” İctimai Təşkilatının fəaliyyətinin Azərbaycan tərəfindən fəal dəstəklənməsi fonunda qəribə
görünür.
Azərbaycanın Rus İcması ÜAK-ın ləğv edilməsini Rusiyanın bəzi dövlət məmurlarının ciddi siyasi və
strateji səhvi sayır və ümid edir ki, Rusiya Federasiyasının hökuməti bu ölkənin böyük ictimai təşkilatı olan
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin saxlanılmasına kömək etmək üçün bütün tədbirləri görəcək”.
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İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının saytı fəaliyyətə başlayıb
İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının (“Azİz”) yeni internet saytı - aziznews.ru fəaliyyətə
başlayıb və az vaxt ərzində yerli kütləvi informasiya vasitələrinin reytinq cədvəlində öz yerini tutub. Belə ki,
sayt qısa müddətdə İsraildəki rusdilli saytların arasında 26-cı yerdən 12-ci sıraya qalxıb.
“Azİz”-in İdarə Heyətinin üzvü Yuriy Boçarovun baş redaktorluğu altında fəaliyyət göstərən saytda
indiyə qədər yerləşdirilmiş 300-dən artıq yazının 70-i Azərbaycan haqqında olub. Saytda ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, “Azİz”in Xocalı faciəsi, İsraillə Azərbaycan arasında diplomatik
əlaqələrin 25 illiyinə və digər tarixi hadisələrə həsr olunmuş tədbirləri haqqında informasiyalar geniş
işıqlandırılıb.
Bundan başqa, yəhudi jurnalistlərin Azərbaycana səfərindən sonra ölkəmizin mədəniyyəti, tarixi,
turizm imkanları, təbiəti, buradakı tolerantlıq mühiti haqqında hazırladığı və İsrailin populyar kütləvi
informasiya vasitələrində işıq üzü görmüş materialları da saytda yerləşdirilir.
Ümumilikdə, isə saytda İsrail, Azərbaycan, Rusiya, ABŞ, Avropa və MDB ölkələri haqqında
informasiyalar, Azərbaycandan İsrailə köçmüş yəhudi icmasının həyatına dair xəbərlər, Azərbaycan və İsrailin
tanınmış şəxsiyyətləri haqqında məlumatlar və digər materiallar yerləşdirilir.
05 aprel 2017
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İstanbulda XX Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı keçirilir
Aprelin 5-də İstanbulda Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkilatçılığı ilə XX
Avrasiya İqtisadi Zirvə toplantısı işə başlayıb.
AZƏRTAC-ın da informasiya dəstəyi verdiyi Zirvə toplantısında Azərbaycan geniş tərkibli
nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur. Toplantıda dövlət və hökumət rəsmiləri, diplomatlar, beynəlxalq
təşkilatların təmsilçiləri, KİV və QHT nümayəndələri iştirak edirlər.Əvvəlcə Türkiyənin dövlət himni
səsləndirilib.
Sonra Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin fəaliyyətini əks etdirən film göstərilib.
Filmdə ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin çoxşaxəli fəaliyyətlərinə dair kadrlar da
yer alıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin toplantı iştirakçılarına təbrik məktubunu oxuyub. Təbrik məktubunda bildirilir ki, artıq
Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin təşkil etdiyi toplantılar regional əməkdaşlığın
mühüm platformalarından birinə çevrilib. Qeyd edilir ki, Azərbaycan uzun illərdən bəri region dövlətləri
arasında münasibətlərin inkişafı, ölkələrin iqtisadi potensialının, təbii ehtiyatlarının nəqliyyat və logistika
imkanlarının əməkdaşlıq və tərəqqi məqsədlərinə yönəlməsi istiqamətində ardıcıl fəaliyyət göstərir. Hazırda
təşəbbüskarı və əsas icraçılarından olduğumuz “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi üzrə işlər uğurla davam etdirilir,
Asiya ilə Avropanı birləşdirəcək Bakı-Tbilisi–Qars dəmir yolunun inşası artıq yekunlaşmaq üzrədir.
Vurğulanır ki, Avrasiya məkanında sosial rifahı, əməkdaşlığı və sabitliyi təhdid edən amillərdən biri həll
olunmamış münaqişələrdir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi indiyədək ölkəmizin inkişafı
yolunda əsas əngəl olaraq qalır. Ermənistan xarici havadarlarının köməyi ilə Azərbaycanın iyirmi faizdən artıq
ərazisini işğal edib, etnik təmizləmələr və soyqırımları törədib.
Azərbaycanın energetika naziri Natiq Əliyevin sədrliyi ilə açılışı olan Zirvə toplantısında Mərmərə
Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri, professor Akkan Suverin məruzəsi dinlənilib. O, Zirvə
toplantısının önəmindən, iştirakçıların inkişaf və tərəqqiyə, separatizmə və terrorçuluğa qarşı mübarizəyə
böyük önəm verməsindən danışıb. Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı ilə 2017-ci ilin Azərbaycanda
“İslam Həmrəyliyi İli” elan olunmasının əhəmiyyətindən bəhs edən məruzəçi vurğulayıb ki, Zirvənin bir
panelinin İslam həmrəyliyi mövzusuna həsr edilməsi Azərbaycan Prezidentinin bu təşəbbüsünə dəstəkdir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı davam etdirdiyi təcavüzkar siyasətini beynəlxalq hüquqa və insanlığa qarşı
dözülməz bir cinayət kimi dəyərləndirən Akkan Suver işğalçı qoşunların Azərbaycan torpaqlarından
çıxarılması ilə bağlı sülhsevər dünya ictimaiyyətinə çağırışlar edib.
Sonra Türkiyə Baş nazirinin müavini Mehmet Şimşək, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı
Parlament Assambleyasının baş katibi Asəf Hacıyev, İstanbul Ticarət Palatasının sədri İbrahim Çağlar və
İstanbul Hazır Geyim İxracatçıları Birliyinin sədri Mustafa Gültəpə çıxış ediblər.
05 aprel 2017
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Qahirə Universitetində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanılıb
Azərbaycanın Misirdəki səfirliyinin təşəbbüsü ilə Qahirə Universitetinin Ədəbiyyat fakültəsinin “Şərq
dilləri” bölməsində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanılıb. Tədris Misirdə yaşayan azərbaycanlı tədqiqatçı
alim Seymur Nəsirov tərəfindən aparılır.
Tədrisin yeni başlanmasına baxmayaraq, artıq çox sayda tələbə Azərbaycan dilini öyrənir. Azərbaycan
dilinin tədrisi ilə yanaşı, tələbələrə ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti barədə də məlumat verilir.
05 aprel 2017
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi ÜAK-ın ləğvi cəhdləri ilə bağlı bəyanat yayıb
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) təşkilatın təsisçilərindən biri olan Ümümrusiya Azərbaycan
Konqresinin (ÜAK) fəaliyyətinin dayandırılmasına dair yayılmış məlumatlarla bağlı verdiyi bəyanatda
narahatlığını ifadə edib. Bəyanatda bildirilir ki, bu addım ümumi tarixə və mədəniyyətə malik olan Rusiya ilə
Azərbaycanın əsrlərə söykənmiş dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsinə qarşı yönəlib.
ÜAK-n Rusiya-Azərbaycan dostluğunun rəmzi olmaqla yanaşı, eyni zamanda Rusiyadakı Azərbaycan
diasporunu birləşdirən bir qurum olduğunu vurğulayan bəyanat müəllifləri bu təşkilatın sadəcə Azərbaycan
diasporunun təşəbbüsü ilə yox, Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin razılığı əsasında, Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri, Azərbaycan Respublikasının (AR) Prezidenti Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 2001-ci ilin
martında təsis olunduğu xatırladır.
AAK-ın bəyanatında daha sonra qeyd olunur ki, bu günlərdə RF Xarici İşlər Nazirliyinin saytında iki
ölkə arasında diplomatik əlaqələrin qurulmasının 25-ci ildönümü ilə bağlı məqalə yerləşdirilib. Bəyanat
müəllifləri məqalədə göstərilən çox sayda amildən bir neçəsinə diqqəti çəkərək bildirir: “İkitərəfli
münasibətlərin prinsip və prioritetlərini müəyyən edən əsas sənədlər 1997-ci il iyulun 3-də imzalanmış RF və
AR arasında dostluq, əməkdaşlıq və təhlükəsizlik haqqında Müqavilə, 2008-ci il iyulun 3-də imzalanmış RF
və AR arasında dostluq və strateji partnyorluq haqqında Bəyannamədir”.
Bəyanatda Azərbaycanla Rusiyanın bir çox mühüm beynəlxalq məsələlərdə mövqeyinin üst-üstə
düşdüyü və hər iki ölkənin bir-birinə dəstək göstərdiyi vurğulanır. Bildirilir ki, bütün bunlardan çıxış edərək,
Rusiya ilə Azərbaycanı birləşdirən bu qədər ortaq cəhətin olduğu halda, ÜAK-ın ləğvi məsələsindən söhbət
gedə bilməz. Son 16 ildə ÜAK fəaliyyəti hər iki ölkənin rəhbərliyi tərəfindən yüksək qiymətləndirilib və hər
zaman gördüyü nəcib işlərə görə təşəkkür məktubları alıb.
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi hesab edir ki, bu ÜAK-la bağlı qərar qeyri-obyektivdir və probemin hər iki
ölkənin maraqlarına uyğun şəkildə ədalətli həllinə, Rusiyadakı ən böyük ictimai təşkilatın fəaliyyətini davam
etdirəcəyinə ümid edir.
06 aprel 2017
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Belarus azərbaycanlıları Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi ilə bağlı bəyanat yayıb
Belarus Respublikasında fəaliyyət göstərən “Azərbaycan İcmaları Konqresi” Beynəlxalq İctimai
Birliyi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) ləğv edilməsi ilə bağlı yayılmış məlumatlara görə
narahatlığını bildirir. Belarus azərbaycanlıları hesab edir ki, bunun arxasında Rusiya-Azərbaycan dostluğunu
qəbul edə bilməyən müəyyən insanlar və təşkilatlar dayanır. Bu barədə təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir.
Uzun illərdir ÜAK-la əməkdaşlıq etdiyini diqqətə çatdıran təşkilat üzvləri bildirir ki, ÜAK on ildən
artıqdı iki qardaş xalq arasında özünəməxsus körpü və xalq diplomatiyası rolunu oynayaraq ikitərəfli
əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir.
“Hər zaman qanun çərçivəsində fəaliyyət göstərən ÜAK Rusiyadan kənarda da tanınır. Nəzərə almaq
lazımdı ki, diaspor təşkilatları ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərir və yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətini
Vətəninin milli, mədəni, mənəvi dəyərləri ilə tanış olmasına kömək edir” –deyə Belarus azərbaycanlıları qeyd
edir.
Bəyanatda deyilir: “Belarusda yaşayan azərbaycanlılar digər ölkələrin diaspor təşkilatları, eləcə də rus
icması ilə yaxşı münasibətlərimiz var və birlikdə çox sayda aksiya və tədbirlər keçiririk. Heç nə bizim dost və
qardaş münasibətlərimizə xələl gətirə bilməz”.
“Azərbaycan İcmaları Konqresi” ümid edir ki, məsələ ilə bağlı düzgün qərar veriləcək və ÜAK
bundan sonra da fəaliyyətini davam etdirəcək.
06 aprel 2017
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Moldova Azərbaycanlıları Konqresi müraciət yayıb
Moldova Azərbaycanlıları Konqresi Rusiyada fəaliyyət göstərən Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin (ÜAK) ləğvinə dair yayılmış xəbərlərlə əlaqədar müraciət qəbul edib. Müraciətdə ÜAK-la bağlı
yaranmış vəziyyətə görə Moldova azərbaycanlılarının narahatlığı bildirilir. Qeyd olunur ki, 2001-ci ildə
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dəstəyi
ilə yaradılan ÜAK bu illər ərzində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə öz töhfələrini verib. Müraciətdə
eyni zamanda ÜAK-ın Rusyada yaşayan azərbaycanlıların mədəni və mənəvi əlaqələrinin qurulması, onların
Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyası istiqamətində böyük işlər gördüyü vurğulanır: “16 ildir ki, Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin əsas məqsədi Rusiyada millətlərarası anlaşmanı möhkəmləndirmək və Rusiya ilə
Azərbaycan arasında sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığı inkişafına dəstək göstərməkdir”.
Moldova Azərbaycanlıları Konqresi əminliklə qeyd edir ki, ÜAK Rusiya qanunları çərçivəsində
fəaliyyət göstərərək dini və etnik tolerantlığın möhkəmləndirilməsinə, millətlərarası dostluğun və
mədəniyyətlər arasında dialoqun dərinləşıməsinə öz töhfələrini verib.
Moldovanın çoxminli Azərbaycan icması Rusiya Federasiyasının müfaviq qurumlarının hər iki
ölkənin milli maraqlarına uyğun olaraq obyektiv və ədalətli qərar verəcəyinə ümid edir. Moldova
Azərbaycanlıları Konqresi inanır ki, ÜAK-la bağlı veriləcək doğru qərar iki ölkənin strateji partnyorluq
əlaqələrinin daha da dərinləşməsinə xidmət edəcək.
06 aprel 2017
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Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyasının Rusiya nümayəndəliyi bəyanat yayıb
“Rusiyadakı onlarla Azərbaycan diaspor təşkilatının özündə birləşdirən Ümümrusiya Azərbaycan
Konqresi (ÜAK) ilə bağlı yayılmış məlumatlar bizi dərindən sarsıdıb” - Azərbaycan Slavyan Gənclər
Assosiasiyasının (ASGA) Rusiya nümayəndəliyinin yaydığı bəyanatda belə deyilir.
Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyası hesab edir ki, bu addım ümumi tarixə və mədəniyyətə
malik olan Rusiya ilə Azərbaycan xalqları arasında əsrlərə dayanan dostluq münasibətlərinin
möhkəmlənməsinə qarşıdır: “Rusiya və Azərbaycan prezidentlərinin razılığı və dəstəyi ilə yaradılan ÜAK
Rusiya-Azərbaycan dostluğunun möhkəmləndirilməsində böyük xidmətləri olan, eyni zamanda Rusiyadakı
azərbaycanlıları bir araya gətirən ən böyük diaspor təşkilatlarından biridir. İki ölkə arasında diplomatik
əlaqələrin qurulmasının 25-ci ildönümü ərəfəsində bu kimi xoşagəlməz hadisənin baş verməsi bizi dərindən
sarsıdıb”.
Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyasının Rusiya nümayəndəliyi bəyanatında deyilir ki,
Azərbaycanla Rusiyanın bir çox mühüm beynəlxalq məsələlərdə mövqeyinin üst-üstə düşdüyü və hər iki
ölkənin bir-birinə dəstək göstərdiyi bir zamanda bu məsələnin gündəmə gətirilməsi iki ölkə arasında
münasibətlərin soyuqlaşmasına xidmət edir.
Azərbaycan Slavyan Gənclər Assosiasiyası hesab edir ki, ÜAK-la bağlı yaranmış vəziyyət qeyriobyektivdir və problemin gündəmə gətirilməsi Azərbaycanla Rusiya qardaşlığına qarşı qısqanclıq meyllərinin
nəticəsidir: “Biz, ASGA Rusiya nümayəndəliyi olaraq ümid edirik ki, problem hər iki ölkənin maraqlarına
uyğun, ədalətli şəkildə həll ediləcək və Rusiyadakı ən böyük ictimai təşkilatlardan biri olaraq fəaliyyətini
davam etdirəcək”.
06 aprel 2017
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Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımız Rusiyanın ədliyyə nazirinə müraciət edib
Qazaxıstandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqı Assosiasiyası Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresi ilə bağlı Rusiya Federasiyasının (RF) ədliyyə naziri Aleksandr Konovalova müraciət edib.
Müraciətdə deyilir: “Hörmətli Aleksandr Vladimiroviç, biz, Qazaxıstan Respublikasında yaşayan
azərbaycanlılar Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin fəaliyyəti ilə bağlı yayılmış xəbələrə görə çox
narahatıq. Məsələnin səbəblərinin aydın olmaması isə bizi daha çox məyus edir”.
Mövcud olduğu bu illər ərzində ÜAK-la sıx əməkdaşlıq etdiklərini xatırladan Qazaxıstandakı
soydaşlarımız təşkilatın iki dost ölkənin - Rusiya və Azərbaycanın mənafeyi üçün çox səmərəli xidmət
göstərdiyini vurğulayır: “ÜAK uzun illər ərzində dostluq və həmrəylik münasibətlərində olan iki ölkənin
mədəni, mənəvi dəyərlərinin mübadiləsində vacib rol oynayıb və oynayır”.
Rusiya ədliyyə nazirinə ünvanlanmış müraciətdə daha sonra deyilir: “Bu gün, Azərbaycan
Respublikası və onun Prezidenti İlham Əliyevin tolerantlıq və anlaşma siyasəti yürütdüyü bir vaxtda ÜAK-la
bağlı yayılmış xəbərlər narahatlıq doğurur. Biz, Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar Sizdən xahiş edirik ki,
bizim narahatlığımızı Rusiya Federasiyasının Prezidenti cənab Vladimir Putinə çatdırasınız və ÜAK-ın
qorunub saxlanılması ilə bağlı həmrəylik nümayiş etdirəsiniz".
Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar A.Konovalovun diqqətinə çatdırır ki, ÜAK-ın ləğvi iki dost ölkənin
prezidentləri İlham Əliyevlə Vladimir Putinin sayəsində uzun illərdir qorunan, inkişaf edən münasibətlərə
xələl gətirə bilər.
Qazaxıstandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqı Assosiasiyası müraciətin sonunda Rusiya
Federasiyasının ədliyyə naziri Aleksandr Konovalovun yaranmış vəziyyətlə bağlı anlayış nümayiş etdirəcəyinə
və problemin həllinə yardım göstərəcəyinə ümid etdiyini bildirir.
07 aprel 2017
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Fransalı deputat erməni diaspor üzvünün Azərbaycanla bağlı qərəzli yazısına cavab verib
Fransanın www.huffingtonpost.fr portalında Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti, Milli
Assambleyanın deputatı Jan-Fransua Manselin Azərbaycanla bağlı məqaləsi yayılıb. Fransalı deputat bu
məqaləni erməni diaspor üzvünün ölkəmizlə bağlı yalan və böhtanlarla dolu yazısına cavab olaraq hazırlayıb.
Assosiasiyanın prezidenti qeyd edir ki, özünü guya siyasi analitik kimi qələmə verən, xüsusilə də
kasıblıqla və münaqişə ilə üzləşən erməni xalqından çox Avropada öz rahatlığını düşünən erməni diasporunun
sözçüsü yazısında Azərbaycan barədə elə fikirlər işlədir ki, onun bu ölkə haqqında məlumatsızlığı açıq-aydın
görünür. Yazının cəfəng və böhtanla dolu olduğunu vurğulayan Jan-Fransua Mansel Azərbaycanın Dostları
Assosiasiyasına sədrlik etməkdən şərəf duyduğunu və təşkilatın fəaliyyətində heç bir qaranlıq məqam
olmadığını qeyd edir. Fransanın Bakıda ilk səfiri olmuş Jan Perrenin yaratdığını və 500-dən çox üzvü olan
Assosiasiyan ın Fransada mədəniyyət sahəsində çox sayda tədbirlər təşkil etdiyi xatırladılır.
Daha sonra məqaləsində vitse-prezidentlərindən biri olduğu məlumat missiyasının fəaliyyətinə
toxunan Jan-Fransua Mansel bildirir ki, Azərbaycana qarşı böhtana görə məhkəməyə verilən və bu səbəbdən
ölkəyə düşmən kəsilən deputat Fransua Roşebluan antiazərbaycan təhrikçiliyi üçün araşdırma komissiyasının
yaradılmasını istəsə də, onun təklifi xarici işlər komissiyasının yekdil səsverməsi qarşısında uğursuzluğa düçar
olub və komissiya ədalətli və davamlı sülh üçün Fransanın da rol oynadığı Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair
məlumat missiyası yaratmaq qərarı verib: “Sonaradan F.Roşebluan öz qrupunun hüququndan istifadə edərək
Fransa ilə Azərbaycan arasında iqtisadi, siyasi və mədəniyyət sahəsindəki əlaqələrə dair məlumat missiyasının
yaradılmasına nail olsa onun xam xəyalları yenə də baş tutmayıb”.
Jan-Fransua Mansel hesab edir ki, erməni diasporunun üzvləri Azərbaycanı saxta şəkildə pisləmək
əvəzinə, iki xalq arasında barışıq üçün çalışmalıdır: “Qərb rahatlığına qapanan bu şəxslər ölkələrinin
kasıblıqdan çıxması yollarını düşünsünlər, bilsinlər ki, Ermənistandakı həmvətənlərinin sülhə ehtiyacı var”, –
deyə Jan-Fransua Mansel qeyd edir.
11 aprel 2017
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"Odlar yurdu" cəmiyyəti 10 illiyini qeyd edib
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən “Odlar yurdu” cəmiyyəti 10 illik yubileyini qeyd edib. Bu
münasibətlə keçirilən konsert proqramında əksəriyyəti yerli əhali olmaqla çox sayda tamaşaçı iştitrak edib.
Tədbir Niderlandın və Azərbaycanın dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayb. Təbrik nitqlərindən sonra
Azərbaycan-Niderland dostluğunu və cəmiyyətin 10 illik fəaliyyətini əks etdirən videomateriallar nümayiş
etdirilib. Daha sonra tədbir bədii proqramla davam edib. Klankrijk Drenthe Holland musiqi məktəbinin
şaqirdləri, Azərbaycan bəstəkarlarının musiqilərini ifa ediblər. Tamaşaçılar Azərbaycan musiqini heyranlağını
davamlı alqışlarla nümayiş etdiriblər.
Qeyd edək ki, “Odlar yurdu” cəmiyyəti mövcud olduğu bi illər ərzində Azərbaycanı, onun tarixini,
mədəniyyətini tanıdılması istiqamətində mühüm işlər görüb. Əsasən Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği ilə
məşğul təşkilat mütəmadi olaraq konsert proqramları təşkil edərək milli musiqimizin Avropada, Niderlandda
tanıdılmasında bir sıra uğurlar qazanıb. Təşkilatın əsasən musiqimizin təbliği istiqamətində fəaliyyət
göstərməsi cəmiyyətin sədri, 1996-cı ildən Niderland Krallığında məskunlaşan Firəngiz Bağırovanın ixtisasca
musiqiçi olması ilə bağlıdır.
11 aprel 2017
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Xaricdəki soydaşlarımızın əsəri Bakıda səhnələşdirilib
Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın müəllifi olduğu əsər Bakıda Gənc Tamaşaçılar Teatrında səhnəyə
qoyulub. “Yarımçıq qalmış” adlı tamaşa ötən ili aprel hadisələri zamanı şəhid olan Rəssamlıq Akademiyasının
məzunu, gənc heykəltaraş Samir Kaçayevin, habelə həmin müharibənin digər şəhidlərinin xatirəsinə həsr
olunub.
“Yarımçıq qalmış” tamaşasının baş qəhrəmanı ümumiləşdirilmiş obrazdır. Tamaşada müharibəyə aid
hər hansı görüntü, hətta atəş səsləri belə yoxdur. Müharibənin ağrı-acısını müəlliflər poetik dillə tamaşaçıya
çatdırmağa çalışıb. Pyesdə1992-1993-cü illərdə Azərbaycanın ərazi bötüvlüyü uğrudunda gedən mühairəbədə
və keçənilki döyüşlərdə şəhid əsgərlərimiz canlandırılır.
Tamaşada əsas rolları Gənc Tamaşaçılar Teatrının aktyoru Elnur Kərimov, Günel Məmmədova
oynayıb. Pyesin müəllifləri Çexiyada yaşayan Leyla Bəyim Cəfərova və İsraildə yaşayan həmvətənimiz Yefim
Abramovdur. Tamaşanın baş rejissoru Azərbaycanın xalq artisti Vaqif Əsədovdur.
11 aprel 2017
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Rusiyanın "Soyuz natsionalnostey" jurnalında Azərbaycan diasporu fəalının məqaləsi dərc edilib
Rusiyanın nüfuzlu “Soyuz natsionalnostey” jurnalında Azərbaycan diasporunun fəalı Araz
Mürsəliyevin məqaləsi dərc edilib. “Rusiya-Azərbaycan: effektiv diplomatiya və əbədi dostluq” sərlövhəli
məqalə Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25
illiyinə həsr edilib. Məqalə müəllifi qeyd edir ki, iki ölkə arasında münasibətlər dostluğa, sıx ticarət,
iqtisadiyyat və mədəniyyət əlaqələrinə əsaslanır və çoxəsrlik tarixə malikdir.
A.Mürsəliyev yazır ki, Sovet İttifaqının dağılmasından sonra keçmiş SSRİ-nin bütün respublikaları, o
cümlədən Rusiya və Azərbaycan müstəqillik əldə ediblər: “Hər iki tərəf üçün asan olmayan həmin dövrdə
Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında qarşılıqlı münasibətlər yeni səviyyədə faktiki olaraq
sıfırdan qurulmağa başlandı. Azərbaycan Rusiyanın vacib strateji tərəfdaşıdır. İki ölkə arasında münasibətlərin
əsasında bərabər hüquq və mehriban qonşuluq prinsipləri, dostluq və qardaşlığın qədim ənənələri dayanır”.
Müəllifin fikrincə, iki ölkə arasında qarşılıqlı əlaqələrin inkişafı Cənubi Qafqazda və Xəzər regionunda
sabitliyin və təhlükəsizliyin möhkəmlənməsinə kömək edir. Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında
yeni mərhələ Vladimir Putinin Rusiya Federasiyası Prezidenti seçilməsi ilə bağlıdır.
“Çoxəsrlik dostluq, Rusiya və Azərbaycan xalqlarının həmrəyliyi bütün fəaliyyət sahələrində özünü
göstərir və hiss olunur. Hazırda Rusiyada 3,5 milyondan çox həmvətənimiz yaşayır. Onlar Rusiya
Federasiyasında fəaliyyətin müxtəlif sahələrinə uğurla inteqrasiya olunublar.
Leyla Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) əsas vəzifələri
azərbaycanlı gənclərin Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyasına, azərbaycanlı və rusiyalı gənclər vasitəsilə
Azərbaycan və Rusiya arasında dialoqun qurulmasına və əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə dəstək
olmaqdan ibarətdir. RAGB-nin Rusiya Federasiyası regionlarında 70-dən çox nümayəndəliyi var”, A.Mürsəliyev yazır.
Qeyd edək ki, Araz Mürsəliyev Rusiya Xalqlar Assambleyası Şurasının sədr müavini, Rusiya
Federasiyası Prezidenti yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasının eksperti, Rusiya Dövlət Dumasının
deputatı, “Yedinaya Rossiya” fraksiyasının üzvü Hacımət Səfərəliyevin köməkçisidir. Həmvətənimizin
rəhbərlik etdiyi “Xalqlar dostluğu” Fondu Dövlət Dumasının Millətlərlə İş üzrə Komitəsi, “Rusiya Xalqlar
Assambleyası” və Moskva hökuməti ilə birgə bir sıra layihələr həyata keçirir.
19 aprel 2017
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Malta Baş naziri Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrini qəbul edib
Maltanın Baş naziri, eyni zamanda 2017-ci il yanvarın 1-dən Avropa İttifaqı Şurasına sədrlik edən
Cozef Muskat Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM) həmsədri, Latviyanın eks-prezidenti Vayra
Vike-Frayberqanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib.
Görüşdə martın 16-17-də keçirilmiş V Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb.
Müzakirələrdə Forumun əhəmiyyəti vurğulanaraq qeyd olunub ki, Forum iştirakçıları arasında nüfuzlu
şəxslərin sayı ildən-ilə artır və tədbirin gündəliyini daha maraqlı mövzuları təşkil edir. Bu isə bütün dünyanı
narahat edən qlobal məsələlərin müzakirəsi və səmərəli dialoq üçün geniş imkanlar açır.
Görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilərək təşkilatla Malta
hökuməti arasında əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Bu əməkdaşlıq çərçivəsində
2018-ci ilin may ayında Malta Baş nazirinin himayəsi altında NGBM-in xüsusi toplantısının keçirilməsinə dair
razılıq əldə olunub. Söhbət zamanı Malta hökumətinin Azərbaycanla, eləcə də NGBM ilə münasibətlərin
inkişafına önəm verməsi ifadə olunub. 2015-ci ildə keçirilən III Qlobal Bakı Forumunun iştirakçısı olmuş
Cozef Muskatla növbəti Foruma hazırlıq məsələləri də geniş müzakirə olunub.
Qeyd edək ki, Malta 2017-ci il yanvar ayının 1-dən Avropa İttifaqı (Aİ) Şurasına sədrliyi
Slovakiyadan qəbul edib. Malta sədrliyinin əsas prioritetləri kimi Avropa qaçqın problemi ilə bağlı Aİ üzvü
olan dövlətlər arasında əməkdaşlıq münasibətlərinin artırılmasını, vahid Avropa bazarının yaradılmasını və s.
müəyyən edib. İyul ayında Malta Aİ-də sədrliyi Estoniyaya verəcək.
19 aprel 2017
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Biznesmen diaspor üzvlərindən təkliflər var
İş adamlarının Azərbaycana cəlb olunması üçün yeni strategiya işlənməlidir
Azərbaycan xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı dövlət siyasəti özəlliyi ilə seçilir. Bəlkə də, heç bir
ölkədə diaspora Azərbaycan dövləti qədər diqqət göstərilmir. Bunun qarşılığında isə milli diaspordan, hələ ki,
istənilən fəaliyyət hiss olunmur. Ötən il keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayından sonra
diasporda canlanmanın olacağı proqnozlaşdırılırdı. Burada söhbət təkcə diasporun ölkəmizin xaricdə
təbliğindən deyil, eyni zamanda Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında xaricdə yaşayan
soydaşlarımızın oynadığı roldan gedir. Ayrıca, Azərbaycan məhsullarının xaricə ixracında diasporun da dəstək
göstərməsi əsas amildir. Bu məsələ Prezident İlham Əliyev tərəfindən dəfələrlə diqqətə çatdırılıb.
Elə Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayındakı nitqində də xaricdə
yaşayan azərbaycanlı iş adamlarına müraciət edərək, onları ölkə iqtisadiyyatının real sektoruna, kənd
təsərrüfatı, sənaye, turizm, yüksək texnologiyalar sektorlarına sərmayə qoymağa çağırmışdı. Son olaraq isə
dövlət başçısı qeyri-neft ixracatçılarının Yevlaxda keçirilən respublika müşavirəsində bu haqda da danışıb:
“Bilirsiniz ki, biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin həlli üçün böyük işlər görürük.
Azərbaycan nadir ölkələrdəndir ki, artıq bizdə ənənəvi olaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultayı
keçirilir. Biz onlara həm siyasi dəstək göstəririk, eyni zamanda onlar üçün biznes imkanları yaradırıq.
Onlar da bu işlərdə fəal iştirak etməlidirlər. Bildiyimə görə, onlar bizim yeni təşəbbüslərimizə fəal
qoşulurlar. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, xüsusilə MDB məkanında yaşayan soydaşlarımız, o cümlədən
bizneslə məşğuldurlar, onların böyük imkanları var. Onlar da öz biznes imkanlarını genişləndirmək, eyni
zamanda öz Vətəninə kömək etmək üçün orada fəal işləməlidirlər. Bu işlər başlayıb və bizim dövlət
qurumlarımız bu işlərlə məşğuldur. Mən onları da bu işlərə dəvət edirəm, onların da böyük ticarət şəbəkələri
var. Onlar dünyanın müxtəlif yerlərindən məhsul idxal edirlər. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi bizim
imkanlarımız genişlənir, daha çox Azərbaycandan idxal etsinlər”.
“İstərdik ki, Azərbaycanın keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları Almaniya bazarlarına gəlib
çıxsın”
Prezident İlham Əliyevin bu fikirləri xaricdə yaşayan soydaşlarımız, xüsusən, iş adamlarımız
tərəfindən də böyük sevinclə qarşılanıb. Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, kiçik sahibkarlıq işi
ilə məşğul olan Naibə Hacıyeva bizimlə söhbətində bildirdi ki, bu gün Azərbaycan öz müstəqilliyini qoruyur,
yeni bazar münasibətlərinə uyğun sosial-iqtisadi sistem qurur və beynəlxalq əlaqələrini gücləndirir: “Prezident
İlham Əliyevin iştirakı ilə Yevlaxda keçirilən müşavirəyə toplaşan hər bir kəsi ölkədə istehsal olunan
məhsulların ixracı maraqlandırırdı.
Dövlət başçısı bir daha xaricdə yaşayan həmvətənlərimizə səsləndi və Azərbaycanda sahibkarlara
yaradılan münbit şəraitdən yararlanmağa çağırdı. Biz həm diaspor fəaliyyəti, həm də sahibkarlıqla məşğul olan
azərbaycanlılar, Prezidentin bu çağırışına qoşulur və onu hər zaman dəstəkləyirik. Mənim övladlarım Gülnar
və İxtiyar da cənab Prezidentin bu təkliflərini yüksək alqışladılar. Bu fikirlər Azərbaycanın gələcəyi üçün çox
vacib bir məsələyə, yeniyetmələri, gəncləri daha da həvəslə Azərbaycanımız üçün çalışmağa yönəldir”. Naibə
Hacıyeva xatırlatdı ki, bu il almanların Azərbaycana köçməsinin 200 illiyi qeyd olunur: “Mövcud şərait imkan
verir ki, Azərbaycanla Almaniya arasında ticarət dövriyyəsi daha da yüksəlsin. Azərbaycan məhsulları ekoloji
baxımdan təmiz, orqanikdir.
İstərdik ki, Azərbaycanın keyfiyyətli kənd təsərrüfatı məhsulları Almaniya bazarlarına gəlib çıxsın,
Almaniyanın isə müasir elmi yenilikləri idxal edilsin. Prezident bu yaxınlarda ixracı dəstəkləyəcək ticarət
evlərinin yaradılması haqqında sərəncam imzalayıb. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərəcək bu evlərin əsas işi
ixrac potensialı olan məhsulların dünya bazarına çıxmasına yardım etmək olacaq”.
“Məhsullarımızı Tatarıstana idxal edərək böyük bir Azərbaycan ticarət mərkəzi yaratmaq olar”
Birləşmiş Dünya Azərbaycanlıları təşkilatının prezidenti, Tatarıstanda Azərbaycan diaspor rəhbəri,
“SK Ramstroy” şirkətinin baş direktoru Sərraf Kərimov da Prezident İlham Əliyevin xaricdə yaşayan
azərbaycanlılarla bağlı bu fikirlərinin çox böyük önəm kəsb etdiyini dedi: “Düşünürəm ki, hər bir diaspor
təşkilatı rəhbərləri məhz bu amal üçün çalışmalıdırlar. Bu belə olduğu halda, təbii ki, diasporumuzla yanaşı,
dövlətimizə də xeyli xeyir gətirə bilərik. Belə ki, artıq Azərbaycanın imkanları daha genişlənir və hər halda,
Azərbaycandan idxal daha məqsədəuyğundur. Satılan məhsul da, qazanılan qazanc da bizimdir”.
Sərraf Kərimovun fikrincə, Tatarıstanda yaşayan iş adamları ilə sıx və məhsuldar görüşlər keçirərək
ölkədən hansı məhsulların idxalı barədə müzakirələr aparıb və təbii ki, nəticəyə nail olacaq addımlar
atılmalıdır: “Tatarıstan, Rusiya Federasiyasının ən varlı və geniş imkanları olan bir respublikasıdır. Bütün ətraf
respublika və şəhərlərə istənilən şəkildə biznes çıxışları etmək olar.
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Demək olar ki, sırf Azərbaycan məhsullarını Tatarıstana idxalı edərək böyük bir Azərbaycan ticarət
mərkəzi yaratmaq olar. Düşünürəm ki, ölkələrimiz arasında belə bir biznes qurularsa, hər iki dost respublika
üçün böyük sərmayə əldə olunacaq”.
“Ruslar deyirlər ki, yeganə olaraq Azərbaycan məhsulundan təbiət dadı gəlir”
Rusiyada fəaliyyət göstərən “Arxangelsk vilayətində Azərbaycan diasporu” təşkilatı İdarə Heyətinin
sədri, “Frukt-opt” şirkətinin rəhbəri Tərlan Qasımov da Prezidentin qeyd olunan fikirlərini dəstəklədiklərini
bildirdi: “Bunun bariz nümunəsi olaraq 2016-cı ildə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında
Prezidentin verdiyi tövsiyələrindən bəhrələnərək biz Ucar rayonunun Qəziyan kəndində böyük bir ticarət
kompleksi, həmçinin 600 nəfərlik böyük bir şadlıq evi tikdirmişik.
Bunların ümumi tikilmə xərci 2 milyon dollara yaxındır. Həmin Qəziyan kəndindəki ticarət
şəbəkəsində 50 nəfərə yaxın insan çalışır. Bu özü də respublikada aktual proqramlardan biridir”. Tərlan
Qasımov dedi ki, hansısa investorun Azərbaycana dəvət olunması üçün dövlət tərəfindən konkret təkliflər irəli
sürülməlidir: “Bu sahədə böyük tələbat var. Məsələn, hansısa bina və ya ticarət mərkəzinin tikintisində su, qaz,
işıq və s. texniki şərtləri aidiyyəti orqanla razılaşdırılmalıdır. Bu günləri Azərbaycanda bir binanı tikmək üçün
təxminən onun maya dəyəri qədər investisiya qoyursan ki, bütün bu prosesləri keçəsən. Qaldı mənim birbaşa
özümə aid olan meyvə-tərəvəz sahəsinə. Bu gün Arxangelsk vilayətində həddindən artıq Azərbaycanın meyvətərəvəzinə tələbat var. Amma Azərbaycan məhsullarının bura gəlib çıxmasında müəyyən maneələr var.
Bunlardan biri Xaçmaz rayonu ilə Rusiya sərhədindən olan problemdir.
Orada iki sistem var. Birinci, maşınlar gəlib birbaşa məhsulu bizim istənilən rayondan yığıb gedirlər.
İkinci, maşınla gətirilib qatarlara yüklənir. Daha sonra Dərbənddə qatardan maşınlara boşaldılır və bura
göndərilir. Bir mal üç dəfə maşın dəyişir. Bu olmasın deyə, biz təklif edirik ki, maşınlar gedib birbaşa
rayonlarımızdan məhsulu gətirsinlər. Çünki maşınla qatar arasındakı maya dəyərində 7-8 rubl fərq var. Həmin
bu fərqi aradan qaldırmaq üçün bu sistemi birbaşa maşınla etmək lazımdır, ya da maşını ləğv edib qatarla
etmək lazımdır. Bizə sərf edən də maşındır. Yəni buradan o başa, oradan da bu başa məhsul gətirsinlər. Sadəcə
olaraq, maneə budur ki, sərhəddə ləngimələr var. Günlərlə orda növbə var, neqativ hallar baş verir.
Sərhəddə şəffaf pəncərə yaratmaq lazımdır. Yəni bu gün gəlib gömrük bəyannamən, malın sertifikatını
təqdim etdin, az biz zamanda sərhədi keçib gedirsən. İstərdik gömrükdə olan bütün bu bürrokratiya aradan
qaldırılsın, orada gözləmələr olmasın. Başqa ölkələrdə elə gömrük postları var ki, sürücülər heç maşından yerə
düşmürlər. Qarşıdan meyvə mövsümü gəlir. Kənd təsərrüfatı məhsullarına burada böyük ehtiyac var.
Ruslar İranın, Türkiyənin keyfiyyətsiz pomidorlarından cana doyublar. Deyirlər ki, yeganə olaraq
Azərbaycan məhsulundan təbiət dadı gəlir”. Tərlan Qasımov mayın 29-31 tarixlərində Arxangelskdə
Sahibkarların Forumunun keçiriləcəyini də bildirdi: “Azərbaycandan İmişli Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı
Vilyan Hacıyevin rəhbərliyi ilə bura böyük bir nümayəndə heyəti dəvət olunub. Həmçinin turizm sahəsindən
də nümayəndələr tədbirə dəvət olunub. İnanırıq ki, foruma Azərbaycanın İqtisadiyyat Nazirliyi də öz töhfəsini
verəcək. Biz çalışırıq ki, Azərbaycanın adı Arxangelskdə bir sıra ölkələr kimi, ticarət əməkdaşlığında
hallandırılsın. Mən də istərdim ki, şəhərin görməli yerlərində başqa ölkələr bərabər, Azərbaycan bayrağı da
olsun. Biz Azərbaycanla Arxangelsk vilayəti arasında iqtisadi ticarət əlaqələrinin daha da genişləndirilməsini
qarşımıza prioritet qoymuşuq.
Öz respublikamızın idxal olunan mallarını Arxangelskdə olan yerli ticarət şəbəkələrində görmək
istəyirik. Biz öz işimizi diaspor olaraq bu istiqamətdə qurmuşuq. Azərbaycandan isə aidiyyəti qurumlardan
dəstək gözləyirik”.
Xaricdəki iş adamlarımızla əməkdaşlıq daha da gücləndirilməlidir
Xaricdə Azərbaycan ticarət evlərinin açılması, eyni zamanda ölkəmizin lobbiçiliyinə xidmət edəcək.
Ümumiyyətlə, bu, diaspor fəaliyyətində də yeni bir istiqamət kimi nəzərdə tutulmalıdır. Çünki diaspor üzvləri,
xüsusilə də iş adamları bu ticarət evlərində də bir araya gələcək. Həmçinin əcnəbi iş adamları ilə əməkdaşlıq
üçün yeni imkanlar yaranacaq. Biznesmen diaspor üzvlərinin vətənə sərmayə qoymasında, inam və etimadın
olmasında aidiyyəti qurum olaraq Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DİDK) də əsas rol oynayır.
Məsələn, bu gün iş adamlarının cəm olduğu hər hansı diaspor təşkilatının problemi yaranırsa və
DİDK-də bunun səbəbini bilmirlərsə, deməli, əməkdaşlıq hələ istənilən səviyyədə deyil. Buna görə də DİDK
diaspor təşkilatı rəhbərləri və iş adamlarımızla əməkdaşlığı daha da gücləndirməlidir. İş adamlarının
Azərbaycana cəlb olunması üçün yeni strategiya işlənməlidir. Məsələn, elanlar vermək, iş adamlarının biznes
layihələrini qəbul etmək olar. Bu layihələr incələndikdən sonar uyğun olanları toplayıb forum keçirmək
mümkündür. Ayrıca, diaspor üzvləri də yaşadıqları ölkələrdə biznes qaynağı tapmalıdır. Eyni zamanda əcnəbi
iş adamlarını ölkəmizə dəvət etməlidirlər.
Fuad Hüseynzadə, Palitra-2017-20 aprel-№ 68.-S.5.
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Azərbaycan diasporunun üzvləri Niderland deputatları ilə görüşüb
"Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin üzvləri Niderland Parlamentində DENK
Partiyasinin liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Niderland Parlamentinin türk əsilli millət vəkilləri Tunahan Kuzu,
Səlcuk Öztürk, Qadınlar Birliyinin üzvləri və Rotterdam Erasmus universitetində təhsil alan 3 azərbaycanlı
tələbə - Məhəmməd İbrahimov, Bayram Orucov və Mehrab Bağırlı iştirak edib.
Görüş haqqında məlumat verən Birliyin sədri Mayisə Ağamirzəyeva bildirib ki, azərbaycanlılarla
türklər üçüncü dövlətin ərazisində də bir-birinin kədərinə və sevincinə şərik olduğu üçün rəhbərlik etdiyim
təşkilat adından türk millət vəkilləri Tunahan Kuzu və Səlcuk Öztürkü təbrik etməyi özümüzə borc bildik.
Görüşdə Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri Niderland Parlamentinin yeni seçilmiş türk əsilli üzvlərini təbrik
edib və gələcək fəaliyyətlərində uğurlar diləyiblər.
Millət vəkilləri isə öz növbəsində Qadınlar Birliyinin bu addımını yüksək qiymətləndirdiklərini və
belə görüşlərin mütəmadi keçirilməsinin vacibliyini bildiriblər. Görüşdə hər iki xalqın nümayəndələrinin xarici
ölkələrdə bir-birinə dəstək olmasının vacibliyi vurğulanıb, Qadınlar Birliyinin uğurlu lobbiçilik fəaliyyəti üçün
dəstək göstəriləcəyi ifadə olunub.
Bu ilin mart ayında Niderland Krallığının Parlametinə keçirilən seçkilərlə bağlı məlumat verən
M.Ağamirzəyeva bildirib ki, türk əsilli 2 gənc liderin yeni yaratdığı DENK Partiyasından Parlamentdə 3
deputatla təmsil olunur: “Partiyının liderləri artıq bir neçə ildir Hollandiyada siyasətə qoşulublar və ölkənin
aparıcı partiyalarından birində fəaliyyət göstəriblər. Seçkilərin başlamasına bir neçə ay qalmış öz partiyalarını
yaradan liderlər seçkilərə qatılaraq qələbə qazanıblar”. M.Ağamirzəyevanın sözlərinə görə, partiyanın qısa
vaxt ərzində uğur qazanmasının səbəbi təşkilatın Hollandiyada əhalinin sosial həyatına uyğun və ayrımçılığa
qarşı fəaliyyət proqramı ilə çıxış etməsi olub. DENK-in platformasında əsas yeri Niderlandda yaşayan milli
azlıqların hüquqlarını müdafiə etmək tutur.
Görüşün sonunda DENK Partiyasının arxiv-muzeyinə xatirə hədiyyələri təqdim olunub.
20 aprel 2017
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Fransanın Nant şəhərində diaspor nümayəndələri ilə görüş keçirilib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) və Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin nümayındələri
“Paris Azərbaycan Evi”nin rəhbərliyi ilə birgə Fransanın Nant şəhərində Azərbaycan və Türk diaspor
təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşüb.
Nant şəhəri və ətraf bölgələrdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşdə buradakı soydaşlarımızın
problemləri, yerli cəmiyyətə inteqrasiya məsələləri, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, “Fransa Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzi”nin perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Nantdakı Azərbaycan diasporunun
fəaliyyət perspektivlərin dair fikir mübadiləsi aparan soydaşlarımız cəmiyyətin yaradılmasına dəstək
göstərəcəklərini bildiriblər.
Görüşdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatla birbaşa əməkdaşlıq imkanlarını qeyd edilərək,
eyni zamanda digər müvafiq dövlət qurumları, Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları ilə işbirliyinin vacibliyi
vurğulanıb. Fransadakı azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin daha yüksək səviyyədə koordinasiya
olunması ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. Görüşün sonunda təşkilata kitab və digər hədiyyələr təqdim edib.
Nümayəndə heyəti daha sonra Nantes Türk Kültür Dərnəyinin rəhbəri Davud Keres, Nant şəhəri
ətrafında fəaliyyət göstərən digər türk dərnəklərinin rəhbərləri ilə görüş keçirib. Görüşdə Nantdakı Azərbaycan
və türk diaspor təşkilatları arasında əməkdaşlıq perspektivləri, təcrübə mübadiləsi məsələləri ilə bağlı
müzakirələr edilərək müəyyən razılıqlar əldə edilib.
Sonda diaspor rəhbərlərinə xatirə hədiyyələri təqdim olunub.
25 aprel 2017
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Soydaşımız Qazaxıstanda yüksək vəzifəyə təyin edilib
Qazaxıstanın paytaxtı Astanada keçirilən Qazaxıstan Xalqı Assambleyasının XXV sessiyası
çərçivəsində quruma yeni sədr müavinləri təyin edilib. Prezident Nursultan Nazarbayevin sərəncamına əsasən
Qazaxıstandakı Azərbaycanlıların Respublika Assosiasiyasının rəhbəri Abilfas Xamedov və Aktübin İctimai
Şurasının sədri Sergey Veşnyak Assambleya sədrinin yeni müavinləri olacaq. Bu barədə sessiyadakı çıxışında
məlumat verən Qazaxıstan Prezidenti bildirib ki, “bütün qazaxlar və Assambleya onları tanıyır. Etirazınız
yoxdursa, mən onların Qazaxıstan Xalqı Assambleyası sədrini müavinləri təyin edilməsi haqda sərəncam
imzalayım”.
Qazaxıstan Respublikası Prezidenti yanında məsləhətçi qurum olan Qazaxıstan Xalqı Assambleyasının
vəzifəsi dövlətin milli siyasətinin işlənməsi və həyata keçirilməsinə dəstək göstərməkdir. Assamleyanın sədri
ölkə Prezidenti Nursultan Nazarbayevdir.
Xatırladaq ki, Qazaxıstan Xalqı Assambleyasının yeni sədr müavini, soydaşımız Əbilfas Xamedov
Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə görə, 2016-cı ildə Azərbaycan Respublikasının prezidenti
İlham Əliyevin sərəncamına əsasən “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib.
27 aprel 2017
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Azərbaycan diasporu Strasburqda Türkiyəyə dəstək aksiyası keçirib
Fransada və Avropanın digər ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının
nümayəndələri aprelin 27-də Strasburq şəhərində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA)
qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər.
AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri xəbər verir ki, Paris Azərbaycan Evinin təşəbbüsü, Fransadakı
Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası və Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə baş tutan
mitinqdə 200-dən artıq soydaşımız, o cümlədən türk icmasının təmsilçiləri iştirak ediblər.
Aksiyada iştirak edənlər AŞPA-nın Türkiyə ilə bağlı monitorinqi bərpa etmək qərarına və qurumun
Azərbaycana münasibətdə tutduğu qərəzli mövqeyə etirazlarını bildiriblər.
Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının sədri Fərid Əliyev, Alman-Azərbaycan
Mədəniyyət Evinin rəhbəri Təranə Tağıyeva, diaspor fəalı Seyidağa Məmmədov və başqaları çıxış edərək
qurumun Türkiyə ilə bağlı qərarının ədalətsiz və qərəzli olduğunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, AŞPA-nın
bu qərarı təşkilatda islamofob meyillərin qalib gəldiyini, müsəlman ölkələrinə qarşı ikili standartlar siyasətinin
yeni dalğasının başlandığını göstərir. Azərbaycan diasporunun nümayəndələri hesab edirlər ki, AŞPA-nın
monitorinqləri müxtəlif dairələrin mənafeyinə xidmət edir, müstəqil dövlətlərə təzyiq göstərmək və onların
milli maraqlarına zərbə vurmaq məqsədi güdür. Aksiya iştirakçıları deyiblər: “Azərbaycanla əlaqədar
qondarma “siyasi məhbus” oyunu, Kristofer Ştrasserin monitorinqi, bununla bağlı AŞPA-da aparılan
müzakirələr və digər bu kimi məsələlər bu qurumun siyasi təzyiq vasitəsinə çevrildiyini açıq şəkildə nümayiş
etdirir”.
“2001-ci ildə Avropa Şurasının sıralarına daxil olan Azərbaycan 16 illik üzvlük dövründə nə əldə
edib? Beynəlxalq hüquq normalarının təmin edilməsi, Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin qarşısının alınması
istiqamətində də heç bir təsirli addım atmayan Avropa Şurasından nə gözləmək olar?”, - deyən aksiya
iştirakçıları etirazlarını bildiriblər.
Aksiyada çıxış edənlər AŞPA-nın beynəlxalq hüquq normalarının təmin edilməsi, Ermənistanın işğalçı
siyasətinin aradan qaldırılması istiqamətində də heç bir təsirli addım atmadığını, əksinə ermənipərəst siyasət
yürütdüyünü diqqətə çatdırıblar. Azərbaycan diaspor rəhbərləri Avropanı Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə
bəraət qazandırmaqda günahlandırıblar. Avropa Şurasına üzv olan, Qərbə inteqrasiya siyasəti yürüdən
Azərbaycanın isə yalnız davamlı təzyiqlər, daxili işlərinə kobud müdaxilə, ikili standartlar, qarayaxma və
ləkələmə kampaniyası ilə üzləşdiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan inteqrasiya meyillərini yenidən
nəzərdən keçirməli, öz milli maraqlarına uyğun strateji hədəflərinə doğru irəliləməlidir. Azərbaycan region
ölkələri, İslam dünyası, Şərq ilə əlaqələrini daha da genişləndirməli, onların böyük potensialından
yararlanmalı, öz milli dövlətçiliyini daha da gücləndirməlidir.
Aksiya iştirakçıları bəyan ediblər ki, Azərbaycan cəmiyyəti Avropa təsisatlarının özünə və qardaş
Türkiyəyə qarşı ədalətsiz mövqeyini, Qərbin islamofob dairələrinin müsəlman ölkələrini hədəfə almaq
cəhdlərini heç vaxt qəbul etməyəcək.
Əllərində Azərbaycan və Türkiyə bayraqlarını tutan aksiya iştirakçıları “AŞPA-nın Türkiyə ilə bağlı
qərarı ədalətsizdir və qərəzlidir!”, “Türkiyə və Azərbaycandan əlinizi çəkin!”, “Avropa Şurasında ikili
standartlara və islamofobiyaya son qoyulsun!”, “AŞPA-nın monitorinqləri müstəqil ölkələrə təzyiq və təhdid
vasitəsidir!”, “Ermənistanın işğalçı siyasətinə göz yuman AŞPA Türkiyə və Azərbaycanı hədəf götürüb” kimi
şüarlar səsləndiriblər.
Təxminən bir saat davam edən aksiya insidentsiz başa çatıb.
27 aprel 2017
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AZƏRTAC-ın və İSTAD-ın birgə konfransı Xocalı soyqırımını yenidən Türkiyə gündəminə gətirib
AZƏRTAC-ın Türkiyə nümayəndəliyi və İstanbuldakı Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin (İSTAD)
birgə təşkilatçılığı ilə qondarma “erməni soyqırımı”na dair konfrans keçirilib.
İSTAD-ın qərargahında təşkilatın katibi Tuna Güvənçin aparıcılığı ilə keçirilən konfransda tədqiqatçıyazıçı Mətin Yıldırım və AZƏRTAC-ın Türkiyədəki xüsusi müxbiri, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Sabir
Şahtaxtının məruzələri dinlənilib.
Məruzəçilər “erməni məsələsi”nin siyasi gündəmə gətirilməsinin məqsədi, qondarma “erməni
soyqırımı” iddialarının əsassızlığı, erməni terror təşkilatlarının törətdikləri ağır cinayətlər, onların yaranması
və inkişafına təkan verən amillər və s. barədə ətraflı məlumat veriblər.
Sonra səkkiz yaşında olarkən erməni cəlladları tərəfindən atasının gözü qarşısında yandırılan Xocalı
sakini Xəzəngül Əmirova yaşadığı müsibətin dəhşətlərindən danışıb.
İSTAD-ın sədri Səfər Qaraqoyunlu qondarma “erməni soyqırımı” iddialarının 102-ci ildönümü
ərəfəsində bu konfransın təşkilinin məqsədindən danışıb. Diqqətə çatdırıb ki, ermənilərin əsassız iddialarını
dəstəkləyənlər Xocalı soyqırımının dəhşətləri qarşısında susurlar.
TürkBirDev Vəqfinin sədr müavini Hüseyn Ali Yücel çıxışında ermənilərin törətdikləri cinayətlərin,
əsassız iddialarının qarşısının alınması və gələcəkdə belə faciələrin yaşanmaması üçün türk dünyasının birlik
və həmrəyliyinin vacibliyindən bəhs edib.
Çıxışlarda qeyd olunub ki, qondarma “erməni soyqırımı” məsələsində əsl gerçək Xocalı soyqırımına
dair faktlar və sübutlardır. Heç kim unutmamalıdır ki, düşmən hər zaman yeni-yeni soyqırımıları törətməyə
fürsət axtarır. Bunun qarşısını almaq üçün tarixin müxtəlif dövrlərində ermənilərin xalqlarımıza qarşı
törətdikləri cinayətləri dərindən öyrənmək, əhalini, xüsusən gəncləri, eləcə də dünya ictimaiyyətini bu barədə
geniş məlumatlandırmaqdır.
Sonra erməni vəhşiliyinin acı nəticələrini əks etdirən film nümayiş olunub. Filmdə XIX əsrin
sonlarından başlayaraq ermənilərin törətdikləri cinayətlərdən, o cümlədən Azərbaycan torpaqlarının 20
faizinin işğal olması, bir milyondan çox azərbaycanlının ata–baba yurdundan qaçqın düşməsi, Xocalı
soyqırımı və digər cinayətlərdən ətraflı söhbət açılıb.
Türkiyənin Anadolu Agentliyinin konfransdan yaydığı informasiya əsasında qardaş ölkə KİV-ləri
Xocalı soyqırımını yenidən gündəmə gətiriblər.
01 may 2017
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Krasnoyarskda Azərbaycan Mədəniyyət Günü keçirilib
Rusiyanın Krasnoyarsk diyarında Azərbycan mədəniyyəti günlü keçirilib. “Odlar yurdu” mahnı və
rəqs ansamblının yubileyinə həsr olunmuş mədəniyyət tədbiri Azərbaycanlıların Regional Milli-Mədəni
Muxtariyyətinin dəstəyi ilə təşkil olunub. Diaspor fəalı Səadət Qarayevanın təşəbbüsü və səyi ilə yaradılmış
xalq ansamblı artıq 10 ildir ki, Azərbaycan mədəniyyətini və tarixini nəinki Sibirdə, eləcə də Rusiyanın digər
regionlarında və dünyanın müxtəlif şəhərlərində layiqincə təmsil edir. Krasnoyarsk diyarında demək olar
bütün mədəni-kütləvi tədbirlərin iştirakçısı olan ansambl 2011-12-ci illərdə Türkiyədə qastrol səfərində olub,
2015-ci ildə isə kollektivin rəqqasları Tailandda çıxış ediblər.
Ansamblın yubileyi təntənəli konsert proqramı ilə qeyd olunub. Azərbaycan Dövlət Ansamblının
solisti Rauf Zenyalov və “Odlar Yurdu” ansabmlının müəllimləri Aqil və Aysel Cəfərovlar, eləcə də Sənubər
İsmayılovanın səhnələşdirdiyi “Sarı gəlin” xoreoqrafik tamaşası izləyicilərə təqdim edilib. Tamaşadan öncə isə
Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (AMOR) Krasnoyarsk diyarı regional bölməsinin hazırladığı
Azərbaycanın dekorativ incəsənəti, ədəbiyyatı və yaradıcılığına həsr olunmuş maraqlı sərgi və “Qarabağ
çobanlarının rəqsi”, “Cücələr” və qadınların qavalla rəqsi kimi ansamblın sevilən nömrələrindən ibarət konsert
proqramı hazırlanıb.
Tədbirdə Krasnoyarsk şəhərinin başçısı Edxam Akbulatov, Krasnoyarsk diyarı mədəniyyət nazirinin
müavini Olqa Vasilenko, Krasnoyarsk diyarı Xalqlar Dostluğu Evinin direktoru Pyotr Suvorov, Əmək və
Anlaşma Sarayının baş direktoru Valeriy Xatkeviç və digər qonaqlar iştirak edib. “Odlar Yurdu” ansabmlının
müəllim heyəti və bədii rəhbəri Krasnoyarsk diyarı ərazisində Azərbaycan mədəniyyətinin qorunması və
inkişafında göstərdikləri xidmətlərə görə təşəkkür məktubları və fəxri şəhadətnamələrlə təltif ediliblər.
02 may 2017

149

İstedadlı rəssam Məryəm Ələkbərli və Parisdə mayın 4-də açılacaq “İntim portretlər” adlı sərgisi
haqqında məqalə dərc olunub
Fransanın https://informations.handicap.fr/art-peintre-trisomie-alakbarli-989-9786.php saytında gənc,
istedadlı rəssam Məryəm Ələkbərli və Parisdə mayın 4-də açılacaq “İntim portretlər” adlı sərgisi haqqında
məqalə dərc olunub.
Məqalədə gənc rəssam Məryəm Ələkbərlinin “İntim portretlər” adlı sərgisini tamaşaçılara təqdim etmək
üçün yenə Parisi seçdiyi vurğulanıb.
Azərbaycanlı gənc rəssam dünyaya fərqli baxışları ilə maraqlı, qeyri-standart ölçülü nadir əsərlərini bu
dəfə Parisdə “Buci” qalereyasında nümayiş etdirəcək. 28 ildir bu qalereyada müxtəlif ölkələrdən olan və
Fransanın tarixini, mədəniyyətini sevən sənətçilərin əsərləri nümayiş olunur.
Məqalədə qeyd edilib ki, istedadlı rəssam Məryəm Ələkbərlinin heyranedici əsərləri dünyanın bir çox
ölkələrində sərgilənib. Dubayda, Moskvada, Romada, Riqada fərdi sərgiləri ilə sənətsevərlərin qəlbini fəth etsə
də, Məryəmin ən çox sevdiyi şəhər Parisdir. Məryəm kiçik yaşlarından musiqi və rəssamlıqla maraqlanıb.
Bakıda incəsənət sahəsində ilk addımlarını atan Məryəm Ələkbərli bu sahədə təhsilini Moskvada davam
etdirib. İstedadlı, gənc rəssam Paris Dekorativ ali məktəbinə, sonra İncəsənət ali məktəbinə üz tutub.
Məryəm Ələkbərlinin parlaq rənglərlə canlı modelləri və ya natürmortları kətan üzərinə köçürdüyü, həftə
ərzində iki abstrakt və ya təsviri incəsənət əsəri yaratdığı diqqətə çatdırılıb. Qeyd edək ki, Məryəm
Ələkbərlinin Sən-Jermən-de –Predəki “Buci” qalereyasında açılacaq “İntim portretlər” adlı sərgisi mayın 15dək davam edəcək.
03 may 2017
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Parisdə Azərbaycana həsr olunmuş sərgi açılıb
Fransanın paytaxtı Parisdə Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının təşkilatçılığı və Paris Azərbaycan
Evinin dəstəyi ilə Azərbaycan fotoqraflarının əsərlərindən ibarət “Azərbaycana səyahət” adlı sərgi açılıb.
Sərgi Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) 99-cu ildönümü münasibətilə təşkil olunub.
Sərginin rəsmi açılış mərasimi mayın 18-də olacaq və sərgi mayın 31-dək davam edəcək.
Qeyd edək ki, bu il mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradılmasının 99-cu
ildönümüdür.
03 may 2017
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Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi Ukraynanın İrpen şəhərində anılıb
Aprelin 28-də Ukraynanın İrpen şəhərində Azərbaycanın görkəmli elm xadimi, oftalmoloq alim,
akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçirilib.
Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, mərasimdə səfirliyin
diplomatları, İrpen şəhər meriyasının rəsmiləri, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin Ukraynadakı
nümayəndələri, Azərbaycan diasporunun fəalları, gənclər və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Tədbir
iştirakçıları əvvəlcə Azərbaycanın görkəmli elm xadimi, oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın İrpen
şəhərindəki büstünün önünə tər çiçəklər qoyub, onun əziz xatirəsini dərin hörmət və ehtiramla yad ediblər.
Anım mərasimində Azərbaycanın Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev çıxış edərək şəfalı əlləri ilə neçəneçə insanın gözünə nur bəxş edən akademik Zərifə Əliyevanın Azərbaycan tibb elminin inkişafındakı misilsiz
xidmətindən danışıb. İrpen şəhərində görkəmli elm fədaisinin adını daşıyan istirahət parkının və mərkəzi
küçənin Azərbaycan ilə Ukrayna arasında sarsılmaz dostluq körpüsünə çevrildiyini bildirən diplomat 2015-ci
ildə kurort şəhərindəki 12 saylı orta məktəbə akademik Zərifə Əliyevanın adının verilməsini tarixi hadisə
adlandırıb.
Tədbirdə İrpen şəhərinin merinin müavini Xristyok Dmitriy, Zərifə Əliyeva adına 12 saylı orta
məktəbin direktoru Valentina Antonenko və digər rəsmi şəxslər çıxış edərək akademik Zərifə Əliyevanın
şərəfli ömür yolundan bəhs ediblər. Heydər Əliyev kimi dahi bir şəxsiyyətə sədaqətli ömür-gün yoldaşı olan
Zərifə xanım Əliyevanın əsl ziyalı alim, mehriban və qayğıkeş ana obrazının təcəssümünə çevrildiyini
vurğulayıblar.
“Mən qürur duyuram ki, Zərifə Əliyeva kimi görkəmli elm xadiminin adını daşıyan məktəbin
direktoruyam. Zərifə Əliyeva görkəmli alim olmaqla yanaşı, dünya şöhrətli siyasi xadim, müdrik və dahi
şəxsiyyət olan Heydər Əliyevin ömür-gün yoldaşı, İlham Əliyev kimi mütərəqqi bir dövlət başçısının anası
olub. Qürur verici haldır ki, belə bir dəyərli şəxsiyyətin xatirəsi Azərbaycan ilə yanaşı, Ukraynada da böyük
ehtiramla yad olunur”, - deyə Zərifə Əliyeva adına 12 saylı orta məktəbin direktoru Valentina Antonenko qeyd
edib. İrpen Şəhər İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Xristyuk Dmitriy bildirib ki, Zərifə Əliyeva adına park
şəhərimizdə uşaqlı analar üçün nəzərdə tutulmuş ən gözəl və nümunəvi istirahət guşəsidir. Mən çox şadam ki,
İrpen şəhərindəki Zərifə Əliyeva adına 12 saylı orta məktəb, mərkəzi küçə və istirahət parkı Azərbaycanla
Ukrayna arasında mənəvi dostluq və mədəniyyət körpüsünə çevrilib. O körpü ki, əsrlərboyu iki qardaş xalqın
əbədi dostluğuna şahidlik edəcək.
Sonra tədbir iştirakçıları mərhum akademikin adını daşıyan 12 saylı orta məktəbə gələrək xüsusi
təyinatlı elm ocağında fəaliyyət göstərən Zərifə Əliyeva muzeyi ilə tanış olublar. Xatirə muzeyində akademik
Zərifə Əliyevanın zəngin həyatını və səmərəli elmi fəaliyyətini özündə əks etdirən fotokompozisiya tədbir
iştirakçılarına duyğulu anlar yaşadıb.
04 may 2017
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Diasporumuzun potensialından yetərincə istifadə olunmalıdır
«Diaspora müstəqil dövlətin inkişafı və nüfuzu üçün mühüm rol oynayır. Əgər diaspor fəaliyyəti güclü
olarsa bunun əhəmiyyətini daha aydın görmüş olarıq. Xüsusilə münaqişə tərəfi olan hər hansı bir dövlətin
diasporası olmalı və inkişaf etməlidir. Etiraf etməliyik ki, belə bir fəaliyyət növü hər zaman ölkəmiz üçün
əhəmiyyətli olub, lakin buna ehtiyac hiss olunmayıb». Bu sözləri ekspert Əlövsət Allahverdiyev deyib.
Onun sözlərinə görə, 1949-cu ilin fevralında Türkiyənin Ankara şəhərində’- yaradılmış
Azərbaycan Kültür Dərnəyi dünyada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində ilk addım
olub: «Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə milli təhlükəsizlik naziri işləmiş Nağı bəy Şeyxzamanlının
oğlu Saleh bəy Şeyxzamanlı 1958-cı ildə ABŞ-da Amerikanın Azərbaycan Cəmiyyətini təsis etmişdir. Hazırda
bu cəmiyyətə Nağı bəy Keykurunun (Şeyxzamanlı) nəvəsi, xanım davamçısı Tomris Azəri rəhbərlik edir. Bu
hadisələr əsasən Azərbaycan diasporunun tarixində təşkilatlanma mərhələsinin məhz ötən əsrin ortalarından
başladığını söyləməyə əsas verir. Bütün bunlara baxmayaraq, o zamanlar ölkəmizin diaspor fəaliyyətinin
davamlılığı və sistemli olmasına diqqət yetirilməmişdir. Bu problemi biz müstəqilliyimizi bərpa edəndən sonra
hiss etdik. Belə ki, düşmənlərimiz bizim yeni-yeni başladığımız lobbi fəaliyyətini uzun illər idi ki, aparırdılar.
Onlar diaspor fəaliyyətini məhz bizə qarşı yönəltmişdilər. Bu baxımdan biz hələ ki, müdafiə səviyyəsindəyik».
Ə.Allahverdiyev qeyd edib ki, artıq Azərbaycan diasporu müdafiə səviyyəsindən çıxmalı və
hücuma keçməlidir: «Bu gün silahların həll edə bilmədiyini söz, ideya həll edir. Bu gün düşmənlə bizim
aramızda ideoloji müharibə daha da sürətlənib. Hələ ki, "hücum taktikası" arzuolunan nəticəni vermir. Buna
çox ciddi çalışmaq gərəkdir və bu zamanla həll olur. Məlumdur ki, dövlətimiz bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir.
Xarici ölkələrdə keçirilən tədbirlər, aksiyalar bunun nümunəsidir. Azərbaycan diasporu güclənir və
koordinasiya edilmiş şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu gün Azərbaycan diasporu xarici ölkələrdə təkcə dərnəklər
şəklində deyil, dövlətin xarici siyasət orqanları səviyyəsində fəaliyyət göstərməyə çalışır. İnanıram ki, yaxın
gələcəkdə Azərbaycan diasporasının fəaliyyəti istədiyimiz səviyyədə olacaq».
Ekspert qeyd edib ki, Azərbaycan diasporasının inkişafı üçün xaricdə yaşayan soydaşlarımız
daha fəal olmalıdır: «Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşıb: cəmiyyət üçün hər şeyi dövlət etməlidir.
Doğrudur, bu sahədə dövlətin üzərində böyük məsuliyyət var. Amma bununla vətəndaşların da məsuliyyəti
var. Hər kəs öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan diasporasının inkişafına təkan verməlidir. Məlumdur ki, fəaliyyət
dairəsindən, məşğuliyyətindən və dini etiqadından asılı olmayaraq hər hansı bir etnosa aid adamların müəyyən
zaman kəsiyində öz tarixi vətənlərindən kənarda məskunlaşmaları və ictimai fəaliyyəti bilavasitə diasporanın
formalaşması ilə nəticələnir. Əsas ağırlıq da bu şəxslərin üzərinə düşür. Amma baxaq xaricdə məskunlaşan
soydaşlarımızdan bu niyyətdə olanlar çoxluq təşkil edirmi? Məhz təəssüf doğuran da bu məqamdır. Bütün
hallarda insanları bədbəxt hadisələr, qorxu hissi birləşdirir. Adi halda bu birləşmə, birgə fəaliyyət istənilən
səviyyədə olmur. Arzu edərdim ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hər biri Azərbaycanımızın inkişafı üçün
bir qisim hüquqlarını məhdudlaşdırsınlar. Avropanın çətin zamanlarında avropalıların belə bir devizi var idi.
Deyirdilər ki, avropalılar Avropanın inkişafını istəyirsə, o zaman bir qisim hüquqlarını məhdudlaşdırmalıdır.
Yəni istirahətinə, gəzintisinə, asudəliyinə daha çox zaman ayırmamalı, onu bir qədər məhdudlaşdırıb
Avropanın inkişafına sərf etməlidir. Düşünürəm ki, bu bizim indiki durumumuza da aiddir».
Ə.Allahverdiyev təəssüflə bildirib ki, bəzən Azərbaycan diasporu soydaşlarımızın mümkün
potensialından yetərincə istifadə edə bilmir: «Düşünürəm ki, diaspor təşkilatlarımız soydaşlarımızın
mümkün potensialından bəzən yetərincə istifadə edə bilmir. Bəlkə də soydaşlarımız da buna ciddi meyl
göstərmir. Bunun üçün soydaşlarımızda ciddi maraq və inam oyatmaq lazımdır. İlk növbədə onlar inanmalıdır
ki, dövlətin inkişafına onların fəaliyyəti təkan verə bilər, inanmalıdılar ki, onlar xarici ölkədə yaşamalarına
baxmayaraq öz ölkələri üçün çox əhəmiyyətlidirlər. Bax bu inam yaradılarsa, diaspor təşkilatları ilə soydaşlar
arasında hər hansı məsafə olmayacaq və onların potensialından yetərincə istifadə olunacaq».
Ekspert Azərbaycan diasporasının digər xalqların diasporası ilə əməkdaşlıq səviyyəsini məqbul
hesab edir: «Bu gün Azərbaycan diasporası dünyanın əksər ölkələrində fəaliyyət göstərir. Sadəcə onları mobil
komanda şəklində fəaliyyətini gücləndirmək lazımdır. Onların başqa xalqların diasporasının əməkdaşlıq
səviyyəsi haqqında birmənalı fikir söyləyə bilmərəm. Onu deyə bilərəm ki, bu istiqaməti də inkişaf etdirmək
faydalı olar. Yaxın zamanlarda ermənilərin törətdiyi Xocalı soy-qırımının dünyada tanıdılması istiqamətində
Türkiyə və Türkiyə diasporası bizə yaxından dəstək oldu. Eyni zamanda bu fəaliyyətə Türkiyə tərəfində virtual
aləmdə də geniş yer ayrıldı. Bunun nəticəsidir ki, haqlı olduğumuzu qismən də olsa dünya ictimaiyyətinə
çatdıra bildik».
Ə.Allahverdiyevin fikrincə erməni diasporası ilə söz, diplomatiya savaşında nailiyyətlər əldə
etmək üçün Ekspert: xüsusi taktika seçilməlidir: «Erməni diasporası bir an belə dayanmır, çamur atma,
böhtan kampaniyasını davam etdirir. Onlar əsrlərlə, illərlə Azərbaycan xalqına, türklərə qarşı qəddar, qeyriinsani mövqeyi ilə seçilmişdir.
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Dünyanın neçə ölkəsində erməni terror təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bunlar 1 ildə və ya 10 ildə
yaradılıb inkişaf etdirilə bilməz. Bu onu göstərir ki, ermənilər illərdi ki, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərib və
təbii ki, bu sahədə böyük dövlətlərin nüfuzundan istifadə edib. Bunun üçün biz ilk növbədə bu böhtan
təbliğatına qarşı fəaliyyət göstərməliyik, ikinci növbədə isə "hücum taktikası" üzərində çalışmalıyıq. Bu gün
həmin taktika həm ölkə daxilində, həm də ölkə xaricində təşkil olunmalıdır. Əvvəl qeyd etdim ki, bu gün
Ermənistan Azərbaycan arasında gedən müharibə artıq ideoloji müstəviyə yönəlmişdir. İdeoloji mübarizəni
gücləndirməli və məhz "hücum taktikası" formasında həyata keçirməliyik. Bunun üçün, elm xadimlərimiz,
incəsənət nümayəndələri, xüsusilə gənclər bu sahədə ciddi çalışmalıdır».
Ə.Allahverdiyevin sözlərinə görə, bu gün Azərbaycan və türk diasporalarının mütləq şəkildə
birliyə nail olmağa heç nə mane olmur: «Azərbaycan və Türkiyə, eləcə də iki ölkənin diaspora təşkilatları
arasında əlaqələr yaxşı səviyyədədir. Lakin bu əməkdaşlıq, münasibətlər daha da yaxşı, bizim düşündüyümüz
səviyyədə ola bilər. Bunun üçün də təbii ki, ciddi çalışmalıyıq».
Siyasi ekspert Elşən Manafov da ümumilikdə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyətini
qənaətbəxş hesab edib: “Azərbaycan özünün dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra onun beynəlxalq
təşkilatlarda münasibətlərinin qorunması dövlətimiz qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri idi. Bu istiqamətdə
indiyə qədər çox uğurlu addımlar atılıb. Azərbaycanın İƏT-ə üzvlüyü, öz həllini tapmış oldu. 1992-ci ilin mart
ayından sonra BMT-yə, ATƏT-ə, GUAM-a və digər subregional və beynəlxalq miqyaslı təşkilatlara üzv
olmuşuq. Bu təşkilatlarla Azərbaycanın əməkdaşlığı bir neçə kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. Əvvəla,
Azərbaycanın ən ciddi problemi olan Dağlıq Qarabağ hər kəs öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan diasporasının
inkişafına təkan verməlidir» problemi bütün bu təşkilatlarda irəli çəkilib. Bu təşkilatların hamısı Qarabağ
probleminin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini vurğulayıb. Bununla belə, elə həmin təşkilatlar
əfsuslar olsun ki, qəbul etdikləri qətnamə və bəyanatları icra edə bilməyiblər. Yəni bu sənədlər bir növ
deklorativ mahiyyət kəsb edib. BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələrə əməl edilməməsi, o cümlədən ATƏT-in
həmsədr dövlətlərinin problemin həllində irəliləyişə nail ola bilməməsi Azərbaycana qarşı ikili standartların
tətbiq edilməsindən xəbər verir».
Ekspertin sözlərinə görə bu gün beynəlxalq güclərin beynəlxalq hüququ iflic vəziyyətə gətirməsi
də müşahidə olunur: «Bu gün müasir dünyada beynəlxalq hüququn gücü yox, beynəlxalq güclərin hüququ
işləyir. Bu mənada BMT-nin, ABŞ, Çin kimi güclü iqtisadiyyata malik dövlətlərin əlində vasitə, alət rolunu
oynaması, ötürücü qayışa çevrilməsini müşahidə edirik. BMT kimi böyük nüfuza malik bir təşkilatın Qarabağ
probleminə münasibəti dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində qaynar nöqtələrdəki münaqişələrə göstərilən
münasibətdən fərqlənir. 90-cı ildə İraqı Küveytə qarşı təcavüzdə ittiham edən BMT dərhal bu dövlətə qarşı
sanksiyalar tətbiq etdi. Ermənistana qarşı isə təəssüf ki, eyni addımlar atılmadı. Təəssüf ki, hətta bəzi dövlətlər
Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanımırlar. BMT-nin Qarabağ məsələsinə dair qəbul etdiyi qətnamələrdə
Ermənistanın öz qoşunlarını Qarabağdan geri çəkməsi barədə müddəa var. Lakin orada Ermənistanın
təcavüzkar dövlət kimi tanınmasına dair bir hüquqi müddəa gözə çarpmır. Azərbaycanın GUAM və digər
təşkilatlarla münasibətləri yalnız Qarabağ məsələlərini ehtiva etmir. Biz dünyaya inteqrasiya olunmaq, həmin
təşkilatlarda təmsil olunmuş dövlətlərlə münasibətləri qarşılıqlı anlaşma, mənfəət prinsipləri üzərində
düşünməliyik. Bu mənada bir zamanlar GUAM təşkilatı yaranarkən onun böyük perspektivlərinin olacağı
düşünülmüşdü. Lakin zaman-zaman GUAM da özünün əvvəlki əhəmiyyətini itirdi və bu gün onun fəaliyyəti
demək olar ki kağız üzərindədir».
E.Manafovun sözlərinə görə, bir zamanlar GUAM ABŞ-ın xeyir- duası ilə yaradılarkən onun
ciddi təsir imkanlarına malik olacağı güman olunurdu: «Məsələ burasındadır ki, bu təşkilata üzv olan
dövlətlər etnik separatizmdən əziyyət çəkirlər. Zaman-zaman Rusiyanın bu dövlətlərin siyasi elitalarına
münasibəti və bu dövlətlərdə Rusiya yönümlü liderlərin hakimiyyətə gəlməsi GUAM-ın fəaliyyətini zəiflətdi.
Azərbaycan Ukrayna və Gürcüstandan fərqli olaraq Qərblə münasibətlərə tamamən fərqli rakursdan yanaşır.
Hələ ki, Qərbə inteqrasiya məsələlərinə özünün milli təhlükəsizlik maraqlan kontekstindən baxır. Məsələn
deyək ki, NATO-ya üzvlük Azərbaycan üçün Ukrayna və Gürcüstan qədər maraqlı deyil. Çünki Azərbaycan
strateji cəhətdən elə bir regional mövqedə yerləşir ki, ölkəmizin NATO-ya üzvlüyü Rusiya və İran tərəfindən
müəyyən qıcıqla qarşılana bilər».
Ekspert daha sonra Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri-daimi üzvü olmasına
diqqət çəkib: «Bu Azərbaycan diplomatiyasının çox ciddi uğurlarından biri idi. 155 dövlətin dəstəyini aldıq.
Lakin təəssüflər olsun ki, biz TŞ- nin üzvü olduğumuz həmin iki il ərzində Qarabağla bağlı məsələni həll edə
bilmədik. Çünki, bütün regional təşkilatlar bu məsələnin həlli ilə bağlı mandatın ATƏT-ə verilməsini
söyləyərək yaxalarını kənara çəkdilər. Azərbaycanın ATƏT- lə də münasibətləri var. Bu münasibətlərdə
müəyyən proseslər yaşanır. ATƏT-in insan hüquqları bürosunun Azərbaycan dövləti ilə müəyyən məsələlərdə
problemləri var. Lakin bütövlükdə Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyası və Qarabağla bağlı həyata keçirdiyi
tədbirlər qənaətbəxşdir”.
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E.Manafovun fikrincə, dünyaya inteqrasiya yolunda aparılan mübarizə çox gərgin olsa da
uğurlar qazanmaq mümkün olub: “Avropa Birliyində Ermənistanın Azərbaycanın işğalını pisləyən
qətnamənin qəbul olunması, İƏT-lə münasibətlər böyük uğurdur. İƏT-ə üzv olan 58 dövlətin həmişə birmənalı
şəkildə Ermənistanı təcavüzkar dövlət kimi tanıyır. Məsələn, Pakistanın Ermənistanla diplomatik əlaqələri
yoxdur. Digər təşkilatlarla münasibətlərdə biz iqtisadi əməkdaşlığa Azərbaycanın karbohidrogen ehtiyatlarının
dünya bazarına çıxarılmasına önəm veririk. Qarabağla bağlı atılan addımların zəiflədilməsində erməni
lobbisinin böyük rolu var. Həmçinin, bu məsələnin həllində müxtəlif güclərin maraqlarının kəsişməsi də rol
oynayır».
Ekspert vurğulayıb ki, Azərbaycan diplomatiyasının ən ciddi uğuru əsası bir zamanlar ulu
öndər Heydər Əliyev tərəfindən qurulmuş neft strategiyasıdır: «Bu Azərbaycanın həm iqtisadi, həm hərbi
gücünü artırdı, həm də bugünkü təhlükəsizliyinin və bütövlüyünün qarantı oldu. Azərbaycana sərmayələr
qoymuş dövlətlər ölkəmizdə sabitliyin pozulmasında maraqlı deyillər. Qərb kifayət qədər bizə investisiya
yatırıb. Amma status-kvonun saxlanılması ümumilikdə Azərbaycanın maraqlarına xidmət etmir. Biz neft-qaz
diplomatiyasının Azərbaycanın təhlükəsizliyinin təmini üçün müəyyən təminatlar ala bilərdik. Amma o zaman
investisiyalar bizə o qədər lazım idi ki, biz sadəcə iqtisadi əməkdaşlığa daha çox önəm verdik. Düşünürəm ki,
Azərbaycan müsəlmanların daha çox yaşadığı bir ölkə olaraq İƏT-lə əlaqələri daha da genişləndirməlidir.
Çünki, Qərb bu problemin həllinə eyni zamanda xristian kontekstindən baxır. Baxmayaraq ki, Azərbaycan
multikultural bir ölkədir».
Azərbaycanın xarici diplomatiya idarəsinin xaricdə diaspora təşkilatlarımızla əlaqələrini şərh
edən E. Manaflı bildirib ki, Azərbaycan diplomatiyası ilə Azərbaycan lobbisinin birgə fəaliyyəti
nəticəsində Xocalı faciəsinin dünyada soyqırımı kimi tanınması istiqamətində böyük uğurlar qazanılıb:
«Dünyanın 16 dövlətinin parlamenti, ABŞ-ın 21 ştatı faciəni soyqırım kimi tanıyıb. Bu diplomatiyamızın
Qarabağ həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımından ciddi uğuru kimi qiymətləndirilməlidir.
Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında heç şübhəsiz ki, ən böyük rolu Türkiyə və bu ölkənin
vətəndaşları oynayır. Bu günlərdə Türk Birliyi Partiyasının Adana şöbəsinin sədri və Müstəqil Türk Dövlətləri
Konqresinin baş mütəxəssisi, Bütün Gənclərin Yardımlaşma Dərnəyinin təsisçisi Ali Osman Günindi
azərbaycanlıların dəstəyi olmadan Xocalı soyqırımının ildönümündə Ermənistana qarşı etiraz mitinqi təşkil
edib. Bundan əlavə Ali Osman Günindi Xocalı faciəsi və Qarabağ həqiqətlərindən bəhs edən «Şahin bey Resi»
adlı filmin çəkilməsinə nail olub. Osman bəy filmin Azərbaycanda yayımlanmasına və tanıdılmasına nail
olmaq istəyir. Ali Osman bəy Azərbaycanın Türkiyədəki səfirliyinə müraciət edərək Azərbaycana xidmət
etmək istədiyini rəsmən bildirib. Azərbaycanın dəstəyi olmadan Xocalı faciəsini andıran tammetrajlı bədii
filmin çəkilməsi özlüyündə böyük uğurdur və biz bu filmin həm ölkəmizdə, həm də bütün dünyada uğur
qazanacağına ümid edirik.
Eyni zamanda Belçikada yaşayan Cənubi Azərbaycan və Türkiyədən köçən, əslən azərbaycanlı
olan soydaşlarımızın bu ölkədə xalqımızın dini və mədəni ənənələrim yaşatmaq səyləri təqdirəlayiqdir.
Ən ürəkaçan fakt bayram şənliklərinə Brüssel şəhər icmasının və müxtəlif xalqların nümayəndələrinin
cəlb edilməsidir ki, bu da adət və ənənələrimizin, ölkəmizlə bağlı doğru informasiyanın çatdırılmasında
atılan addımdır. Necə deyərlər, dama-dama göl olar. Hər ölkədə yaşayan azərbaycanlı bacı və
qardaşlarımız öz vətəndaşlıq vəzifələrini, vətən sevgilərini bu qaydada göstərə bilsələr Azərbaycan daha
da güclənər. Hər ürəkdə bir Azərbaycan yaşayar.
Azad Azərbaycan-2017-6 may-№ 63.-S.5.
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Azərbaycanın və Türkiyənin Danimarkadakı diaspor fəalları bir araya gəliblər
Danimarkada fəaliyyət göstərən "Vətən" Cəmiyyətinin rəhbərliyi, habelə krallıqda yaşayan türk
diasporlarının fəalları Kopenhagen şəhərində Türkçülük gününə həsr olunan tədbirdə bir araya gəliblər.
Yerli KİV təmsilçilərinin, Türkiyənin Danimarkadakı səfirliyinin əməkdaşlarının, Şimali Avropada
fəaliyyət göstərən müxtəlif türk diaspor cəmiyyətlərinin də qatıldığı tədbir ictimaiyyət nümayəndələrinin
marağına səbəb olub.
Tədbiri açan Skandinaviya Türk Federasiyasının rəhbəri İlhan Esen Danimarkada Türkçülük gününə
həsr olunan belə bir tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, bu ölkədəki və regiondakı türk diaspor
təşkilatlarının apardığı işdən söz açıb. Sonra o, türk xalqlarının həmişə birgə amal uğrunda çalışmasının
əhəmiyyətini diqqətə çatdırıb, bu istiqamətdə planlaşdırılan layihələrdən danışıb.
“Vətən” Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi Türkiyənin Danimarkadakı diaspor rəhbərləri və səfirlik
nümayəndələri ilə söhbət zamanı birgə həyata keçirilən layihələrə toxunub, əməkdaşlığın daha da
genişləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıb.
08 may 2017
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Almaniyada ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş boks turniri keçirilib
Almaniyanın Weiswasser şəhərində Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 94-ci ildönümünə həsr olunmuş peşəkar boks turniri keçirilib. Turnirin açılışına Almaniya və
Azərbaycan himnlərinin səsləndirilməsi start verilib. Çempionatın açılış mərasimindəşəhər meriyasının rəhbəri
Torsten Plötzş, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin
əməkdaşları da iştirak edib.
Artıq Almaniyada ənənə halını almış boks turnirində müxtəlif ölkələrin boksçuları peşəkar rinqdə öz
güclərini sınayıb. Ukraynalı boksçu Roman Qolovaşenko Almaniya boksçusu Kai Kurzava, Tino Froehliş və
Dominik Kosel Heydər Əliyevin adını daşıyan Dünya və beynəlxalq kəmərləri uğrunda mübarizə aparıblar.
Həmyerlimiz Vüsal Əliyev, Malik Məmmədzadə, Loğman Bayramov peşəkar rinqdə rəqiblərinə qalib gəliblər.
Boks turniri Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti və 2012-ci ildə Maqdeburq şəhərində təsis olunmuş
Heydər Əliyev adına WBCA (World Boxing Committee H.Aliyev) tərəfindən keçirilir.
08 may 2017
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Şuşa şəhərinin işğalının 25-ci ildönümü ilə bağlı Paris Azərbaycan Evinin bəyanatı
Fransada fəaliyyət göstərən Paris Azərbaycan Evi Şuşa şəhərinin işğalının 25-ci ildönümü ilə bağlı
bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi beşiyi olan Şuşa şəhəri 25 il əvvəl
Ermənistan ordusu tərəfindən işğal olunub. Tarixi abidələrlə zəngin olan Şuşa dünyaya bir çox görkəmli
şəxsiyyətlər-yazıçılar, şairlər, Azərbaycan mədəni irsini dünyaya tanıdan musiqiçilər bəxş edib.
Bəyanatda deyilir: “Şuşanın müdafiəsi zamanı 195 nəfər azərbaycanlı öldürülüb, 165 nəfərdən çoxu
yaralanıb, 68 nəfər isə əsir düşüb. Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti beynəlxalq hüququn
norma və və insan hüquqları prinsiplərinin kobud şəkildə pozulması ilə nəticələnmişdir. Şuşanın 24 min 9 yüz
nəfər sakini bu gün məcburi köçkün kimi yaşayır. Lakin bu təcavüzün faciəli nəticələri təkcə Azərbaycan
torpaqlarının işğalı ilə məhdudlaşmır. 5000-ə yaxın eksponatı olan Şuşa tarixi muzeyi, Dövlət Xalçaçılıq və
Tətbiqi incəsənət muzeyinin yerli filialı, Qarabağ etnoqrafik muzeyi, o cümlədən Azərbaycanın görkəmli şairi
Xurşidbanu Natəvanın sarayı, Ağabəyim ağanın qəsri, İbrahim Xəlil xanın tikdirdiyi mədrəsə kompleksi, digər
mədəniyyət mərkəzləri və təsviri qalereyalar dağıdılmış, viran edilmiş, kitabxanalar yandırılmışdır.”
Bəyanatda qeyd edilir ki, Ermənistan dövlətinin Azərbaycanın mədəni irsinə təcavüzü bu gün də
davam edir. “Biz -Fransa azərbaycanlıları beynəlxalq təşkilatları Şuşa da daxil olmaqla Azərbaycan
torpaqlarının geri qaytarılması, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması, bir milyon məcburi
köçkünün, əsir düşmüş və girov götürülmüş azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması üçün Azərbaycana
dəstək olmağa çağırırıq”- deyə bəyanatda vurğulanıb.
Bəyanatda beynəlxalq təşkilatların, sülhü dəstəkləyənlərin tolerantlıq məkanı olan Azərbaycanda
sülhün və əmin-amanlığın bərpasına çalışacaqlarına, Azərbaycana qarşı mövcud davamlı işğalçılıq siyasətinin
dayandırılması üçün öz səylərini əsirgəməyəcəklərinə ümid ifadə olunub.
08 may 2017
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Jan-Fransua Mansel Şuşanın işğalının ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb
Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti, Milli Assambleyanın deputatı JanFransua Mansel 1992-ci il mayın 8-də erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Şuşa şəhəri ilə bağlı
bəyanat yayıb.
Fransalı deputat 8 may tarixinin Avropada faşizm üzərində qələbə günü kimi qeyd olunduğunu
xatırladaraq, həmin tarixin onun azərbaycanlı dostları üçün kədərli gün - Şuşanın işğalı günü olduğunu bildirir
və Şuşanı unutmamağa səsləyir.
Bəyanatda qeyd edilir ki, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin ən gözəl səhifələrinin yazıldığı məkan,
Azərbaycan musiqisinin, xüsusilə də muğamının beşiyidir. Aleksandr Düma Qafqaza səfəri zamanı Qarabağ
xanının qızı, dövrünün ən məşhur şairəsi Xurşidbanu Natəvanla məhz Şuşada görüşüb.
Şuşa Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunan günədək - mayın 8-dək Azərbaycan
mədəniyyətinin döyünən ürəyi olub. Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunun Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən işğalı ilə Şuşa şəhəri də işğal olunub və 480 nəfər qətlə yetirilib, 600 nəfər yaralanıb, 552 uşaq
valideynsiz qalıb. Məktəblər, tarixi, dini və mədəniyyət abidələri dağıdılıb, Azərbaycan mədəniyyət irsinin
bütün elementləri yerlə-yeksan edilib.
Bildirilir ki, erməni dağıdıcı maşını azərbaycanlıları doğma yurdundan didərgin salıb. Qədim
Azərbaycan torpaqlarında bu gün saxta öz müqəddəratını təyinetmə iddiası ilə işğalçılar məskunlaşıb.
İntellektual və bədii təxəyyülün birliyini təcəssüm etdirən əfsanəvi Şuşa işğaldan sonra kabusa
çevrilib.
“Fransada faşizm üzərində Qələbənin 72-ci ildönümünü bayram etdiyimiz 8 may günündə 25 il əvvəl
torpaqlarını itirmiş, doğma yurdlarından didərgin düşmüş azərbaycanlı dostlarımızı və işğal olunmuş Şuşanı
unutmayaq.
Arzu edirik ki, Fransanın yeni seçiləcək prezidenti Minsk qrupu çərçivəsində dərhal və fəal şəkildə
həmsədrlik roluna başlasın, Ermənistan və Azərbaycan arasında barışığa, işğal olunmuş ərazilərin azad
olunmasına və qaçqınların, məcburi köçkünlərin hüquqlarının tanınmasına əsaslanan ədalətli və davamlı sülhə
öz töhfəsini versin”, - deyə bəyanatda qeyd edilir.
08 may 2017
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Azərbaycan diaspor təşkilatının nəzdində idman məktəbi açılıb
Türkiyənin Kocaeli vilayətinin Körfəz qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Körfez Azərbaycan Mədəniyyət
və İdman Dərnəyinin idman məktəbinin açılışı olub. Dərnək Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının
(TADEF) üzvüdür. Açılış mərasimində Kocaeli vilayətinin yerli özünüidarəetmə orqanlarının, diaspor
təşkilatlarının, idman cəmiyyət və klublarının, idman ictimaiyyətinin, KİV nümayəndələri və digər qonaqlar
iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edən dərnəyin rəhbəri Turqut Caferoğlu Mustafa Kamal Atatürkün idmançılarla bağlı
“Mən idmançının zəki, çevik və əxlaqlısını sevirəm’’ fikrini xatırladaraq gələcəyin memarları olan uşaqları
savadlı, fiziki və mənəvi cəhətdən sağlam həyat tərzinə alışdırmaq, idmanın kütləviliyini təmin etmək
məqsədilə idman məktəbinin təşkil olunduğunu qeyd edib.
Kocaeli Həvəskar İdman Klubları Federasiyasının sədri Murat Aydın idman məktəbinin böyüməkdə
olan gənc nəslin hərtərəfli inkişafı baxımından əhəmiyyətini vurğulayıb. M.Aydın idmanın din, dil, irq və
digər xüsusiyyətlərdən asılı olmayaraq, insanlar arsında həmrəyliyin yaradılmasında böyük rolundan danışıb
və Körfəz qəsəbində idmana göstərilən qayğı və diqqət üçün Körfəz Bələdiyyəsi yerli İdman idarəsinə,
TADEF və digər müvafiq qurumların rəhbərlərinə təşəkkürünü bildirib.
TADEF sədri Bilal Dündar isə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sərəncamı ilə
2017-ci ilin Azərbaycanda “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsini tədbir iştiraçkılarının diqqətinə çatdırıb. O,
eyni zamanda o, Azərbaycan idmanına və idmançılara dövlətin qayğısından danışıb. Sonra B.Dündar Körfəz
Azərbaycan Mədəniyyət və İdman Dərnəyini təbrik edərək burada idmanla məşğul olacaq gənclərə uğurlar
arzulayıb.
Körfəz Bələdiyyəsinin təmsilcisi Halil Kiçik “İdmanın Paytaxtı Körfəz” devizi altında qəsəbədə
müxtəlif tədbirlərin həyata keçirildiyini və belə tədbirlərin davam etdilicəyinin bildirərək iştirakçılara təşəkkür
edib.
10 may 2017
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Şimalı Kiprin telekanallarında Azərbaycana dair proqramlar yayımlanıb
Şimali Kiprdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyəti (AKDC) tərəfindən Kiprin iki
ən reytinqli televiziya kanalında – “Kıbrıs TV” və “Ada TV”-də “Heydər Əliyev və Azərbaycan Saatı” adlı
veriliş canlı olaraq yayımlanıb.
AKDC-dən verilən məlumata görə, canlı yayım lik olaraq “Kıbrıs TV” kanalında baş tutub. AKDCnin sədri Orxan Həsənoğlu, Sankt Peterburqda fəaliyyət göstərən Smolnı Universitetinin rektoru, akademik
Heydər İmanov və AKDC-nin sədr müavini Fuad Səfərəliyevin iştirakı ilə baş tutan verilişdə diaspor fəalları
ulu öndər Heydər Əliyevin həyatından və ümummilli liderin Azərbaycan xalqı qarşısındakı xidmətlərindən
bəhs ediblər.
Daha sonra “Ada TV” kanalında canlı yayımda efirdə olan qonaqlar burada da ulu öndərin keçdiyi
şərəfli həyat yolu və uğurlu fəaliyyətindən söz açıblar. Hər iki kanalda bir saatdan artıq yayımlanan
verilişlərdə, eyni zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ölkəmizin sosial-iqtisadi
inkişafı haqqında da tamaşaçılara geniş məlumat verilib.
AKDC sədri Orxan Həsənoğülu bildirib ki, rəhbəri olduğu təşkilat hər zaman ölkəmizin tarixi və
əlamətdar günləri ilə bağlı Şimali Kipr mediasında davamlı olaraq Azərbaycanın təbliğatını aparır.
O.Həsənoğlu bundan sonra da bu istiqamətdə təbrilərin davam etdiriləcəyini və Azərbaycanın əlamətdar
günlərində ənənəvi olaraq ölkəmizlə bağlı canlı yayımların təşkil olunacağını deyib.
10 may 2017
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İsveçdə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümü qeyd edilib
İsveç Azərbaycanlıları Konqresi (İAK) və “Azərbaycan dünyası” jurnalının təşkilatçılığı ilə İsveçin
paytaxtı Stokholmda Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 94-cü
ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirib.
İAK sədri Emil Mirzoev və “Azərbaycan dünyası” jurnalının baş redaktoru, “Dədə Qorqud” milli
fondunun sədri Eldar İsmayılov tədbirdə çıxış edərək ulu öndər Heydər Əliyevin son 30 ildə Azərbaycanın
müstəqilliyinin dirçəlişindəki rolunu, eyni zamanda ölkənin sosial-siyasi, iqtisadi və mədəni inkişafına verdiyi
töhfələri vurğulayıblar.
Tədbir iştirakçıları, həmçinin, qeyd ediblər ki, Azərbaycanın düşdüyü çətin sınaqlara baxmayaraq,
özünün iti ağlı və parlaq siyasi vərdişləri sayəsində Heydər Əliyev ölkəni inkişaf və çiçəklənmə yoluna çıxara
bildi. Anım gecəsində “Heydər Əliyevlə unudulmayan görüşlər” adlı isveç dilində çapdan çıxmış
avtobioqrafik kitab da iştirakçıların diqqətinə təqdim olunub. Kitabın müəllifi Emil Mirzoev vətənpərvərlik və
uğurlu diaspor fəaliyyətinə görə “Vətən oğlu” ordeni ilə təltif edilib. Ordenin təsisçisi “Dədə Qorqud” fondu
və “Azərbaycan dünyası” jurnalıdır.
10 may 2017
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Türkiyənin Uşak Universitetində ümummilli liderin xatirəsi anılıb
Türkiyənin Uşak Universitetinin Azərbaycan Tələbə Təmsilçiliyinin təşkilatçılığı və Uşak
Bələdiyəsinin dəstəyi ilə Atatürk Mədəniyyət Mərkəzində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan
olmasının 94-cü ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib.
Tədbirə Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədr muavini Mulazim Kardelen Pahsa,
yazıçı-tədqiqatçı Nigar Ogeday, Uşak Ədalət və İnkişaf Partiyasının Gənclər Birliyinin sədri Ahmet Mıllık və
partiyanın universitet şöbəsinin sədri Ferit Delikan, Uşak Universitetinin Azərbaycan Tələbə təmsilçisi Orxan
Həsənli, Kocaeli Turizm Dərnəyinin sədri, jurnalist Veysel Kavrayan və başqaları qatılıb.
Tədbiri açılış nitqi ilə açan Uşak Universitetinin Tələbə Təmsilçiliyinin üzvü Ramin Seyidov hər kəsi
salamlayaraq ulu öndərin həyatından və onun Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafındakı rolundan
danışıb. Dahas onra çıxış edənlər ümummlli lider Heydər Əliyevin Azərbaycanın inkişafına verdiyi
töhfələrdən, eləcə də iki ölkə arasındakı qardaşlıq münasibətlərindən bəhs ediblər.
12 may 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bəyanatı
Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin müraciəti əsasında Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
ləğv edilməsi ilə bağlı başlamış məhkəmə prosesi Rusiyada yaşayan azərbaycanlı icmasının, digər xarici
ölkələrdə məskunlaşmış soydaşlarımızın, eləcə də bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin dərin narahatlığına səbəb
olmuşdur. Təəssüf hissi ilə bildiririk ki, son dövrlərdə daxil olmuş məlumatlar Rusiya Federasiyasında
müəyyən anti-Azərbaycan qrupların ÜAK-ın fəaliyyətinin dayandırılması istiqamətində xüsusi fəallıq
göstərdiyini, may ayının 15-nə təyin olunmuş məhkəmə prosesinə təşkilatın bağlanması üçün təzyiq etmək
cəhdlərinin intensivləşdiyini söyləməyə əsas verir.
Dövlət Komitəsi bəzi qüvvələrin bilavasitə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərini zədələməyə yönəlmiş
məqsədyönlü fəaliyyətindən dərin narahatlıq hissi keçirdiyini bir daha bəyan edərək, məhkəmənin ədalətli
qərar verəcəyinə inandığını ifadə edir. ÜAK Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəstəyi ilə 2001-ci ildə yaradılmış, fəaliyyət göstərdiyi müddət
ərzində soydaşlarımızın yerli cəmiyyətə inteqrasiyası, iki ölkə arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin
möhkəmlənməsi, xalqlarımızı bir-birinə bağlayan mədəni dəyərlərin, tarixi ənənələrin təbliğinə xidmət edən
bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirmişdir. İki milyona yaxın azərbaycanlını təmsil edən bu təşkilat
millətlərarası barışın və qarşılıqlı anlaşmanın tərəfdarı kimi çıxış etmiş, ölkədə mövcud olan dini və etnik
tolerantlığın daha da gücləndirilməsinə töhfə verməyə çalışmışdır.
Bir daha vurğulamağı vacib hesab edirik ki, ÜAK ictimai rəydə yalnız milyonlarla azərbaycanlını
təmsil edən təşkilat deyil, eyni zamanda xalqlarımızın dərin tarixi köklərə malik çoxəsrlik dostluq
münasibətlərinin, ölkələrimizin bir çox sahələri əhatə edən strateji tərəfdaşlığının simvolu kimi qəbul
olunmaqdadır. Bu gün beynəlxalq münasibətlər sistemində mühüm yerə malik Rusiyanın ictimai-siyasi, sosialiqtisadi və mədəni həyatında xüsusi rol oynayan yüzlərlə azərbaycanlının adını çəkmək olar. Rusiyada yaşayan
azərbaycanlılar bu ölkəni özünün ikinci vətəni kimi qəbul edir, onun tərəqqisi və rifahı naminə səy və
bacarığını əsirgəmirlər.
ÜAK-ın fəaliyyətinin başlıca qayəsi Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətə
inteqrasiyasına dəstək vermək, onların xalqlarımız arasındakı əlaqələrin güclənməsinə, ölkələrimizin iqtisadi,
siyasi və digər sahələrdə münasibətlərinin inkişafına cəlb etməkdən ibarət olmuşdur. ÜAK və onun üzvləri heç
zaman Rusiya Federasiyasının qanunlarına və milli mənafelərinə zidd hər hansı addım atmamış, ölkənin,
dövlətin maraqlarını yüksək əzmlə qorumağa, müdafiə etməyə çalışmışdır. Bütün bunlara baxmayaraq, bəzi
qüvvələrin ÜAK-ın fəaliyyətinin dayandırılmasına yönəlmiş israrlı cəhdləri onların Rusiyanın ümumi
mənafelərinə xidmət etdiyinə şübhə yaradır, eyni zamanda erməni diasporu ilə əlaqələrinə dair məlumatların
həqiqətə uyğun olma ehtimalını artırır, habelə azərbaycanlı icmasının Rusiyanın milli siyasətinə inamının
sarsılmasına səbəb ola bilər. Bu cür təşəbbüslər, eyni zamanda Rusiya Federasiyasının milli və etnik azlıqlarla
bağlı siyasətinin məzmununa, prinsiplərinə qəti şəkildə ziddir.
Dövlət Komitəsi bütün Azərbaycan ictimaiyyətinin və dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət
göstərən 460-dan çox diaspor təşkilatında birləşmiş azərbaycanlıların ÜAK-ın fəaliyyəti ilə bağlı başlamış
məhkəmə prosesində iki ölkənin maraqlarına, xalqlarımızın dostluq ənənələrinin, dövlətlərimizin strateji
tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna zidd qərar qəbul olunması istiqamətində təşəbbüslərdən dərin narahatlığını
ifadə edir. Ümid edirik ki, məhkəmə bu narahatlığı nəzərə alaraq, milyonlarla azərbaycanlını təmsil edən
ÜAK-ın fəaliyyəti ilə bağlı tam ədalətli, obyektiv və heç bir siyasi motivə əsaslanmayan qərar qəbul
edəcəkdir. Bir daha xüsusi vurğulamağı vacib hesab edirik ki, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
fəaliyyətinin dayandırılması iki ölkənin ümumi mənafelərinə tamamilə ziddir və yalnız Azərbaycan-Rusiya
strateji tərəfdaşlığının möhkəmlənməsini istəməyən qüvvələrin maraqlarına xidmət edə bilər.
12 may 2017
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Moskvada tanınmış azərbaycanlı tarixçi vəfat edib
Moskvada yaşayan tanınmış azərbaycanlı tarixçi, yazıçı və şərqşünas alim Əbdül Hüseynov 92
yaşında vəfat edib. Məlumat üçün qeyd edək ki, Əbdül Ənbi oğlu Hüseynov 1925-ci il, oktyabrın 27-də
Bakının Əmircan kəndində anadan olub. Hələ orta məktəbi bitirməmiş, könüllü olaraq müharibəyə gedib,
müharibədən qayıtdıqdan sonra bir müddət Ukraynada, Türkmənistanda işləyib, Krasnovodsk şəhərində rus
dilində nəşr olunan “Krasnovodsk fəhləsi” qəzetinin baş redaktor müavini vəzifəsində çalışıb.
1956-cı ildə Aşqabad Dövlət Universitetinin hüquq-tarix fakültəsini bitirib. Azərbaycan Yazıçılar
İttifaqının üzvü olan Ə. Hüseynov həm də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi və Azərros Federal Milli
Mədəni Muxtariyyətinin Mərkəzi Şuralarının üzvü kimi fəaliyyət göstərib.
Ə. Hüseynov 400-dən çox elmi və publisistik məqalənin, yeddi monoqrafiyanın, 20-dən çox tarixi
povest və romanın, 7 bədii film ssenarisinin, kinofilmlərə yazılmış çoxsaylı resenziyaların müəllifidir. Yazıçı
“Mustafa xanın xəzinəsi”, “Arzamaslı qadın”, “İslam dünyasının cəngavəri”, “Taxta çıxan əkinçi”, “Qan
qardaşları”, “Cənuba yürüş”, “Bəhrəmgurun məhəbbəti və kədəri”, “Müdrik adamın arzuları”, “Məhəbbət
haqqında üç dastan”, “Üsyankar Xaqani”, “Xocalı fəryadı”, “Müharibənin sədası” kimi tarixi romanları
qələmə alıb.
Əbdül Hüseynovun yaradıcılığının böyük hissəsi Azərbaycanla əlaqəlidir. Onun yaradıcılığı iki xalq,
iki mədəniyyət arasında körpü təsiri bağışlayır. Əbdül Hüseynov III dərəcəli “Şöhrət” ordeni, I dərəcəli
“Böyük Vətən müharibəsi” ordeni, 16 medalla təltif edilib.
15 may 2017
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Şimali Kiprin yüzdən artıq ölkədə yayımlanan “Gənc TV” kanalında “Həftəyə baxış” analitik
proqramının növbəti buraxılışı “Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunları və Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğvinə həsr olunub
Şimali Kiprin yüzdən artıq ölkədə yayımlanan “Gənc TV” kanalında “Həftəyə baxış” analitik
proqramının növbəti buraxılışı “Bakı-2017” IV İslam Həmrəyliyi Oyunları və Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğvinə həsr olunub. Proqram Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin
(AKDC) təşəbbüsü ilə ərsəyə gəlib.
Doktor Güvən Arıqlının canlı apardığı verilişdə AKDC-nin sədri Orxan Həsənoğlu ölkəmizdə keçirilən
IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının əhəmiyyətindən danışıb. O, Azərbaycanın son illərdə onlarla belə
beynəlxalq səviyyəli yarış və tədbirə uğurla ev sahibliyi etdiyini tamaşaçıların diqqətinə çatdırıb. Qeyd edib ki,
ölkə başçısı İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti Azərbaycana olan beynəlxalq etibarı və inamı artırıb. 54
ölkədən üç minə yaxın idmançının Azərbaycana gəlməsinin heç də təsadüf olmadığına diqqət çəkən
O.Həsənoğlu belə yüksək səviyyəli tədbirlərin davamlı olacağını bildirib.
Proqramda həmçinin, bir neçə gündür dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın ciddi
narahatlığına səbəb olmuş Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsində Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
qeydiyyatının ləğv edilməsi də müzakirə olunub. AKDC sədri bildirib ki, bu gün Rusiyada yaşayan
milyonlarla azərbaycanlının səsi olan bir təşkilatın bağlanması doğru deyil: “Rusiya ilə strateji müttəfiq
sayılan ölkəyik. Digər tərəfdən isə həmin ölkədə yaşayan soydaşlarımız Rusiya vətəndaşıdır. Rusiyanın
əslində öz vətəndaşlarının təmsil olunduğu bir təşkilatı bağlaması, həmin ölkə vətəndaşlarının hüquqlarının
pozulması deməkdir”.
Verilişdə diaspor rəhbəri O.Həsənoğlu aparıcının Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı suallarını da cavablandırıb.
15 may 2017
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Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti bəyanatla çıxış edib
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) prezidenti, akademik Fazil Qurbanov Rusiyada
azərbaycanlıların diaspor təşkilatının ləğv edilməsi haqqında Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarı ilə bağlı
bəyanatla çıxış edib.
Bəyanatda deyilir: “Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsi 2017-ci il mayın 15-də Azərbaycanın ən
iri diaspor təşkilatının – Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğv edilməsi haqqında görünməmiş qərar
qəbul edib. Rusiyanın, demək olar, bütün regionlarında yaşayan 2 milyondan çox azərbaycanlını öz sıralarında
birləşdirən bu təşkilat 2001-ci ildə Azərbaycan Prezidenti Heydər Əlirza oğlu Əliyevin və Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Vladimiroviç Putinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Fəaliyyət göstərdiyi 16 il
ərzində təşkilat Rusiyada vətəndaş sülhünün və millətlərarası həmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə dəstək
göstərilməsində, Rusiya ilə Azərbaycanın sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığının inkişafında və
dərinləşməsində böyük rol oynayıb”.
F.Qurbanov qeyd edib ki, həmvətənlərimizin Rusiya mədəniyyətinə və ənənələrinə, yerli qanunlara,
həyat şəraitinə və qaydalarına ahəngdar uyğunlaşması üçün onlara yardım göstərilməsi də təşkilatın
fəaliyyətində əhəmiyyətli yer tutur. Hazırda ÜAK-ın regional təşkilatları regional və yerli hakimiyyət orqanları
ilə qarşılıqlı fəaliyyət göstərərək, zamanın çağırışlarına operativ reaksiya verilməsi istiqamətində böyük işlər
görürlər.
ÜAK-ın prezidenti vurğulayıb: “Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, ötən illərdə təşkilatın fəaliyyətində
tələb olunan sənədləşdirmənin aparılmasında və tərtibində səhvlərə yol verilib, bəzən RF Ədliyyə Nazirliyinin
məktublarına operativ reaksiya göstərilməyib, təşkilatın Mərkəzi Şurasının iclaslarının keçirilməsi üçün tələb
olunan müddətlər pozulub (məsələn, 2016-cı ildə Mərkəzi Şuranın iclası noyabrın 25-nə nəzərdə tutulsa da,
noyabrın 26-da keçirilib) və texniki xarakterli digər xətalara yol verilib. Amma RF Ədliyyə Nazirliyi keçirilən
regional yığıncaqlarda qeyri-korrektliyə yol verilməsi barədə əsassız ittihamlar da irəli sürüb, hərçənd bu
iradlar (hətta onlar əsaslı olsa belə) həmin yığıncaqlarda kvoruma və qəbul edilən qərarların legitimliyinə təsir
göstərməyib. Onu qeyd etmək istəyirəm ki, bu iradlar təşkilatın mərkəzi orqanına aid edilə bilməz.
RF Ədliyyə Nazirliyi irəli sürülən ittihamların qanunsuzluğu barədə bütün yazılı dəlilləri qəbul
etməkdən qətiyyətlə imtina edir. Üstəlik, RF Ədliyyə Nazirliyi dörd ay ərzində onların iradlarını hər dəfə
tutarsız iradlar kimi rədd edəndə, təşkilatın fəaliyyətində yeni xətalar axtarmağa çalışıb. Bütün bunlar göstərir
ki, RF Ədliyyə Nazirliyinin vəzifəsi səhvlərini düzəltməkdə təşkilata kömək etmək, sənədləşdirmənin
aparılmasının düzgün təşkilində ona dəstək göstərmək olmayıb, bütöv bir xalqın Rusiya xalqının ayrılmaz
tərkib hissəsi olan nümayəndələrinin diaspor təşkilatının ləğv edilməsi üzrə qarşıya qoyulan vəzifəni istənilən
üsullarla həyata keçirmək olub. Bu isə yolverilməzdir!”.
F.Qurbanov qeyd edir ki, RF Ədliyyə Nazirliyi təşkilatın fəaliyyətinə dair heç bir ittiham irəli
sürməyib! Bu da çox vacibdir! Deməli, RF Ədliyyə Nazirliyi təşkilatın Rusiya ilə Azərbaycan arasında
əlaqələrin möhkəmlənməsinə yönələn müsbət fəaliyyətini, habelə azərbaycanlıların Rusiyanın hüquqi
müstəvisinə inteqrasiyası istiqamətində böyük işlərini tam bəyənir. Əslində, irəli sürülən bütün ittihamlar
(əsaslı və əsassız) sırf texniki xarakter daşıyır və onların təşkilatın müvəffəqiyyətlə həll etdiyi fundamental
məsələlərə əsla aidiyyəti yoxdur.
Bəyanatda deyilir: “Məhkəmədə bəyan etdik ki, təşkilatın yeni rəhbərliyi artıq əvvəllər yol verilmiş
səhvlərin aradan qaldırılması istiqamətində böyük işlər görüb, gələcəkdə belə xətaların təkrarlanmasını istisna
edən kompleks tədbirlər işləyib hazırlayıb. Ancaq qabaqcadan qəbul edilmiş qərar məhkəmə yolu ilə həyata
keçirilib. Tam əminlik hissi ilə bildirirəm ki, müxtəlif KİV-lərin RF Ədliyyə Nazirliyinin addımlarının
müxtəlif növ ekstremist qüvvələrin son vaxtlar Rusiya azərbaycanlılarına qarşı fəallaşması ilə əlaqədar olması
barədə mülahizələri həqiqətə uyğun deyildir. Buna da əminəm ki, RF Ədliyyə Nazirliyinin addımlarının
Azərbaycan rəhbərliyinə siyasi təzyiq vasitəsi kimi interpretasiya olunması da gerçəkliyi əks etdirmir.
Qarşılıqlı münasibətlərin bugünkü səviyyəsi, iki ölkənin prezidentləri arasında şəxsi etimada əsaslanan
yoldaşlıq münasibətləri istənilən problemi həll etməyə imkan verir. Bu faktı təşkilatın fəaliyyətində
sənədləşdirmənin aparılmasında mövcud olan xətalar və səhvlər fonunda RF Ədliyyə Nazirliyi aparatının orta
vəsiləsinin işində qüsur kimi qiymətləndirmək lazımdır. Buna görə də bu hadisə ciddi narahatlıq doğurur.
Hesab edirəm ki, RF Ali Məhkəməsinin qərarı ziyanlıdır və səmərəsizdir. Əslində, söhbət Rusiya
azərbaycanlılarının vətəndaşlıq hüquqlarının məhdudlaşdırılmasından gedir. Bütöv bir xalqın Rusiya
Federasiyasında yaşayan nümayəndələrinin ictimai diaspor təşkilatını onun Rusiya Federasiyasının rifahı
naminə böyük və faydalı işləri fonunda sənədləşdirmənin aparılmasında funksionerlərin xəta və səhvlərinə
görə ləğv etmək olmaz, xüsusən də Azərbaycan xalqının diaspor təşkilatını. Bu xalq Rusiya xalqları ilə vahid
tarixi-coğrafi məkanda yaşadığı 200 il ərzində heç vaxt dövlətin əleyhinə çevrilmiş qanunsuz terrorçu
birləşmələrdə iştirak etməyib.
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Sonuncu qurultayda təşkilatın rəhbərliyi yenilənib. O, təşkilatın yenilənməsinin əsas tezislərini,
zamanın çağırışları tərəfindən həlli tələb olunan məsələləri formalaşdırıb. Qarşıya təşkilatın təkcə struktur
fəaliyyətini deyil, həm də funksional fəaliyyətini prinsipcə yenidən qurmaq məsələsi qoyulub. Təşkilat
həmvətənimizin doğma evinə çevrilməlidir. Burada onun vətəndaşlıq hüquqları müdafiə olunmalı, ona səhiyyə
sahəsində kömək göstərilməli, Azərbaycan xalqının tarixi, onun zəngin mədəniyyəti, Qarabağ münaqişəsi
barədə həqiqətlər Rusiyanın geniş ictimaiyyətinə çatdırılmalıdır. Ən başlıca məsələ isə Rusiya ilə
Azərbaycanın qarşılıqlı maraqları müstəvisini genişləndirməkdir.
Təəssüf ki, bizi eşitmədilər. Ali Məhkəmənin qərarının xoşagəlməz nəticələri ola bilər. Regional və
yerli təşkilatların rəhbərlərinə müraciət edərək, onlardan sakitliyə riayət etməyi, ekstremist qüvvələrin fitnəkar
hərəkətlərinə məhəl qoymamağı xahiş edirəm. Biz Ali Məhkəmənin qərarını tamamilə rədd edirik! Ümidvar
olduğumuzu bildiririk ki, RF-nin ali məhkəmə instansiyaları bizim dəlillərimizi və narahatlığımızı anlayışla
qarşılayacaqlar. Mən Rusiya Federasiyasının ali siyasi rəhbərliyindən və şəxsən Prezident Vladimir
Vladimiroviç Putindən yaranmış vəsiyyətə diqqətlə yanaşmağı xahiş edirəm”.
Fəridə Abdullayeva, Xalq qəzeti-2017-17 may-№104.-S.7.
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Rusiya-Azərbaycan münasibətləri çətin sınaq qarşısında
Kreml bu sınaqdan necə çıxacaq?
Bakı və Moskva Azərbaycanın heç də arzu etmədiyi çətin sınaq mərhələsini yaşayır. Səbəb Rusiya Ali
Məhkəməsinin mayın 15-də Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı qərəzli
və sifarişli qərar qəbul etməsidir. Xəbərlərdən də məlum olduğu kimi, Rusiya Ali Məhkəməsi mayın 15-də
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatının ləğvi barədə qərar qəbul edib. Sözügedən qərarın
qəbulunu o səbəbdən xüsusi sifariş hesab etmək olar ki, konqresin qeydiyyatının ləğvi barədə göstərilən
əsaslar kifayət qədər məntiqsizdir. ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı gətirilən əsaslara diqqət yetirək.
Məsələn, irəli sürülən əsaslardan biri ondan ibarətdir ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin adı onun
fəaliyyətinin xarakterinə uyğun deyil. O zaman ortaya maraqlı bir sual çıxır. Əgər irəli sürülən əsasda
Rusiyanın məhkəmə sisteminin səlahiyyətliləri haqlıdırlarsa, o zaman həmin dairələr 16 il ərzində nədən bu
"qanunsuzluğa" göz yumub və ya hansı şərtlər, maraqların təmin olunması qarşılığında ÜAK-ın bu cür
fəaliyyətinə şərait yaradıblar. Məlumdur ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi 2001-ci ildə ümummilli
lider Heydər Əliyev və Rusiya prezidenti Vladimir Putinin iştirakı ilə keçirilən təsis toplantısı zamanı
yaradılıb. Ötən 16 il ərzində konqres məhz təsis toplantısında qəbul etmiş olduğu nizamnamə, eləcə də digər
hüquqi sənədlər əsasında fəaliyyət göstərib. ÜAK fəaliyyət göstərdiyi bu illər ərzində Azərbaycanla Rusiya
arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsi, iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlığın
qurulmasında müstəsna rol oynayıb.
Konqresin tərkibində, onun rəhbər strukturlarında təmsil olunan azərbaycanlılar Rusiya iqtisadiyyatı,
mədəniyyətinə əvəzsiz töhfələr veriblər. Odur ki, Bakı-Moskva əlaqələrinə əvəzsiz töhfələr verən bir təşkilatın
qeydiyyatının ləğvi yalnız və yalnız Rusiya ilə Azərbaycan arasında dərinləşməkdə olan münasibətlərə zərbə
vurmaq məqsədi daşıyır. Bu ssenarinin arxasında isə hansı qüvvələrin olduğu hər kəsə bəllidir. Birmənalı
olaraq qeyd edə bilərik ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin korlanması, problemlərin
meydana gəlməsində erməni lobbisinin "səmərəli" fəaliyyəti var. Zaman-zaman Rusiyadakı antiAzərbaycan
qüvvələr, xüsusilə erməni lobbisi Bakı-Moskva münasibətlərinə kölgə salmağa, ona zərbə vurmağa çalışıb. Elə
2013-cü ilin prezident seçkilərində baş verən proseslər bunun əyani sübutudur. Həmin ərəfədə guya Rusiyanın
Azərbaycanda keçiriləcək prezident seçkilərinə namizəd hazırladığı, seçkilər nəticəsində Rusiyanın adamının
hakimiyyətə gətiriləcəyi barədə gündəmə gətirilən sərsəm fikirlər də məhz erməni lobbisinin başının altından
çıxmışdı. Ancaq son mərhələdə Rusiyanın hakim elitası, Kremlin rəsmiləri erməni yalanlarını ifşa edərək
Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmadıqlarını öz jestləri, tarixi səfərləri ilə ifadə etdilər. Əslində belə də
gözlənilirdi. Çünki Moskvada gözəl anlayırlar ki, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərə həmişə yüksək
səviyyədə önəm verib olmuş, şimal qonşumuzla bütün sahələr üzrə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf
etdirib. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan Rusiya prezidentləri arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələri
ikitərəfli münasibətlərin xarakterinə mühüm təsir göstərib, bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə
yüksəlib. Azərbaycan regionda hər zaman Rusiyanın strateji maraqlarını nəzərə alıb, qonşuluq prinsiplərinə
sadiqlik nümayiş etdirib. Bu münasibətlər dərin köklərə malikdir. Bu gün Rusiyada bəlli antiAzərbaycan
dairələrin səyi nəticəsində ÜAK-ın qeydiyyatı ləğv edilsə də, lakin Azərbaycanda rus icmaları, təşkilatları heç
bir maneə görmədən, dövlətin dəstəyi sayəsində normal fəaliyyətini davam etdirir. Hələ Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev ölkədə rus dilinin, mədəniyyətinin qorunub
saxlanması, rus dilli təhsil müəssisələrinin, rus icmasının və digər bu kimi təşkilatların fəaliyyətinin təmin
edilməsi, ölkədə yaşayan çoxsaylı rus icması nümayəndələrinin vətəndaş hüquqlarının təmin olunması üçün
bütün zəruri addımları atıb və bu siyasət hazırda da davam etdirilir.
Əslində Rusiyadakı bəzi antiAzərbaycan dairələrin ölkəmizə qarşı belə bir məkirli plan həyata
keçirəcəyi gözlənilən idi və Rusiya Erməniləri İttifaqının sədri A. Abramyanın 60 illik yubileyinə yüksək
rütbəli rusiyalı rəsmilərin qatılması tezliklə şimal qonşumuzdakı ermənilərə sürpriz bəxş ediləcəyi
görüntüsünü yaratmışdı. Məlumat üçün qeyd edək ki, həmin yubiley tədbirində Rusiyanın bütün hakim elitası,
o cümlədən Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, xarici işlər naziri Sergey Lavrov iştirak edib.
Həmçinin Prezident V. Putin ona təbrik məktubu göndərib. Bütün bunlar Rusiyadakı müəyyən dairələrin
erməni lobbisinin alətinə çevrildiyini söylıməyə əsas verir. Ancaq Azərbaycan cəmiyyəti olaraq ümid edirik ki,
Rusiyanın əsas söz sahibləri erməni maraqları naminə Moskva-Bakı münasibətlərinin pozulmasına imkan
verməyəcək və növbəti məhkəmə instansiyasında ÜAK-la bağlı qəbul edilmiş sifarişli qərar ləğv olunacaq.
Olaylar-2017-17 may-№ 328.-S.4.37
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ÜAK-ın bağlanması - Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı hörmətsizlik!
Şimal qonşumuz gec, ya da tez, bunun fərqinə vararaq, hansı siyasi və kobud səhvə yol verdiyini
bir daha nəzərdən keçirməli olacaq
Sirr deyil ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər daim yüksək səviyyədə olub, bütün sahələr
üzrə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf edib. Əlbəttə, bu kimi məsələlərdə hər iki ölkənin dövlət
başçılarının qarşılıqlı səylərini vurğulamaq yerinə düşərdi. Həmin səylər nəticəsində Azərbaycan-Rusiya
prezidentləri arasındakı qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələri ikitərəfli münasibətlərin xarakterinə mühüm
təsir göstərib və bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib.
Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev ölkədə rus dilinin,
mədəniyyətinin qorunub- saxlanması, rus dilli təhsil müəssisələrinin, Rus İcmasının və digər bu kimi
təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi, ölkədə yaşayan çoxsaylı Rus İcması nümayəndələrinin vətəndaş
hüquqlarının təmin olunması üçün bütün zəruri addımları atmışlar və bu siyasət hazırda da uğurla davam
etdirilir. Məhz bunun nəticəsidir ki, Azərbaycanda yaşayan Rus İcması heç zaman özünü yad hiss etməyib,
əksinə, ölkəmizin ictimai həyatında yaxından iştirak edərək, tolerantlıqdan və multikultural dəyərlərdən
yararlanıbdır.
Rusiyanın ədliyyə sistemində yerləşmiş ermənipərəst şəxslərin fəaliyyəti daha qabarıq şəkildə
özünü büruzə verməkdədir
Təəssüflə qeyd etməliyik ki, Rusiyanın bəzi anti-Azərbaycan dairələri, dövlət orqanlarındakı
ermənipərəst şəxslər, habelə, bu ölkədəki erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı
fəaliyyətini, ardıcıl olaraq davam etdirirlər. Xüsusilə, son zamanlar Rusiyanın ədliyyə sistemində çalışan
ermənipərəst şəxslərin fəaliyyəti daha qabarıq şəkildə özünü büruzə verməkdədir. Belə ki, mayın 15-də Rusiya
Ədliyyə Nazirliyinin təqdimatına əsasən, Rusiya Ali Məhkəməsi Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin
(ÜAK) qeydiyyatını ləğv edib. Bunun üçün göstərilən "əsaslar" tam subyektiv olmuş (məsələn, "təşkilatın
adının onun fəaliyyətinin xarakterinə işarə etməməsi", yaxud "rəyasətin iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı
dövriliyə riayət olunmaması"), hər hansı qurumun ləğvi üçün yetərli olmayan "dəlillərdir".
Çox yəqin ki, Rusiyada anti-Azərbaycan dairələr və erməni lobbisi Rusiya və Azərbaycan arasında
münasibətləri sınaq qarşısında qoymaq planlarını, məhz bu kimi əsassız iddialarla reallaşdırmağa çalışır. Hansı
ki, Rusiyada çoxmilyonlu Azərbaycanlı İcması yaşayır, onlar Rusiyanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və
mədəni həyatında fəallıqları ilə seçilirlər. Eyni zamanda, Rusiyanın Azərbaycan əsilli vətəndaşları fəal seçici
və vergi ödəyiciləridir. Bu baxımdan, Rusiyanın Azərbaycanlı İcmasının iki ölkə arasındakı siyasi, iqtisadi və
mədəni münasibətlərində körpü, bu əlaqələrin sağlam məcrada saxlanmasının rəhni kimi də qiymətləndirmək
olar. Nəticədə, sadalanan faktlar qarşısında sözügedən qərarın verilməsi Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara
qarşı hörmətsizlik və onların ciddi narazılığına səbəb olacaq səhv addım kimi qiymətləndirə bilərik.
ÜAK Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinin xeyir-duası ilə yaradılmış təşkilatdır və onun qeydiyyatının ləğvi iki ölkə arasında
münasibətlərin ruhuna ziddir
O cümlədən, Azərbaycan İcmasının ən böyük ictimai birliyini qeydiyyatının ləğv edilməsi
çoxmədəniyyətli, polietnik Rusiya cəmiyyətinin öz xarakterinə ziddir. Bu, Rusiyada tolerantlıq mühitini və
millətlərarası münasibətləri təhdid edən addımdır. Çünki Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi Azərbaycan
xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin xeyir-duası ilə yaradılmış
təşkilatdır və onun qeydiyyatının ləğvi iki ölkə arasında münasibətlərin ruhuna ziddir. Ona görə də,
məhkəmənin belə qərar qəbul etməsi Rusiya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrə kölgə salır və onları
zədələyir.
Rusiya üçün yaxşı vəd verməyən qərardan doğan suallar və cavablar...
Bu zaman belə bir suallar yaranır ki, ümumiyyətlə, ÜAK-ın bağlanması Rusiyaya hansı təsirləri
göstərə bilər? Rusiyada çoxsaylı milli təşkilatlar fəaliyyət göstərdiyi halda, nəyə görə Azərbaycan
təşkilatlarına qarşı belə qeyri-obyektiv və qərəzli münasibət nümayiş etdirilir? Rusiya kimi ölkədə hansısa
texniki məsələlər buna əsas ola bilərmi?
Həmin sualların cavablarını isə mərhələli şəkildə qeyd edə bilərik:
1. İlk növbədə, belə bir qərarın qəbul edilməsi Rusiyanın regiondakı fəaliyyətinə problem yaradacaq
və onun bitərəf mövqeyinə kölgə salmış olacaq.
2. Məhz Azərbaycana qarşı belə bir qərəzli münasibətin göstərilməsində erməni lobbisinin rolu və
fəaliyyəti artıq heç bir şübhə doğurmur.
3. Rusiya regionda və dünyada öz siyasi dəsti-xətti ilə seçilən bir dövlət olduğu üçün, "texniki
məsələlərin" ÜAK-ın bağlanmasına səbəb olacağını düşünmək sadəlöhvlük olardı.
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Bu qərar Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsiz vasitəçi missiyasına, ATƏTin Minsk Qrupunun həmsədri mandatına da kölgə salır
Onu da xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, bu yaxınlarda Rusiya Erməniləri İttifaqının sədri A. Abramyanın
60 illik yubileyində Rusiyanın bütün hakim elitası, o cümlədən, Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri
Peskov, xarici işlər naziri Sergey Lavrov iştirak edib, həmçinin, prezident Vladimir Putin ona təbrik məktubu
göndərib. Digər tərəfdən isə Rusiya hökuməti Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatını ləğv
etdirir. Bu birtərəfli və əsassız yanaşmanın səbəbi nədir?
Belə bir addım həm Rusiyadakı erməni lobbisinə diqqətin gücləndirilməsi, həm də Ermənistana hərbi
yardımın artırılması fonunda baş verirsə, demək, Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsiz
vasitəçi missiyasına, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri mandatına da kölgə düşür.
Artıq Azərbaycandakı Rus İcması, Azərbaycan diaspor təşkilatları, ölkə ictimaiyyəti, media qurumları
və QHT-lər Rusiya hökumətinin düşünülməmiş addımlar atmamağa, iki ölkə və iki xalq arasındakı
münasibətləri erməni lobbisinin girovuna çevirməməyə çağırırlar. Lakin təəssüflər olsun ki, Rusiya, hətta
Azərbaycanda yaşayan Rus İcmasının da müraciətini saya almayaraq, o cümlədən, Azərbaycanla əldə edilən
qarşılıqlı inkişafa durğunluq gətirə biləcək yanlış addımını atmış oldu. Çox yəqin ki, Şimal qonşumuz gec, ya
da tez, bunun fərqinə vararaq, hansı siyasi və kobud səhvə yol verdiyini bir daha nəzərdən keçirməli olacaq.
Səs-2017-17 may-№ 86.-S.10.
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Parisdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 99-cu ildönümünə həsr edilmiş fotosərgi açılıb
Parisdə 28 may - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 99-cu ildönümü münasibətilə “Azərbaycana
səyahət” adlı fotosərginin rəsmi açılışı olub. Sərgini Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası və Paris Azərbaycan
Evi birgə təşkil edib. Açılış mərasimində Fransa Parlamentinin və Senatın üzvləri, fransız jurnalistləri, iş
adamları və diaspor nümayəndələri iştirak edib.
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının Baş katibi, Paris Azərbaycan Evinin sədri Mirvari Fətəliyeva
tədbiri açaraq qonaqlara sərginin məqsədi barədə məlumat verib, fotoların muəlliflərini təqdim edib. Daha
sonra Azərbaycanının Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov çıxış edərək Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin
yaradılması və tarixi barədə danışıb, bu günün ölkə üçün əhəmiyyətini vurğulayıb.
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jean François Mansel isə öz növbəsində
Azərbaycan və Fransanın dostluq əlaqələrinin getdikcə daha da genişləndiyini və Azərbaycanın məhz bu kimi
tədbirlər sayəsində Fransada daha da tanındığını qeyd edib.
Sərgidə Azərbaycan fotoqrafları Vuqar İbadov, Etibar Cəfərov və Kərim Abbasovun fotoları nümayiş
etdirilib. Fotolar əsasən Azərbaycanın rəngarəng təbiətini, zəngin memarlıq abidələrini əks etdirir. Sərgi mayın
31-dək davam edəcək.
18 may 2017
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ÜAK Rusiya Prezidentinin rəhbərlik etdiyi “Rusiya Naminə Xalq Cəbhəsi” Hərəkatına daxil olan ilk
təşkilatlardan biridir
Azərbaycan icmasının ən böyük ictimai birliyinin ləğv edilməsi Rusiya cəmiyyətinin xarakterinə ziddir
Təxminən 6-7 il əvvəl Rusiyanın məşhur politoloqlarından biri postsovet məkanındakı
çoxmədəniyyətli ölkələrdən söz açarkən Moskva, Astana və Bakının adını xüsusilə vurğulamış, bu üç
ölkənin bütün xalqların üzünə açıq olduğunu fəxrlə yazmışdı. Bu gün isə biz çox təəssüflə qeyd edirik ki,
həmin üç ölkədən birində, özü də ən böyüyündə və son iki yüz ildə bütün xalqların bərabərhüquqlu
vətəndaş kimi yaşadığı Rusiyada həddən artıq üzücü olan bir tendensiya təzahür etməkdədir.
Söhbət son zamanlar Rusiyanın ədliyyə sistemində yerləşmiş ermənipərəst şəxslərin azərbaycanlılara
qarşı törətdiyi qərəzli və məkrli planının reallaşmasından gedir. Məlum olduğu kimi, mayın 15-də Rusiya
Ədliyyə Nazirliyinin təqdimatına əsasən Rusiya Ali Məhkəməsi Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin
qeydiyyatını ləğv etmişdir. Birmənalı şəkildə qeyd edə bilərik ki, bu, Rusiyada tolerantlıq mühitini,
millətlərarası münasibətləri təhdid edən addımdır. Həmin qərəzli addımın atılmasından sonra Azərbaycandakı
rus icması, Azərbaycan diaspor təşkilatları, ölkə ictimaiyyəti, media qurumları və QHT-lər Rusiya hökumətini
düşünülməmiş addımlar atmamağa, iki ölkə və iki xalq arasındakı münasibətləri erməni lobbisinin girovuna
çevirməməyə çağırırlar.
Birmənalı şəkildə bildirilir ki, Rusiyanın azərbaycanlı icması iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, mədəni
münasibətlərində körpüdür, bu əlaqələrin sağlam məcrada saxlanmasının rəhnidir. Çünki bu icma xalqımızın
bir parçası olaraq öz mövcudluğu dövründə təkcə ruslarla münasibətdə deyil, eləcə də bütün xalqlarla
əməkdaşlıq zamanı daim sədaqət və səmimiyyət kimi dəyərlərə üstünlük verib.
Sədaqət və səmimiyyət deyəndə nələri nəzərdə tuturuq? Birinci, Azərbaycan xalqı və dövləti hələ
1941-45-ci illərdə–faşist Almaniyasına qarşı aparılan ölüm-dirim mübarizəsində daim min illər boyu
varlığında yaşatdığı alicənablığı ortaya qoymuşdu. Rus tarixçiləri dəfələrlə yazıblar ki, Azərbaycan nefti
olmasaydı, Qələbə bizim üçün əlçatmaz olardı. İkinci, müharibədən sonra sürətlə tərəqqi edən Sovet elm və
texnikasının inkişafında general Kərim Kərimov kimi kosmos dahisi rus elminə böyük baş ucalığı gətirmişdir.
Üçüncü, postsovet məkanında ən böyük rus icmasının formalaşdığı və rus dilinin ikinci dil kimi geniş
miqyasda tətbiq edildiyi, rusdilli kadrların ən çox hazırlandığı ölkə məhz Azərbaycandır. Dördüncü,
Azərbaycan bu gün Rusiyada istehsal olunan silah və hərbi sursatların əsas alıcılarından biridir. Dərin iqtisadi
böhran içərisində olan Rusiya üçün bu, az əhəmiyyət kəsb etmir. Bu qəbildən olan arqumentlərin sayını əlliyə,
altmışa da çatdıra bilərik. Amma həmin sayı artırmadan Moskvadakı dostlarımıza sual veririk: -- Bütün bu
faktların fonunda mayın 15-də verilmiş qərar nə dərəcədə ədalətli və humanistdir?
Ortaya qoyulmalı başqa arqumentlərimiz də var. Məsələn, ötən il yay boyu Rusiyadakı
həmkarlarımızın yazıları da daxil olmaqla, regionun bütün mətbuat vasitələrində “Yerevanda antirusiya
mitinqlərinə start verildi”, “Ermənistanda Rusiya bayrağı yandırıldı”, “Ermənistanda antirus əhval-ruhiyyəsi
güclənir”, “Gümrüdə rus əsgərləri təhqir edildi”, “İrəvanda ruslardan erməni dilində danışmaq tələb olundu” kimi sərlövhələr altında verilmiş xəbərlər oxuyurduq. Yəni bu xəbərlər Ermənistanda ruslara, rus dilinə və
Rusiyaya münasibətin güzgüsü kimi qəbul edilirdi. Moskvada isə ermənilərin bütün həyasızlığını, qeyri- insani
rəftarını heç kəs “görmürdü”.
İndi isə başqa bir zamanda, digər güzgüdə görünənləri yada salaq Rusiyanın və Azərbaycanın kütləvi
informasiya vasitələrinin əksəriyyəti Moskvada keçirilmiş bir tədbir haqqında xəbəri eyni sərlövhə ilə
vermişdilər: “Moskvada Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi Vladimir Putinə dəstək aksiyası keçirib”.
Bildirilirdi ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Rusiya prezidentliyinə namizəd
Vladimir Putinə dəstək konserti keçirilib. “Lujniki” idman konsert kompleksində keçirilən həmin konsertdə
Rusiyanın tanınmış azərbaycanlı iş adamları, Rusiyanın Azərbaycandakı keçmiş səfiri Vasili İstratov, İTARTASS agentliyinin baş direktorunun müavini Mixail Qusman, Rusiya Dövlət Dumasının deputatı Ramzan
Abdullatipov və Rusiya ictimaiyyətinin tanınmış nümayəndələri iştirak ediblər.
“Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar Vladimir Putini seçir” – şüarı altında keçirilən konsertdə bu
ölkənin estrada ulduzları, SSRİ Xalq artisti İosif Kabzon, Dmitri Malikov, “Respublika” qrupu, “Bolşoy
teatr”ın solistləri Elçin Əzizov və Dinara Əliyeva, “Fabrika”, “Slivki”, “Nepara”, “Lazurnly bereq” qrupları,
Aleksey Çumakov, “Eurovision-2011”in qalibləri Nigar Camal və Eldar Qasımov, “Eurovision-2010”un
iştirakçısı Safura Əlizadə və Aygün Kazımova çıxış ediblər. Üç min tamaşaçının iştirak etdiyi konsertdə
“Rusiyada azərbaycanlılar Vladimir Putini seçir”, ”Rusiyanın bütün azərbaycanlıları – Putin üçün birləşin!”,
“Rusiya azərbaycanlıları Vladimir Putinin milli siyasətinin tərəfdarıdır” şüarları səsləndirilib. Bunlar kütləvi
informasiya vasitələrinin arxivində yaşayan, hamının əli çatan tarixi faktlardır. Digər bir fakta nəzər salaq.
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Bu yaxınlarda Rusiya Erməniləri İttifaqının sədri A.Abramyanın 60 illik yubileyində Rusiyanın bütün
hakim elitası, o cümlədən Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, xarici işlər naziri Sergey Lavrov
iştirak etmiş, həmçinin Prezident Vladimir Putin ona təbrik məktubu göndərmişdir. Digər tərəfdən isə Rusiya
hökuməti Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatını ləğv etdirir. Bu birtərəfli və əsassız
yanaşmanın səbəbi nədir? Bu sualın cavabını Moskvada kimsə verə biləcəkmi?
Xatırladaq ki, müstəqilliyin bərpasının ilk illərində Rusiyada pərakəndə fəaliyyət göstərən Azərbaycan
təşkilatları ulu öndər Heydər Əliyev uzaqgörən siyasəti sayəsində bir təşkilatda birləşdirilmişdi və ümumi
məqsədə – Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin bütün sahələrdə möhkəmləndirilməsi və inkişaf
etdirilməsi işinə xidmət edirdi. Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar Rusiya dövlətinin həyata keçirdiyi siyasi
xətti daim dəstəkləmişlər. ÜAK Rusiya Prezidentinin rəhbərlik etdiyi “Rusiya Naminə Xalq Cəbhəsi”
Hərəkatına daxil olan ilk təşkilatlardan biridir.
Bu qurumun daimi prinsipi belə olub ki, Rusiya azərbaycanlıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin ətrafında sıx birləşsinlər. Son illər Rusiyada keçirilən parlament və
prezident seçkilərində həmvətənlərimiz Rusiya xalqının iradəsini dəstəkləmiş, səsvermədə fəal iştirak etmiş,
demokratik dəyərlərə, Rusiyanın hazırkı Prezidenti Vladimir Putinə səs vermişlər.
Ermənistanda isə antirus əhval-ruhiyyəli mitinqin iştirakçıları Rusiya hakimiyyəti ilə yanaşı, rus
millətinə qarşı da təhqiredici ifadələr işlədib, ruslara qarşı aqressiv davranışlarla yadda qalıblar. “Biz
ölkəmizin sahibiyik!” adlı aqressiv əhval-ruhiyyəli erməni millətçilərindən ibarət qrupun üzvləri Rusiyanı bu
ölkənin düşməni kimi görürlər.
Çox maraqlıdır ki, onlar Rusiyanı nə qədər söysələr də, rusların ürəyindəki “erməni sevgisi” tükənmək
bilmir. Doğrudur, bəzi hallarda ermənilərə nələrisə xatırladan rus ekspertləri də tapılır. Ancaq bu faktlar
olduqca müstəsna hallarda qeydə alınır. Məsələn, “Biz ölkəmizin sahibiyik!” adlı millətçi erməni qrupuna
cavab verən “Reqnum” informasiya agentliyinin baş redaktoru, daim Kremlə və ermənilərə yaxınlığı ilə
seçilən Modest Kolerov Ermənistanda Rusiyaya qarşı olan mitinqçilərə sadəcə tarixi xatırladıb: “Ermənilər
unutmamalıdır ki, Rusiya olmasaydı, onları öz qonşularından heç kim qorumazdı”.
M.Kolerov deyib ki, tarix hələ də heç bir erməni imperiyası tanımır: “Əgər 1918-ci ilə qədər Qafqazda
erməni dövləti olubsa, o zaman onun hara itməsindən tarixçilər indiyə qədər baş çıxara bilmir. Ermənilər 19-cu
əsrdə meydana çıxan Xaçatur Abovyana qədər heç bir yazıçıya sahib deyildilər. Yüzillər ərzində xalqı idarə
edənlər zorla ermənilərin başına yeridirlər ki, “siz ən qədim və ağıllı xalqsız”, amma özləri Ermənistandan
qaçaraq sərhədlərini qorumağı ruslardan xahiş edirlər”.
Çox təəssüf ki, ruslar və Rusiya dövləti əsrlərdən bəri parazit kimi bu dövlətin canına daraşan
ermənilərin konkret cavabını heç zaman verməyiblər. Məhz həmin astagəlliyin nəticəsidir ki, Rusiya kimi
güclü dövlətin mühüm qurumlarında kök salmış ermənilər və ermənipərəstlər Kremlin nüfuzuna xələl
gətirəcək addımların atılmasına nail olurlar. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatının ləğv
edilməsi kimi absurd və qərəzli qərarın qəbul olunması da məhz həmin məkrin nəticəsidir. Azərbaycan xalqı
əmindir ki, Rusiya rəhbərliyi həmin təxribatçı planın qarşısını tezliklə alacaq və bütün proseslər öz əvvəlki
məcrasına qayıdacaqdır.
İttifaq Mirzəbəyli, Xalq qəzeti-2017-18 may-№105.-S.8.
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Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xəyanət...
Yaxud ÜAK-ın ləğvi ilə Rusiyadakı anti-Azərbaycan dairələr, xüsusən, erməni lobbisi iki ölkə
arasındakı əlaqələri sınaq qarşısında qoymaq istəyir
Azərbaycan dövləti hər zaman ayrı-ayrı ölkələrlə dinc, yanaşı yaşamaq və qarşılıqlı hörmət prinsipinə
üstünlük verib. Xüsusən, rəsmi Bakı qonşu ölkələrlə dostluq münasibətlərini davamlı olaraq genişləndirmək,
siyasi-iqtisadi və mədəni əlaqələrini dərinləşdirmək istiqamətində xeyli uğurlar əldə edib. Əlbəttə ki, bu sırada
Rusiya öndə gələn ölkələrdəndir. Çünki Azərbaycan-Rusiya əlaqələri hər il genişlənməkdədir və hər iki
ölkənin siyasi-iqtisadi və mədəni həyatında ruslar və azərbaycanlılar geniş şəkildə iştirak ediblər.
Azərbaycan hər zaman Rusiyaya qarşı xoş münasibətdə olub
Qeyd edək ki, bu gün Cənubi Qafqaz respublikaları arasında Azərbaycan yeganə ölkədir ki, burada
yüz mindən çox etnik rus yaşayır. Onlar ölkəmizin həm siyasi, həm də ictimai-mədəni həyatında əhəmiyyətli
dərəcədə iştirak edirlər. Azərbaycandakı Rus İcmasının da, etiraf etdiyi kimi, ruslar Azərbaycanda çox rahat və
təhlükəsiz yaşayırlar. Bu gün Azərbaycanda onlarla rusdilli qəzet və saytlar, televiziyalar mövcuddur.
Paytaxtımızda Səməd Vurğun adına Rus Dram Teatrı, Bakı Slavyan Universiteti fəaliyyət göstərir. Az qala hər
həftə Rusiyanın incəsənət ustaları ölkəmizin böyük mədəniyyət saraylarında konsert proqramları ilə çıxış
edirlər. Bir sözlə, dövlətimiz rus dilinin və mədəniyyətinin qorunub-saxlanması, rusdilli təhsil müəssisələrinin,
Rus İcmasının və digər bu kimi təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi, ölkədə yaşayan çoxsaylı rusların
vətəndaş hüquqlarının təmin olunması üçün bütün zəruri addımları atır. Bu, bir daha göstərir ki, Azərbaycan
dövləti və xalqı həmişə Rusiyaya qarşı xoş münasibətdədir.
Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların bu ölkənin həyatında əhəmiyyətli rolu var
Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını həmişə bəyan edib, ticarət-iqtisadi və
siyasi əlaqələrin daha da sıxlaşmasında maraqlı olub. Eyni zamanda, Azərbaycan dövləti daim Rusiyanın
regiondakı strateji maraqlarını nəzərə alıb, ölkələrimiz arasında beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində faydalı
əməkdaşlıq əlaqələri qurulub və qarşılıqlı dəstək verilib.
Bununla yanaşı, Rusiyanın da siyasi və iqtisadi həyatında azərbaycanlılar böyük nüfuz sahibidirlər. Rusiyadakı
onlarla milyarder arasında bir neçə soydaşımız da var. Onlar bu gün Rusiya iqtisadiyyatında ən böyük vergi
ödəyiciləridir.
Rusiyada yüz minlərlə azərbaycanlı bu ölkədə geniş iqtisadi əlaqələrə sahibdirlər. Onlar hər iki
ölkənin iqtisadi əməkdaşlığına böyük töhfələr verirlər. Eyni zamanda, Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin biri-birlərinə qarşı böyük hörmət və sayğısı da bir gerçəklikdir.
Ermənipərəst qüvvələr münasibətləri korlamaq üçün fəaliyyətə keçib
İki ölkə arasındakı belə isti münasibətlər də, təbii olaraq, Rusiyadakı bəzi qüvvələri narahat
etməkdədir. Xüsusən, son illər bu ölkədəki ermənipərəst qüvvələr Azərbaycanla Rusiya arasındakı
münasibətləri korlamaq istiqamətində fəaliyyətlərini genişləndirməyə başlayıblar. Belə ki, Rusiyanın dövlət
strukturlarındakı anti-Azərbaycan qruplar, erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı
fəaliyyətini davam etdirirlər. Son zamanlar Rusiyanın ədliyyə sistemindəki bu qrupların fəaliyyəti daha
qabarıq şəkildə özünü büruzə verir.
Qeyd edək ki, mayın 15-də Rusiya Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qaldırılmış iddia əsasında keçirilən
məhkəmə prosesində Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatı ləğv edilib. Təbii ki, bu,
hər iki ölkənin dostluq münasibətləri xaincəsinə atılan güllədir. Görünür, Rusiyadakı antiazərbaycan dairələr,
xüsusən, erməni lobbisi Rusiya-Azərbaycan arasında münasibətlərini yenidən sınaq qarşısında qoymaq
istəyirlər. Lakin heç nəzərə almırlar ki, Rusiyada çoxmilyonlu Azərbaycanlı İcması yaşayır, onlar dost və
qonşu ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəallıqları ilə seçilirlər. Rusiyanın
Azərbaycan əsilli vətəndaşları fəal seçici və vergiödəyiciləridir. Eyni zamanda, Rusiyanın Azərbaycanlı İcması
iki ölkə arasında siyasi, iqtisadi və mədəni münasibətlərində körpü, bu əlaqələrin sağlam məcrada
saxlanmasının qarantıdır.
Məhkəmənin qərarı Rusiya-Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrinə kölgə salmış olur
Azərbaycan İcmasının ən böyük ictimai birliyinin Rusiyada qeydiyyatının ləğv edilməsi
çoxmədəniyyətli, polietnik Rusiya cəmiyyətinin xarakterinə ziddir. Bu, Rusiyada tolerantlıq mühitini,
millətlərarası münasibətləri təhdid edən ciddi faktordur. Təbii ki, məhkəmənin belə qərar qəbul etməsi RusiyaAzərbaycan ikitərəfli əlaqələrinə kölgə salmış olur. Belə bir qərarın qəbul edilməsi Rusiyanın regiondakı
fəaliyyətinə, bitərəf mövqeyinə və nüfuzuna da zərbədir. Əslində, burada ölkəmizə qarşı kin və qərəzin olduğu
aydın görünür. Ona görə ki, çoxmillətli Rusiyada çoxsaylı milli təşkilatlar fəaliyyət göstərdiyi halda, məhz
Azərbaycan təşkilatlarına qarşı belə qeyri-obyektiv və qərəzli münasibət nümayiş etdirilir. Axı Rusiya
cəmiyyətində böyük hörmətə və nüfuza sahib olan Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi kimi ciddi bir
təşkilatın texniki məsələlərə görə qeydiyyatının ləğvi hüquqi cəhətdən də düzgün deyildir.
175

Fikir versək, görərik ki, ÜAK-a qarşı belə bir addım Ermənistana hərbi yardımın artırılması fonunda
baş verir. Düşünmək olar ki, bu addım Rusiyanın Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsiz vasitəçi
missiyasına, ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədri mandatına da kölgə salır. ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvi
Azərbaycandakı Rus İcmasını, Azərbaycan diaspor təşkilatlarını, ölkə ictimaiyyətini, media qurumlarını və
QHT-ləri narahat edir. Hətta buna görə Azərbaycandakı Rus İcması Rusiya hökumətini düşünülməmiş
addımlar atmamağa, hər iki xalq arasındakı münasibətləri erməni lobbisinin girovuna çevirməməyə çağırıb.
Güman edirik ki, ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvinə dair qərar Apellyasiya şikayətindən sonra qüvvədən
salınacaq. Əks-təqdirdə, bu, rus və Azərbaycan xalqları arasındakı siyasi-iqtisadi və mədəni əlaqələrə xəyanət
kimi qəbul olunacaq.
Səs-2017-18 may-№ 87.-S.5.
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ÜAK-ın ləğv edilməsi Rusiyada ermənipərəst dairələrin fəaliyyətinin nəticəsidir
Mayın 15-də Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin təqdimatına əsasən Rusiya Ali Məhkəməsi Ümumrusiya
Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatını ləğv etmişdir. Bunun üçün göstərilən əsaslar tam subyektiv
olmuş (məsələn, “təşkilatın adının onun fəaliyyətinin xarakterinə işarə etməməsi”, yaxud “rəyasətin
iclaslarının keçirilməsi ilə bağlı dövriliyə riayət olunmaması”), hər hansı qurumun ləğvi üçün yetərli
olmayan “dəlillərdir”.
Qeyd etmək vacibdir ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi ümummilli lider Heydər Əliyev və
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinin dəstəyi ilə 2001-ci ildə yaradılmış və fəaliyyət göstərdiyi
müddətddə Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətə inteqrasiyası, eləcə də iki dövlət arasında strateji
tərəfdaşlıq əlaqələrinin möhkəmlənməsi, xalqlarımızın bir-birinə daha da yaxınlaşması, mədəni dəyərlərin,
tarixi ənənələrin təbliğinə xidmət edən bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirmişdir. Hazırda beynəlxalq
münasibətlər sistemində mühüm yerə və rola malik Rusiyanın ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni
həyatında bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı icması xüsusi rol oynayır. Eyni zamanda, Rusiyada yaşayan
azərbaycanlılar bu ölkəni özünün ikinci vətəni kimi qəbul edir, onun tərəqqisi və rifahı naminə səy və
bacarıqlarını əsirgəmirlər. Həmçinin, Rusiyanın Azərbaycan əsilli vətəndaşları fəal seçici və vergi
ödəyiciləridir.
Bununla yanaşı, ÜAK və onun üzvləri heç zaman Rusiya Federasiyasının qanunlarına və milli
mənafelərinə zidd hər hansı addım atmamış, eləcə də dövlətin maraqlarını yüksək əzmlə qorumağa, müdafiə
etməyə çalışmışlar. İki milyona yaxın azərbaycanlını təmsil edən bu təşkilat hər zaman millətlərarası
münasibətlərin və qarşılıqlı anlaşmanın tərəfdarı kimi çıxış etmiş, ölkədə mövcud olan dini və etnik
tolerantlığın daha da gücləndirilməsinə töhfə verməyə çalışmışdır.
Eyni zamanda, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər həmişə yüksək səviyyədə olmuş, bütün
sahələr üzrə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf etmişdir. Azərbaycan və Rusiya Federasiyası prezidentləri
arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələri ikitərəfli münasibətlərin xarakterinə mühüm təsir göstərmiş, bu
münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlmişdir.
Bununla yanaşı, Azərbaycan Rusiya ilə münasibətlərin strateji xarakter daşıdığını həmişə bəyan etmiş,
ticarət-iqtisadi, siyasi əlaqələrin daha da intensivləşməsində maraqlı olmuşdur. Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev 2016-cı il avqustun 8-də Bakıda Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə gorüşündə artıq çoxdan strateji
tərəfdaşlıq səviyyəsinə çatmış bu münasibətlərin bizim həyatımızın, demək olar ki, bütün sahələrini əhatə
etdiyini demişdir: “Biz beynəlxalq məkanlarda fəal qarşılıqlı əlaqə saxlayırıq, siyasi dialoq fəallaşır, iqtisadi
əlaqələr möhkəmlənir, nəqliyyat və energetika sahələrində də yaxşı nəticələr var, humanitar əməkdaşlıq
inkişaf edir”. Bakı Humanitar Forumunun mütəmadi olaraq ən yüksək səviyyədə keçirildiyini bildirən Rusiya
Prezidenti V. Putin iki dövlət arasında olan münasibətlərin kağız üzərində deyil, əməli işdə strateji tərəfdaşlıq
xarakterinə malik oldugunu bildirmişdir. Münasibətlərin xeyli şaxələndirildiyini və bütün istiqamətlər üzrə
inkişaf etdiyini bildirən Rusiyanın dövlət başçısı Azərbaycanda təxminən 600 Rusiya şirkətinin işlədiyini,
birbaşa investisiyaların həcminin 1,5 milyard dollara yaxın oldugunu diqqətə çatdırmışdır.
Bundan əlavə, Azərbaycan dövləti həmişə Rusiyanın regiondakı strateji maraqlarını nəzərə almış,
eləcə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində faydalı əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf etdirilmiş və qarşılıqlı dəstək
ruhu hökm sürmüşdür. Eyni zamanda, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident
İlham Əliyev ölkədə rus dilinin, mədəniyyətinin qorunub saxlanması, rus dilli təhsil müəssisələrinin, rus
icmasının və digər bu kimi təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi, ölkədə yaşayan çoxsaylı rus icması
nümayəndələrinin vətəndaş hüquqlarının təmin olunması üçün bütün zəruri addımları atmışlar və bu siyasət
hazırda da davam etdirilir.
Buna baxmayaraq, Rusiyadakı Azərbaycan diasporuna belə qərəzli münasibət Azərbaycanla Rusiya
arasında, Azərbaycan və rus xalqları arasında dostluq əlaqələrinin inkişaf və genişlənməsinə xələl gəririr.
Azərbaycanda yaşayan ruslar da, Azərbaycan xalqının bu ölkədə rus dilinin, rus mədəniyyəti və ənənələrinin
qorunub saxlanmasına qayğısını yüksək qiymətləndirirlər.
Həmçinin, bu qərar Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı hörmətsizlikdir və onların ciddi
narazılığına səbəb olacaq səhv addımdır. Eyni zamanda, bu addım Rusiyanın regiondakı fəaliyyətində problem
yaradır və onun bitərəf mövqeyinə kölgə salır. Şübhəsiz ki, Rusiyada antiazərbaycan dairələr və erməni lobbisi
Rusiya və Azərbaycan arasında münasibətlərə zərbə vurmaq planlarını reallaşdırmağa çalışırlar. Bununla
yanaşı, Rusiyanın bəzi antiazərbaycan dairələri, dövlət orqanlarındakı ermənipərəst qüvvələr, habelə bu
ölkədəki erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı fəaliyyətini davam etdirirlər. Son
zamanlar Rusiyanın ədliyyə sistemində və KİV-də yerləşmiş ermənipərəst şəxslərin fəaliyyəti daha qabarıq
şəkildə özünü büruzə verir.
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Bundan əlavə, belə bir ədalətsiz, qərəzli qərarın qəbul edilməsi bəzi suallar da dogurur. Belə ki,
Rusiyada çoxsaylı milli təşkilatlar fəaliyyət göstərdiyi halda, nəyə görə Azərbaycan təşkilatlarına qarşı belə
qeyri-obyektiv və qərəzli münasibət nümayiş etdirilir? Rusiya kimi ölkədə hansısa texniki məsələlər buna əsas
ola bilərmi? Eləcə də, bu yaxınlarda Rusiya Erməniləri İttifaqının sədri A.Abramyanın 60 illik yubileyində
Rusiyanın bütün hakim elitası, o cümlədən Rusiya Prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov, xarici işlər
naziri Sergey Lavrov iştirak etmiş, həmçinin Prezident V.Putin ona təbrik məktubu göndərmişdir. Digər
tərəfdən isə Rusiya hökuməti Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatını ləğv etdirir. Bu
birtərəfli və əsassız yanaşma nə ilə bağlıdır?
Eyni zamnda, belə bir addım Rusiyanın Ermənistana hərbi yardımı artırması fonunda baş verirsə, bu
fakt Moskvanın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində tərəfsiz vasitəçiliyini,
ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri mandatını da kölgə altında qoyur. Bu baxımdan, Azərbaycan icmasının
ən böyük ictimai birliyinin qeydiyyatının ləğv edilməsi çoxmədəniyyətli, polietnik Rusiya cəmiyyətinin öz
xarakterinə ziddir, eləcə də Rusiyada tolerantlıq mühitini və millətlərarası münasibətləri təhdid edən addımdır.
Elçin Əhmədov, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında
Dövlət İdarəçilik Akademiyasının professoru, siyasi elmlər doktoru
Xalq qəzeti-2017-18 may-№105.-S.8.
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Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq əməkdaşlıq siyasətində diaspor təşkilatlarının rolunun artması
qısqanclıqla qarşılanmamalıdır
Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin iddiasına əsasən həmin dövlətin Ali Məhkəməsinin
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatını ləğv etməsi bütün soydaşlarımız kimi məni də bir
alim kimi çox narahat edir. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası uzun müddət bir ittifaq
dövlətində birləşən və bu gün beynəlxalq cəmiyyətə sıx inteqrasiya edən qonşu dövlətlərdir. Azərbaycan
Respublikası digər qonşuları ilə yanaşı, Rusiya Federasiyası ilə də əməkdaşlıq münasibətlərini daim yenidən
qurur və daha da inkişaf etdirir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 10-cu maddəsində deyilir ki,
ölkəmiz başqa dövlətlərlə münasibətlərini hamılıqla qəbul edilmiş beynəlxalq hüquq normalarında nəzərdə
tutulan prinsiplər əsasında qurur.
Uzun müddət qonşuluq və birgəyaşayış siyasətinə hörmətlə yanaşan Azərbaycan Respublikası bu
siyasəti beynəlxalq təşkilatlarda da uğurla aparır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan
beynəlxalq əməkdaşlıq siyasəti hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
dövlətdaxili sferada və beynəlxalq aləmdə, o cümlədən mühüm beynəlxalq təşkilatlarda uğurla davam etdirilir.
Belə ki, dövlətimiz təkcə insan hüquqları sahəsində 300-dən çox beynəlxalq müqavilənin iştirakçısı və mühüm
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların (BMT, Avropa Şurası, ATƏT, Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Müstəqil Dövlətlər
Birliyi, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və s.) üzvüdür. Bu təşkilatlar içərisində kifayət qədər sazişlər imzalanan və
Azərbaycan Respublikasının da mühüm önəm verdiyi Müstəqil Dövlətlər Birliyi xüsusi yer tutur. Baxmayaraq
ki, digər MDB üzvü olan təcavüzkar Ermənistan tərəfindən hələ SSRİ dövründə 1988-ci ildən başlayan
növbəti işğalçılıq siyasəti əzəli Azərbaycan torpaqları olan yerlərdən iki yüz mindən çox azərbaycanlının
kütləvi deportasiya edilməsi və növbəti genosid faktı ilə nəticələnmişdir. Ermənistanın sonrakı təcavüzü
Azərbaycan ərazisinin 20 faizindən çoxunu işğal etməsi və 1 milyondan çox azərbaycanlının öz doğma
yurdlarından didərgin düşməsilə nəticələnmişdir. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində 900
yaşayış məntəqəsi dağıdılıb talan edilmiş, 20 min nəfərdən çox azərbaycanlı öldürülmüş, 50 mindən artıq
yaralanmış və əlil olmuş, bir neçə min nəfər itkin düşmüşdür. Məhkəməsiz edamlar, mülki əhalinin kütləvi
gülləbaran edilməsi, götürülmüş girovların Ermənistanda və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində məcburi
qaydada ən ağır işlərdə işlədilməsi, döyülmə, işgəncə və başqa kobud, qeyri-insani rəftar ən adi hala
çevrilmişdir. Xocalı soyqırımının dəhşətləri daha ağırdır. Bununla da təcavüzkar Ermənistan tərəfindən nəinki
beynəlxalq hüququn ümumtanınmış prinsipləri kobud şəkildə pozulmuş, eyni zamanda insan hüquqları
sahəsində mühüm beynəlxalq sənədlər: İnsan hüquqları haqqında Ümumi Bəyannamə, Mülki və siyasi
hüquqlar haqqında Beynəlxalq Pakt, Müharibə qurbanlarının müdafiəsinə dair Cenevrə konvensiyaları və s.
beynəlxalq normalar ayaq altına salınmışdır.
Azərbaycan Respublikası dünya dövlətləri ilə nəinki universal və regional əsasda, eyni zamanda
ikitərəfli əsasda da sıx əməkdaşlıq münasibətləri qurmuşdur. Belə münasibətlər tam balanslaşdırılmış siyasətə
söykənir. Müxtəlif istiqamətlərdə imzalanan ikitərəfli müqavilələr buna əyani sübutdur. Hərdən dövlətlərarası
istiqamətlərdə yüksək səviyyədə qurulmuş əlaqələr həmin dövlətlərin bəzi təsisatları (ayrı-ayrı nümayəndələri)
və hakimiyyət qolları tərəfindən qısqanclıqla qarşılanır. Belə ki, Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsi 15
may 2017-ci il tarixdə Ədliyyə Nazirliyinin iddiası əsasında Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin
qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə gözlənilməz qərar vermişdir. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin məhkəmə hökmü ilə qeydiyyatının ləğvi barədə qərarının tam
haqlı olaraq təəssüf və təəccüb doğurduğunu bildirmişdir. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin
qeydiyyatının ləğvilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin bəyanatında
isə deyilir ki, xalqlarımızın və dövlətlərimizin qarşılıqlı dəstəyə daha çox ehtiyacı olduğu bir dövrdə qəbul
olunmuş bu qərar ölkələrimiz arasında uzun illər ərzində formalaşmış etimada kölgə sala bilər. Ümumrusiya
Azərbaycanlıları Konqresi 2001-ci ildə yaradılmışdır. Konqres Azərbaycanın xarici ölkələrdəki ən böyük
diaspor təşkilatıdır. Diaspor təşkilatlarının qarşılıqlı olaraq tanınması və onların fəaliyyətinə kömək edilməsi
Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası dövlətləri arasında müxtəlif səviyyələrdə dəfələrlə
imzalanmış və ratifikasiya edilmiş beynəlxalq müqavilələrin predmeti olmuşdur. Həmin diaspor təşkilatları
qonşu ölkədə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının və azərbaycanlıların, o cümlədən Rusiya Federasiyası
vətəndaşlarının və rusların hüquqlarının təminatında əhəmiyyətli yer tutur. Bu münasibətlər beynəlxalq
konvensiyalarla - 1961-ci il tarixli Diplomatik münasibətlər haqqında Vyana Konvensiyası, 1963-cü il tarixli
Konsul münasibətləri haqqında Vyana Konvensiyası ilə tənzimlənir. Eyni zamanda insan hüquqlarının
təminatında diplomatik müdafiə institutunun mühüm elementidir. Diplomatik müdafiə isə Beynəlxalq Ədalət
Məhkəməsi Daimi Palatasının 1924-cü il Qətnaməsində beynəlxalq hüququn elementar prinsipi kimi təsbit
edilmişdir. Diplomatik müdafiə hər bir dövlətin dövlət suverenliyindən irəli gələn bir hüququdur. Diplomatik
müdafiə ilə əlaqədar məsələlər Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasında da əks olunmuşdur.
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Belə ki, Konstitusiyanın 53-cü maddəsinin 3-cü hissəsində qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikası
onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının hüquqi
müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir. Rusiya Federasiyası Konstitusiyasının 61-ci maddəsinin 2-ci
bəndi ilə Rusiya Federasiyası onun ərazisindən kənardakı Rusiya vətəndaşlarını müdafiə edir və onlara
himayəçilik edir. Problemin əhatəliliyi bu istiqamətdə dövlətdaxili qanunvericilik aktlarının qəbul edilməsi ilə
nəticələnmişdir. Məsələn, 24 may 1999-cu ildə qəbul edilmiş “Xaricdə yaşayan həmvətənlərə münasibətdə
Rusiya Federasiyasının dövlət siyasəti haqqında” qanunu və s.
Belə bir qanun Azərbaycan Respublikasında da-“Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət
siyasəti haqqında” 27 dekabr 2002-ci il tarixdə qəbul edilmişdir. Qanunun 1-ci maddəsinə görə xaricdə
yaşayan azərbaycanlılar dedikdə, Azərbaycan Respublikasının hüdudlarından kənarda yaşayan və özünü
azərbaycanlı hesab edən aşağıdakı şəxslər başa düşülür: Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və onların
övladları; əvvəllər Azərbaycan SSRİ-nin və ya Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları olmuş şəxslər və
onların övladları; yuxarıda qeyd edilən şəxslər kateqoriyasına aid olmayan, lakin əmlak, dil, mədəniyyət və ya
xarici əlaqələr baxımından özünü azərbaycanlı hesab edən şəxslər və onların övladları. Qanunun 2-ci
maddəsində xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin məqsədləri kimi aşağıdakılar
müəyyənləşdirilmişdir: beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip və normalarına, Azərbaycan
Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə
uyğun olaraq, eləcə də müvafiq xarici dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərə alınmaqla, xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarını həyata keçirməklə, onların öz milli özgürlüyünü qoruyub
saxlamasına və inkişaf etdirilməsinə kömək göstərmək; xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan
Respublikasının dövlət orqanları, eləcə də qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurmasına və inkişaf
etdirməsinə, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı
haqqında informasiya almasına şərait yaratmaq, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan
Respublikasının dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi,
sosial və mədəni inkişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına, habelə Azərbaycan Respublikası ilə digər
dövlətlər arasında qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsinə cəlb etmək;
beynəlxalq hüquq normalarına və müvafiq dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq xaricdə yaşayan
azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai birliklər yaratmaq hüququnun həyata keçirilməsinə
yardım göstərmək.
Problemin digər bir tərəfi. Azərbaycan xalqının digər qonşu xalqlarla yanaşı, rus xalqı ilə də uzun
əsrlərə söykənən mehriban qonşuluq, dostluq münasibətləri var. Biz hər zaman bir-birimizin adət-ənənələrinə,
mədəniyyətinə, ədəbiyyatına böyük hörmətlə, sevgi ilə yanaşmışıq. Respublikamızda digər dillərlə yanaşı, rus
dilinə də böyük hörmət göstərilir. Mənim də işlədiyim Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsində
Azərbaycan bölməsi ilə yanaşı, həm bakalavr, həm də magistratura pilləsində ingilis və rus bölmələri fəaliyyət
göstərir. Tələbələrə, magistrantlara, gənc tədqiqatçılara tövsiyə edilən ədəbiyyatlar sırasında Azərbaycan
ədəbiyyatı ilə bərabər, ingilis və rus dillərində ədəbiyyatlar da birinci yerdə dayanır. Bakı Dövlət
Universitetində fəaliyyət göstərən hüquq üzrə fəlsəfə və elmlər doktoru üzrə dissertasiya şurasının tərkibinə
Polşa, Rusiya və Ukraynanın nüfuzlu alimləri daxil edilmişlər. Şurada keçirilən müdafiə və müzakirələrdə bu
istiqamətdə ciddi qarşılıqlı araşdırmalar aparılır. Fakültəmizdə digər dövlətlərin universitetləri ilə də sıx
əlaqələr qurulmuş və birgə uğurlu tədris aparılır (məsələn, ABŞ-in nüfuzlu Tüleyn Universiteti ilə,
Almaniyanın Vürzburq Universiteti ilə və s).
Azərbaycan Respublikası müxtəlif istiqamətlərdə digər dövlətlərlə imzaladığı ikitərəfli sazişlərə və
beynəlxalq müqavilələrə həmişə sadiqdir. Rusiya Federasiyası ilə imzaladığı ikitərəfli sazişlər dairəsi isə daha
genişdir. Bura miqrasiya problemləri, sosial təminat məsələləri, mədəniyyət, elm və təhsil sahəsində
əməkdaşlıq, iqtisadi sferada əməkdaşlıq və s. kimi çoxlu sahələr daxildir. Azərbaycan Respublikasının Birinci
vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun digər dövlətlərlə
bərabər, Rusiya Federasiyasında həyata keçirdiyi mühüm irimiqyaslı layihələr iki dövlət arasındakı
münasibətlərin inkişafına xüsusi dəstək vermişdir.
Azərbaycanda yaşayan rus millətinin nümayəndələri öz ana dillərində çox yüksək səviyyədə təhsil alır,
dillərini, milli xüsusiyyətlərini yaşadır, dini ayinlərini tam azad icra edirlər. Biz təkcə rus millətinin
nümayəndələrinə deyil, digər millətlərə, xalqlara da bu cür hörmət və ehtiramla yanaşırıq. Onların hər birindən
də özümüzə qarşı eyni münasibəti görürük. Azərbaycan Respublikası multikultural və tolerant bir ölkədir.
Burada tam mədəni müxtəliflik hökm sürür. Bu bizim tariximizdən, adət-ənənələrimizdən və soykökümüzdən
irəli gəlir. Rusiya da çoxmillətli, çox zəngin və qədim tarixə malik bir dövlətdir. Bu nöqteyi-nəzərdən
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatının ləğv edilməsi başa düşülən deyil. Axı bu ən azı
insan hüquqlarının təminatına ciddi zərbə vura bilər.
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Qloballaşma və beynəlxalq münasibətlərin humanistləşməsi müstəvisində insan hüquqlarına
vətəndaşlıq prizmasından deyil, “hər kəsin” və ya “hamının” hüquqlarının təminatı prizmasından yanaşılması
isə bütün dövlətlərin geri çəkilə bilmədiyi öhdəliklərdəndir. Rusiya Federasiyası həm də ATƏT-in Minsk
qrupunun üzvü kimi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həllində vasitəçi kimi çıxış edir.
Başqa sözlə desək, Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edən məqamlardan biri də budur ki, Rusiya Federasiyası
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlarda vasitəçilik missiyasını həyata
keçirən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi iki milyonadək azərbaycanlını təmsil edir. Uzun illərdir ki,
fəaliyyət göstərən bu təşkilat heç vaxt öz işində ciddi nöqsanlara yol verməmişdir. Rusiya hökuməti tərəfindən
ona qarşı kəskin addımlar atılmamışdır. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi heç bir zaman Rusiya
Federasiyasının qanunlarından kənara çıxmamışdır. Əksinə, iki dövlət arasındakı əməkdaşlıq münasibətlərinin
inkişafına töhfə verməyə çalışmışdır. Rusiyanın bəzi antiazərbaycan dairələri, dövlət orqanlarındakı
ermənipərəst şəxslər, eləcə də bu ölkədəki erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı
fəaliyyətini yenə də böyük fəallıqla davam etdirirlər.
Belə bir təşkilatı ləğv etməklə Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının
müdafiəsini şübhə altına alırlar. Əlbəttə ki, Rusiya Federasiyasının dövlət siyasəti bunları qəbul etmir və
dövlətimizlə sıx əməkdaşlıq münasibətlərini inkişaf etdirmək məqsədini daim diqqətdə saxlayır. Ona görə də
biz ümidsiz deyilik. Əminik ki, Rusiya Federasiyasında fəaliyyət göstərən antiazərbaycançı dairələr
məqsədlərinə nail ola bilməyəcəklər. Mayın 15-də verilən qərarın - Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin
iddiasına əsasən, bu ölkənin Ali Məhkəməsinin verdiyi qərarın son olduğunu düşünmürük. Ümumrusiya
Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatı məsələsinə yenidən, daha yüksək instansiyalarda baxılacağına, bu
işdə Rusiya Federasiyasının mühüm dövlət orqanlarının hərəkətə keçəcəyinə və bu dəfə ədalətli qərar
çıxarılacağına ümid edirik. Bu, uzunmüddətli Rusiya-Azərbaycan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin tələbi, o
cümlədən beynəlxalq hüquqa əməl edilməsi və insan hüquqlarının təmini zəruriliyi ilə birbaşa bağlıdır.
Əmir Əliyev, Bakı Dövlət Universitetinin professoru,
hüquq üzrə elmlər doktoru
Azərbaycan-2017-19 may-№106.-S.4.

181

ÜAK-ın qeydiyyatının ləğv edilməsi siyasi qərardır
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğv edilməsi, əlbəttə, siyasi
qərardır.
Tanınmış publisist, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi
qrupunun üzvü Elmira Axundova bu fikri AZƏRTAC-a müsahibəsində söyləyib. Deputat xatırladıb ki, ÜAK
ilə bağlı vəziyyət barədə iki dəfə Azərbaycan Parlamentində-Milli Məclisdə çıxış edib, habelə yerli mətbuatda
və Rusiya mətbuatında bu barədə fikirlərini bildirib.
Milli Məclisin deputatı vurğulayır: “Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatını
ləğv etmək cəhdinin Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan diasporu, Azərbaycanın ictimai və dövlət təşkilatları
tərəfindən bu cür yekdilliklə pislənməsi məndə belə bir fikir oyadır ki, bu, baş verməyəcək, Rusiya
Azərbaycanın rəyini eşidəcək və bu məsələni məhkəməyə qədər həll etməyə çalışacaq. Yəni, əgər ÜAK-ın
sənədlərində hər hansı texniki qüsurlar, hüquqi uyğunsuzluqlar olsa belə, bu cür məsələləri işçi qaydada həll
etmək olardı. Mən bu məsələnin belə ciddiləşəcəyini və Rusiya Ali Məhkəməsi tərəfindən bu təşkilatın
qeydiyyatının ləğv ediləcəyini gözləmirdim”.
Elmira Axundova qeyd edir ki, Rusiyada yüzlərlə, o cümlədən ermənilərə aid ictimai təşkilat
mövcuddur. Milli Məclisin deputatı deyir: “Mən dəfələrlə demişəm: necə olur ki, Arxangelskə “Böyük
Ermənistan” adlı təşkilat fəaliyyət göstərir, Moskvada Erməni Kilsəsinin Apostol və Naxçıvan Yeparxiyası
qeydiyyata alınıb və şəhərin lap mərkəzində fəaliyyət göstərir. Bu qurumların hətta adlarından görünür ki,
onlar təhrikçi fəaliyyətlə məşğuldurlar. Bu erməni təşkilatları mifik “Böyük Ermənistan”ı təbliğ etməklə
məşğul olur, faktiki olaraq bir sıra ölkələrin, o cümlədən Rusiyanın özünün də ərazi bütövlüyünə qəsb edən
ədəbiyyat yayırlar. Bununla belə, Rusiya Ədliyyə Nazirliyi bu cür hüquqi uyğunsuzluqları nədənsə görmür.
Bu, çox qəribədir. Amma Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev və Rusiyanın indiki Prezidenti
Vladimir Putin tərəfindən yaradılmış, onların xeyir-dua verdikləri və birinci qurultayında iştirak etdikləri
təşkilat nədənsə bağlanır. ÜAK sadəcə ictimai təşkilat deyil. O, Rusiyanın dövlət strukturları ilə çox sıx əlaqəli
şəkildə işləyir. Rusiyada seçkiqabağı kampaniya dövründə - həm prezident seçkilərində, həm də parlament
seçkilərində - ÜAK Vladimir Putinin özünün yaratdığı Ümumrusiya Xalq Cəbhəsi blokuna daxil olur. ÜAK
bütün seçkiqabağı mübarizələrdə, kampaniyalarda fəaliyyətdə olan prezidenti dəstəkləyir. Onun uğurla
seçilməsində çoxmilyonluq Azərbaycan diasporunun rəyi də rol oynayıb”.
Deputat xatırladır ki, ÜAK ictimai fəaliyyətlə yanaşı, Rusiyanın ən iri xeyriyyə təşkilatlarından biri
kimi, xeyriyyəçiliklə də məşğul olur. Elmira Axundova deyir: “ÜAK Rusiya regionları üçün çox iş görür:
məktəbləri, xəstəxanaları təmir edir, əhalinin aztəminatlı təbəqələrinə, sahibkarlığın inkişafına kömək edir və
s. Demək istəyirəm ki, ÜAK sadəcə ictimai təşkilat deyil, bu, Rusiyanın ictimai-sosial həyatına inteqrasiya
etmiş təşkilatdır. O, əslən Azərbaycandan olan və milliyyətcə azərbaycanlı olan yüz minlərlə Rusiya
vətəndaşını birləşdirir. Buna görə də hüquqi xarakterli qüsurları bəhanə gətirərək bir qələm çəkməklə bu cür
təşkilatı bağlamaq məndə böyük təəccüb və hətta təşviş hissi doğurur”.
Azərbaycan-Rusiya Parlamentlərarası Əlaqələr üzrə işçi qrupun üzvü Elmira Axundova Azərbaycanın
hansı addımlar atmalı olduğu barədə öz fikrini bildirərək deyib: “Əlbəttə, Rusiya Ali Məhkəməsinin bu
qərarının qəbul edilməsinə Rusiyada fəaliyyət göstərən antiazərbaycan qüvvələr təsir göstərib. Biz həmişə fəxr
etmişik ki, qonşu Ermənistanda praktiki olaraq ruslar qalmadığı halda bizdə ən böyük rus diasporu yaşayır.
Bizdə 400 rusdilli məktəb, ali məktəblərdə çoxsaylı rusdilli fakültələr, Moskva ali məktəblərinin iki filialı
fəaliyyət göstərir, lakin bu, heç kəsi dayandırmayıb. Bu fakt bizi ciddi narahat etməlidir, hesab edirəm ki,
ÜAK-ın qeydiyyatının ləğv edilməsi, əlbəttə, siyasi qərardır. Bu, prinsipial məsələdir və biz də bu qərara
prinsipial yanaşmalıyıq. Bununla bərabər, mən Azərbaycan ictimaiyyətini, dövlət strukturlarını incikliyin diktə
etdiyi hər hansı cavab tədbirlərindən, cavab addımlarından çəkindirmək istərdim. Hesab edirəm ki, bu
vəziyyətdə biz çox təmkinli olmalı, prosesin başa çatmasını gözləməliyik. Hazırda hüquqşünaslar bu məsələ
üzərində işləyirlər, onlar tezliklə apellyasiya sənədlərini təqdim etməlidirlər və apellyasiya instansiyalarının
qərarını gözləmək lazımdır. Mən bu vəziyyətin çözülməsinə nikbin baxıram. Hesab edirəm ki, ÜAK hər bir
halda bu və ya digər formada mövcud olacaq”. Elmira Axundova Rusiya strukturlarında, Rusiya mətbuatında
bütün dostlarına müraciət edərək vəziyyəti obyektiv araşdırmalarını və bu problemin həllinə kömək
göstərmələrini xahiş edir. Milli Məclisin deputatı sonda deyib: “Bu məsələ Azərbaycan-Rusiya dövlətlərarası,
hökumətlərarası və parlamentlərarası münasibətlərinin daha da inkişafına ziyan vurmamalıdır”.
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Rusiyadakı qazax diasporu ÜAK-la bağlı bəyanat yayıb
Rusiyanın paytaxtı Moskvada fəaliyyət göstərən “Qazax diasporu”nun Moskva Fondu Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı bəyanat yayıb. Məsələ ilə bağlı öz fikrini
bildirməyi vacib sayan bəyanat müəllifləri bildirir ki, Rusiyada nüfuzlü ictimai təşkilatlardan biri kimi ÜAK-la
yarandığı gündən əməkdaşlıq edilib: “Təşkilat fəaliyyət göstərdiyi müddətdə xalqlar arasında dostluq
ənənələrinin və Rusiya, eləcə də keçmiş ittifaqın digər respublikalarının xalqları arasında anlaşmanın qorunub
saxlanımlasında, dövlətlər arasında konsrtuktiv əməkdaşlığın inkişafında maraqlı olub”.
Rusiya Federasiyasının Ali Məhkləməsində təşkilatın qeydiyyatının ləğvinin təəssüf doğurduğunu
vurğulayan qazax diasporunun nümayəndələri qeyd edir ki, baş verənlərin arxasında postsovet məkanındakı
dövlətlər arasında anlayışın qorunmasında maraqlı olmayan və Rusiya ilə Azərbaycan, ruslarla,
azərbaycanlılar arasında münasibətlərə xələl gətirməyə çalışan qüvvələr dayanır.
Rusiyadakı qazax diasporunun nümayəndələri hesab edir ki, Rusiya vətəndaş cəmiyyətinin subyekti
olaraq ÜAK-ın ləğvi məsələsi vətəndaş sektorunda əməkdaşlığa və xalqlar arasında anlaşmanın, dostluğun
möhkəmlənməsinə kölgə sala bilər.
19 may 2017
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Moldova azərbaycanlıları ÜAK-ın ləğvindən narahatdır
Moldova Azərbaycanlıları Konqresi Rusiyada fəaliyyət göstərən Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin (ÜAK) ləğvi ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda ÜAK-la bağlı yaranmış vəziyyətə görə
Moldova azərbaycanlılarının narahatlığı ifadə olunur. Bildirilir ki, 2001-ci ildə Rusiya Federasiyasının
Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin dəstəyi ilə yaradılan ÜAK bu
illər ərzində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə öz töhfələrini verib. Bəyanatda həmçinin, ÜAK-ın
Rusyada yaşayan azərbaycanlıların mədəni və mənəvi əlaqələrinin qurulması, onların Rusiya cəmiyyətinə
inteqrasiyası istiqamətində böyük işlər gördüyü vurğulanır: “16 ildir ki, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
əsas məqsədi Rusiyada millətlərarası anlaşmanı möhkəmləndirmək və Rusiya ilə Azərbaycan arasında sosialiqtisadi və mədəni əməkdaşlığı inkişafına dəstək göstərməkdir. ÜAK Rusiya qanunları çərçivəsində fəaliyyət
göstərərək dini və etnik tolerantlığın möhkəmləndirilməsinə, millətlərarası dostluğun və mədəniyyətlər
arasında dialoqun dərinləşıməsinə öz töhfələrini verib” – bəyanatda belə deyilir.
Moldovanın çoxminli Azərbaycan icması Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin ÜAK-ın ləğvinə dair
qərarından təəssüfləndiyni və narahatlığını bildirir. Moldovadakı Azərbaycan diasporu hesab edir ki, bu qərar
strateji partnyorluq əlaqələrinin olduğu Rusiya ilə Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil.
19 may 2017
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Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi Rusiyanın dövlət orqanlarına müraciət ünvanlayıb
Belarus Respublikasındakı Azərbaycan İcmaları Konqresi Rusiya Federasiyası Prezidentinin
Administrasiyası, Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyi, Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinə bəyanat
ünvanlayıb.
“Azərbaycan İcmalar Konqresi” Beynəlxalq İctimai Birliyi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
(ÜAK) ləğvi ilə əlaqədar dərin narahatlığını ifadə edib. Bəyanatda bildirilir: “Bizim üçün sirr deyil kİ, bütün
bu təxribat xarakterli fəaliyyətin arxasında Rusiya və Azərbaycan arasındakı dostluq münasibətlərinə xələl
gətirən insanlar və təşkilatlar dayanır. Azərbaycan İcmalar Konqresi uzun illərdir ÜAK ilə əməkdaşlıq edir.
On ildən artıqdır fəaliyyət göstərən təşkilat ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsi işində özünəməxsus
körpü rolunu oynayır”.
Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, ÜAK öz fəaliyyətini hər zaman Rusiya Federasiyası
qanunvericiliyi çərçivəsində qurub. Öz fəaliyyəti çərçivəsində ictimaiyyəti doğma vətənin milli, mədəni və
mənəvi dəyərləri ilə yaxından tanış edib.
“Biz, Belarus azərbaycanlıları respublikamızın müxtəlif diaspor nümayəndələri ilə birgə rus diasporu
ilə dostluq münasibətləri saxlayır və birlikdə çoxsaylı aksiyalar həyata keçirirk. Heç bir şey bizim qardaşlıq
münasibətlərimizə təsir edə bilməz” – deyə bəyanatda qeyd edilir.
19 may 2017
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Gürcüstan azərbaycanlıları ÜAK-ın ləğvinə dair qərara etiraz edir
Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin Ümurusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının
ləğvinə dair qərarını Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımız etirazla qarşılayıb. Gürcüstan Azərbaycanlı
Jurnalistlər Birliyi və bu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbatycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi bəyanat yayaraq
narahatlıqlarını bildiriblər.
Bəyanatlarda Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin həmişə yüksək səviyyədə olduğu, bütün sahələrdə
səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf etdiyi və bu münasibətlərə iki ölkə prezidenti arasındakı qarşılıqlı
anlaşma və dostluq əlaqələrinin təsiri vurğulanır. Buna baxmayaraq, Rusiyanın bəzi anti-Azərbaycan
dairələrinin, dövlət orqanlarındakı ermənipərəst şəxslərin, habelə bu ölkədəki erməni lobbisinin Azərbaycan
xalqına və dövlətinə qarşı təxribat xarakterli fəaliyyətini davam etdirdiyi vurğulanır.
Gürcüstan azərbaycanlıları hesab edir ki, ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvinin arxasında da məhz bu
qüvvələr dayanır və onların məqsədi Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərini imtahana çəkməkdir.
Gürcüstandakı Azərbaycan icması, azərbaycanlıların birləşdiyi diaspor təşkilatları, ziyalılar, media
qurumları və QHT-lər RF Ali Məhkəməsini xalqlarımızın dostluq münasibətlərinə kölgə sala biləcək təxribat
xarakterli bu qərarı ləğv etməyə çağırır.
19 may 2017
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Almaniyadakı Azərbaycan diasporu Rusiya Prezidentinə müraciət edib
Almaniyada fəaliyyət göstərən bir sıra Azərbaycan diaspor təşkilatları–Drezdendəki Alm.Az
Cəmiyyəti, Saksoniya-Anhaltdakı Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti və Avropa Əməkdaşlıq Forumu
Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvləri Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ləğvinin qeydiyyatı ilə əlaqədar
Rusiya Federasiyası Prezidenti Vladimir Putinə müraciət qəbul edib.
Almaniyadakı Azərbaycan diasporunun bəyanatında deyilir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında
münasibətlər hər zaman yüksək səviyyədə olub və bütün sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur: “Bu
münasibətlərin qorunub saxlanılmasına iki ölkə prezidentinin qarşılıqlı anlaşması öz töhfəsini verməkdədir.
Azərbaycan beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Rusiya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirərək bu ölkənin bölgədəki
strateji maraqlarını hər zaman nəzərə alıb. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham
Əliyevin daxili siyasəti nəticəsində Azərbaycan Respublikası ərazisində rus icmasının, rus təhsil mərkəzlərinin
fəaliyyəti, rus dili və mədəniyyəti qorunub saxlanılıb, rus əhalinin tam hüquqlarının qorunması üçün bütün
şərait yaradılıb”.
Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar hesab edir ki, bütün bunlara baxmayaraq, Rusiyadakı
Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələr təxribatçı fəaliyyətlərini gücləndirərək münasibətlərə kölgə salmaq üçün
əlindən gələni edir. “Mayın 15-də Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
qeydiyyatının ləğvi barədə verdiyi qərarı subyektiv xatakterlidir və göstərilən dəlillər qeydiyyatın ləğvi üçün
kifayət deyil”.
Almaniyadakı Azərbaycan diasporu Rusiya dövlət başçısından xahiş edir ki, ədaləti bərpa edərək
ÜAK-ın qeydiyyatının bərpasına dəstək göstərsin. Bu, Rusiya və Azərbaycan əlaqələrinə böyük töhfə ola bilər.
Sonda diaspor təşkilatları kütləvi informasiya vasitələrini və ictimai təşkilatları tələsik adımlar atmamağa,
Rusiyanın bəzi dövlət orqanlarını isə anti-Azərbaycan qüvvələrinin təsirinə düşməməyə çağırır.
22 may 2017
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Kanada Azərbaycan Tədqiqatları İnstitutu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinə məktub ünvanlayıb
Kanada Azərbaycan Tədqiqatları İnstitutu Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin qeydiyyatını
ləğvi ilə bağlı Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrova məktub ünvanlayıb. Məktubda Kanada
Azərbaycan Tədqiqatları İnstitutunun Azərbaycanın ən böyük diaspor təşkilatı olan Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresi ilə bağlı Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinin 15 may 2017-ci il tarixli qərarı ilə bağlı dərin
narahatlığı ifadə olunub. “Rusiya və Azərbaycan arasında dərin dostluq münasibətləri və geniş əməkdaşlıq
mövcuddur. Rusiyadakı azərbaycanlıların meydana çıxan yeni situasiyaların və qlobal problemlərin
öhdəsindən gəlmək üçün Rusiyada belə bir Konqres təşkil etməsi vacib bir faktdır. Konqresin fəaliyyəti ilə
Azərbaycan-Rusiya dostluğu və qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığı daha da güclənir və inkişaf edir. Konqres hər
iki ölkəyə dostluq əlaqələrinin daha da irəliləməsi, Rusiya və Azərbaycanda sülh və inkişafın daha da
yüksəlməsi üçün stimul verib” - deyə məktubda bildirilib.
Məktubda qeyd olunub ki, Ali Məhkəmənin bu qərarı olduqca ədalətsizdir və iki ölkə arasındakı
strateji əməkdaşlığaziddir. “Biz Rusiya hökumətini bu məsələyə müdaxilə etməyə çağırırıq” - deyə məktubda
vurğulanıb.
22 may 2017
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İsveçrədə yaşayan azərbaycanlılar Rusiyanın dövlət qurumlarına müraciət edib
İsveçrədə Azərbaycanlıların Mədəniyyəti Dərnəyi Rusiya Federasiyasının Preizdenti, Rusiya
Federasiyasının Ali Məhkəməsi, Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyinə Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı bəyanat ünvanlayıb.
Bəyanatda ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvi məsələsi ilə bağlı dərin təəssüf hissi ifadə olunub. “İsveçrədə
yaşayan azərbaycanlıları birləşdirən böyük bir təşkilat kimi bilirik ki, diasporla işin qurulması, vətənlə mədəni
əlaqələrin qorunub saxlanılması çətindir. Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin də işinin necə çətin olduğunu
bilirik”.
Müraiəctdə daha sonra deyilir: “İnsanların ruh yüksəkliyi ilə yaradılan, öz mədəni əlaqələrini qoruyub
saxlayan və ölkənin qanunları ilə cəmiyyətdə harmoniya şəklində yaşamağı arzulayan bir təşkilat kimi sizi bu
qərarın nəticələri barədə düşünməyə çağırırıq. Bu qərarla siz Rusiya Federasiyasının ərazisində yaşayan
insanları dilini və mədəniyyətini öyrənməkdən, bayramlarını qeyd etməkdən və tarixi vətənlə mədəni
əlaqələrini qoruyub saxlamaqdan məhrum edə bilərsiniz”.
Bəyanatda Rusiya Federasiyasının dövlət strukturlarının bütün millətlərə və etnik qruplara tolerant
münasibətini bilərək bu anlaşılmazlığın tezliklə həll olunacağına, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin yenə
də Rusiyada Azərbaycan diasporunu fəxrlə təmsil edəcəyinə inam ifadə olunub.
22 may 2017
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Türkiyədəki Azərbaycan diasporu: "ÜAK-ın bağlanması qəbulolunmazdır"
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin
mayın 15-də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvinə dair qərarını ciddi narazılıqla
qarşılayıb. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) və İstanbul Türkiyə Azərbaycan Kültür və
Dayanışma Dərnəyi (İSTAD) bəyanat yayaraq Ali Məhkəmənin müvafiq qərarını qınayıblar.
Bölgədə Rusiya, Azərbaycan və Türkiyə arasında hər zaman həmrəyliyin olduğunu və hazırda da bu
münasibətlərin davam etdiyini diqqətə çatdıran diaspor nümayəndələri vurğulayır ki, Azərbaycan dövləti
regionda Rusiyanın strateji maraqlarını daim nəzərə alıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində faydalı
əməkdaşlıq münasibətlərinin inkişafına dəstək göstərib.
Bəyanatında daha sonra deyilir ki, iki dövlət arasında tarixə söykənən dostluq münasibətlərini daha da
inkişaf etdirmək yerinə azərbaycanlıların birlik və həmrəylik təşkilatı olan Ümumrusiya Azərbaycan
Konqtesinin qeydiyyatının ləğvi qəbulolunmazdır.
“Verilmiş qərarın yanlış olduğuna inanır və Rusiya tərəfinin tezliklə ÜAK-ın qeydiyyat məsələsi ilə
bağlı ədalətli addım atımasını tələb edirik” – bəyanatda belə deyilir.
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Rusiyadakı Azərbaycan diaspor fəalı regionlararası konfransda çıxış edib
Rusiyanın Kazan şəhərində “Rusiya bölgələrində etnoslararası münasibətlərin harmonikləşdirilməsində
milli mədəni muxtariyyətin rolu və yeri” mövzusunda konfrans keçirilib. Konfrans Rusiya Federasiyası Dövlət
Dumasının Millətlər Məsələləri üzrə Komitəsi və Tatarların Federal Milli-Mədəni Muxtariyyəti tərəfindən
təşkil edilib.
Konfransın işində Rusiya Prezidenti Administrasiyasının nümayəndələri, Dövlət Dumasının
deputatları, Rusiya Prezidenti yanında Millətlərarası Münasibətlər Şurasının üzvləri, Tatarıstan Respublikası
hakimiyyət orqanlarının rəhbərləri və başqaları iştirak ediblər. Konfrans iştirakçıları mərkəzdə və bölgələrdə
dövlət milli siyasəti, onun həyata keçirilməsi təcrübəsi, çoxmillətli Rusiya cəmiyyətinin mənəvi-əxlaqi
tələbatlarının ödənilməsində milli-mədəni muxtariyyət institutunun rolu və əhəmiyyəti kimi aktual mövzuları
müzakirə ediblər.
Konfranda azərbaycanlı diaspor fəalı, Rusiya Federasiyası Prezidenti yanında Millətlərarası
Münasibətlər Şurasının eksperti, Rusiya Xalqlar Assambleyası sədrinin müavini, Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresinin Moskva vilayəti üzrə regional bölməsinin icraçı direktoru Araz Mürsəliyev də çıxış edib.
Konfrans çərçivəsində A.Mürsəliyev tatarların Federal Milli-Mədəni Muxtariyyət Şurasının sədri İldar
Qilmutdinov və Tatarıstan Respublikası Dövlət Şurasının deputatı, Tatarıstan Xalqlar Dostluğu Evinin
direktoru İrek Şaripovla görüş keçirib. Görüşdə A.Mürsəliyev Azərbaycan haqqında müxtəlif nəşrlər və
multimedia məhsullarını, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə həsr olunmuş “Qəlbimin bir
hissəsi Rusiyada”, habelə “Mehriban Əliyeva və onun müasir Azərbaycanda rolu” kitablarını təqdim edib.
Araz Mürsəliyev, həmçinin Tatarıstanda yaşayan Azərbaycan icmasının rəhbərliyi və fəalları ilə də görüş
keçirib. O, Xalqlar Dostluğu Evində hamı, o cümlədən Azərbaycan diaspor təşkilatı üçün gözəl şərait
yaradılmasından məmnunluğunu bildirib: “Tatarıstandakı 30 min azərbaycanlı sülh və qarşılıqlı anlaşma
şəraitində yaşayır, Tatarıstanın, Rusiyanın rifahı naminə qurub yaradırlar”, - deyə A.Mürsəliyev qeyd edib.
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Paris Azərbaycan Evi: "ÜAK-la bağlı qərar yanlış və qərəzlidir"
Paris Azərbaycan Evi Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı bəyanat
yayıb. Bəyanatda deyilir: “Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi ətrafındakı vəziyyət bizi - xaricdə yaşayan
bütün azərbaycanlıları çox narahat edir və bizim bu məsələ ilə bağlı öz mövqeyimizi ifadə etmək
borcumuzdur”.
Bəyanat müəllifləri hesab edir ki, Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin Ədliyyə Nazirliyinin
təqdimatına əsasən 15 may 2017-ci il tarixində Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ləğvinə dair qərarı
subyektiv xarakter daşıyır və hazırkı müddəalar ÜAK kimi böyük və əhəmiyyətli təşkilatın ləğvinə əsas ola
bilməz. Bəyanatda Rusiya ilə Azərbaycan arasında əsrlər boyu davam edən münasibətlərin dostluq və
mehriban qonşuluq dəyərlərinə əsaslandığı xatırladılır. Vurğulanır ki, Rusiyada yaşayan çoxmilyonlu
Azərbaycan icması ölkənin siyasi, sosial, iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirak edir, həmçinin bu insanlar
seçkilərdə səsvermə hüququna malikdir və məsuliyyətli vergi ödəyicisidirlər. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin və Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəstəyi ilə 2001-ci ildə yaradılmış Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresi isə Azərbaycan icması ilə iki ölkə arasında, eləcə də iki xalq arasında körpü rolunu oynayıb.
Diaspor nümayəndələrinin fikrincə, hazırda belə bir təşkilatın bağlanması haqqında qəbul edilmiş
qərar Rusiya Azərbaycan arasında dövlətlərarası əlaqələrə kölgə sala bilər: “Ona görə də biz, Paris Azərbaycan
Evi kimi, dünya azərbaycanlılarının ciddi narazılıq və gərginlik yaradan Rusiya Federasıyasının Ali
Məhkəməsinin qəbul etdiyi qərarı yanlış və qərəzli hesab edirik. Biz həmçinin, Rusiya hökumətinə müraciət
edərək Rusiya və Azərbaycan arasında qarşılıqlı münasibətləri təhlükə altında qoyan düşünülməmiş qərarı
ləğv etməyə, onları erməni lobbisinin təxribatlarının əsiri olmamağa çağırırıq”.
23 may 2017

192

Almaniyada keçirilən festivalda Azərbaycan təmsil olunub
Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Almaniyanın Bonn şəhərində keçirilən festivalda iştirak edib.
Hər il ənənəvi olaraq keçirilən festivalın məqsədi Bonn şəhərindəki əcnəbilərlə yerli xalq arasında mədəni,
ictimai əlaqələri inkişaf etdirməkdir.
Builki tədbirdə təxminən 180 dövlətin təmsilçisi iştirak edib. Festival bu ölkələrin nümayəndələrinə
müxtəlif sahələrdə möhkəm və sağlam iş əlaqələri qurmaq, cəmiyyətlərin bir-biri ilə əməkdaşlıq şəraitində
bərabər işləmək, mənsub olduqları xalqın mədəniyyətini tanıtmaq, insanları elmə, incəsənətə, idmana,
yönəltmək üçün geniş imkanlar açır.
Alman Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Naibə Hacıyeva da bu fürsətdən istifadə edərək
festivalda Azərbaycanı tanıdıb. Tədbirdə Azərbaycan musiqiləri səsləndirilib, milli mətbəximizdən nümunələr
sərgilənib. Eyni zamanda alman dilində Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı, tarix və mədəniyyətimizə aid
kitablar nümayiş etdirilib.
Bundan başqa, Cəımiyyətin sədri Naibə Hacıyeva ona ayrılmış 15 dəqiqəlik vaxtda festival
iştirakçılarına Azərbaycan, onun turizm potensialı haqqında məlumat verib, almanları və burada yaşayan
əcnəbiləri ölkəmizə səyahət etməyə çağırıb.
Qeyd edək ki, festivala Bonn şəhərinin meri Aşok-Alexander Stidharan və xanımı da qatılıb.
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Rusiya Dövlət Sosial Universiteti ÜAK-la bağlı bəyanatı
Rusiya Dövlət Sosial Universiteti Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvi ilə
bağlı Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyinə ünvanlanmış müraciət yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Rusiya
Dövlət Sosial Universiteti 10 ildən artıqdır Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi ilə əməkdaşlıq edir. Bu illər
ərzində sıx dostluq və işgüzar münasibətlərin inkişafı, mədəni, elmi və mənəvi əlaqələrin qurulması
istiqamətində ÜAK-la birgə xeyli işlər görülüb.
Bəyanatda həmçinin vurğulanır ki, ictimai təşkilat olan ÜAK-ın yaradılması Azərbaycan xalqının
ümumilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır, 2004-cü ildə ÜAK-ın II Qurultayında Rusiya Federasiyasinin
Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iştirak edib.
“ÜAK-ın qeydiyyatı, təşkilatın gələcək taleyi ilə əlaqədar öz narahatlığımızı ifadə edirik. Belə
təşkilatların fəaliyyəti Rusiya və Azərbaycan xalqı arasındakı dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi,
habelə Azərbaycan diasporunun Rusiyanın ictimai həyatında layiqli iştirakı üçün zəruridir” - deyə bəyanatda
bildirilir.
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“Vətənpərvər”- Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri: "ÜAK-la bağlı qərar
Rusiyadakı azərbaycanlılara qarşı hörmətsizlikdir"
Misirdəki Azərbaycan diasporunun Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvi ilə
bağlı bəyanatında bildirilir ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər həmişə yüksək səviyyədə olub,
bütün sahələr üzrə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf edib: “Azərbaycan və Rusiya prezidentləri arasında
qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələri ikitərəfli münasibətlərin xarakterinə mühüm təsir göstərərək, bu
münasibətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəldib”.
Azərbaycanda rus xalqının hüquqularının qorunduğunu xüsusi vurğulayan bəyanat müəllifləri qeyd
edir ki, ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev ölkədə rus dilinin, mədəniyyətinin qorunub
saxlanması, rus dilli təhsil müəssisələrinin, rus icmasının və digər bu kimi təşkilatların fəaliyyətinin təmin
edilməsi, ölkədə yaşayan çoxsaylı rus icması nümayəndələrinin vətəndaş hüquqlarının təmin olunması üçün
bütün zəruri addımlar atıb və bu siyasət hazırda da davam etdirilir.
“Rusiyada isə bəzi anti-Azərbaycan dairələri, dövlət orqanlarındakı ermənipərəst şəxslər, habelə bu
ölkədəki erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı fəaliyyətini davam etdirirlər. Son
zamanlar Rusiyanın ədliyyə sistemində yerləşmiş ermənipərəst şəxslərin fəaliyyəti daha qabarıq şəkildə özünü
büruzə verir” deyən bəyanat müəllifləri ÜAK-ın bağlanması üçün göstərilən əsasların tam subyektiv olduğunu,
həmin “dəlillərin” hər hansı qurumun ləğvi üçün yetərli olmadığını düşünür.
“Bu qərar Rusiyada yaşayan azərbaycanlılara qarşı hörmətsizlikdir və onların ciddi narazılığına səbəb
olacaq yalnış addımdır. Biz Rusiya hökumətini düşünülməmiş addımlar atmamağa, iki ölkə və iki xalq
arasındakı münasibətləri erməni lobbisinin girovuna çevirməməyə çağırırıq” – bəyanatda belə deyilir.
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Dünya azərbaycanlıları Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğvinə etiraz edirlər
Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diaspor təşkilatları Rusiyanın bəzi dövlət orqanlarını anti-Azərbaycan
qüvvələrin təsirinə düşməməyə çağırır Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğv
olunması təkcə ölkə ictimaiyyəti yox, bütövlükdə dünya azərbaycanlıları tərəfindən dərin narahatlıqla
qarşılanıb. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız Rusiya Ali Məhkəməsinin konqresin
qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı qərarına etiraz edir.
Almaniyada fəaliyyət göstərən bir sıra Azərbaycan diaspor təşkilatları - Drezdendəki Alm.Az
Cəmiyyəti, Saksoniya-Anhaltdakı Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyəti və Avropa Əməkdaşlıq Forumu
Təşkilatı İdarə Heyətinin üzvləri ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvi ilə əlaqədar Rusiya prezidenti Vladimir Putinə
müraciət ünvanlayıblar. Bildirilib ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlər hər zaman yüksək
səviyyədə olub və bütün sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq mövcuddur: "Bu münasibətlərin qorunub
saxlanılmasına iki ölkə prezidentinin qarşılıqlı anlaşması öz töhfəsini verməkdədir. Azərbaycan beynəlxalq
təşkilatlar çərçivəsində Rusiya ilə əməkdaşlığı inkişaf etdirərək bu ölkənin bölgədəki strateji maraqlarını hər
zaman nəzərə alıb. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin daxili siyasəti
nəticəsində Azərbaycanda rus icmasının, rus təhsil mərkəzlərinin fəaliyyəti, rus dili və mədəniyyəti qorunub
saxlanılıb, rus əhalinin hüquqlarının tam qorunması üçün bütün şərait yaradılıb".
Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar hesab edirlər ki, bütün bunlara baxmayaraq, Rusiyadakı
Azərbaycan əleyhinə olan qüvvələr təxribatçı fəaliyyətlərini gücləndirərək münasibətlərə kölgə salmaq üçün
əlindən gələni edir: "Mayın 15-də Rusiya Ali Məhkəməsinin Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin
qeydiyyatının ləğvi barədə qərarı subyektiv xarakterlidir". Almaniyadakı Azərbaycan diasporu Rusiya dövlət
başçısından ədaləti bərpa edərək ÜAK-ın qeydiyyatının bərpasına dəstək göstərməyi xahiş edir: "Bu, Rusiya
və Azərbaycan əlaqələrinə böyük töhfə ola bilər".
Diaspor təşkilatları Rusiyanın bəzi dövlət orqanlarını isə anti-Azərbaycan qüvvələrin təsirinə
düşməməyə çağırır. Kanada Azərbaycan Tədqiqatları İnstitutu isə məsələ ilə bağlı Rusiya xarici işlər naziri
Sergey Lavrova məktub ünvanlayıb. Məktubda Kanada Azərbaycan Tədqiqatları İnstitutunun Azərbaycanın ən
böyük diaspor təşkilatı olan ÜAK-la bağlı Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinin 15 may tarixli qərarı ilə
bağlı dərin narahatlığı ifadə olunub: "Rusiya və Azərbaycan arasında dərin dostluq münasibətləri və geniş
əməkdaşlıq mövcuddur. Rusiyadakı azərbaycanlıların meydana çıxan yeni situasiyaların və qlobal
problemlərin öhdəsindən gəlmək üçün Rusiyada belə bir konqres təşkil etməsi vacib bir faktdır. Konqresin
fəaliyyəti ilə Azərbaycan-Rusiya dostluğu və qarşılıqlı səmərəli əməkdaşlığı daha da güclənir və inkişaf edir.
Konqres hər iki ölkəyə dostluq əlaqələrinin daha da irəliləməsi, Rusiya və Azərbaycanda sülh və inkişafın
daha da yüksəlməsi üçün stimul verib". Məktubda qeyd olunur ki, Ali Məhkəmənin qərarı ədalətsizdir və iki
ölkə arasındakı strateji əməkdaşlığa ziddir: "Biz Rusiya hökumətini bu məsələyə müdaxilə etməyə çağırırıq".
İsveçrədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların Mədəniyyəti Dərnəyi isə Rusiya Federasiyasının
Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsi, Rusiya Federasiyasının Ədliyyə Nazirliyinə ÜAK-ın
qeydiyyatının ləğvi ilə bağlı bəyanat ünvanlayıb. Bəyanatda ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvi məsələsi ilə bağlı
dərin təəssüf hissi ifadə olunub: "İsveçrədə yaşayan azərbaycanlıları birləşdirən böyük bir təşkilat kimi bilirik
ki, diasporla işin qurulması, vətənlə mədəni əlaqələrin qorunub saxlanılması çətindir. Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin də işinin necə çətin olduğunu bilirik".
Müraciətdə daha sonra deyilir: "İnsanların ruh yüksəkliyi ilə yaradılan, öz mədəni əlaqələrini qoruyub
saxlayan və ölkənin qanunları ilə cəmiyyətdə harmoniya şəklində yaşamağı arzulayan bir təşkilat kimi sizi bu
qərarın nəticələri barədə düşünməyə çağırırıq. Bu qərarla siz Rusiya Federasiyasının ərazisində yaşayan
insanları dilini və mədəniyyətini öyrənməkdən, bayramlarını qeyd etməkdən və tarixi vətənlə mədəni
əlaqələrini qoruyub saxlamaqdan məhrum edə bilərsiniz".
Bəyanatda Rusiya Federasiyasının dövlət strukturlarının bütün millətlərə və etnik qruplara tolerant
münasibətini bilərək bu anlaşılmazlığın tezliklə həll olunacağına, ÜAK-nın yenə də Rusiyada Azərbaycan
diasporunu fəxrlə təmsil edəcəyinə inam ifadə olunub. Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin bəyanatında isə
qeyd olunub ki, 2001-ci ildə Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin və Azərbaycanın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin dəstəyi ilə yaradılan ÜAK bu illər ərzində ikitərəfli əlaqələrin möhkəmləndirilməsinə
öz töhfələrini verib.
Bəyanatda həmçinin, ÜAK-ın Rusyada yaşayan azərbaycanlıların mədəni və mənəvi əlaqələrinin
qurulması, onların Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyası istiqamətində böyük işlər gördüyü vurğulanır: "16 ildir ki,
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin əsas məqsədi Rusiyada millətlərarası anlaşmanı möhkəmləndirmək və
Rusiya ilə Azərbaycan arasında sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın inkişafına dəstək göstərməkdir. ÜAK
Rusiya qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərərək dini və etnik tolerantlığın möhkəmləndirilməsinə,
millətlərarası dostluğun və mədəniyyətlər arasında dialoqun dərinləşməsinə öz töhfələrini verib".
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Moldovanın çoxminli Azərbaycan icması Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin ÜAK-ın ləğvinə dair
qərarından təəssüfləndiyini və narahatlığını bildirir. Moldovadakı Azərbaycan diasporu hesab edir ki, bu qərar
strateji partnyorluq əlaqələrinin olduğu Rusiya ilə Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Gürcüstan
Azərbaycanlı Jurnalistlər Birliyi və bu ölkədə fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi də
bəyanat yayaraq məsələ ilə bağlı narahatlıqlarını bildirib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən
məlumata görə, bəyanatlarda Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin həmişə yüksək səviyyədə olduğu, bütün
sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələrinin inkişaf etdiyi və bu münasibətlərə iki ölkə prezidenti arasındakı
qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələrinin təsiri vurğulanır. Buna baxmayaraq, Rusiyanın bəzi anti-Azərbaycan
dairələrinin, dövlət orqanlarındakı ermənipərəst şəxslərin, habelə bu ölkədəki erməni lobbisinin Azərbaycan
xalqına və dövlətinə qarşı təxribat xarakterli fəaliyyətini davam etdirdiyi vurğulanır.
Gürcüstan azərbaycanlıları hesab edirlər ki, ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvinin arxasında da məhz bu
qüvvələr dayanır və onların məqsədi Rusiya ilə Azərbaycanın münasibətlərini imtahana çəkməkdir.
Gürcüstandakı Azərbaycan icması, azərbaycanlıların birləşdiyi diaspor təşkilatları, ziyalılar, media qurumları
və QHT-lər Rusiya Ali Məhkəməsini xalqlarımızın dostluq münasibətlərinə kölgə sala biləcək təxribat
xarakterli bu qərarı ləğv etməyə çağırır.
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin tarixinə nəzər salsaq, ikitərəfli əlaqələrin daim yüksək səviyyədə
olduğu, bütün sahələr üzrə səmərəli əməkdaşlıq münasibətlərinin hökm sürdüyü qənaətinə gəlmək olar. Şübhə
yox ki, iki ölkə prezidentləri arasında qarşılıqlı anlaşma və dostluq əlaqələri ikitərəfli münasibətlərin
xarakterinə mühüm təsir göstərib, bu münasibətlər strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yüksəlib. Azərbaycan dövləti
həmişə Rusiyanın regiondakı strateji maraqlarını nəzərə alıb, beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində faydalı
əməkdaşlıq əlaqələri inkişaf etdirilib və qarşılıqlı dəstək ruhu hökm sürüb. Ölkəmizdə rus dilinin,
mədəniyyətinin qorunub saxlanması, rus dilli təhsil müəssisələrinin, rus icmasının və digər bu kimi
təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi, ölkədə yaşayan çoxsaylı rus icması nümayəndələrinin vətəndaş
hüquqlarının təmin olunması üçün bütün zəruri addımlar atılıb və bu siyasət hazırda da davam etdirilir.
Bütün bunlarla yanaşı, Rusiyanın bəzi anti-Azərbaycan dairələri, dövlət orqanlarındakı ermənipərəst
şəxslər, habelə bu ölkədəki erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı fəaliyyətini davam
etdirirlər. Son zamanlar Rusiyanın ədliyyə sistemində yerləşmiş ermənipərəst şəxslərin fəaliyyəti daha qabarıq
şəkildə özünü büruzə verir. Bu mənada, qərar qəbul olunarkən Rusiyada çoxmilyonlu azərbaycanlı icmasının
yaşaması, qonşu ölkənin ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatında fəallıqları ilə seçilməsinin nəzərə
alınmaması şübhələrin əsassız olmadığını göstərir. Halbuki, Rusiyanın azərbaycanlı icması iki ölkə arasında
siyasi, iqtisadi, mədəni münasibətlərində körpü rolu oynayır və bu əlaqələrin sağlam məcrada saxlanması
istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət aparır. Bu mənada, qurumun ləğv edilməsi yalnız ikitərəfli
münasibətlərin inkişafını ləngitmək, əlaqələri sıradan çıxarmaq məqsədi daşıyır.
Rusiya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində fəaliyyət
göstərən, vasitəçilik missiyası həyata keçirən ATƏT-in Minsk Qrupunun həmsədr dövlətlərindən biridir. Onu
da nəzərə alsaq ki, Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konsqresinin qeydiyyatının ləğvi prosesi rəsmi Moskvanın
Ermənistana verdiyi hərbi-siyasi dəstək fonunda baş verir. Bu o deməkdir ki, Rusiya bununla bitərəfliyini
pozur, açıq-aşkar münaqişə tərəfləri arasında fərq qoyur. Ona görə də, Kreml rəhbərliyi ÜAK-ın ləğvi ilə bağlı
məsələni dərindən araşdırmaları, Rusiyanın anti-Azərbyacan dairələri tərəfindən iki ölkə arasında
münasibətlərə xələl gətirmək niyyətilə atılan bu addımın qarşısını almalıdır.
525-ci qəzet-2017-23 may-№ 90.-S.5. Ceyhun Abasov
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“Qazaxıstanda yaşayan həmvətənlərimizin bir-birləri ilə əlaqələri çox yaxşıdır”
Ədalət Allahverdiyev: “Biz çalışırıq ki, Qazaxıstanda düzgün fəaliyyətimizlə, dövlətə xidmətimizlə
ermənilərdən üstün olaq”
Qazaxıstanda yaşayan bir çox soydaşımız istər nüfuz, istərsə də tutduqları mövqeyə görə seçilir. Rəsmi
Qazaxıstan dövləti də belə azərbaycanlıların əməyini hər zaman yüksək qiymətləndirir. Bunun da əsas səbəbi
soydaşlarımızın Qazaxıstan-Azərbaycan münasibətlərinin daha da möhkəmlənməsi, Qazaxıstanın iqtisadi,
elmi-texniki inkişafı, adət-ənənələrin qorunmasına verdiklər töhfələrdir. Qazaxıstanda sayılıb-seçilən ziyalı,
professor Ədalət Allahverdiyevin də, bu baxımdan, əvəzsiz xidmətləri var. Astanada olarkən Ədalət
Allahverdiyevlə görüşüb həmsöhbət olduq. Qeyd edək ki, Ədalət Allahverdiyev uzun müddət Qazaxıstanda
müxtəlif rəsmi vəzifələrdə çalışıb. 2010-cu ildən isə Astanada Alqı-satqı üzrə birja idarəsinin (UTB “Astana”)
rəhbəridir.
-Ədalət müəllim, öncə sizi tanımaq istərdik.
-1951-ci ildə Ermənistanın İcevan rayonunun azərbaycanlılardan ibarət Haqqıxlı kəndində (1978-ci
ildən Səməd Vurğun, 1991-ci ildən Hovk) anadan olmuşam. Atam riyaziyyat müəllimi, anam isə evdar xanım
olub. Ailədə 5 övlad olmuşuq. Mənim 9 yaşım olanda atam dünyasını dəyişdi. Kənd orta məktəbində orta
təhsilimi başa vurandan sonra 1968-ci ildə keçmiş Azərbaycan Politexnik İnstitutunun Nəqliyyat fakültəsinin
körpü və tunellər tikintisi ixtisasına qəbul oldum. 1973-cü ildə ali təhsilimi bitirdim. Tələbəlik illərində gecələr
işləmişəm, gündüzlər isə oxumuşam. O zamanlar Bakının Xətai rayonunun Milis İdarəsində müxtəlif
vəzifələrdə işləmişəm. 1973-cü ildə mənim təyinatımı Ermənistandakı Körpü Tikintisi İnstitutuna verdilər.
1974-cü ildən Qazaxıstanın Şərqi Qazaxıstan vilayətinin Ust-Kamenoqorsk şəhərində yaşamışam. 6 ilə
yaxındır ki, Astanada yaşayıram. Ailəliyəm, iki oğlum, üç qızım var. Övladlarımın hamısı ali təhsillidir.
Övladlarım, eyni zamanda idman və rəqslə məşğul olurlar. Kiçik qızım professional tennislə məşğul olur.
Dünya gəncləri içində siyahıda 500-cü yerdədir. Öz sahəsində ildən-ilə irəli gedir. Özüm də dağ xizəkçiliyi və
futbolla məşğul oluram. Uzun müddət Şərqi Qazaxıstan vilayətinin Futbol Federasiyasının sədr müavini
olmuşam.
-Bəs necə oldu ki, Qazaxıstana gəlib burda yaşamalı oldunuz?
- Biz uşaq olarkən kənddə yaşayanda ermənilərlə yaxın münasibətimiz var idi. Amma bilirdim ki,
ermənilər azərbaycanlılara qarşı soyqırımları ediblər. Məsələn, 1919-cu ildə Andranikin quldur dəstəsi camaatı
sülh adıyla evlərə toplayıb, qapıları bağlayandan sonra evlərə od vurublar. Qaçıb aradan çıxmaq istəyənlər
tüfəng ilə nişan alınıb, qılıncla doğranıb. Bir gecədə 158 nəfər adam amansızcasına məhv edilib. 1922-ci ildə
salamat qalanlardan bir qismi kəndə qayıdıb. 1988-ci ildə kənddə yaşayan insanlar yenidən erməni
təcavüzünün qurbanı olublar. Kənd erməniləşdirilib.
Amma sovet dövründə ermənilərin bu düşmənçiliyi hiss olunmurdu. Ali məktəbi bitirib Ermənistana
qayıdandan sonra mən başa düşdüm ki, biz həqiqətən, düşmənik. 1973-cü ildə mən 6 aya yaxın İrəvanda
işlədim. 1974-cü ildə Moskvaya gedib xahiş etdim ki, mənim təyinatımı başqa ölkəyə versinlər. Mart ayında
məni Qazaxıstanın Şərqi Qazaxıstan vilayətinin Ust-Kamenoqorsk şəhərinə göndərdilər. Elə o vaxtdan da
burda qaldım. Çünki uğurlu karyeram oldu. Yüksək vəzifələrdə çalışdım. Ən qısa zamanda Şərqi Qazaxıstan
vilayətində tikinti üzrə idarədə rəis oldum. Daha sonra mənə taxıl tədarükü idarələri üzrə baş mühəndis
vəzifəsi verdilər. Sonra taxıl tədarükü üzrə idarələrin vilayət üzrə baş direktoru oldum. İki dəfə vilayət üzrə,
bir neçə dəfə rayon üzrə deputat olmuşam. 1991-ci ildə isə respublika üzrə deputat olmuşam. Müstəqil
Qazaxıstanın ilk Dövlət bayrağı, gerbi, adı, konstitusiyasının və s. təsdiqlənməsində mənim də səsim olub.
-Uzun illərdir ki, xaricdə yaşayırsız. Vətənlə əlaqələriniz necədir?
- Vətənlə əlaqələrimiz çox sıxdır. Özümüz yad ölkədə olsaq da, ürəyimiz Azərbaycanladır. Hər zaman
övladlarıma Azərbaycan haqqında danışıram. Azərbaycanın dövlətçilik tarixi haqqında məlumat verirəm. Əsl
ulu Vətənimiz haqqında övladlarmı daima məlumatlandırıram. Ümumiyyətlə, biz öz Vətənimizi, kəndimizi
yaddan çıxarmırıq. Biz öz kəndimiz haqqında böyük bir kitab hazırlamışıq. Yaxın günlərdə çap olunacaq. Onu
da deyim ki, bizim kənddən sayılıb-seçilən ziyalılar çıxıb. Həmin insanlar bu gün Azərbaycanda və xarici
ölkələrdə məsul vəzifələrdə çalışırlar.
-Azərbaycana tez-tezmi gedirsiniz?
- 1988-ci ildə bizim qohumlar ermənilərin təzyiqindən sonra Azərbaycana köçüblər. Qohumlarla teztez əlaqə saxlayırıq. Azərbaycana gedirik. Övladlarım da gedib orada qohumlarımızla gorüşürlər. Qızım iki il
əvvəl Azərbaycanda “ADA” Universitetində 2 aylıq təcrübə keçmişdi.
-Siz Qazaxıstanda öz kəndinizdən olan ermənilərlə qarşılaşırsızmı?
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-Bəli. Amma münasibət saxlamırıq. Sovet dövründə bizim kənddən olan ermənilərlə münasibətimiz
normal idi; görüşürdük, söhbət edirdik. Amma Qarabağ münaqişəsindən sonra dostluq etmirik. Amma
düşmənçilik də etmirik. Çünki biz Qazaxıstan vətəndaşıyıq. Biz çalışırıq ki, onlardan üstün olaq. Düzgün
fəaliyyətimiz, irəli getməyimiz, dövlətə xidmətimizlə kim olduğumuzu göstəririk.
-Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi ilə əlaqələriniz necədir?
- Səfirliklə münasibətimiz çox yaxşıdır. Tədbirlərdə iştirak edirik, səfirlə görüşürük. Soydaşlarımızın
səfirliklə əlaqə saxlamağı, həm də Azərbaycanla əlaqə saxlamaq deməkdir.
-Diaspor işində də aktivlik göstərirsizmi?
-Diasporla əlaqəmiz var. Ust-Kamenoqorsk şəhərində olanda diaspor sahəsində daha sıx işləyirdim.
1996-2014-cü illərdə Qazaxıstanın Xalqlar Assambleyasının üzvü idim. Elə həmin illərdə “Azəri” Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri olmuşam. Təqaüdə çıxsam da, əlimidən gələn köməkliyi həm azərbaycanlılara,
həm də qazaxlara edirirəm. Qazaxıstanda yaşayan həmvətənlərimizin bir-birləri ilə əlaqələri çox yaxşıdır.
Ayrıca soydaşlarımızın Azərbaycanla da əlaqələri çox sıxdır.
-Rəsmi qurumların azərbaycanlılara münasibəti necədir?
-Öncə qeyd edim ki, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev hər zaman Azərbaycan rəhbərləri
haqqında xoş sözlər deyib. Qazaxıstanda ulu öndər Heydər Əliyevə, Prezident İlham Əliyevə və onun ailəsinə
çox gözəl münasibət var. Burdakı digər dövlət işçilərinin də azərbaycanlılara qarşı mənfi münasibəti yoxdur.
Çalışan insanlara hər zaman qiymət verirlər. Baxın, mən Azərbaycandan gəlmiş bir insanam: öz biliyim,
bacarığımla böyük nailiyyətlər əldə etmişəm. Yəni özünü yaxşı aparan adama yaxşı, pis aparan adama pis
münasibət göstərirlər. Mən harada çalışmışamsa, eşitməmişəm ki, azərbaycanlılara qarşı hansısa zidd hərəkət
olsun. Xatirimdədir, 20 Yanvar hadisələri zamanı Ust-Kamenoqorsk şəhərində tikinti işində çalışan bizim
azərbaycanlı gənclər təyyarə istəyirdilər ki, Vətənə gedib döyüşsünlər. Mən onda rəsmilərlə danışdım və xahiş
etdim ki, bizim o gəncləri həbs etməsinlər. Mən azərbaycanlı gənclərə anlatdım ki, fikir düzdür, amma addım
yanlışdır. Yəni kömək lazımdır, amma bu formada yox.
-Mümkünsə, elmi fəaliyyətiniz haqqında da danışardız.
- Qeyd etdiyim kimi, mən üzün müddət taxıl tədarükü idarələrində çalışmışam. Qazaxıstanda
günəbaxan tumunun qurudulması haqqında elmi fəaliyyətim var. Mənim elmi nailiyyətim 1982-ci ildə SSRİ
Ümumxalq Sərgisində nümayiş olundu. Buna görə gümüş medala layiq görüldüm. Daha sonra bu mövzuda
elmi işimi genişləndirərək elmlər namizədi, doktor və professor adını almışam.
Palitra- 2017- 23 iyun - № 111. - S. 7. Fuad Hüseynzadə
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Antiazərbaycançı dairələr iki ölkənin strateji tərəfdaşlığını öz maraqlarına təhlükə kimi görürlər
Hansısa bir təşkilatın ləğvi barədə qərar verilirsə, mütləq çox ciddi şəkildə əsaslandırılmalıdır.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinə (ÜAK) gəlincə, bu, hər hansı, sıradan bir qurum deyil. Bu təşkilat
Rusiya ərazisində 2 milyondan çox azərbaycanlını əhatə edən ictimai təşkilatları öz sıralarında birləşdirib.
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi 2001-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyevin və Rusiya Prezidenti
Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Fəaliyyətə başladığı vaxtdan üzərinə düşən vəzifəni lazımınca yerinə
yetirib, Rusiya ilə Azərbaycan arasında sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın inkişafına çalışıb,
soydaşlarımızın Rusiya mədəniyyətinə, ənənələrinə, qanunlarına uyğunlaşmaşına kömək göstərib, onların
təhsili, hüquqlarının və etnomədəni maraqlarının müdafiəsində fəal iştirak edib. Ümumrusiya Azərbaycanlıları
Konqresi hər zaman Rusiya Federasiyasının qanunlarına böyük hörmətlə yanaşıb, qaydalardan kənara
çıxmayıb. Bu iki ölkənin-Rusiya Federasiyasının və Azərbaycan Respublikasının münasibətləri də göz
önündədir. Siyasi, iqtisadi, mədəni əlaqələrimiz gündən-günə daha da möhkəmlənir. Azərbaycan regionda
Rusiyanın ən yaxın tərəfdaşıdır. Respublikamızda rus mədəniyyətinə, Rusiya ilə tarixi əlaqələrə qayğı ilə
yanaşırlar. Azərbaycanda uşaq bağçalarından başlayaraq, orta və ali məktəblərədək rus dilində çox yüksək
səviyyədə təhsil almaq olar. Həmin təlim-tərbiyə, təhsil müəssisələrinə ruslarla yanaşı, Azərbaycanda yaşayan
digər xalqların nümayəndələri də maraq göstərir, böyük həvəslə bu dili öyrənirlər. Azərbaycan multikultural
ölkədir. Burada bütün millətlərin və xalqların nümayəndələri öz milli xüsusiyyətlərini, adət-ənənəlini yaşadır,
dini ayinlərini icra edirlər. Rusiya da çoxmillətli dövlətdir. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin
qeydiyyatının ləğv edilməsi ona heç nə qazandırmır. Əksinə, bu cür ədalətsiz qərarın verilməsi Rusiyanın
polietnik bir ölkə olduğu imicinə zərbə vurur. Azərbaycan ictimaiyyətini narahat edən məqamlardan biri də
budur ki, Rusiya Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair danışıqlarda vasitəçilik
missiyasını həyata keçirən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərindən biridir. Onun öz ölkəsində fəaliyyət
göstərən ən böyük Azərbaycan diaspor təşkilatının qeydiyyatını ləğv etməsi Azərbaycan ictimaiyyətində bu
ölkənin tərəfsizliyinə olan inamı zədələyə bilər. Biz rus xalqının simasında da özümüzə yaxın qonşu, dost
görürük. Ümumilikdə onların bizə hörmət və ehtiramlarından razıyıq. Nəinki Rusiyada və Azərbaycanda,
dünyada yaşayan azərbaycanlılar və ruslar arasında bu cür səmimi, mehriban münasibət mövcuddur. Bu
münasibətin kökündə böyük bir tarix dayanır. Azərbaycanlılar və ruslar əsrlərdir ki, bir-birlərinə qaynayıbqarışıblar. Belə olan təqdirdə, Rusiya Federasiyası Ədliyyə Nazirliyinin iddiasına əsasən, həmin ölkənin Ali
Məhkəməsinin verdiyi qərar bizi təəccübləndirməyə bilməzdi. Həmin qərara əsasən, Rusiyanın böyük ictimai
təşkilatı olan Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin ləğv edilməsi həm də çox böyük təəssüf hissləri
doğurdu. Gətirilən “əsaslar” ÜAK-ın fəaliyyəti və qeyd etdiyimiz digər müsbət, iki ölkənin, onların
vətəndaşlarının bir-birlərinə münasibətləri fonunda olduqca kiçikdir və daha çox da bəhanələri xatırladır. Ona
görə də meydana bir çox suallar çıxır. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyətinə son
qoyulmasının səbəbləri nədir? Bu, kimə və nəyə görə lazımdır? Əslində, belə bir qərarın verilməsinin əsl
səbəbi və mahiyyəti hər birimizə məlumdur. Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan Respublikası arasında
qurulan və yüksək səviyyədə inkişaf etdirilən qarşılıqlı əməkdaşlıqdan, möhkəm tərəfdaşlıqdan təşvişə düşən
qüvvələr var. Onlar bu münasibətlərə kölgə salmaq üçün hər vasitəyə əl atırlar. Erməni lobbisi öz
“fəaliyyətini” davam etdirir, Rusiyadakı antiazərbaycan dairələrlə birləşərək Rusiya və Azərbaycan arasında
münasibətləri mürəkkəbləşdirməyə çalışır. Bu, erməni lobbisinin ölkəmizə, xalqımıza qarşı məkrli planının bir
hissəsidir. Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresinin fəaliyyətinin dayandırılması barədə qərarın arxasında
Azərbaycan-Rusiya strateji tərəfdaşlığını öz maraqlarına təhlükə kimi görən qüvvələrin izlərini görmək
mümkündür. Bütün bunlar təsdiq edir ki, Rusiya Federasiyasının Ali Məhkəməsinin bu qərarı Azərbaycan ilə
Rusiya arasında dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin sarsıdılması, ölkələrimizin xalqlarının bir-birindən
uzaqlaşdırılması üçün ermənipərəst dairələr tərəfindən provokasiya məqsədi ilə törədilən siyasi təxribatdır.
Rusiyanın bəzi antiazərbaycançı dairələri, dövlət orqanlarındakı ermənipərəst şəxslər, eləcə də bu
ölkədəki erməni lobbisi Azərbaycan xalqına və dövlətinə qarşı təxribatçı fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Lakin
biz əminik ki, Rusiyada olan antiazərbaycançı dairələr və erməni lobbisi arzularına çata bilməyəcəklər. Onlar
indi yəqin ki, bəd əməllərini həyata keçirdiklərini düşünürlər. Amma niyyətləri puça çıxacaq, planları
səmərəsiz qalacaq. Çünki başqa millətlərin yalnız bəbəxtliklərini istəyənlər, ara qarışdırmaqdan, şər qüvvələrə
xidmət etməkdən zövq alanlar heç zaman qalib gəlmirlər. Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin qərarı bizi
incik salsa da, inamımız qırılmayıb. Problemin tezliklə aradan qaldırılacağına ümid bəsləyirik. Əminik ki,
Rusiya Federasiyasının ictimaiyyəti, hökuməti və Prezidenti öz mövqelərini bildirərək, məsələnin müsbət həll
olunmasına çalışacaqlar. Biz inanırıq ki, dostluq şər qüvvələrə qalib gələcək.
Azərbaycan-2017-24 may-№110.-S.10. Sani Hacıyev,
Bakı Dövlət Universitetinin prorektoru, professor
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"Azərbaycan Kıbrıs Dostluq Cəmiyyəti" Rusiya Federal Məclisinə müraciət edib
"Azərbaycan Kıbrıs Dostluq Cəmiyyəti" Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvi ilə
bağlı Rusiya Federal Məclisinə müraciət edib. Müraciətdə bildirilir ki, Azərbaycan və Rusiya arasında
müxtəlif sahələr üzə uzun tarixə malik yaxın əlaqələr mövcuddur. Bu əlaqələr tək iqtisadi maraqlara deyil,
həm də mənəvi və mədəni bağlara əsaslanır. Lakin bu münasibətləri qəbul etməyən qüvvələr - ermənilər daim
xalqlarımız arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişafına mane olmağa çalışıblar.
“Ölkələrimiz arasındakı qarşılıqlı dostluq münasibətləri strateji əməkdaşlıq səviyyəsinə qədər
yüksəlib. Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyev ölkədə rus
icmasının hüquqlarının, mədəni irsinin, rus dilinin, rus təşkilatlarının müdafiəsi üçün çox vacib addımlar atıb.
Azərbaycanın ən böyük diaspor təşkilatının qeydiyyatının ləğvi multikultural və çoxmillətli Rusiya
cəmiyyətinin xarakterinə ziddir. Bu təşkilatda təmsil olunan azərbaycanlılar Rusiya Federasiyasının
vətəndaşlarıdır. Bu təşkilat həm də sizin təşkilatdır”.
Bəyanatda daha sonra deyilir ki, ÜAK ümummilli lider Heydər Əliyev və Rusiya Prezidenti Vladimir
Putinin dəstəyi ilə yaradılıb və qeydiyyatın ləğvi iki ölkə arasındakı əlaqələrə mənfi təsir göstərə bilər. Şimali
Kiprdəki Azərbaycan diasporu ümid edir ki, iki xalqın dostluq və qardaşlıq münasibətlərinə kölgə sala biləcək
bu qərara yenidən baxılacaq və ədalətli addım atılacaq.
24 may 2017
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Türkiyənin İzmir şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Türkləri Dost Dərnəklər Federasiyasının
nümayəndələri İzmirin Karşıyaka bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Mutlu Akpınar ilə görüşüb
Türkiyənin İzmir şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Türkləri Dost Dərnəklər Federasiyasının
nümayəndələri İzmirin Karşıyaka bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Mutlu Akpınar ilə görüşüb. Görüşdə
federasiyanın fəaliyyəti və planları barədə bələdiyyə sədrinə məlumat verilib. Bildirilib ki, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, Xocalı soyqırımını İzmirdə daha geniş təbliğ etmək təşkilatın əsas
hədəflərindən biridir. Xocalı qurbanlarının xatirəsini yaşatmaq məqsədilə H.M.Akpınardan bələdiyyə
ərazisində hər hansı parka, təsisata və ya bir küçəyə Xocalı adı verilməsi təklif olunub.
Azərbaycan Türkləri Dost Dərnəklər Federasiyasının təklifini müsbət qarşılayan bələdiyyə sədri məsələ
ilə bağlı müvafiq göstərişlər verəcəyini diqqətə çatıdırıb. Azərbaycanla Türkiyənin bir millət, iki dövlət
olmasını xatırladan H.M.Akpınar Qarabağ həqiqətlərinin təbliği, eləcə də digər istiqamətlərdə Azərbaycan
Türkləri Dost Dərnəklər Federasiyasına dəstək olacaqlarını bildirib.
Görüşdə Federasiyanın sədri İsa Ambarcı, onun müavini Murat Çifçi, təşkilatın nümayəndələri Mehmet
Ali Kalafat, Orhan Akyıldırım, jurnalist Nigar Ögeday, təhsil üzrə mütəxəssis Özay Demir Arsel və rəssam
Gülnarə Muxtarova Pamuk iştirak edib.
24 may 2017
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İsveç azərbaycanlıları Rusiya Prezidentinə müraciət edib
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğvi ilə əlaqədar İsveç Azərbaycanlıları
Konqresi Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə müraciət edib. Müraciətdə təşkilatın bağlanmasından dərin
narahatlıq ifadə olunaraq bildirilir ki, 2001-ci ildə Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Rusiya
Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin dəstəyi ilə yaradılan ÜAK bu illər ərzində ikitərəfli əlaqələrin
möhkəmləndirilməsinə öz töhfələrini verib. Müraciətdə həmçinin, ÜAK-ın Rusyada yaşayan azərbaycanlıların
mədəni və mənəvi əlaqələrinin qurulması, onların Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiyası istiqamətində böyük işlər
gördüyü vurğulanır.
Müraciətdə Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin 16 ildir Rusiya qanunları çərçivəsində fəaliyyət
göstərərək millətlərarası dostluğun, dini və etnik tolerantlığın möhkəmləndirilməsinə, mədəniyyətlər arasında
dialoqun dərinləşıməsinə, eləcə də Rusiya ilə Azərbaycan arasında sosial-iqtisadi və mədəni əməkdaşlığın
inkişafına dəstək göstərməsi qeyd edilir.
İsveç Azərbaycanlıları Konqresi Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin ÜAK-ın ləğvinə dair
qərarından təəssüfləndiyni bildirir və hesab edir ki, bu qərar strateji tərəfdaşlıq əlaqələrinin olduğu Rusiya ilə
Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun deyil. Konqres üzvləri Rusiyanın bəzi dövlət orqanlarını erməni
lobbisinin təsirinə düşməməyə, ÜAK-la bağlı qərarın ləğvinə kömək göstərməyə çağırır.
24 may 2017
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Nyu Yorkda keçirilən Türk Günü yürüşündə Azərbaycan diasporu da iştirak edib
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Nyu-York şəhərində keçirilən 36-cı Türk Günü və Festivalı
çərçivəsində türk xalqlarının Manhettendə izdihamlı yürüşü təşkil edilib. ABŞ-dakı türk cəmiyyətləri
tərəfindən təşkil olunmuş yürüşdə Türkiyənin Nyu-Yorkdakı baş konsulu Ertan Yalçın, Türk Amerika
Dərnəkləri Federasiyasının sədri Atilla Pak, Federasiyanın sədr müavini, Azərbaycan Nyu-York
Assosiasiyasının vitse-prezidenti və Amerika-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin prezidenti Nadiya Zöhrə
Şərifi və digər cəmiyyətlərin rəhbərləri, üzvləri iştirak ediblər.
Nadiya Zöhrə Şərifi tədbirdə çıxış edərək dünyada yaşayan 200 milyona yaxın türkün 50 milyonundan
çoxunu Azərbaycan türklərinin təşkil etdiyini vurğulayb. O, hər il yürüş keçirməklə dünyaya, bütün türklərə
birlik mesajı verdiklərini deyib: “Gəlin yaxın olaq, bir olaq və birlikdə güclü olaq. Çünki biz güclü olsaq,
bütün türk millətləri güclü olacaq. Bizim qardaşlığımız və birliyimiz davamlı olsun. Yaşasın Azərbaycan!
Yaşasın türk millətləri!” – N.Şərifi çıxışını bu sözlərlə bitirib.
Yürüşə Azərbaycan, Qazaxıstan, Özbəkistan və Krım türkləri də qatılıb. Amerikada yaşayan Azərbaycan
cəmiyyətinin üzvləri yürüşdə iştirak edərək Azərbaycan və türk bayraqlarını dalğalandırıblar. Manhettendə
Madison prospektindən başlayan yürüş BMT-nin mənzil-qərargahı qarşısında sona çatıb.
Qeyd edək ki, Amerika türklərinin bayram kimi qeyd etdiyi Türk Günü Yürüşü Amerikadakı türk
cəmiyyətlərinin birlik və bərabərlik rəmzi kimi dəyərləndirilir.
24 may 2017
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Fransanın paytaxtı Paris şəhərində Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun
xatirə gecəsi keçiriləcək
Fransanın paytaxtı Paris şəhərində Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun xatirə gecəsi keçiriləcək.
Paris Azərbaycan Evinin və Səməd Vurğun Ev Muzeyinin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin
dəstəyi ilə keçirilən xatirə gecəsində xalq şairinin fransız dilində çapdan çıxmış "Bir gün təbəssüm olmuşdum"
adlı kitabı da fransız ictimaiyətinə təqdim olunacaq. Tədbirin iyunun 6-da, saat 19.00-da Parisdəki Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzində keçirilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, şair, dramaturq, publisist, Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi, Milli
Məclisinin deputatı (2000, 2005) Vaqif Səmədoğlu 2015-ci il yanvarın 28-də 76 yaşında dünyasını dəyişib.
24 may 2017
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Şimali Kipr məktəblərində Azərbaycan tarixi tədris olunacaq
Şimali Kipr məktəblərində “Azərbaycan tarixi” fənninin tədrisi üçün hazırlıqlara başlanılıb.
Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin (AKDC) sədri Orxan Həsənoğlu, sədr müavinləri Bəxtiyar
Məmmədov və Anar Həsənovun Şimali Kiprin mədəniyyət və təhsil məsələlərinə cavabdeh olan Özdəmir
Berova ilə görüşündə bununla bağlı müzakirələr aparılıb.
Görüş zamanı AKDC sədri Orxan Həsənoğlu Azərbaycanda keçirilən Bakı-2017 İslam Həmrəyliyi
Oyunları və Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan Demorkratik Cümhuriyyətinin qurulmasının
100 illiyinə həsr olunmuş sərəncam barədə Ö.Berova ətraflı məlumat verib. Daha sonra rəhbəri olduğu
təşkilatın fəaliyyəti barədə danışan O.Həsənoğlu bildirib ki, AKDC-nin Azərbaycanın təbliği ilə bağlı
planlarını reallaşdırmaq üçün Şimali Kiprin dəstəyinə ehtiyac var. AKDC sədri Şimali Kipr xalqı ilə
Azərbaycan xalqının eyni milli-mənəvi və ortaq dəyərləri bölüşdüyünü vurğulayaraq bu iki xalqın bir-birinin
tarixini yaxşı bilməli olduğunu dilə gətirib. Qeyd edib ki, xüsusilə gənc nəsilə təhsil vasitəsilə ortaq
dəyərlərimiz və bizi birləşdirən mənəvi bağları anlatmaq imkanlarımız var. Diaspor rəhbəri Ö.Berovadan
Şimali Kipr məktəblərində bir günlük Azərbaycan tarixi dərsi keçilməsi üçün şərait yaradılmasını xahiş edib.
Ö.Berova isə öz növbəsində AKDC-nin fəaliyyətindən məmnunluğunu ifadə edib. O bildirib ki, Şımalı
Kiprdə çox sayda azərbaycanlının təhsil alması və yaşaması sevindiricidir: “Biz iki qardaş xalqıq, ortaq milli
dəyərlərimiz və ortaq tariximizin olması reallıqdır. Biz də sizin bu məqsədyönlü təklifinizi müsbət qarşılayırıq.
AKDC yeni ideyalarla və öz işi ilə daim Şimali Kiprdə seçilib. Biz də Şimali Kipr olaraq sizin bu
addımlarınızı daim dəstəkləmişik. Bu ideyanızı da dəstəkləyir və uğurlar arzulayırıq”.
Görüşdə ölkə məktəblərində Azərbaycan tarixi dərsinin keçilməsi və dərsliklərə Azərbaycanla bağlı mövzunun
daxil edilməsi məsələsinin yaxın vaxtlarda həllini tapacağı bildirilib. Sonda Özdəmir Berova Şimali Kiprdəki
Azərbaycan diasporuna göstərdiyi diqqət və dəstəyə görə minnətdarlıq olunub.
26 may 2017
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Kölndə Respublika Günü qeyd edilib
Almaniyanın Köln şəhərində “EFİZ - Avropa Əməkdaşlıq Forumu” və “Galereya Art kafe - Art
Haus”un birgə əməkdaşlığı ilə Azərbaycanın 28 May -Respublika Günü qeyd edilib.
“Galereya Art kafe - Art Haus”un rəhbəri Cavid Xanlarov və “EFİZ”-in sədri Samira Patzerİsmailova qonaqları salamlayaraq onalrı Respublika Günü münasibətilə təbrik ediblər. Daha sonra çıxışına
davam edən Samira Patzer-İsmailova tədbirdə iştirak edən əcnəbi qonaqlara bu günün tarixi mahiyyəti barədə
geniş məlumat verib. O, şərqdə ilk demokratik respublikanın 1918-ci il mayın 28-də Azərbaycanda
qurulduğunu və cəmi iki il sonra bolşeviklər tərəfindən devrildiyini qonaqların diqqətinə çatdırıb. S.Patzerİsmailova Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) yaranma tarixi ilə yanaşı, uğurlarından da
danışaraq, qadınların kişilərlə bərabər hüquqularla təmin olunması, qadınlara seçki hüququnun verilməsi,
alman, yəhudi, rus, polyak və digər milli azlıqların ADR parlamentində təmsil olunması, xarici siyasətdə və
təhsil sahəsində nailiyyətlər əldə edilməsini xüsusi vurğulayıb.
Daha sonra Samira Patzer-İsmailova müasir Azərbaycanın bu nailiyyətlərin davamçısı olaraq, yeni
inkişaf mərhələlərini keçdiyini və Azərbaycan Republikası Prezidenti İlham Əliyevin Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında sərəncam imzaladığını qeyd edib.
Tədbirdə çıxış edən Bundestaqın sabiq üzvü, Alman–Azərbaycan Forumunun sədr müavini Helga
Daub Azərbaycanın Şərq-Qərb körpüsü, qədim mədəni sərvətlərin vətəni, müasir beynəlxalq tədbirlərin
təşkilatçısı kimi əhəmiyyətli rolundan bəhs edib. O, Azərbaycana qarşı Avropa mediasında olan qərəzli
münasibətə toxunaraq, öz fəaliyyətində Azərbaycanda baş verən proseslərə ədalətli qiymət verilməsinin
tərəfdarı olduğunu deyib. Çıxışının sonunda o azərbaycanlıları bir daha müstəqillik, demokratik ənənələrə
əsaslanan dövlətçilik bayramı münasibəti ilə təbrik edib.
Tədbirin bədii hissəsində isə Samira Patzer-İsmailova Azərbaycan musiqi tarixi və professional
musiqinin banisi Üzeyir Hacibəylinin haqqında məlumat verib. Daha sonra Almaniyada təhsil alan pianoçu
Togrul Hüseynli pianoda ifası ilə tədbiri davam etdirib. Alman və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini ifa
edərək pianoçu çıxışını “Sarı Gəlin” Azərbaycan xalq mahnısı ilə yekunlaşdırıb.
Tədbir çərçivəsində Azərbaycan rəssamlarının əsərlərindən ibarət sərgi də təşkil olunub.
Qeyd edək ki, bayram tədbiri Cavid Xanlarovun rəhbəri olduğu “Sauer konsert zalı”nda baş tutub.
Gecədə Alman-Azərbaycan Forumunun idarə heyətinin nümayəndələri, yerli ictimaiyyətinin təmsilçiləri və
Azərbaycan diasporunun üzvləri iştirak edib.
30 may 2017
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Serbiyanın "Danas" qəzetində 28 May – Respublika Günü ilə bağlı məqalə dərc edilib
Serbiyanın gündəlik “Danas” qəzetində Azərbaycanın Serbiyadakı Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru,
Serbiyanın Novi Sad İncəsənət Akademiyasının professoru Zərifə Əlizadənin “Azərbaycan Respublika
Gününü qeyd edir” başlıqlı məqaləsi dərc olunub.
Məqalədə 99 il bundan əvvəl, 1918-ci il mayın 28-də müsəlman Şərqində ilk demokratik respublikanın
məhz Azərbaycanda qurulduğu qeyd edilib, Azərbaycan Demokratik Respublikasının xalqımızın dövlətçilik
tarixində və yaddaşında dərin iz buraxdığı bildirilib. Bununla yanaşı, 1991-ci ildə öz dövlət müstəqilliyini
bərpa edən Azərbaycanın ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və bu gün də Prezident
İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilən inkişaf strategiyası sayəsində Cənubi Qafqazın aparıcı ölkəsinə və
etibarlı beynəlxalq tərəfdaşa çevrildiyi, regional əhəmiyyətli bir sıra infrastruktur və enerji layihələrinin
müəllifi olduğu serb oxucularının diqqətinə çatdırılıb.
Məqalədə Azərbaycan ilə Serbiya arasında strateji əməkdaşlıq münasibətlərinə nəzər salınıb, o
cümlədən Azərbaycanın bu ölkədə həyata keçirdiyi bir sıra əhəmiyyətli humanitar, mədəni və iqtisadi
layihələrdən də bəhs olunub.
30 may 2017
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Münhendə yaşayan azərbaycanlılar Respublika gününü qeyd ediblər
Mayın 28-də Almaniyanın Münhen şəhərində yaşayan azərbaycanlılar 28 May Respublika gününə
həsr olunmuş toplantı keçirib. Azərbaycanlı fəallar Səttar Kərimov və Fuad Rzayevin təşkilatçılığı ilə keçirilən
görüşdə Münhendə yaşayan soydaşlarımız iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edənlər 28 May Respublika Gününün Azərbaycan tarixində xüsusi yeri olduğunu
vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Şərqdə ilk demokratik respublika kimi tarixə
düşüb. Çıxış edənlər 28 May Respublika gününün bütün dünya azərbaycanlıları üçün xüsusi əhəmiyyətə malik
bir tarix olduğunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın ötən əsrin sonlarında yenidən dövlət
müstəqilliyini bərpa etməsi xalqımızın bu tarixi irsə sahib çıxdığını bütün dünyaya nümayiş etdirib. Toplantıda
müasir Azərbaycan dövlətinin əldə etdiyi nailiyyətlər, müstəqillik dövründə qazanılmış uğurlar barədə də
məlumat verilib.
Tədbir çərçivəsində Münhen şəhərində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması ideyası barədə də
geniş fikir mübadiləsi aparılıb. Qeyd olunub ki, Münhenin Avropanın və dünyanın siyasi mərkəzlərindən biri
olması burada Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsini zərurətə çevirir. Çıxış
edənlər Münhen şəhərində yaşayan soydaşlarımızın vahid təşkilatda birləşməsinin vacib olduğunu
vurğulayıblar. Təklif olunub ki, bu ideyanı həyata keçirmək məqsədilə Münhen Azərbaycanlılarının
Mədəniyyət Mərkəzi təsis edilməsi məqsədilə təşəbbüs qrupu formalaşdırılsın. Toplantıda yaradılacaq
təşkilatın gələcək fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı təkliflər müzakirə olunub.
30 may 2017

209

Misir mətbuatında azərbaycanlı alimin məqaləsi dərc olunub
Misir Ərəb Respublikasının (MƏR) siyasi və diplomatik çevrəsində tanınan nüfuzlu “Diplomatiya”
qəzetində Azərbaycan diaspor rəhbəri Seymur Nəsirovun məqaləsi yer alıb.
Azərbaycan Respublikasının MƏR-dəki Səfirliyinin dəstəyi ilə nəşr olunan qəzetin xüsusi
buraxılışında “Vətənpərvər”- Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı alim
Seymur Nəsirovun, “Misirdə Azərbaycan dahilərinin rolu” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib.
Məqalədə Misirdə çox böyük nufuza malik olmuş əslən azərbaycanlı tarixi şəxsiyyətlərdən söhbət
açılır. Yazıda bütün dunyada öz ədaləti ilə şöhrət qazanmış və Misiri işğaldan azad etmiş, dahi şəxsiyyət
Səlahəddin Əyyubi, Misirin baş qazisi olmuş Əfzələddin Xunci, Misirin baş həkimi olmuş Fəthullah İbnu
Nəsif və başqaları haqqında geniş məlumat əksini tapıb. Müəllif, Misirlə Azərbaycan arasındakı əlaqələrin
qədim zamanlardan yüksək səviyyədə olduğunun ərəb mənbələrində göstərdildiyini diqqətə çatdırır.
31 may 2017
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Kocaelidə 28 May - Respublika Günü qeyd edilib
Türkiyənin Kocaeli Böyükşəhər Bələdiyyəsinin və Kocaeli Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evinin
birgə təşkilatçılığı ilə 28 May - Respublika Günü qeyd edilib.
Kocaeli Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evində keçirilən tədbirdə Kocaeli Böyükşəhər
Bələdiyyəsinin sədr müavini Zekeriya Özak, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF) və
Kocaeli Azərbaycan Heydər Əliyev Kültür Evinin rəhbəri Bilal Dündar, Kocaeli Turizm Dərnəyinin sədri
Soner Kılıç, Derince Kaymakamı Akın Yılmaz, Kocaeli Təhsil şöbəsinin müdiri Hayati Aydın,
Azərbaycandan dəvət olunmuş professor Asif Rüstəmli, yerli media nümayəndələri, burada yaşayan və təhsil
alan azərbaycanlı tələbələr, şəhər ictimaiyyətinin təmsilçiləri və digər qonaqlar iştirak edib.
Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə iki qardaş ölkənin
müstəqilliyi yolunda həyatını itirmiş şəhidlərin xatirəsi yad edildikdən sonra Kocaeli Böyükşəhər
Bələdiyyəsinin sədr müavini Zekeriya Özak çıxış edib. Azərbaycanla Türkiyənin arasındakı qardaşlıq
əlaqələrinə diqqət çəkən Z.Özak münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərini davam
etdirdiklərini deyib. İllər əvvəl Azərbaycan Kültür Evi üçün bələdiyyəyə edilmiş müraciətə tərəddüdsüz
baxıldığını bildirən Z.Özak bundan sonra da bələdiyyə olaraq Azərbaycan icması üçün əllərindən gələni
etməyə hazır olduqlarını vurğulayıb.
28 mayın Azərbaycanın tarixində əhəmiyyətindən danışan TADEF sədri Bilal Dündar isə
Azərbaycanın məruz qaldığı bütün məhrumiyyətlərə baxmayaraq, sürətlə inkişaf etdiyini dilə gətirib. Daha
sonra Kültür Evinin fəaliyyətindən bəhs edən B.Dündar Kocaeli Böyükşəhər Bələdiyyəsinə tərəfindən
cəmiyyətə göstərilən dəstəyə görə təşəkkürünü bildirib və onlara olan münasibətin Türkiyə-Azərbaycan
dostluğunun əyani təzahürü olduğunu iştirakçıların diqqətinə çatdırıb.
31 may 2017
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Misir televiyazasında Azərbaycana həsr edilmiş veriliş yayımlanıb
Misir Ərəb Respublikasının 1-ci televiziya kanalında yayımlanan "Yarım saat turizm" verilişinin
növbəti buraxılışı Azərbaycana həsr edilib. Verilişin əvvəlində Azərbaycanın müasir simasını əks etdirən
videoçarx nümayiş olunub. Şahzadə Məhəmməd Əli Saray-Muzeydə lentə alınmış verilişdə “Vətənpərvər”Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirov qonaq olub.
S.Nəsirov Azərbaycanla Misir arasındakı tarixi, siyasi, mədəni, iqtisadi və turizm əlaqələrindən söhbət açıb.
Verilişdə eyni zamanda Misirlə Azərbaycanın oxşar adət-ənənələrindən bəhs olunub, Misirin
Azərbaycanın müstəqillik əldə etdikdən sonra diplomatik əlaqələr qurduğu ilk dövlətlərdən olması diqqətə
çatdırılıb.
Bundan başqa, Misir tarixində mühim rol oynamış görkəmli azərbaycnlılar - Misir tibb elminin
inkişafında xüsusi xidmətləri olmuş, Misirin Baş həkimi Fəthullah İbni Nəfis, Misiri işğaldan azad etmiş
Səlahəddin Əyyubi, Misirin Baş hakimi olmuş Əfzələddin Xuncinin fəaliyyətinə də toxunulub. Misirlə
Azərbaycan arasında bütün sahələr üzrə əlaqələrin daim inkişaf etdiyini bildirən S.Nəsirov mədəniyyət
sahəsində əməkdaşlığın daha da genişləndiyini vurğulayıb.
Verilişin formatına uyğun olaraq proqramda S.Nəsirovun ailə üzvləri və digər soydaşlarımız iştirak
edərək Azərbaycanın milli geyimlərini nümayiş etdiriblər.
01 iyun 2017
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin yeni rəhbərliyinin ilk toplantısı keçirilib
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) yeni rəhbərliyinin Avropa Birliyinin paytaxtı Brüsseldə
toplantısı keçirilib. Toplantıda AAK prezidenti Sahil Qasımov, Konqresin vitse-prezidentləri – Birləşmiş
Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, Rusiyada fəaliyyət göstərən hüquqşünas, iş
adamı Samir Məmmədov, Almaniya Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Yaşar Niftəliyev iştirak edib.
Tədbirə qatıla bilməyən 1-ci viste-prezident Füzuli Məmmədov, vitse-prezidentlər - Eldar
Əfəndiyev, Səfər Sadiqi təkliflərini yazılı olaraq AAK rəhbərliyinin Brüssel toplantısına təqdim edib.
Toplantının gündəliyində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin yol xəritəsinin müzakirəsi, qurumun yeni
dönəm strategiyasının müəyyənləşdirilməsi və 2017-19-cu illər üçün fəaliyyət proqramının hazırlanması olub.
İclasda AAK-ın baş ofisinin Brüsselə köçürülməsi, təşkilatın sosial şəbəkələrdə aktivliyinin təmin
edilməsi, Avropa institutlarında və BMT-nin Avropa ofisində akkreditə olunması kimi məsələlər geniş
müzakirə olunub.
AAK-ın Brüssel toplantısında Azərbaycanın Belçika və Lüksemburqda, həmçinin Avropa Birliyindəki
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fuad İsgəndərov, səfirliyin müşaviri Elçin Bəşirov iştirak edib. Görüşə
Avropada fəaliyyət göstərən media nümayəndələrinin təmsilçiləri də dəvət olunub.
Xatırladaq ki, bu il fevralın 27-də Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində AAK-ın IV qurultayı
keçirilib və təşkilata yeni prezident, vitse-prezidentlər seçilib. 2004-cü ildə Berlində təsis edilmiş AAK-da
Avropanın 27 ölkəsindən 60-dan artıq diaspor təşkilatı birləşir.
01 iyun 2017
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Ukraynada yaşayan azərbaycanlı alim vəfat edib
Azərbaycanlı alim, texnika elmləri doktoru, professor, Ukraynadakı Azərbaycan icmasının fəal
üzvlərindən olmuş Əhməd Məcid oğlu Səmədov 82 yaşında vəfat edib. Azərbaycan Politexnik Universitetinin
məzunu Əhməd Səmədov 1995-ci ildən Ukrayna Milli Texniki Universiteti “Kiyev Politexnik Universitetinin”
geotexniki inşaat kafedrasında çalışıb, 1996-cı ildə doktorluq dissertasiyasını müdafiə edib, 1999-cu ildə isə
professor adı alıb.
Əhməd Səmədov 250-dən çox məqalənin, ocümlədən 5 monoqrafiya, elmi vəsait və dərsliyin
müəllifidir.
Əhməd Səmədov “Ukraynadakı Azərbaycanlı Alimlər Şurası”nın üzvü idi.
Allah rəhmət eləsin!
05 iyun 2017
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dəstəyi ilə Afinada beynəlxalq sammit keçirilir
Bu gün Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM)
dəstəyi ilə “Concordia” təşkilatının Avropa Sammiti işə başlayıb. İki gün davam edəcək Sammitdə Avropa
İttifaqı-ABŞ münasibətləri, təhsil və səhiyyə sahəsində əməkdaşlıq, qaçqın böhranı, insan haqları, investisiya
qoyuluşu və digər məsələlər müzakirə olunur. Tədbirin işində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi İdarə
Heyətinin üzvləri - Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, UNESCO-nun xoşmərmalı
səfiri Marianna Vardinoyannis, Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiç, Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo
Yosipoviç, Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis Zatlers, Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar Stoyanov və
başqaları iştirak edirlər.
Yunanıstan Respublikasının Prezidenti Prokopis Pavlopulosin açılış nitqindən sonra Sammit öz işinə
panel iclasla davam edib. İclasda Avropa Komissiyasının sabiq Prezidenti Jose Manuel Durao Barroso ABŞAvropa İttifaqı arasında iqtisadi və ticari münasibətlərin hazırkı vəziyyəti, əməkdaşlığın müxtəlif aspektləri ilə
bağlı fikirlərini bölüşüb. Sammit çərçivəsində NGBM üzvləri - Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Nazim İbrahimov və Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiçin Yunanıstanın sabiq Baş naziri Kostas
Karamanlis ilə görüşü keçirilib. Görüşdə 2018-ci ildə Bakı şəhərində keçiriləcək VI Qlobal Bakı Forumu və
Yunanıstanda keçirilməsi nəzərdə tutulan XIV Ali Səviyyəli toplantı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, Yunanıstan Respublikasının Prezidenti Prokopis Pavlopulos Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzi üzvlərindən ibarət nümayəndə heyətini qəbul edəcək.
06 iyun 2017
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Parisdə Vaqif Səmədoğlunun kitabı təqdim olunub
Fransanın paytaxtı Parisdə görkəmli mütəffəkir, Azərbaycanın xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun xatirəsi
yad edilib, şairin fransız dilinə tərcumə olunmuş "Bir gün təbəssüm olmuşdum" adlı şerlər toplusu təqdim
olunub. Paris Azərbaycan Evi və Səməd Vurğun Ev Muzeyinin təşkilatçılığı, Azərbaycanın Fransadakı
Səfirliyinin dəstəyi ilə təşkil olunan xatirə gecəsi Parisdə yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət mərkəzində
keçirilib.
Tədbirdə Azərbaycanın Fransadakı səfiri Elçin Əmirbəyov çıxış edərək Vaqif Səmədoğlunun sovet
dövründə yaşayıb yaratmasına rəğmən öz şeiri ilə maneələri aşaraq, fikrini hər zaman ifadə etməyi bacardığını
və məhz buna görə xalqın böyük rəğbətini qazandığını deyib. Səfir şairin məşhur “Doğuldum 1939-da, 1937də tutuldum “misralarını misal gətirərək onun hər zaman xalqının azadlığa qovuşacağı arzusu ilə yaşayıb
yaratdığını qeyd edib.
Paris Azərbaycan Evinin sədri, Azərbaycanın Dostları Assosiyasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyeva
isə Vaqif Səmədoğlunun Azərbaycan poeziyasında özunəməxsus yer tutduğunu, atası, məşhur söz ustası
Səməd Vurğunun yaradıcılığından qaynaqlansa da, öz üslubu olduğunu vurğulayıb.
Gecədə bir çox fransız incəsənət xadimləri, şairlər, yazıçı-publisistlər, jurnalistlər iştirak edib. Şairin
yaradıcılığı ilə tanış olan yazıçı, publisist Jan Pyer Alali Azərbaycan poeziyası, görkəmli xadimləri və Vaqif
Səmədoğlunun şerləri haqqında təəssüratlarını tamaşaçılarla bölüşüb.
Daha sonra tarixçi, şair, 25 ildən artıqdır radioda poeziya proqramının müəllifi və aparıcısı olan Paskal
Payen-Appenzeller çıxışını dahi Nizaminin misraları ilə başlayaraq hər birimizin öz mədəni sərvətimizin
daşıyıcısı olduğumuzu və Vaqif Səmədoğlunun da məhz əcdadlarından miras qalan istedadı olduğunu deyib.
Şerlərinin dərin fəlsəfi mənasi ilə bizi inam axtarışına, səyahətə, şəfqət və yaxşılığa çağırdığını söyləyib. Şairin
sənətinə heyran olan Payen Appenzeller hətta yaxın vaxtlarda verilişlərindən birini Vaqif Səmədoğluna həsr
edəcəyini bildirib.
Şairin həyat yoldaşı, Səməd Vurğun Ev Muzeyinin direktoru Nüşabə Vəkilova şairlə bağlı xatirələrini
bölüşüb, onun həyat və yaradıcılıq yolundan, yaşadığı dövrün çətinliklərinə baxmayaraq, daxili azadlıq səsini,
demokratik düşüncələrini özünəməxsus üslubda qələmə aldığını və hər zaman sevilə-sevilə oxunduğunu qeyd
edib. N.Vəkilova şairin fransızca dərc olunmuş şeirlər toplusunun ərsəyə gəlməsində rolu olan tərcüməçi Aliyə
Səmədovaya dərin təşəkkürünü bildirib.
Xatirə gecəsində V.Səmədoğıunun şerlərinə yazılmış mahnılar səsləndirilib, şairə həsr olunmuş film
nümayiş etdirilib. Gecə gənc pianoçu Vurğun Vəkilovun ifasında Azərbaycan, həmçinin, Avropa klassik
bəstəkarların musiqisindən ibarət konsert proqramı ilə sona çatıb.
06 iyun 2017
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Arxangelskdə Azərbaycan günləri keçirilir
Rusiyanın Arxangelsk vilayətində Azərbaycan günləri çərçivəsində “Arxangelsk vilayətinin
Azərbaycan diasporu” regional ictimai təşkilatının və Araxangelsk vilayətinin millətlər şurası və yerli
hakimiyyətin birgə təşkilatçılığı ilə bayram konserti keçirilib. Arxangelskdə Azərbaycan günlərinə və IX
Şimal Millətlər Forumuna həsr edilmiş təntənəli konsert proqramı “Patriot” mərkəzində baş tutub.
Tədbirdə Azərbaycan xalq çalğı alətlərinin, milli mətbəxinin və suvenirlərin sərgisi keçirilib.
“Arxangelsk vilayətinin Azərbaycan diasporu” regional ictimai təşkilatının sədri Tərlan Qasımov qonaqlara
Azərbaycan haqqında ümumi məlumat verib. Daha sonra Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin
fəallarının təqdimatında Azərbaycan xalq mahnıları və rəqsləri izlənilib.
Konsertdə Arxangelsk vilayəti qubernatorunun daxili siyasət üzrə müavini Aleksey Andronov,
Arxangelsk Xalqlar Assambleyasının sədri Svetlana Smirnova və digər rəsmi şəxslər, yerli milli-mədəni
birliklərin, ictimai təşkilatların rəhbərləri və nümayəndələri, Azərbaycan diasorunun təmsilçiləri iştirak edib.
12 iyun 2017
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Azərbaycan diaspor nümayəndələri Qahirə universitetinin tələbələri ilə göruşüb
“Vətənpərvər”-Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyində Qahirə Universitetinin Ədəbiyyat
fakültəsinin bir qrup fəal tələbəsi ilə görüş keçirilib.
Azərbaycan dilini öyrənən tələbələrlə görüşdə birliyin sədri, tədqiqatçı- alim Seymur Nəsirov ölkəmiz
haqqında - onun tarixi, qədim mədəniyyəti, coğrafiyası, milli-mənəvi dəyərləri ilə bağlı geniş məlumat verib.
S.Nəsirov həmçinin, Azərbaycanla Misir arasında tarixi əlaqələr, mədəniyyətimizin və adətlərimizin oxşar
məqamları haqqında söhbət açıb.
Tədbirdə eyni zamanda Azərbaycanın milli geyimləri və mətbəxi də nümayiş etdirilib. Misirli gənclər
isə öz növbəsində milli geyimlərimizin gözəlliyini və Azərbaycan yeməklərinin ləziz olduğunu xüsusi
vurğulayıblar.
Görüşdə diaspor nümayəndələri tələbələrin Azərbaycana dair suallarını cavablandırıb və ölkəmizlə
bağlı fikir mübadiləsi aparıblar.
12 iyun 2017
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Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin toplantısı keçirilib
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) nəzdində yaradılmış Parlamentin ilk iclası
keçirilib. İclasda qonaq qismində iştirak edən Ukrayna Azərbaycan Parlamentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Maksim Kuryaçiy çıxış edərək, BUAK-ın Ukraynanın ictimai, mədəni həyatında tutduğu yüksək
mövqedən söz açıb. Ölkələrimiz arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində Azərbaycan
diasporunun xidmətlərini vurğulayan deputat təşkilatın nəzdində yaradılmış Parlamentin gələcək fəaliyyətində
uğurlar arzulayıb.
Toplantıda çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri Sürəddin Hümbətov
Azərbaycan diasporunun Ukraynanın dövlət və hökumət strukturalarına inteqrasiya mexanizminin
hazırlanması və bu istiqamətdə qanun bazasının möhkəmləndirilməsi üçün konqresin nəzdində yaradılmış
parlamentin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən danışıb.
Qurumun bir ilik fəaliyyəti haqqda hesabat məruzəsi ilə çıxış edən BUAK sədri Rövşən Tağıyev,
Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və müasir dövrün tələblərinə uyğun qurulması üçün
yeni inkişaf proqramının hazırlandığını bildirib. Konqresin nəzdində nüfuzlu şəxslərdən, elm və iş
adamlarından ibarət parlamentin yaradıldığını vurğulayıb.
Toplantıda səsvermə yolu ilə konqresin parlamentinə sədr, müavinlər və 30 nəfərdən ibarət üzvlər
çeçilib. Akif Gülməmmədov qurumun parlament sədri, Nəcəf Əhmədov, Eduard Bağırov, Mehriban
Salmanova və İlhamə Allahverdiyeva isə sədr müavinləri seçilib.
İclasda konqresin qanunverici orqanının funksional fəaliyyət mexanizmi geniş müzakirə olunub.
Parlamentin ildə ən azı 2 dəfə toplaşaraq qarşıda duran məsələləri müzakirə etməsi qərara alınıb.
16 iyun 2017
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Soydaşlarımız Kopenhagendə keçirilən İnteqrasiya Günündə iştirak edib
Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə keçirilən İnteqrasiya Günündə Azərbaycan diaspor təşkilatı da
iştirak edib. Tədbirdə bu ölkədəki azərbaycanlıları təmsil edən Danimarka Vətən Cəmiyyəti Azərbaycana dair
xüsusi guşə təşkil edib. Təşkilatın nümayəndələri isə danimarkalılara və şəhərin qonaqlarına Azərbaycan
barədə ətraflı məlumat veriblər.
Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə aid olan kitab və broşülarla yanaşı, milli mətbəximizdən bəzi
nümunələr də qonaqlara təqdim edilib. "Cırtdan" yaradıcılıq qrupunun ifasında isə Azərbaycan milli rəqsləri
nümayiş etdirilib. Kopenhagenin Frederiksberq Bələdiyyəsi tərəfindən "Cırtdan" yaradıcılıq qrupuna
hədiyyələr təqdim olunub. Frederiksberq Bələdiyyəsinin sədri Jörgen Glenthöj Vətən Cəmiyyətinin
nümayəndələri ilə söhbət zamanı Azərbaycana səfərindən və tariximiz, mədəniyyətimizlə yaxından
tanışlığından danışıb. Bələdiyyə sədrinə Azərbaycan musiqilərindən ibarət disk və xatirə hədiyyələri təqdim
edilib.
16 iyun 2017
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Misir telekanalında Azərbaycan mətbəxi və mədəniyyəti ilə bağlı verliş yayımlanıb
Misirin dövlət telekanalında yayımlanan "O qadın və Dünya" verilişinin növbəti buraxılışı
Azərbaycana həsr edilib. Verilişin əvvəlində Azərbaycanın müasir siması və milli mətbəxtini əks etdirən
videoçarx nümayiş olunub.
Proqramda “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin üzvləri İnarə
Osmanova və Sədaqət Səmədova qonaq olublar. Xanımlar Azərbaycanın milli mətbəxinin bəzi nümunələrinin
hazırlanma qaydasını təqdim ediblər. Verilişdə eyni zamanda Azərbaycanın Misirlə tarixi əlaqələri, ölkəmizin
turizim imkanları, Ramazan adətləri, Qarabağ atları, atlarla keçirilən milli oyunlar haqqında söhbət açılıb.
Verlişin sonunda Misirdəki Azərbaycan diasporunun gənc üzvü Sandi Səlim milli geyimdə “Sarı
Gəlin” mahnısını oxuyub.
16 iyun 2017
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Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarından
apellyasiya şikayəti verib
Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi (ÜAK) Rusiya Ali Məhkəməsinin təşkilatın ləğv edilməsi
haqqında qərarından apellyasiya şikayəti verib. Bu barədə məlumat ÜAK-ın rəsmi saytında yerləşdirilib.
Məlumata görə, ÜAK iyunun 15-də Rusiya Ali Məhkəməsinin təşkilatın qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə
qərarı ilə bağlı Ali Məhkəmənin Apellyasiya Kollegiyasına apellyasiya şikayəti verib.
Xatırladaq ki, Rusiya Ali Məhkəməsi bu ölkənin Ədliyyə Nazirliyinin təqdimatı ilə 2017-ci il mayın
15-də ÜAK-ın qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə qərar qəbul etmişdi.
16 iyun 2017
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Soydaşımız Çexiya çempionu olub
Soydaşımız, kikboksçu Məhəmməd Cəfər iyunun 18-də Praqa keçirilən “WAKO 2017” Çexiya
çempionatında ölkə çempionu olub. 2017-cı il mayın 26-da isə o, Çexiyanın Liberec şəhərində keçirilən
“WKU 2017” Avropa çempionatının növbəti mərhələsində Çexiya yığmasının tərkibində iştrak edərək
yarımfinalda Ermənistan idmançısı Samuely Axanyana qalib gəlib və finalda daha bir erməni kikboksçusu
Papin Bnyan üzərində qələbə çalmaqla Avropa çempionu adına layiq görülüb.
Məhəmməd Cəfər kikboksinq üzrə Cexiya yığmasının üzvüdür. Avropa turnirlərin qalibi, habelə,
“WAKO Czech Open” yarışması, İtaliyada keçirilən “WTKA/WKA 2016” dünya çempionatı, “WKU 2017”
və “WAKO 2017”-nin qalibidir.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Cəfər 1999-cu ildə Bakıda doğulub. Anası şair, dramaturq Leyla Bəyim,
atası isə rəssam və memar Yusif Cəfərovdur. Cəfərovlar ailəsi 2008-ci ildən Çexiyada yaşayır. Hazırda Çex
gimnaziyanın 3-cü kurs tələbəsi olan Məhəmməd qardaşı El Cəfərlə birlikdə kikboksla məşğul olur.
22 iyun 2017
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Çində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin XII Ali Səviyyəli toplantısı keçirilib
Dünyanın iqtisadi güc mərkəzi sayılan Çin Xalq Respublikasında Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin dəstəyi ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin XII Ali Səviyyəli toplantısı keçirilib.
“Beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu: “Bir Kəmər, Bir Yol” təşəbbüsünün perspektivləri” mövzusuna həsr
olunmuş toplantıda beynəlxalq münasibətlərin gələcəyi, Çinin qlobal maliyyə sistemindəki rolu, Çinin qlobal
idarəçilik və təhlükəsizliyə töhfəsi kimi məsələlər müzakirə olunub.
Toplantıda NGBM həmsədrləri - Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, Dünya Bankının
sabiq vitse-prezidenti İsmayıl Seragəldin və Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra Vike-Frayberqa, Ərəb
Dövlətləri Liqasının sabiq Baş katibi Əmr Musa, Türkiyənin sabiq Xarici işlər naziri Hikmət Çətin,
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plevneliyev, Çex Respublikasının sabiq Baş naziri Jan Fişer,
Albaniyanın sabiq Prezidenti Rexhep Meydani, Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris Tadiç, Bosniya və
Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumciya, Rumıniyanın sabiq Prezidenti Emil Konstantinesku və
başqaları iştirak edib.
Tədbirə, eyni zamanda Çinin Xarici ticarət və iqtisadi inkişaf naziri Gao Hucheng, Pekin
Universitetinin Prezidenti Lin Jianhua, Pekin Universitetinin Vitse-prezidenti Vanq Jie, Pekin Universitetinin
dekanı Vanq Donq, Çin Sosial Elmlər Akademiyası, Avropa Tədqiqatları İnstitutunun Baş direktoru Huanq
Pinq, Çin Xalqının Siyasi Məşvərət Komitəsinin üzvü, Çinin Tsinxua Universitetinin dekanı David Li və
başqaları qatılıb.
Ümumilikdə, toplantıda Çin Xalqının Siyasi Məşvərət Konfransı, Tsinxua Universiteti, Pekin
Universiteti, Pekində yerləşən Schwarzman Kolleci (Blackstone Cooperation-un sahibinin təşkil etdiyi
proqramdır), Milli Müdafiə Universiteti, Asiya Sakit Okeanda Təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq üzrə Çin
Milli Komitə Şurası, Xarici Əlaqələr üzrə Çin Xalqlar İnstitutu, Çin İdarəçilik Akademiyası, Çin Sosial Elmlər
Akademiyası, Çin-ABŞ münasibətləri üzrə İnstitut, Kornegi Asiya Proqramı, Beynəlxalq və Strateji
Tədqiqatlar üzrə Çin Fondu, Çinin Milli İnkişaf və İslahat Komitəsi və digər qurumlar təmsil olunub. Ali
səviyyəli toplantıda Albaniya Respublikanın Prezidenti Buyar Nişani, Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət
Heyətinin sədri Mladen İvaniç və Makedoniya Respublikasının Prezidenti George İvanovun tədbir
iştirakçılarına müraciəti oxunub.
Forum çərçivəsində Çinin qloballaşan dünyada, dünya iqtisadi sistemində, qlobal təhlükəsizliyin
təminatında, qlobal idarəetmədə iştirakına, “Bir kəmər, bir yol” strategiyasına həsr olunan panel müzakirələr
aparılıb. İclasda çıxış edən Bolqarıstanın sabiq prezidenti Rosen Plevneliyev Çinin dünyada sülh, davamlı
inkişafa verdiyi töhfələrdən, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumciya, Albaniyanın
sabiq Prezidenti Rexhep Meydani, Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipoviç və Qırğız Respublikasının
sabiq Baş naziri Djoomart Otorbaev “Bir Kəmər, Bir Yol” layihəsinin perspektivlərindən, Çex
Respublikasının sabiq Baş naziri Jan Fişer Çinin beynəlxalq maliyyə sistemi və qlobal iqtisadiyyatda artan
rolundan bəhs ediblər.
NGBM həmsədri, Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru, İsmayıl Seragəldin öz çıxışında
terrorizm və münaqişələrin artdığı bir dövrdə Çin liderlərinin sülh və inkişafa nail olmaq üçün aktiv fəaliyyəti
ilə bağlı fikirlərini bölüşüb. “21-ci əsrdə inkişaf prosesləri fonunda insanlar, planet və sülhə münasibətdə yeni
inkişaf paradiqmasına ehtiyac var. Bu paradiqma hərtərəfli və davamlı olmalıdır. Bu sahədə Çinin fəaliyyəti
xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər”-deyə, BMT Baş katibinin sabiq köməkçisi Noeleen Heyzer bildirib.
24 iyun 2017
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İsveçrədə muğam axşamları keçirilib
İsveçrədə fəaliyyət göstərən "Azərbaycanın Dostları" Birliyinin sədri Arzu Əliyevanın təşəbbüsü,
Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin və Azərbaycan Respublikasının İsvecrə Konfederasiyasındakı
Səfirliyinin dəstəyi ilə İsveçrənin Bazel şəhərində "Azərbaycan mədəniyyəti inciləri" çərçivəsində
"Azərbaycan muğamları gənc muğam ifaçılarının təqdimatında" adlı növbəti layihə həyata keçirilib. Şəhərin
məşhur Botanika bağında təşkil olunan muğam axşamında Azərbaycan musiqisinin pərəstişkarları iştirak edib.
Azərbaycandan dəvət olunmuş gənc muğam ifaçıları Ehtiram Hüseynov, Günay İmamverdiyeva və onları
müşaiyət edən musiqiçilər Xəyyam Məmmədov, Rövşən Qurbanov qonaqlara unudulmaz anlar yaşadıb. Onlar
55 dəqiqə davam edən musiqi proqramında muğam sənətinin bütün gözəlliyini isveçrəlilərə və buradakı əcnəbi
qonaqlara çatdırmağa çalışıb.
Sonda tədbir iştirakçılarına və qonaqlara təşəkkür edən Arzu Əliyeva belə tədbirlərin tamamilə fərqli
mədəniyyətə, düşüncə tərzinə malik insanlar arasında körpü olduğunu vurğulayaraq, gələcəkdə də bu cür
görüşlərin keçiriləcəyinə boyük ümid bəslədiyini bildirib və əlavə edib ki, bu kimi layihələr gələcəkdə İsveçrə
musiqiçilərinin də Azərbaycanda konsertlərinin təşkilinə təkan verəcək.
Qeyd edək ki, Azərbaycan muğam sənətinə həsr olunmuş ikinci konsert proqramı "Azərbaycanlıların
İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi"nin sədri Qasım Nəsirovla birgə Bern şəhərinin "Ono" Mədəniyyət
Mərkəzində təşkil olunub. Bu tədbirdə də Azərbaycan musiqisinin çoxsaylı pərəstişkarlarını bir araya gətirib.
29 iyun 2017
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Cenevrədə həmyerlimizin adını daşıyan beynəlxalq müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılıb
BMT-nin Cenevrə bölməsində Fransada və İsveçrədə həmvətənimiz Adilə Əliyevanın adını daşıyan
Pianoçuların 11-ci Beynəlxalq Müsabiqəsinin qaliblərinin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib.
Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsindəki daimi nümayəndəliyi tərəfindən təşkil edilən tədbir “Millətlər
sarayı”nda baş tutub.
Azərbaycan, Çin, Yaponiya, Fransa, İsveçrə, Rusiya, Polşa, Macarıstan və digər ölkələrdən olan 287
pianoçu müsabiqə boyunca 2 təsnifatda – gənclər və peşəkarlar kateqoriyalarında qüvvələrini sınayıblar. Final
mərhələsində pianoçular Bethoven, Şopen kimi dünya şöhrətli bəstəkarların yaradıcılığına müraciət etməklə
yanaşı, Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini də səsləndiriblər.
Münsiflərin qərarı əsasında üç pianoçu gənc iştirakçılar arasından, daha üç nəfər isə peşəkar
iştirakçılar arasından seçilərək mükafata layiq görülüblər. Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin
11-ci sinif şagirdi Cavid Yusifzadə isə “Gənc ümidlər” nominasiyası üzrə müsabiqənin qalibi olub. O,
müsabiqənin xüsusi mükafatına layiq görülüb və Paris Konservatoriyasında təhsil almaq üçün təqaüd qazanıb.
BMT Cenevrə bölməsinin baş direktoru Mixael Möller və Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə
bölməsindəki daimi nümayəndəsi səfir Vaqif Sadıqov çıxışlarında beynəlxalq müsabiqənin musiqinin,
incəsənətin təbliğində xüsusi rola malik olduğunu vurğulayıb, müsabiqəyə qatılan gənc istedadları
bəşəriyyətdəki sülhün, sabitliyin və inkişafın gələcək təminatçısı adlandırıblar. Mərasimdə Heydər Əliyev
Fondunun ölkəmizdə, eləcə də ölkəmizdən kənarda musiqinin, incəsənətin təbliğindəki əvəzsiz xidmətləri
xüsusilə qeyd edilib.
Müsabiqənin təşkilatçısı və rəhbəri Adilə Əliyeva bildirib ki, artıq bu müsabiqənin dünya musiqi
arenasında özünəməxsus yer tutması fəxr olunası haldır. Təcrübə göstərir ki, bu müsabiqədə uğur qazanan
laureatlar uğurlarını digər müsabiqələrdə də davam etdirirlər. O deyib: “Məsələn, sonuncu Çaykovski
festivalının 7 finalçısından 4-ü bizim müsabiqənin finalçısı olub. Heydər Əliyev Fondu müsabiqənin
keçirilməsinə böyük dəstək göstərir. Mən bu əvəzedilməz töhfəyə görə, Heydər Əliyev Fonduna və Fondun
prezidenti Mehriban Əliyevaya dərin təşəkkürlərimi bildirirəm”. Daha sonra Pianoçuların 11-ci Beynəlxalq
Müsabiqəsinin qaliblərinə diplom və mükafatlar təqdim edilib. Azərbaycanın BMT-nin Cenevrə bölməsindəki
daimi nümayəndəsi Vaqif Sadıqov rusiyalı pianoçu Dmitriy Sinə Heydər Əliyev Fondunun xüsusi mükafatını
təqdim edib. Mükafatçılar sırasında gənc rusiyalı pianoçusu Alisa Stekolşikova tanınmış Azərbaycan bəstəkarı
Cövdət Hacıyevin əsərinin ən yaxşı interpretasiyası üçün xüsusi mükafat ilə təltif edilib.
Mərasim müsabiqədə qalib gəlmiş pianoçuların ifasında konsert proqramı ilə davam etdirilib. Konsert
zamanı səsləndirilən dünya klassik musiqi inciləri iştirakçılar tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.
29 iyun 2017
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Azərbaycan diaspor rəhbəri Misir dövlət televiziyasının qonağı olub
“Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur
Nəsirov Misirin “əl-Fədaiyyə əl-Misriyyə” dövlət televizya kanalının “Diplomatik səhifələr” proqramında
çıxış edib.
Verilişin əvvəlində Azərbaycanın müasir simasını əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. Daha sonra
Azərbaycan haqqında yerli tamaşaçılara geniş məlumat verən verən S.Nəsirov ölkələrimizin tarixi, mədəni və
turizm əlaqələrindən söhbət açıb. Proqramda apardığı tədqiqatlara da toxunan S.Nəsirov bu araşdırmalar
nəticəsində ərəb mənbələrində olan 250 azərbaycanlı alim haqqında yazılar hazrıladığını bildirb. Təqdiqatçıalim azərbaycanlıların Misirin inkişafında əvəzsiz rolundan, eləcə də Azərbaycan tarixində və mədəniyyətində
ərəblərin təsirindən – onların Azərbaycana köçməsindən, Şirvanşahlar dövlətindən və Azərbaycanda bu
günədək qalan ərəb mənşəli yer adlarından bəhs edib.
Verlişdə eyni zamanda “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin fəalları
İnarə Osmanova və Sandi Səlim də iştirak edib. Onlar azərbaycanlı tələbələrin Misirdə təhsil almasından,
Azərbaycan dili haqqında və Azərbaycanın gözəl güşələri haqqında danışıblar.
29 iyun 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivi ulu öndər Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivi və xaricdə fəaliyyət
göstərən bır sıra diaspor təşkilatlarının nümayəndələri Komitənin yaradılmasının 15-ci ildönümü münasibətilə
iyulun 5-də Fəxri xiyabana gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət ediblər.
Dövlət Komitəsinin kollektivi və diaspor nümayəndələri Ulu Öndərin xatirəsini dərin ehtiramla yad
edərək məzarı önünə əklil qoyublar.
Görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi yad olunub, məzarı önünə
əklil qoyulub.
05 iyul 2017
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Nazim İbrahimov: "Azərbaycan diaspor təşkilatları Alxanlı hadisəsi ilə bağlı səfərbər olunub"
“İyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması
nəticəsində 2 yaşlı Zəhra Quliyeva və nənəsi 50 yaşlı Sahibə Quliyevanın həlak olması ilə bağlı Azərbaycan
diaspor təşkilatları səfərbər olunub”.
Bunu APA-ya açıqlamasında Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim
İbrahimov deyib.
N.İbrahimov qeyd edib ki, xaricdəki soydaşlarımız və Azərbaycan diaspor təşkilatları Ermənistan
tərəfinin təxribatı nəticəsində biri azyaşlı körpə olmaqla, iki nəfər dinc sakinin həlak olması faktını böyük
narahatlıqla qarşılayıb və Dövlət Komitəsinə bununla bağlı çoxsaylı müraciətlər daxil olub. Dövlət
Komitəsinin sədri baş verənlərin beynəlxalq aləmin diqqətinə çatdırılması məqsədilə artıq diaspor
təşkilatlarına müvafiq tövsiyələr verildiyini bildirib: “Diaspor təşkilatları artıq yaşadıqları ölkələrin
hökumətlərinə, parlamentlərinə, beynəlxalq təşkilatlara və yerli ictimaiyyətə müraciətlər ünvanlamağa
başlayıb. Eyni zamanda xarici ölkələrdəki Ermənistan səfirliklərinin qarşısında, beynəlxalq qurumların
qərargahları önündə, iri şəhərlərin mərkəzi küçə və meydanlarında etiraz aksiyaları, yürüş keçirərək
beynəlxalq aləmi dinc sakinlərin həlak olmasına biganə qalmamağa, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə həll edilməsinə dəstək göstərməyə çağıracaq”. Qeyd edək ki, iyulun 4-də saat 20:40
radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndi 82 və 120 millimetrlik
minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutulub. Ermənistan tərəfinin bu təxribatı nəticəsində
kənd sakinləri - 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur
qızı həlak olublar. Atəş nəticəsində qəlpə yarası alan 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı
xəstəxanaya çatdırılaraq əməliyyat olunub.
05 iyul 2017
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Danimarkadakı Azərbaycan diasporu beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib
Danimarkada fəaliyyət göstərən “Vətən” cəmiyyəti iyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən
Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin iri çaplı silahlardan şiddətli atəşə tutulması nəticəsində mülki şəxslərin
öldürülməsi ilə bağlı müxtəlif qurumlara məktub ünvanlayıb.
BMT-nin baş katibi Antonio Quterreşə, Avropa Parlamentinin baş ofisinə, İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsinə, Danimarka parlamentinin spikeri Mogens Likketofta, habelə parlamentin xarici siyasət
komitəsinin sədri Mette Gyerskova və ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinə göndərilən məktubda diqqətə
çatdırılıb ki, baş verən hadisə nəticəsində mülki şəxslər - Quliyeva (Allahverdiyeva) Sahibə İdris qızı və onun
nəvəsi 2 yaşlı Quliyeva Zəhra Elnur qızılı öldürülüb, Quliyeva Sərvinaz İltifat qızı isə yaralanıb.
Bu qanlı cinayətin qəti şəkildə pisləndiyi məktubda belə halların Azərbaycan ərazilərinin işğalı ilə
birlikdə beynəlxalq hüquq normalarına tam zidd olduğu xüsusi vurğulanıb. Bütün bu vəhşiliklərin
azərbaycanlılara qarşı aparılan məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsi olduğunun qeyd edildiyi məktubda bunun
Ermənistan hakimiyyətinin terrorist mahiyyətini göstərdiyi bildirilib.
“Vətən” cəmiyyəti dünya birliyini və beynəlxalq təşkilatları baş verən hadisəyə biganə qalmamağa və
Ermənistan tərəfinin əl atdığı digər qanunsuz addımlara və Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktı ilə bağlı
daha sərt reaksiya verməyə çağırıb.
06 iyul 2017
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Paris Azərbaycan evi Alxanlı hadisələri ilə bağlı bəyanat yayıb
Paris Azərbaycan evi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində
törədilmiş hərbi təxribatla əlaqədar bəyanat yayıb. Bəyanatda Fransada yaşayan azərbaycanlılar adından
iyulun 4-ü axşam saatlarında Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin 82 və
120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü
Quliyeva Sahibə İdris qızının və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızının qətlə yetirilməsi aktı qəti
şəkildə pislənilib, həlak olanların yaxınlarına və əzizlərinə dərin hüznlə başsağlığı verilib.
Bəyanatda həmçinin Ermənistan dövlətinin ötən əsrin sonlarına doğru Azərbaycan xalqına qarşı
törətdiyi təcavüz aktları qeyd edilib və bildirilib ki, 1 milyondan çox Azərbaycan əhalisi öz ölkəsində məcburi
köçkün kimi yaşayır.
“Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasəti beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qınanılsa da
Ermənistan dövləti beynəlxalq təşkilatların çağırış və qərarlarına laqeyd yanaşır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının
822, 853, 874, 884 saylı qətnamələri Azərbaycan ərazilərinini dərhal azad edilməsini və məcburi köçkünlərin
öz ölkələrinə qaytarılmasını tələb etsə də bu qətnamələr hələ hələ də yerinə yetirilməmiş qalır”.
“Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərində qeyri-qanuni yerləşdirilməsi
münaqişə zonasında vəziyyətin pisləşməsinin, baş verən hadisələrin əsas səbəbidir və münaqişənin siyasi
həllinə mane olur. Hər bir azərbaycanlı məcburi köçkünün arzusu öz vətəninə qayıtmaqdır, bu işğal davam edə
bilməz”-deyə bəyanatda vurğulanır.
Paris Azərbaycan Evi Fransadakı azərbaycanlılar adından ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri kimi
Fransanı və bütün dünya icitmaiyyətini Azərbaycanın ərazi bötövlüyünün bərpası üçünErmənistana təzyiq
göstərməyə çağırıb.
06 iyul 2017
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Ermənistanın növbəti təxribatı ilə əlaqədar aksiya keçirəcək
Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndində dinc sakinlərin öldürülməsinə etiraz əlaməti olaraq, Brüsseldə Avropa Parlamenti və
Ermənistan Səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirəcək. Aksiyada beynəlxalq ictimaiyyətdən işğalçı ölkənin
cinayətkar əməllərinə lazımi qiymət verilməsini tələb edən şüarlar səsləndiriləcək. Aksiyanın keçirilməsi ilə
bağlı artıq yerli orqanlara müraciət göndərilib.
Qeyd edək ki, artıq Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) tərəfindən Avropa İnstitutlarına,
beynəlxalq təşkilatlara, Ermənistanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə etiraz məktubları
ünvanlanıb, bəyanatlar göndərilib. Bu qanlı cinayətin qəti şəkildə pisləndiyi məktub və bəyanatlarda Avropa
azərbaycanlılarının baş verən hadisələrdən dərin narahatlıq hissi keçirdikləri ifadə olunub, belə halların
beynəlxalq hüquq normalarına tam zidd olduğu vurğulanıb.
Eyni zamanda, erməni vəhşiliklərinin azərbaycanlılara qarşı aparılan məqsədyönlü siyasətin tərkib
hissəsi olduğu qeyd edilib və bunun Ermənistan hakimiyyətinin terrorçu mahiyyətini göstərdiyi bildirilib.
AAK dünya birliyini və beynəlxalq təşkilatları baş verən hadisəyə biganə qalmamağa və Ermənistan tərəfinin
həyata keçirdiyi digər qanunsuz əməllər və Azərbaycan ərazilərini işğal etməsi faktı ilə bağlı daha sərt
reaksiya verməyə çağırıb.
06 iyul 2017
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Finlandiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları bəyanat yayıb
Finlandiya Azərbaycan Assosiasiyası, Azərbaycan Qadınlar Cəmiyyəti, Yeniyetmə Gənclər Təşkilatı və
Azər-Türk Gənclər Təşkilatı 4 iyul 2017-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərin-Quliyeva Sahibə İdris qızının, onun nəvəsi 2 yaşlı
Quliyeva Zəhra Elnur qızının həlak olması, Quliyeva Sərvinaz İltifat qızının isə yaralanması faktı ilə
bağlı birgə bəyanat yayıb.
Bəyanat Finlandiya Parlamentinə, Finlandiya Xarici İşlər Nazirliyinə, İnsan Hüquqları Komitəsinə, BMT,
ATƏT, AŞPA, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə, ATƏT-in Minsk Qrupunun Rusiyalı həmsədri İqor
Popova, amerikalı həmsədri Ceyms Uorlikə, fransalı həmsədri Pier Andreuya və Avropa Parlamentinə
göndərilib.”Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycanın dinc əhalisinə və mülki obyektlərinə yönəlmiş
artilleriya zərbələri sübut edir ki, Ermənistan dövləti təcavüzkar siyasəti ilə beynəlxalq hüquq normalarına
riayət etməyərək, beynəlxalq humanitar hüququn və insan haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə
konvensiyaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqlarına dair və İnsan hüquqlarının müdafiəsi və
fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda davam edir.
Biz, dünyanın aparıcı, sivil, sülhpərvər dövlətlərini, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa Birliyini dinc
sakinlərin, qocaların, qadınların, körpə uşaqların qətlə yetirilməməsi üçün nəhayət ki, biganəlikdən əl
çəkməyə, təcavüzkar Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlardan silahlı qüvvələrini çəkməyə məcbur edilməsi üçün
qəti addımlar atmağa çağırırıq. Regionda sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın təmin olunmasının yeganə yolu
status-kvonun dəyişdirilməsi, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır” - deyə bəyanatda bildirilir.
06 iyul 2017
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Haaqada etiraz aksiyası keçiriləcək
Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlılar Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Füzuli
rayonunun Alxanlı kəndinin mülki əhalisini atəşə tutması, Sahibə Quliyevanın və iki yaşlı nəvəsi Zəhra
Quliyevanın həlak olmasına etiraz əlaməti olaraq, Ermənistanın Haaqa şəhərində yerləşən səfirliyi qarşısında
etiraz aksiyası keçirəcək.
Aksiyada “Ermənistan, təcavüzə son qoy!”, “Uşaq qatiləri cəzasız qalmasın”, “Azərbaycan ərazilərini
işğalçı ordu tərk etməlidir” kimi şüarlar səsləndiriləcək. Ermənistanın işğalçılıq və soyqırımı siyasəti,
təcavüzkar ölkənin hərbçilərinin mülki şəxsləri atəşə tutması barədə məlumat dünya birliyinin diqqətinə
çatdırılacaq. Niderland Avropalı Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Emil Əliyev digər ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlıları da aksiyaya qoşulmağa dəvət edib.
Qeyd edək ki, artıq aksiyanın keçirilməsi ilə əlaqədar, icazənin alınması üçün müvafiq orqanlara
müraciət olunub.
06 iyul 2017
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Azərbaycan diaspor təşkilatları Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatını pisləyən
bəyanat yayıblar
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası (TADEF), İstanbul Türkiyə
Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyi (İS-TAD), Eskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi (ESAZDER), İzmir
Azərbaycan Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Dərnəyi (AKİDER), Azərbaycan Türkləri və Dost Dərnəklər
Assosiasiyası Misir Ərəb Respublikasında fəaliyyət göstərən Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor
Təşkilatları Birliyi, Yaponiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan - Yaponiya Dostluq Mərkəzi, Şimali Kipr Türk
Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyəti (AKDC) Azərbaycan torpaqlarını
işğal etmiş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatını pisləyən bəyanat yayıblar.
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı
qumbaraatanlardan atəşə tutulması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il
təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı qətlə yetirilməsini pisləyən etiraz bəyanatları insan hüquqlarının
müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanıb.
“Bu faciə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında saxlanılmasının region üçün nə qədər ciddi təhlükə
olduğunu, eyni zamanda Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha ortaya qoyur. Dünya
ictimaiyyəti atəşkəs dövründə baş verən təxribatların, hücumların və mülkü şəxslərin qətlə yetirilməsinə lazımi
reaksiya versinlər, bütün bu ədalətsizliklərə seyrçi qalmasınlar” - deyə bəyanatda qeyd olunur.
Bəyanatda, həmçinin, 1992-ci ildə baş verən Xocalı soyqırımının birbaşa icraçısı olan Ermənistanın
indiki prezidenti Sarkisyanın Azərbaycan xalqına dünyanın gözləri qarşısında eyni soyqırımı siyasətini davam
etdirdiyi diqqətə çatdırılır. Sonda isə qeyd olunur ki, bu hadisənin baş verməsi bir daha Ermənistanın bölgədə
sabitlik və əmin-amanlığa ciddi təhlükə və münaqişənin dinc yolla nizamlanması proseslərinə maneə olduğunu
göstərir. Bu gün isə İzmir- Azərbaycan Kültür Evinin təşkilatçılığı ilə İzmir şəhərindəki Azərbaycan Dostluq
Parkında mətbuat üçün brifinq və dinc aksiya planlaşdırılır.
06 iyul 2017
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Moldovada yaşayan azərbaycanlılar Ermənistanın hərbi təxribatına etiraz edir
İyulun 7-də Moldovada Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində
törədilmiş hərbi təxribata etiraz olaraq fləşmob və etiraz yürüşü keçiriləcək.
Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Kişinyov şəhərinin mərkəzi meydanında
keçirilməsi nəzərdə tutulan fləşmob və yürüşün əsas məqsədi Moldova azərbaycanlıları adından iyulun 4-ü
axşam saatlarında Ermənistan ordusunun Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin 82 və 120
millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü
Quliyeva Sahibə İdris qızının və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızının qətli hadisəsinə etiraz
bildirməkdir.
Fləşmob və etiraz yürüşündə Moldovada yaşayan azərbaycanlılar və diaspor təşkilatları üzvlərinin
iştirakı gözlənilir. Yürüşdə Ermənistan dövlətinin Azərbaycanın dinc əhalisinə qarşı törətdiyi terror aktlarını
pisləyən şüarların səsləndirilməsi də planlaşdırılır.
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ATƏT-in Kiyevdəki ofisinin qarşısında etiraz aksiyası keçiriləcək
Ukraynada fəaliyyət göstərən Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Birliyi ATƏT-in Kiyevdəki ofisinin
qarşısında Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatına etiraz
əlaməti olaraq aksiya keçirəcək. Aksiyanın keçirilməsində məqsəd Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin dinc sakinlərinin atəşə tutulması, Sahibə Quliyevanın və iki
yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olması ilə bağlı yerli ictimaiyyəti məlumatlandırmaq və dünya birliyini
Ermənistan dövlətinin Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarında özbaşınalığına son qoymağa çağırmaqdır.
Etiraz aksiyası ilə bağlı icazənin alınması üçün artıq Ukraynanın müvafiq dövlət orqanlarına müraciət
olunub. Aksiyada Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlayan Ermənistan dövlətinin təcavüzkarlıq siyasətinə
etiraz ifadə edən şüarlar səsləndiriləcək. Aksiya iştirakçıları təcavüzkar Ermənistana qarşı sərt sanksiyaların
tətbiqi üçün beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməyi planlaşdırırlar.
Qeyd edək ki, Ukraynada yaşayan azərbaycanlı gənclərlə yanaşı, diaspor təşkilatlarının
nümayəndələrinin də etiraz aksiyasında iştirakı nəzərdə tutulur
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Almaniyada yaşayan soydaşlarımız Berlində etiraz aksiyası keçirəcək
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törədilmiş hərbi təxribatı
nəticəsində dinc sakinlər Sahibə Quliyev və onun iki yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olması, Sərvinaz
Quliyevanın isə yaralanmasına etiraz olaraq Almaniyada yaşayan soydaşlarımız Berlində aksiya keçirəcək.
Aksiya iyulun 8-də saat 14.00-da Berlində, Brandenburq qapılarının qarşısında baş tutacaq. Mitinqdə
Berlində və digər şəhərlərdə yaşayan soydaşlarımız, diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri, türk və digər xalqların
icmalarının nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir. Aksiya iştirakçıları Berlin sakinlərinin və qonaqların
diqqətini erməni vəhşilikləriniə yönəlmək məqsədilə müxtəlif şüarlar səsləndirəcək, sonda Almaniyanın rəsmi
qurumlarına müraciət qəbul edəcəklər.
Etiraz aksiyası Almaniya Azərbaycan Evi, Azərbaycanlı Tələbə və Elmi İşçilər Birliyi və Odlar Yurdu
Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilir.
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Qazaxıstanın Azərbaycanlı gəncləri BMT və ATƏT-ə müraciət ediblər
Qazaxıstan Respublikasının Heydərçi Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı iyulun 4-də Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin iriçaplı silahlardan şiddətli atəşə tutulması nəticəsində
mülki şəxslərin öldürülməsi ilə bağlı BMT və ATƏT-ə yazılı müraciət ediblər. Müraciətdə Azərbaycan
torpaqlarını işğal etmiş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatı pislənilib.
Eyni zamanda, baş verən hadisənin beynəlxalq birlik və xaricdəki azərbaycanlılar tərəfindən
narahatlığa səbəb olduğu vurğulanıb və bildirilib ki, Qazaxıstandakı Azərbaycan diasporu bu hadisəni insanlıq
əleyhinə yönəlmiş dəhşətli cinayət hesab edir.
Müraciətin sonunda Gənclər təşkilatının nümayəndələri BMT və ATƏT rəsmilərini baş verən hadisəyə
biganə qalmamağa və Ermənistanın bu əməllərinə sərt reaksiya verməyə çağırıb.
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Rusiya və Ukraynadakı diaspor təşkilatları Ermənistanın təxribatları ilə bağlı bəyanat yayıb
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi, “AzerRos” azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyəti və
Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Birliyi 4 iyul 2017-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli
rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərin - Quliyeva Sahibə İdris qızının, onun
nəvəsi 2 yaşlı Quliyeva Zəhra Elnur qızının həlak olması, Quliyeva Sərvinaz İltifat qızının isə yaralanması
faktı ilə bağlı bəyanat yayıb.
Bəyanat BMT, ATƏT, AŞPA, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə, ATƏT- in Minsk Qrupunun
Rusiyalı həmsədri İqor Popova, amerikalı həmsədri Ceyms Uorlikə, fransalı həmsədri Pier Andreuya və
Avropa Parlamentinə göndərilib.
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatını pisləyən bəyanatda deyilir: ”Azərbaycanın dinc əhalisinə
və mülki obyektlərinə yönəlmiş artilleriya zərbələri sübut edir ki, Ermənistan dövləti təcavüzkar siyasəti ilə
beynəlxalq hüquq normalarına riayət etməyərək, beynəlxalq humanitar hüququn və insan haqlarının, xüsusilə
1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqlarına dair və İnsan
hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda davam edir.
Bəyanat müəllifləri dünyanın aparıcı, sivil, sülhpərvər dövlətlərini, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa
Birliyini dinc sakinlərin, qocaların, qadınların, körpə uşaqların qətlə yetirilməməsi üçün nəhayət ki,
biganəlikdən əl çəkməyə, təcavüzkar Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlardan silahlı qüvvələrini çəkməyə
məcbur edilməsi üçün qəti addımlar atmağa çağırır: ”Regionda sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın təmin
olunmasının yeganə yolu status-kvonun dəyişdirilməsi, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır” deyə bəyanatda bildirilir.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi, “AzerRos” azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyəti və
Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Birliyi Alxanlı hadisələri ilə əlaqədar Rusya, Ukrayna, Moldova və
Ukraynanın kütləvi informasiya vasitəlrində Alxanlı hadisəsi ilə bağlı çıxışlar etməyi də planlaşdırır.
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"Borçalı İrəli" İctimai Birliyi ermənilərin Dağlıq Qarabağdakı təxribatlarını pisləyir
“Borçalı” İctimai Birliyi işğalçı Ermənistan ordusunun iyulun 4-də Füzuli rayonu ərazisində törətdiyi
təxribat və qanlı cinayətlərlə əlaqədar bəyanat yayıb.
Bəyanatda deyilir: “Borçalı” İB işğalçı Ermənistan ordusunun 2017-ci il iyulun 4-də cəbhə xəttində
yaratdıqları təxribatı zamanı mülki əhalinin həlak olmasını qətiyyətlə pisləyir, bunu Ermənistanın Azərbaycan
ərazilərinin işğalının davam etdirmək, sülh siyasətinə, eləcə də, Cənubi Qafqazda sülhü və sabitliyi təhlükə
altına salmaq cəhdi kimi qəbul edir və bu addıma qəti etirazını bildirir.
İyulun 4-də ermənilərin cəbhə xəttində törətdiyi təxribatın bir daha gürcü ictimaiyyətinə çatdırıldığı
bəyanatda bildirilir ki, cəbhədə baş vermiş qanlı təxribata görə bütün məsuliyyət Ermənistanın hərbi və işğalçı
siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.
Daha sonra bəyanatda qeyd olunur ki, XXI əsr 2017-ci ilin bəşər tarixinin qloballaşan bir dövründə iki
yaşlı uşağın və mülki şəxslərin öldürüldüyünü gördüyümüzdə ikinci dəfə Xocalı soyqırımını yaşamış olduq:
“ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri, bu quruma üzv olan ölkələr, eləcə də, vasitəçilik missiyasını
daşıyanlar bu məsələyə kəskin münasibət bildirməlidirlər. AŞPA və beynəlxalq qurumlarda insan hüquq və
azadlıqları, uşaq hüquqlarının, eləcə də demokratiya və söz azadlığının müdafiəsinə qalxanlar, erməni
qəsbkarlarının törətdiyi vəhşiliyə, iki yaşılı uşağın və mülki şəxslərin qətlə yetirilməsinə yenə də laqeyd
yanaşırlar. Bu cür ikili siyasətin nəticəsidir ki, ermənilərin Qarabağ müharibəsində dinc insanlara, xüsusilə
uşaqlara qarşı törətdiyi vəhşiliklər atəşkəs dövründə də davam edir. Cəbhəyanı ərazilərdə yaşayan insanların,
xüsusilə körpə uşaqların həyatı üçün ciddi təhlükə yaranır, bəzi hallarda isə onlar həlak olurlar”.
Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı gənclər işğalçı Ermənistanı atəşkəs rejimini pozmamağa və işğal
etdikləri Azərbaycan torpaqlarını qeyri şərtsiz azad etməyi tələb edir və beynəlxalq ictimaiyyətə də bizim
tələbimizi dəstəkləməyə dəvət edirlər: “Biz Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlı gənclər hər zaman dünyada və
regiondakı işğalçılığı qınayır Azərbaycanın işğal edilmiş 20 faiz torpaqlarının sülh yolu ilə azad olunacağı
günü gözləyirik”.
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Misir parlamentinin deputatı Ermənistanın dinc azərbaycanlı əhaliyə qarşı törətdiyi
cinayəti kəskin pisləyib
Misir parlamentinin deputatı, xarici əlaqələr komissiyasının üzvü, professor Amna Məhəmməd
Nusseir Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin mülki əhalisini
atəşə tutması nəticəsində Sahibə Quliyevanın və nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olmaları ilə
bağlı AZƏRTAC-a müsahibəsində insanlığa zidd olan bu hadisəni kəskin şəkildə pisləyib.
Deputat deyib ki, bu ağlasığmaz və dəhşətli hadisə insanlığa qarşı törədilən cinayətdir. Dünya
ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu cinayət sərt şəkildə qınanmalıdır, bu vəhşiliyə dərhal
mənəvi və hüquqi qiymət verilməlidir. Azərbaycanın ədalətli və sülhsevər mövqeyinə dəstək verilməlidir, bu
cür təxribatlara son qoyulmalıdır.
Misirli deputat, həmçinin mülki vətəndaşların, xüsusilə də uşaqların amansızcasına Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən qətlə yetirilməsinin vandalizm olduğunu və beynəlxalq hüquq normalarının ciddi şəkildə
pozulduğunu vurğulayıb.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə danışan Amna Məhəmməd Nusseir
Azərbaycanın suveren ərazisinin 20 faizinin Ermənistan tərəfindən işğal edilməsinin və etnik təmizləməyə
məruz qoyulmasının müasir tarixin ən qara səhifələrindən biri kimi səciyyələndirib. O, bu ədalətsizliyin yüz
minlərlə azərbaycanlı məcburi köçkünün məşəqqətinə səbəb olmaqda davam etdiyini ürəkağrısı ilə vurğulayıb.
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvlərindən 2012-2017-ci illərdə Bolqarıstan Respublikasının
Prezidenti Rosen Plevnelievdən 1997-2002-ci illərdə Albaniya Respublikasının Prezidenti Recep
Meydanidən 2007-2011-ci illərdə Latviya Respublikasının
Prezidenti Valdis Zatlersdən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident,
Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində atəşkəsin növbəti dəfə pozulması və günahsız insanların,
xüsusən də körpə qızın qətlə yetirilməsi və mülki əhaliyə dəyən ziyan bizi hədsiz dərəcədə kədərləndirdi.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi adından Sizə dərin hüznlə başsağlığı verir və həmçinin cəbhə
bölgəsində vəziyyətin gərginləşməsindən dərin narahatlığımızı bildiririk. Ermənistanın 1994-cü ildə əldə
olunmuş atəşkəs rejimini tez-tez pozması azərbaycanlı uşaqlar da daxil olmaqla mülki əhalinin ölümünə səbəb
olur. Ermənistan ordusunun azərbaycanlı mülki əhaliyə və obyektlərə qarşı bu hücumları beynəlxalq
humanitar hüququn və insan haqlarının ciddi şəkildə pozulması deməkdir.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təcrübəli və peşəkar üzvləri kimi münaqişənin davamlı sülh
və dialoq yolu ilə həlli məsələsində Sizə dəstək olmağa hazırıq.
Cənab Prezident, xahiş edirik başsağlığı diləyimizlə bərabər, ən yüksək ehtiramımızı qəbul edin.
Hörmətlə, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri:
Rosen Plevneliev,
2012-2017-ci illərdə Bolqarıstan Respublikasının Prezidenti
Recep Meydani,
1997-2002-ci illərdə Albaniya Respublikasının Prezidenti
Valdis Zatlers,
2007-2011-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti
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2000-2010-cu illərdə Xorvatiya Respublikasının Prezidenti, Xorvatiya-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin sədri Stepan Mesiçdən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident.
İcazə verin, Azərbaycan Respublikasının Dağlıq Qarabağ bölgəsində hərbi vəziyyətin kəşkinləşməsi
ilə bağlı dərin narahatlığımı ifadə edim.
Münaqişə zonasında mülki şəxslərin – iki yaşlı Zəhranın və onun nənəsinin həlak olması xəbəri ilə
bağlı Sizə dərin hüznlə başsağlığı verirəm.
Tezliklə atəşkəs rejiminin bərpa olunmasına, həlli uzanmış bu münaqişənin beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə, xüsusilə ərazi bütövlüyü, sərhədlərin toxunulmazlığı çərçivəsində və BMT
Təhlükəsizlik Şurasının müvafiq qətnamələrinin qeyd-şərtsiz yerinə yetirilməsinə uyğun olaraq həllinə ümid
edirəm.
Hörmətlə,
Stepan Mesiç
2000-2010-cu illərdə Xorvatiya Respublikasının Prezidenti,
Xorvatiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü, İsrailin keçmiş Prezidenti və parlamentin sabiq spikeri
Dalia İtzikdən
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Hörmətli cənab Prezident.
Bu kədərli günlərdə Sizə dəstəyimizi bildirməyi və ölkələrimiz arasındakı möhkəm dostluğu
vurğulamağı vacib hesab etdim.
Zati-aliləri, icazə verin son günlərdə həyatlarını itirənlərlə bağlı başsağlığımı çatdırım və
yaralananların tezliklə şəfa tapmalarını diləyim.
Təəssüf ki, mənim xalqım da münaqişə və itkilərin ağrısını yaxşı bilir. Bu illər ərzində xalqlarımız
əsgərlərinin və mülki əhalisinin canı və qanı bahasına əsas problemlərin öhdəsindən gəlməyi öyrənib.
İndi, Sizin gözəl ölkəniz yeni çağırışla üzləşməyə məruz qalır. Lakin təcrübəmiz bizə inamlı olmağı və
heç vaxt qorxmamağı öyrədib. Heç şübhəm yoxdur ki, Siz güclü rəhbərliyiniz və zəkanızla xalqınızı daha uzun
illər hər kəs üçün sülh və rifah təmin edəcək doğru yolla irəli aparacaqsınız.
İcazə verin, dostlarınız kimi Sizə bir daha həqiqi dəstəyimizi və fikirlərimizi bildirim. Hər zaman Sizə
kömək etməyə hazıram.
Hörmətlə,
Dalia İtzik
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü,
İsrailin keçmiş Prezidenti və parlamentin sabiq spikeri
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Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Konqresi bəyanat yayıb
Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Konqresi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərin - Quliyeva Sahibə İdris qızının, onun nəvəsi 2 yaşlı
Quliyeva Zəhra Elnur qızının həlak olması, Quliyeva Sərvinaz İltifat qızının isə yaralanması faktı ilə
bağlı bəyanat yayıb.
Bəyanat BMT, ATƏT, AŞPA, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə, ATƏT-in Minsk Qrupunun
Rusiyalı həmsədri İqor Popova, amerikalı həmsədri Ceyms Uorlikə, fransalı həmsədri Pier Andreuya və
Avropa Parlamentinə göndərilib.
Bəyanatda Ermənistan ordusunun növbəti təxribatının Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən
narahatçlılığa səbəb olduğu bildirilib.
Bəyanatda deyilir: ”Azərbaycanın dinc əhalisinə və mülki obyektlərinə yönəlmiş artilleriya zərbələri
sübut edir ki, Ermənistan dövləti təcavüzkar siyasəti ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət
etməyərək, beynəlxalq humanitar hüququn və insan haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və
ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqlarına dair və İnsan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental
azadlıqlara dair Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda davam edir.
Qeyd olunub ki, dünyanın aparıcı, sülhpərvər dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, BMT, ATƏT, Avropa
Şurası, Avropa Birliyi dinc sakinlərin, qocaların, qadınların, körpə uşaqların qətlə yetirilməməsi üçün
təcavüzkar Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlardan silahlı qüvvələrini çəkməyə məcbur edilməsi üçün qəti
addımlar atmalıdır. ”Regionda sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın təmin olunmasının yeganə yolu statuskvonun dəyişdirilməsi, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır” - deyə bəyanatın sonunda
bildirilir.
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Avstraliya Azərbaycanlıları Xarici İşlər nazirinə müraciət ünvanlayıb
Avstraliyada fəaliyyət göstərən Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyası Ermənistan ordusunun
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslər Sahibə Quliyevanın
və nəvəsi 2 yaşlı Zəhranın həlak olması, Sərvinaz Quliyevanın isə yaralanması faktları ilə bağlı Avstraliyanın
Xarici İşlər naziri xanım Culi Bişopa müraciət ünvanlayıb.
Müraciətdə bildirilir ki, bu faciə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında saxlanılmasının region üçün nə
qədər ciddi təhlükə olduğunu, eyni zamanda, Ermənistan dövlətinin terrorçu və işğalçı mahiyyətini bir daha
ortaya qoyur.
“Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc əhalisinə və mülki obyektlərinə yönəlmiş
artilleriya zərbələri sübut edir ki, Ermənistan dövləti təcavüzkar siyasəti ilə beynəlxalq hüquq normalarını,
beynəlxalq humanitar hüququ və insan haqlarını, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyalarını və ona 1 saylı
Əlavəni, həmçinin uşaqların hüquqlarına dair və insan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair
Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda davam edir” –deyə müraciətdə bildirilir.
Müraciətdə diqqətə çatdırılıb ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən dünya ictimaiyyəti bu faciəyə
biganə qalmamalı, beynəlxalq hüququn tələblərinə uyğun olaraq təcavüzkar Ermənistana qarşı sərt tədbirlər
görməlidir.
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Ermənilərin təxtribatı ilə əlaqədar Vaşinqton və Nyu Yorkda etiraz aksiyaları keçiriləcək
Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan soydaşlarımız İyulun 4-də Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərində qanunsuz yerləşdirilən Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin dinc sakinlərin həlak olması və
yaralanması ilə nəticələnən təxribatına etiraz olaraq Vaşinqton və Nyu York şəhərlərində aksiyalar keçirəcək.
ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsinin təşkilatçılığı ilə bu gün Vaşniqtonda, Ermənistanın ABŞ-dakı
Səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriləcək. Ermənistan ordusunun hücumunu və günahsız vətəndaşlara
qarşı zorakı hərəkətləri pisləyən təşkilat bütün soydaşlarımızı etiraz aksiyasına qoşulmağa çağırıb.
Bu gün həmçinin, Nyu Yorkda, BMT-nin qarşısında da azərbaycanlıların etiraz mitinqi keçiriləcək.
Aksiyada Amerika Azərbaycan Nyu York Assosiasiyası, Azərbaycan Qadınlar Assosiasiyası və digər
təşkilatların nümayəndələri, eləcə də digər soydaşlarımız iştirak edəcək.
Hər iki aksiyada Ermənistan ordusunun vəhşiliyini göstərən plakat və banerlərdən istifadə olunacaq,
Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlayan Ermənistan dövlətinin təcavüzkarlıq siyasətinə etiraz ifadə edən
şüarlar səsləndiriləcək. Aksiya iştirakçıları təcavüzkar Ermənistana qarşı sərt sanksiyaların tətbiqi üçün
beynəlxalq təşkilatlara müraciət etməyi planlaşdırırlar.
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Almaniyanın Hannover şəhərində erməni təxribatına qarşı aksiya keçiriləcək
Almaniyanın Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin
təşəbbüsü ilə sabah saat 16:00-dən 18:00-dək Hannover şəhərində erməni terroruna qarşı etiraz aksiyası
keçiriləcək.
Cəmiyyət Hannoverdə, eləcə də yaxın şəhərlərdə yaşayan soydaşlarımızdan Azərbaycanın haqq
səsinin dünyaya duyurmaq üçün aksiyaya qoşulmağa və fəallıq nümayiş etdirməyə çağırıb: “Ermənistan
Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törətdiyi vəhşilik, insanlığa sığmayan bir faciə,
hamımızı çox təsirləndirdi, ürəyimizdə silinməz yaralar buraxdı. Bütün dünya üzrə fəaliyyət göstərən çoxsaylı
Azərbaycan diaspor təşkilatları kimi AFR-in Aşağı Saksoniya vilayətindəki Azərbaycan diasporu da baş
vermiş son hadisələrlə bağlı etiraz aksiyası keçirməyə qərar verib. Xahiş edirik hamımız bir nəfər kimi bu
akisyada iştirak edək, öz etiraz səsimizi ucaldaq və alman ictimaiyyətinə çatdıraq! Hamılıqla mitinqə! Biz Səni
də gözləyirik! Güc birlikdədir!”
Etiraz aksiyasında “Sarkisyan uşaq qatilidir”, “Terrora, təcavüzə dur deyirik”, “Uşaq ölümlərinə son”,
“Azərbaycan ərazilərini işğalçı ordu tərk etməlidir” kimi şüarlar səsləndiriləcək, Ermənistanın işğalçılıq və
soyqırımı siyasəti, təcavüzkar ölkənin hərbçilərinin mülki şəxsləri atəşə tutması və dinc əhalinin erməni
gülləsindən həyatını itirməsi barədə hadisə dünya birliyinin diqqətinə çatdırılacaq.
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Türkiyə QHT-ləri Ermənistanın təxribatını pisləyən birgə bəyanat yayıb
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) təşəbbüsü ilə Türkiyədə fəaliyyət göstərən
qeyri hökumət təşkilatları 2017-ci il iyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Füzuli
rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslər Sahibə Quliyevanın və nəvəsi 2 yaşlı
Zəhranın həlak olması ilə bağlı bəyanat qəbul edib.
Bəyanat insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlara göndərilib. Sənəddə
bildirilir ki, Ermənistan Azərbaycan ərazisinin beşdə birini işğal edən, Xocalı soyqırmı da daxil olmaqla
dəfələrə soyqırımı törətmiş əliqanlı bir dövlətdir, günahsız, müdafiəsiz, mülkü şəxsləri öldürməyi adət edib.
Qeyd olunub ki, Ermənistan dövləti işğal etdikləri topraqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmayınca bölgədə sülh və
sabitlyin bərqərar olması mümkün olmayacaq.
Bəyanatda ikili standartlı siyasət yürüdən dövlətlərin Ermənistana havadarlıq etməsi pislənilib,
dünyanın sivil, sülhpərvər dövlətlərindən baş vermiş bu faciəyə ədalətli qiymət verməsi tələb olunub.
Qətnaməni Türkiyənin 40- yaxın QHT-si imzalayıb.
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Azərbaycanlı gənclər Ermənistanın Gürcüstandakı səfirliyinin qarşısında etiraz aksiyası keçirib
Gürcüstanın ali təhsil ocaqlarında oxuyan bir qrup tələbə və fəal gənclər Ermənsitan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində törətdiyi təxribatlar, xüsusilə də Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində dinc insanların - qadın və uşağın öldürülməsinə etiraz olaraq aksiya
keçiriblər.
Azərbaycanlı tələbə-gənclər metronun Marcanaşvili stansiyasının qarşısından Ermənistanın Tbilisidəki
səfirliyinə qədər yürüş ediblər. Onlar "Qafqazda sülh olsun!", "Ermənistan, işğalçılıq siyasətinə son qoy!",
"Azərbaycanın və Gürcüstanın torpaqları azad edilsin!", "Reginda sülh, dünyada sülh!" şüarları səsləndiriblər.
Azərbaycanlı tələbələrin hazırladıqığı etiraz bəyanatı Ermənistan səfirliyinə təqdim olunub.
Sonra aksiya ATƏT-in Tbilisidəki regional ofisinin qarşısında davam edib. Gənclər, numayəndəliyə də
etiraz bəyanatı təqdim ediblər.
Aksiyada iştirak edən Lali Natidze bildirib ki, gürcü ictimaiyyəti də bu cür vəhşiliklərə biganə qala
bilmir: "Ona gorə də gürcülər də bu aksiyaya qoşulub və azərbaycanlıların haqq səsini müdafiə edirlər".
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Brüsseldə Ermənistan Səfirliyi qarşısında yürüş keçirəcək
İyulun 14-də Brüssel şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən Ermənistan Silahlı
Qüvvələrinin növbəti təxribatına etiraz əlaməti olaraq yürüş keçiriləcək. Yürüşün keçirilməsində məqsəd
Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin dinc sakinlərinin
atəşə tutulması, Sahibə Quliyevanın və iki yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olması ilə bağlı yerli
ictimaiyyəti məlumatlandırmaq və dünya birliyini Ermənistan dövlətinin Azərbaycanın işğal olunmuş
torpaqlarında özbaşınalığına son qoymağa çağırmaqdır.
Yürüş “Lüksemburq sarayı”ndan başlayaraq, Ermənistanın Brüsseldəki səfirliyinə qədər davam
edəcək. Yürüşdə Ermənistan ordusunun vəhşiliyini göstərən plakatlardan istifadə olunacaq, Azərbaycan
ərazilərini işğal altında saxlayan Ermənistan dövlətinin təcavüzkarlıq siyasətinə etiraz ifadə edən şüarlar
səsləndiriləcək. Yürüşün keçirilməsi üçün Brüssel şəhərinin merinə, Brüssel polisinə məlumat verilib.
Qeyd edək ki, artıq Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) tərəfindən Avropa İnstitutlarına,
beynəlxalq təşkilatlara, Ermənistanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə etiraz məktubları
ünvanlanıb, bəyanatlar göndərilib.
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Gürcü saytları erməni təxribatından yazıb
Gürcüstanın newpress.ge və nsp.ge saytları Ermənistan ordusunun iyulun 4-də Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndində törətdiyi təxribat və qanlı cinayətlərlə əlaqədar xəbərlər yayıb.
“Borçalı irəli” İctimai Birliyi tərəfindən həmin saytların redaksiyasına göndərilən materiallarda
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin mülki əhalisinin və mülki
obyektlərinin hədəflənmiş şəkildə və qəsdən 80 və 102 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı
qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə və onun nəvəsi 2 yaşlı
Quliyeva Zəhra həlak olması bildirilir. Qeyd olunur ki, digər mülki şəxs 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva
Sərvinaz yaralanıb və mülki obyektlərə zərər yetirilib.
Materiallarda Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mövqeyi əksini tapıb. Qeyd olunur ki, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin bu təxribatı nəticəsində yaşlı qadın və onun 2 yaşlı nəvəsinin öldürülməsi, digər mülki
şəxsin yaralanması və mülki obyektlərə ziyan vurulması vandalizm aktı olaraq Ermənistan dövlətinin terrorçu
mahiyyətini bir daha sübut edir.
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Türkiyənin Mərmərə Vəqfi Ermənistan ordusunun Azərbaycanın dinc sakinlərini qətlə yetirməsi ilə
bağlı bəyanat yayıb
Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfi Ermənistan silahlı qüvvələrinin
iyulun 4-də Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin sakinləri 2 yaşlı Zəhra Quliyevanı və nənəsini
vəhşicəsinə qətlə yetirməsi ilə bağlı etiraz bəyanatı yayıb.
“Ermənistan ordusunun mülki insanları qətlə yetirməsi insanlıq əleyhinə cinayətidir” sərlövhəsi ilə
ölkə KİV-lərinə yayılan bəyanatın mətni Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin rəsmi
saytında da yer alıb.
Bəyanatda qeyd olunur ki, “Ermənistanın təcavüzkar ordusunun Azərbaycanın dinc sakinlərini qətlə
yetirməsi və mülki obyektlərinin dağıdılması ilk dəfə deyil. Bütün türk dünyası bu cinayəti unutmamalıdır”.
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Qırğızıstandakı Azərbaycan diaspor təşkilatları beynəlxalq təşkilatlara müraciət ünvanlayıb
Bişkekdə fəaliyyət göstərən Türkdilli Dövlətlərin Siyasətinə Dəstək Fondu və "Xəzər" İssık Kul
Azərbaycanlıları İctimai Birliyi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törətdiyi
təxribat ilə əlaqədar keçirdiyi tədbirdə beynəlxalq təşkilatlara və dünyanın aparıcı dövlətlərinin liderlərinə
müraciət ünvanlayıblar.
Müraciətdə bildirilib ki, Ermənistan Silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunan Azərbaycan torpaqlarının
azad olunması ilə bağlı BMT-nin 4 qətnaməsinin qəbul olunmasına baxmayaraq, Ermənistanın işğalçı siyasəti
bu gün də davam etməkdədir. "Ermənistan hərbi-siyasi rəhbərliyi mülki əhalini, o cümlədən uşaqları hədəfə
alaraq bölgədə gərginliyin daha da artırılmasına yönəlmiş təxribat xarakterli fəaliyyətlərini davam etdirir.”deyə müraciətdə qeyd olunub.
Müraciət müəllifləri Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törətdiyi
təxribatı qətiyyətlə pisləyərək və beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən BMT-ni, Avropa İttifaqını, Avropa
Şurasını, ATƏT-in Minsk qrupunu, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatını və dünyanın aparıcı dövlətlərinin liderlərini
mülki şəxsləri, məsum körpələri, qadın və qocaları hədəf seçən bu terror və vandalizm cinayətini törədənlərin
tezliklə cəzalandırılması istiqamətində səylərini birləşdirməyə çağırıblar.
Müraciətdə həmçinin bildirilib: “Ötən ilin aprel ayında təmas xəttində baş verən təxribatlar zamanı Ali
Baş Komandan Prezident İlham Əliyevin ətrafında sıx birləşmiş Azərbaycan xalqının ordu və dövlətlə
birliyini, qalibiyyət əzmini, haqq-ədalətin bərpası, Vətən torpağı uğrunda hər an şəhid olmağa hazır olduğunu
bütün dünya gördü. Biz indi də Ali Baş komandan Prezident İlham Əliyevin yanındayıq, istənilən vaxt əlimizə
silah alıb qisas almağa, işğal altındakı torpaqlarımızı azad etməyə hazırıq.”
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"News From Israel" portalında Ermənistanın növbəti təxribatı ilə bağlı ekspert Arye Qutun
müsahibəsi yayımlanıb
İsrailin "Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr" qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq
münasibətlər sahəsində ekspert Arye Qut Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatı ilə bağlı "News
From İsrael" portalına müsahibə verib.
A.Qut müsahibəsində bildirib ki, iyulun 4-də Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində baş
vermiş dəhşətli insanlıq faciəsindən sonra təmas xəttindəki məsuliyyət bütünlüklə Serj Sarkisyanın cinayətkar
rejiminin üzərinə düşür. Ermənistanın mövcud cinayətkar klanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsində status-kvonun saxlanmasında maraqlıdır.
“Cəbhə bölgəsində baş verən son hadisələr bir daha onu göstərir ki, işğalçı ölkə Ermənistan sülhün
əldə edilməsində maraqlı deyil. Antiazərbaycançılıq, antisemitizm, şovinizm, millətçilik Ermənistan
siyasətinin tərkib hissəsidir. Belə olan halda, sülhdən danışmaq mümkün deyil. Sarkisyan və onun rüşvətxor,
separatçılardan ibarət dəstəsi Azərbaycan torpaqlarını işğalını davam etdirməklə öz hakimiyyətlərini qoruyub
saxlamağa çalışırlar”, - deyə israilli ekspert qeyd edib.
A.Qut bildirib ki, 18 aylıq Zəhra Quliyeva və onun nənəsi müasir erməni terrorçuluğunun və
faşizminin qurbanları olub. Bu, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tarixində Ermənistan tərəfindən qadın və
körpələrin qətlə yetirilməsi ilə bağlı ilk fakt deyil. Xocalı faciəsi hamıya yaxşı məlumdur”, -deyə bildirib.
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İzmir Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi mətbuat açıqlaması yayıb
İzmir Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi Ermənistan ordusunun Azərbaycanın yaşayış
məntəqələrini atəşə tutması, mülki şəxslərin öldürülməsi ilə bağlı mətbuat açıqlaması verib.
Açıqlamada Ermənistan dövlətinin Xocalı faciəsi da daxil olmaqla bir çox qanlı təxribatlar törətdiyini
qeyd edib və bildirib ki, bu faciə Ermənistan hakimiyyətinin terrorçu mahiyyətini ortaya qoyur. Mətbuat
açıqlamasında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iyulun 4-ü Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı
kəndinin 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutması
nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızının və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur
qızının qətlə yetirilməsi qəti şəkildə pislənib, Ermənistan dövlətinin yürütdüyü işğalçılıq siyasətinin regionda
sabitliyə mənfi təsir etdiyi vurğulanıb.
İzmir Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi dünya dövlətlərini, beynəlxalq təşkilatları
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə sərt reaksiya verməyə çağırıb.
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Niderlandda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları beynəlxalq qurumlara etiraz
məktubları göndərib
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən “Ana Vətən” Avropa Azəbaycanlı Qadınlar Birliyi və “Odlar
yurdu” Cəmiyyəti Azərbaycan torpaqlarını işğal etmiş Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatını
pisləyən bəyanat yayıblar.
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı
qumbaraatanlardan atəşə tutulması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il
təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızı qətlə yetirilməsini pisləyən etiraz bəyanatları insan hüquqlarının
müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq təşkilatlara ünvanlanıb.
Bəyanatda bu faciənin Azərbaycan torpaqlarının işğal altında saxlanılmasının region üçün nə qədər
ciddi təhlükə olması, eyni zamanda Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha açması vurğulanır.
Niderlanndakı soydaşlarımız dünya ictimaiyyətini atəşkəs dövründə baş verən təxribatlara, hücumlara və dinc
əhalinin qətlə yetirilməsinə lazımi reaksiya verməyə, bütün bu ədalətsizliklərə biganə qalmamağa çağırıb.
Etiraz məktubunda, həmçinin, 1992-ci ildə baş verən Xocalı soyqırımının birbaşa icraçısı olan
Ermənistanın indiki prezidenti Sarkisyanın Azərbaycan xalqına qarşı dünyanın gözləri qarşısında eyni
soyqırımı siyasətini davam etdirdiyi diqqətə çatdırılır. Müraciətin sonunda qeyd olunur ki, bu hadisənin baş
verməsi bir daha Ermənistan bölgədə sabitlik və əmin-amanlığa ciddi təhlükə və münaqişənin dinc yolla
nizamlanması proseslərinə maneə olduğunu göstərir.
Bəyanat BMT-yə, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə, Avropa Parlamentinə, Avropada
Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına, Avropa Şurası Parlament Assambleyasına göndərilib.
07 iyul 2017
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Acariyadakı Gürcüstan-Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatlarını
qətiyyətlə pisləyir
Azərbaycanın Batumidəki baş konsulluğundan AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Acariyada yaşayan
azərbaycanlılar Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində
mülki şəxslərin öldürülməsindən ciddi narahatdırlar.
Acarıstan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən Gürcüstan-Azərbaycan Xeyriyyə Cəmiyyəti
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərin
öldürülməsi faktı ilə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda Ermənistan ordusunun növbəti təxribatının Gürcüstanın
qərbində, Acarıstan Muxtar Respublikasında yaşayan azərbaycanlıların narahatlığına səbəb olduğu bildirilir.
Bəyanatda deyilir: “Azərbaycanın dinc əhalisinə və mülki obyektlərinə yönələn artilleriya zərbələri
sübut edir ki, Ermənistan dövləti təcavüzkar siyasəti ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət
etmir. Əksinə, beynəlxalq humanitar hüququn və insan haqlarının, xüsusilə BMT-nin, 1949-cu il Cenevrə
konvensiyalarının, həmçinin uşaqların hüquqlarına dair və insan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental
azadlıqlara dair Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda davam edir”.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Acariyada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan dövlətinin, Ali Baş
Komandan, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi xarici siyasəti dəstəkləyir və daim tarixi Vətənləri
Azərbaycanla bir yerdədirlər.
Bəyanat gürcü mətbuatında da geniş işıqlandırlıb. “Adjara” PS qəzeti məlum hadisələrlə bağlı
məlumat dərc edib.
07 iyul 2017
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Münhendə etiraz aksiyası keçirilib
İyulun 7-də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti
təxribatına etiraz olaraq, Almaniyanın Münhen şəhərində etiraz aksiyası keçirilib.
Aksiyadan öncə azərbaycanlı və türk icmasının nümayəndələri Münhenin mərkəzi məscidində Qafqaz
Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Şeyxülislam Allahşükür Paşazadənin çağırışına uyğun olaraq cümə
namazı zamanı 4 iyul erməni təxribatı qurbanlarının - qətlə yetirilmiş dinc Füzuli sakinlərinin xatirələrini yad
edib, onların şəninə Quran oxuyub, ruhları üçün dualar ediblər.
Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi və Bavariya Türk Dərnəkləri Federasiyası birgə
təşkilatçılığı ilə şəhərin mərkəzində keçirilmiş etiraz aksiyasında Ermənistanın işğalçılıq və soyqırımı siyasəti,
təcavüzkar ölkənin hərbçilərinin mülki şəxsləri atəşə tutması və dinc əhalinin erməni gülləsindən həyatını
itirməsi barədə hadisə dünya birliyinin diqqətinə çatdırılıb. Aksiyada çıxış edən Münhen Azərbaycanlıları
Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Səttar Kərimov və Bavariya Türk Dərnəkləri Federasiyasının sədri Mahir
Zeytinoğlu dünya dövlətlərini, beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə sərt reaksiya
verməyə çağırıblar. Qeyd edək ki, aksiya Almaniyada nəşr olunan türkdilli qəzetlər tərəfindən də geniş
işıqlandırılıb.
Aksiyanın sonunda Münhen şəhərinin azərbaycanlı və türk icması adında beynəlxalq təşkilatlara
ünvanlanmış müraciət qəbul olunub. Müraciətdə dünya birliyindən Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son
qoyulması üçün qəti tədbirlər görülməsi tələb edlib, beynəlxalq ictimaiyyətin baş verənlərə laqeyd qalmasının
Ermənistanın daha ağır cinayətlər törətməsinə səbəb olacağından narahatlıq ifadə olunub.
07 iyul 2017
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Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib
İyulun 7-də Ermənistanın Vaşinqtondakı səfirliyi qarşısında ABŞ Azərbaycanlıları Şəbəkəsi tərəfindən
təşkil olunan etiraz aksiyası keçirilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki Azərbaycan mülki şəxsini öldürməsi
və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda təcavüzü davam etdirməsi ilə bağlı keçirilən aksiyada Vaşinqton
və şəhərətrafında yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri iştirak ediblər.
Etirazçılar əllərində tutduqları lövhələrdə Füzulinin Alxanlı kənd sakinləri 50 yaşlı Sahibə
Allahverdiyeva və onun 2 yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın qətlə yetirilməsi, Ermənistanın təcavüzü və
Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə qarşı törədilən etnik təmizləmə ilə bağlı faktlar təqdim edilib. Bannerlərdə,
həmçinin dünya ictimaiyyətinə İrəvanın işğalçı siyasətinin tanınması və Ermənistan ordusunun Azərbaycanın
işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasının tələb edilməsi çağırışları əks olunub. Lövhələrdə Xocalı
soyqırımının əsas günahkarlarının, o cümlədən Ermənistanın hazırkı prezidenti Serj Sarkisyanın, sabiq
prezident Robert Köçəryanın, hazırkı müdafiə naziri Seyran Oqanyanın və beynəlxalq terrorçu Monte
Melkonyanın fotoları nümayiş etdirilib. İştirakçılar BMT Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsi, AŞPA, BMT
Baş Assambleyası və digər beynəlxalq təşkilatların qəbul etdiyi sənədlər barədə məlumatlar veriblər.
Aksiyada “Zəhraya ədalət!”, “Sahibəyə ədalət!”, “Dinc sakinlərin öldürülməsinə görə sizə ar olsun!”,
“Ermənistan, Azərbaycandan rədd ol!”, “Evlərimizi qaytarın!”, “Ermənistan, bizim Qarabağdan rədd ol!”,
“Qarabağı işğal etdiyinizə peşman olacaqsınız!”, “Erməni terrorunu qınayın!”, “Biz Xocalını, Malıbəylini,
Quşçuları, Qaradağlını unutmadıq!”, “Xocalı qətliamı təkrar olunmamalıdır!”, “Ermənistan etnik təmizləmədə
günahkardır!”, “Uşaq qatilləri!”, “Ermənistan vassal dövlətdir!”, “Xankəndindəki oyuncaq hökumət rədd
olsun!”, “Konqresdən pul dilənməyiniz bəsdir!”, “Azərbaycan torpaqlarından əlinizi çəkin!” və digər şüarlar
səsləndirilib.
İştirakçılar Ermənistan hökumətindən Azərbaycanda torpaqlarından çıxmağı və Azərbaycan kəndlərini
atəşə tutmağı dayandırmağı, qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşmağı, girovları dərhal azad
etməyi və məcburi köçkünlərin doğma evlərinə qayıtması üçün şərait yaratmağı tələb ediblər.
Xatırladaq ki, iyulun 4-də Ermənistan tərəfinin təxribatı nəticəsində Füzuli rayon Alxanlı kənd
sakinləri 1966-cı il təvəllüdlü Allahverdiyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur
qızı həlak olublar. Atəş nəticəsində qəlpə yarası alan 1965-ci il təvəllüdlü Quliyeva Səlminaz İltifat qızı
xəstəxanaya yerləşdirilib.
Vaşinqton, 8 iyul, AZƏRTAC
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İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi yürüş keçirib
Türkiyədə fəaliyyət göstərə İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi üzvləri
Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonun Alxanlı kəndində törətdiyi hərbi təxribatla
əlaqədar Zeynəbiyə məscidinin qarşısında toplaşaraq Yəhya Kamal Mərkəzinə doğru yürüş ediblər. Nümayiş
iştirakçıları səsləndirdikləri şüarlarda Ermənistan ordusunun Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin 82 və 120
millimetrlik minaatanlardan və dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü
Quliyeva Sahibə İdris qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızının qətlə yetirilməsini kəskin
şəkildə etiraz ediblər.
İSTAD sədri Səfər Qaraqoyunlu çıxışında Ermənistanı və bu qaragüruha dəstək olanları şiddətlə
qınaqdığını bildirib. O qeyd edib ki, daha böyük faciələrin yaşanmaması üçün bu vəziyyətə təcili həll yolu
tapmaq lazımdır.
“Türkiyə hər zaman Azərbaycanın yanındadır. Ermənistan bölgədə sülh və sabitliyin bərqərar olmasını
istəyirsə öz ordusunu qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxarmalıdır”-deyə diaspor sədri bildirib.
Qeyd edək ki, yürüşü Türkiyənin bir çox informasiya vasitələri işıqlandırıb.
08 iyul 2017
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"Yerusəlim Post" qəzetində Ermənistanın növbəti təxribatı ilə bağlı İsrailli ekspert Arye Qutun
məqaləsi dərc edilib
İsrailin "Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr" qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq
münasibətlər sahəsində ekspert Arye Qutun İsrailin “Yerusəlim Post” qəzetində “Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsindəki gərginlik: Azərbaycanlı qız və nənəsi - erməni vəhşiliyinin qurbanı
kimi” adlı məqaləsi dərc edilib.
Məqalədə 4 iyul 2017-ci il tarixində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı
kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərin - Quliyeva Sahibə İdris qızının, onun nəvəsi 2 yaşlı Quliyeva
Zəhra Elnur qızının həlak olması, Quliyeva Sərvinaz İltifat qızının isə yaralanması faktı qeyd edilib.
“Azərbaycanlı körpə və onun yaşlı nənəsinin öldürülməsi bir daha Ermənistanın terrorçu və işğalçılıq
siyasətini açıq şəkildə nümayiş etdirir. Sarkisyanın təcavüzkar siyasətinə bəraət qazandıran çıxışlarından da
bəlli olur ki, o məsuliyyətsizdir və uzaqgörən siyasətçi deyil”-deyə məqalədə qeyd edilib.
İsrailli ekspert Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində vasitəçi rol oynayan ATƏT-in
münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətindəki fəaliyyətinə toxunub, münaqişəylə bağlı BMT TŞ-nin 4
qətnaməsinə Ermənistan tərəfinin əməl etmədiyini vurğulayıb. Məqalədə, həmçinin 2016-cı il aprel ayında
cəbhə xəttində Ermənistan ordusunun təxribatı haqda məlumat verilib və bildirilib ki, Azərbaycan torpaqlarını
işğal altında saxlayan Ermənistan bu cür əməllərlə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət
etmədiyini ortaya qoyur.
“Ermənistan siyasi daairələri münaqişənin həllində maraqlı deyillər. Cəbhə bölgəsində baş vermiş son
qanlı hadisə bir daha onu göstərir ki, status-kvonun dəyişdirilməsi labüddür. Dünya birliyi günahsız insanların
ölümünə göz yummamalıdır. Beynəlxalq birlik Zəhra üçün ədalət tələb etməlidir”-deyə məqalənin sonunda
bildirilir.
08 iyul 2017
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BMT-nin mənzil-qərargahı qarşısında Ermənistan ordusunun iki Azərbaycan mülki şəxsini öldürməsini
pisləyən etiraz aksiyası keçirilib
İyulun 4-də Ermənistanın silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması
nəticəsində Sahibə Allahverdiyeva və onun iki yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olması, həmçinin
Sərvinaz Quliyevanın ağır yaralanması ilə əlaqədar iyulun 7-də BMT-nin mənzil-qərargahı qarşısında etiraz
aksiyası keçirilib. Azərbaycanın BMT yanında Daimi Nümayəndiliyi tərəfindən təşkil edilən aksiyada Nyu
York şəhərində fəaliyyət göstərən "Azerbaijan New York Association", "Azerbaijani American Women
Association of New York" və digər təşkilatların fəalları iştirak ediblər.
Aksiya iştirakçıları Ermənistanın işğalçı ölkə olduğunu əks etdirən, habelə azyaşlı Z.Quliyevanın
cəsədinin mediada yayılmış fotoşəkillərdən ibarət transparantları ətrafda yığılan əcnəbi diplomatlara nümayiş
etdirilib, “Mən Zəhrayam!”, “Zəhraya ədalət!”, “Erməni terrorunu qınayın”, “Ermənistan uşaq qatilidir!”,
“Ermənistan soyqırımı günahkarıdır!” şüarlarını səsləndiriblər. Aksiyada hadisə ilə bağlı əcnəbilərə bukletlər
paylanılıb, ətraflı məlumat verilib, çıxışlar edilib.
Vaşinqton, 8 iyul, AZƏRTAC
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Bornova meydanında Ermənistan ordusunun hərbi təxribatı ilə əlaqədar mətbuat
açıqlaması verilib
İzmir Azərbaycan Mədəniyyət və Həmrəylik Dərnəyi üzvləri İzmirin Bornova meydanına toplaşaraq
Ermənistan ordusunun Azərbaycanın yaşayış məntəqələrini atəşə tutması, mülki şəxslərin öldürülməsi ilə bağlı
mətbuat açıqlaması veriblər.
Təşkilatın rəhbəri Mulazim Paşa çıxışında Ermənistan dövlətinin Xocalı faciəsi də başda olmaqla bir
çox qanlı təxribatlar törətdiyini qeyd edib. O bildirib ki, törətdikləri bu cinayət hadisələri ilə Ermənistan
hakimiyyəti öz terrorist mahiyyətini bir daha nümayiş etdirir.
Açıqlamada Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən iyulun 4-ü Azərbaycanın Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndini atəşə tutulması nəticəsinə bir körpə uşaq olmaqla 2 şəxsin qətlə yetirilməsi qəti şəkildə
pislənilib. Günahsız, müdafəsiz dinc sakinlərin terrorist Ermənistan dövləti tərəfindən qətlə yetirilməsinin
regionda sabitliyin bərqərar olmasına imkan vermədiyi vurğulanıb.
Diaspor sədri dünya birliyini Ermənistan dövlətinin işğalçılıq siyasətinə qarşı sərt reaksiya verməyə
çağırıb.
08 iyul 2017
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Türkiyədən və Azərbaycandan olan tanınmış ziyalılar beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət ünvanlayıblar
Ankarada Türkiyə və Azərbaycandan olan bir qrup ziyalı Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin sakinləri
Allahverdiyeva Sahibə və onun 2 yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhranın erməni hərbçiləri tərəfindən vəhşicəsinə
qətlə yetirilməsi faktı ilə bağlı mətbuat konfransı keçirib.
Yeni Türkiyə Strateji Araşdırmaları Mərkəzində təşkil olunan mətbuat konfransında iştirak edən
tanınmış alimlər və siyasətçilər Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törədilən qanlı hadisə ilə bağlı beynəlxalq
ictimaiyyətə ünvanlanan bəyanat imzalayıblar. Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü,
professor Aygün Əttar media təmsilçilərini ziyalılar adından beynəlxalq ictimaiyyətə ünvanlanan bəyanatın
mətni ilə tanış edib.
Bəyanatda diqqətə çatdırılır ki, Alxanlı kəndində baş vermiş qanlı hadisə ermənilərin Xocalı soyqırımı
da daxil olmaqla, Azərbaycan xalqına qarşı törətdikləri amansız cinayətlərin davamıdır. Bu, Ermənistanın
dövlət səviyyəsində həyata keçirdiyi daha bir terror aktıdır.
Müraciətdə deyilir: “Biz, dünyanın aparıcı, sivil, sülhpərvər dövlətlərini, BMT-ni, Avropa İttifaqını,
Avropa Şurasını və ATƏT-i dinc sakinlərin, qocaların, qadınların, körpə uşaqların qətlə yetirilməməsi üçün,
nəhayət, biganəliyə son qoymağa, təcavüzkar Ermənistanın Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarından silahlı
qüvvələrini çəkməyə məcbur edilməsi üçün qəti addımlar atmağa çağırırıq. Regionda sülhün, sabitliyin, əminamanlığın təmin olunmasının yeganə yolu status-kvonun dəyişdirilməsi, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan
azad olunmasıdır”.
İyulun 20-dək imza üçün açıq olan bəyanatın mətni BMT, Avropa İttifaqı, Avropa Şurası, ATƏT, o
cümlədən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan ölkələrin Türkiyədəki diplomatik nümayəndəliklərinə
göndəriləcək.
İstanbul, 8 iyul, АZƏRTAC
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Azərbaycanlılar Berlində etiraz aksiyası keçirdi
Berlin Azərbaycan Evinin və Azərbaycanlı Tələbələr və Elmi İşçiləri Birliyinin təşkilatçılığı ilə Berlin
şəhərinin Branderburq qapıları meydanında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli rayonun Alxanlı kəndində
törətdiyi hərbi təxribatla əlaqədar piket keçirib.
Aksiyada Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə son qoyulması üçün beynəlxalq ictimaiyyətdən qəti
addımlar atmağı tələb edilib. Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin 82 və 120 millimetrlik minaatanlardan və
dəzgahlı qumbaraatanlardan atəşə tutması nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris qızı və
2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızının qətlə yetirilməsinin insanlıq əleyhinə cinayət olduğunu
vurğulayan soydaşlarımız Ermənistana qarşı sərt sanksiyalar tətbiq edilməsinin zəruriliyini vurğulayıblar.
Aksiya iştirakçıları dünya azərbaycanlılarının torpaqların işğaldan azad olunması üçün Azərbaycan
dövlətinin atdığı bütün addımları dəstəklədiyini ifadə ediblər. Qeyd olunub ki, Azərbaycan torpaqlarının
işğaldan azad olunması regionda davamlı sülhün və sabitliyin təmin olunmasının yeganə yoludur.
Piketin sonunda iştirakçılar adından dünya ictimaiyyətinə ünvanlanmış müraciət qəbul olunub.
08 iyul 2017
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Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların daha bir etiraz aksiyası Hanover şəhərində baş tutub
Almaniyanın Hanover şəhərində azərbaycanlıların Ermənistan silahlı qüvvələrinin cəbhə xəttində
törətdiyi təxribat nəticəsində dinc sakinlərin həlak olması ilə bağlı etiraz mitinqi keçirilib. Aksiyada Hanover
şəhərində yaşayan soydaşlarımız iştirak edib.
Hannover şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti və “Xəzər” Cəmiyyətini birgə
təşkilatçılığı ilə şəhərin mərkəzində baş tutan etiraz mitinqində Ermənistanın işğalçılıq siyasətini pisləyən
şüarlar səsləndirilib. Aksiyada çıxış edənlər Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını, beynəlxalq
ictimaiyyətin Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə son qoyulması üçün qəti tədbirlər görməsini tələb ediblər.
Aksiya iştirakçıları 4 iyul təxribatı zamanı qətlə yetirilmiş 1967-ci il təvəllüdlü Quliyeva Sahibə İdris
qızı və 2015-ci il təvəllüdlü Quliyeva Zəhra Elnur qızının fotoşəkillərini nümayiş etdirərək, Azərbaycanın
minlərlə dinc sakinin Ermənistan silahlı qüvvələrinin atəşi altında yaşadığını vurğulayıblar.
08 iyul 2017
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Belqraddakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi Ermənistan ordusunun Alxanlıda mülki insanları qətlə
yetirməsi ilə bağlı bəyanat yayıb
Belqrad şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi iyulun 4-də Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində Azərbaycanın mülki əhalisinin qətlə
yetirilməsi ilə əlaqədar bəyanat yayıb. Azərbaycanın Serbiyadakı səfirliyindən AZƏRTAC-a bildirilib ki,
bəyanatda Alxanlı kəndinin atəşə tutulması nəticəsində ikiyaşlı Zəhra Quliyevanın və onun nənəsi Sahibə
Allahverdiyevanın qətlə yetirildiyi, Sərvinaz Quliyevanın yaralandığı, mülki obyektlərə ciddi ziyan dəydiyi
qeyd olunub. Bu hücumun Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüz etdiyi 1980-ci illərin sonundan bəri
Azərbaycanın mülki əhalisinə - uşaq, qadın, ahıl insanlara və mülki obyektlərə edilən yeganə hücum olmadığı
bildirilib.
Buna misal olaraq 1992-ci ildə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölgədə yerləşən 366-cı sovet
motoatıcı alayının dəstəyi ilə Xocalıya hücumu və günahsız insanların qətlə yetirilməsi və şəhəri yerlə-yeksan
edilməsi qeyd olunub. 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin rəsmən qüvvəyə minməsinə baxmayaraq, Ermənistan
ordusunun dinc Azərbaycan əhalisinə qarşı zorakılıq siyasətini davam etdirdiyi, bunun nəticəsində 2011-ci ilin
mart ayında snayper atəşi ilə Ağdam rayonunun Orta Qərvənd kənd sakini 10 yaşlı Fariz Bədəlovun, 2011-ci
ilin iyul ayında isə Ermənistan tərəfindən uşaq oyuncağına quraşdıraraq Tovuz çayına atılmış bombanın
partlaması nəticəsində 13 yaşlı Aygün Şahmalıyevanın qətlə yetirilməsi, onun anası Elnarə Şahmalıyevanın
yaralandığı da qeyd olunub.
Diqqətə çatdırılıb ki, bu qanlı hadisələr Ermənistanın təcavüzkar siyasətini və Azərbaycanın
suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərinin toxunulmazlığını təsdiq edən və
işğalçı qüvvələrin Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən dərhal çıxarılmasını tələb edən BMT TŞ-nin
1993-cü il tarixli 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrə məhəl qoymadığını sübuta yetirir. Ermənistanın BMT
Baş Məclisinin “Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət” adlı 14 mart 2008-ci il tarixli, AŞ PA-nın
2005-ci il tarixli 1416 saylı qətnamələrinə və digər sənədlərə məhəl qoymadığı da bildirilib. Ermənistanın
Azərbaycan mülki əhalisinə və mülki obyektlərə birbaşa və qəsdən hücumları, beynəlxalq humanitar hüququn
və insan haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyasının və ona 1 saylı Əlavənin, həmçinin uşaqların
hüquqlarına və insan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanın ciddi şəkildə
pozulması kimi dəyərləndirilib.
Bəyanatın sonunda Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bütün dünya ictimaiyyətini və beynəlxalq
təşkilatları, o cümlədən münaqişənin həlli ilə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunu Ermənistanın qeyd olunan
hərəkətlərini pisləməyə, Ermənistandan silahlı qüvvələrini dərhal Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən
çıxarmağı tələb etməyə və Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tezliklə sülh yolu ilə tənzimlənməsi üçün
qətiyyətli addımlar atmağa çağırıb.
Bakı, 8 iyul, AZƏRTAC
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Polşadakı azərbaycanlı gənclər Ermənistan səfirliyi qarşısında aksiya keçirib
İyulun 8-də Polşada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Gənclər Şurası tərəfindən Ermənistanın
Varşavadakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinin iki Azərbaycan mülki şəxsini
öldürməsi və Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ regionunda təcavüzü davam etdirməsinə etiraz məqsədilə
keçirilən aksiyada Polşada yaşayan Azərbaycanlı gənclər iştirak edib.
Aksiyada çıxış edənlər xarici ölkələrdə, o cümlədən Polşada yaşayan azərbaycanlıların baş vermiş
hadisədən sarsıldığını, dünya birliyindən bu faciəyə ədalətli qiymət verilməsini gözlədiklərini bildiriblər.
Bildirilib ki, bu hüznlü hadisə bütün dünya azərbaycanlılarının kədər və hiddətinə səbəb olmuşdur. Etirazçılar
Füzulinin Alıxanlı kənd sakinləri - 50 yaşlı Sahibə Allahverdiyeva və onun 2 yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın
qətlə yetirilməsi, Ermənistanın təcavüzü və Qarabağın azərbaycanlı əhalisinə qarşı törədilən etnik təmizləmə
ilə bağlı məlumatların əks olunduğu bukletləri şəhər sakinlərinə paylayıblar.
İştirakçılar Ermənistan ordusunun işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması, dövlətlərin
ərazi bütövlüyünə hörmətlə yanaşılması, girovların dərhal azad edilməsi üçün beynəlxalq birliyi Ermənistan
dövlətinə təzyiq göstərməyə çağırıblar.
Aksiyanın sonunda Polşadakı azərbaycanlı gənclər adından etiraz bəyanatı səfirliyin poçt qutusuna
atılıb.
08 iyul 2017
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Azərbaycanlılar Ermənistanın Almaniyadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası təşkil edib
İyulun 9-da azərbaycanlılar Ermənistanın Almaniyadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Dünya Azərbaycanlılar Assambleyası və Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evinin
təşkilatçılığı ilə reallaşan aksiyada iyulun 4-də Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin və mülki
obyektlərinin atəşə tutulması nəticəsində Sahibə Allahverdiyeva və nəvəsi 2 yaşlı Zəhranın həlak olması
insanlığa qarşı cinayət kimi qiymətləndirilib.
Soydaşlarımız bu hadisəni Ermənistan dövlətinin təcavüzkar və terrorçu mahiyyətini əks etdiridiyini
vurğulayıblar. Aksiyada Ermənistanın işğalçılıq və soyqırımı siyasətinə etiraz ifadə edən şüarlar səsləndirilib,
4 iyul təxribatı zamanı həlak olmuş 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın fotoşəkillərindən ibarət plakatlar nümayiş
etdirilib. Çıxış edənlər xarici ölkələrdə, o cümlədən Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların baş vermiş
hadisədən sarsıldığını, dünya birliyindən bu faciəyə ədalətli qiymət verilməsini gözlədiklərini bildiriblər. Qeyd
olunub ki, dinc sakinlərin həlak olması faktlarının təkrarlanması bir daha göstərir ki, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğal olunmuş ərazilərdə mövcudluğu regionda sülhün təmin olunmasına, münaqişənin danışıqlar
masası arxasında həll edilməsinə maneə yaradan başlıca amildir.
Soydaşlarımız Azərbaycan dövlətinin ölkənin ərazi bütövlüyünün bərpası yönündə bütün addımlarını
dəstəklədiklərini ifadə ediblər. Bildirilib ki, bu hüznlü hadisə bütün dünya azərbaycanlılarının kədər və
hiddətinə səbəb olmuşdur. Daha sonra işğalçı ordunun bugünə qədər dəfələrlə uşaq ölümlərinə səbəbkar
olması və yüzlərcə uşağı qətl etməsinə etiraz olaraq səfirliyin giriş qapısına gəlincik buraxılmışdır. Bu addımın
simvolik mənası həm də ondan ibarətdir ki, bu gün Ermənistan cinayətkar hakimiyyəti oyuncaqları ilə
oynamalı olan körpələri qətl edir. Piketin sonunda iştirakçılar adından səfirliyin poçt qutusuna Ermənistan
hakimiyyətinə etiraz bəyanatı atılıb.
Bakı, 9 iyul, AZƏRTAC
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Londonda erməni səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib
Ermənistanın son təxribatı nəticəsində Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində Sahibə Quliyevanın və
onun iki yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olması, həmçinin Sərvinaz Quliyevanın ağır yaralanması ilə
əlaqədar işğalçı ölkənin Londondakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib.
Aksiyada azərbaycanlılarla yanaşı, ermənilərin terrorçu əməllərini qınayan əcnəbilər də iştirak ediblər.
Əllərində həmvətənlərimizin həlak olması və ermənilərin terrorçu siyasətləri ilə bağlı faktların əks olunduğu
plakatlar tutan aksiya iştirakçıları “Biz ədalət istəyirik”, “Qarabağ Azərbaycanındır” və “Siz uşaq
qatillərisiniz” kimi şüarlar səsləndiriblər.
London, 9 iyul, AZƏRTAC
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Özbəkistandakı Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi ermənilərin Alxanlı kəndindəki təxribatları ilə
bağlı bəyanat yayıb
Özbəkistandaki Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar adından
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Füzuli rayonun Alxanlı kəndindəki təxribatları ilə bağlı Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatına (ATƏT), Avropa Parlamentinə, ATƏT-in Minsk
qrupunun həmsədr ölkələrinə bəyanat ünvanlayıb. Bəyanatda bildirilir ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin
növbəti təxribatı bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar kimi Özbəkistandakı azərbaycanlıları da dərindən
sarsıdıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin Alxanlı kəndinə hücumu nəticəsində Sahibə Allahverdiyeva və onun
iki yaşlı nəvəsi Zəhra qətlə yetirilib, Sərvinaz Quliyeva isə ağır yaralanıb.
Bu faciə Azərbaycan torpaqlarının işğal altında saxlanmasının region üçün nə qədər ciddi təhlükə
olduğunu, eyni zamanda Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini bir daha ortaya qoyur. Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycanın dinc əhalisinə və mülki obyektlərinə yönəlmiş artilleriya zərbələri sübut edir ki,
Ermənistan dövləti öz təcavüzkar siyasəti ilə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozur, beynəlxalq
humanitar hüququn və insan haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və ona 1 saylı əlavə,
həmçinin Uşaqların hüquqlarına dair və İnsan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair
Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda davam edir.
Bəyanatda beynəlxalq qurumlar təcavüzkara qarşı konkret addımlar atmağa, beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun sərt sanksiyalar tətbiq etməyə çağırılır. “Biz bu ağır və çətin günlərdə sonsuz kədər və
hiddətimizi ifadə edərək, həlak olanların ailələrinə, yaxınlarına, bütün Azərbaycan xalqına dərin hüznlə
başsağlığı veririk. Bəyan edirik ki, Azərbaycan dövlətinin torpaqlarımızın işğaldan azad olunması,
təcavüzkarın cəzalandırılması istiqamətində atdığı bütün addımları dəstəkləyirik. Əminik ki, Azərbaycan
dövləti bu qanlı cinayəti törədənlərin layiqli cəzalarını alması üçün bütün zəruri tədbirləri görəcək. Regionda
sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın təmin olunmasının yeganə yolu status-kvonun dəyişdirilməsi, Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır”,-deyə bəyanatda vurğulanır.
Daşkənd, 10 iyul AZƏRTAC
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Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin fəalları Londonda Ermənistan səfirliyi qarşısında
etiraz aksiyası keçiriblər
İyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı nəticəsində dinc sakinlərin qətlə
yetirilməsinə etiraz olaraq Ermənistanın Londondakı səfirliyi qarşısında aksiya keçirilib. Avropa Azərbaycan
Cəmiyyətindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, iyulun 8-də iki yaşlı Zəhranın qanlı cəsədini nümayiş
etdirən fotoşəkillərini yaydıqdan sonra Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin (TEAS) fəalları və Azərbaycan
diaspor üzvləri Ermənistan səfirliyinin pilləkənləri üzərinə beş əzilən və qana bulaşan müqəvva yerləşdiriblər.
Bu rəmzi aksiyanı diaspora üzvləri Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin
dinc sakinləri - iki yaşlı Zəhra Quliyevanın və onun nənəsinin qətlə yetirilməsi ilə əlaqələndiriblər.
Bu fakt dinc əhalinin təhlükəsizliyi təmin etmək məqsədilə 12 Avqust 1949-cu il tarixdə qəbul olunan
“Cenevrə Konvensiyası” və digər beynəlxalq sazişlərin tələblərinə ziddir. Ermənilərin mənfurcasına
törətdikləri bu vəhşilik Böyük Britaniyanın, Fransanın, Belçikanın qanunverici orqanlarının və Avropa
Parlamentinin üzvləri, eləcə də Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı,
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı və digər beynəlxalq qurumların siyasətçiləri tərəfindən pislənib. Bu insan faciəsi
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin sürətləndirilməsinin və erməni qoşunlarının münaqişə ərazisindən
çıxarılmasını tələb edən BMT-nin dörd qətnaməsinin yerinə yetirilməsinin zəruriliyini bir daha göstərir.
Bakı, 10 iyul, AZƏRTAC
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Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri Almaniya Bundestaqına müraciət edib
Almaniyanin Bonn şəhərində fəaliyyət göstərən Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin üzvləri
Ermənistan ordusunun növbəti təxribatı ilə bağlı Almaniya Bundestaqına müraciət ediblər. Müraciətdə
bildirilib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin Alxanlı kəndinə hücumu zamanı Sahibə Allahverdiyeva və onun
iki yaşlı nəvəsi Zəhranın qətlə yetirilməsi, Sərvinaz Quliyevanın ağır yaralanması ilə nəticələnən bu hadisə
Bonn şəhərindəki azərbaycanlıların narahatlığına səbəb olub. “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də həllini
tapmaması, xüsusilə də, münaqişə çərçivəsində ağır silahlarla mülki əhaliyə qarşı hücumlar edilməsi,
beynəlxalq humanitar hüquqa və insani dəyərlərə ziddir. Ona görə də, dünya ictimaiyyəti 2 yaşlı günahsız
körpənin və yaşlı qadının öldürülməsinə səssiz qalmamalıdır. Mülki əhaliyə qarşı hücumları qətiyyətlə
pisləyir, hücum zaman həyatlarını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik”,-deyə müraciətdə
bildirilib.
Müraciətdə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti,
2016-cı il aprel ayında təcavüzkar dövlətin təmas xəttindəki təxribatları haqda məlumat verilib. Qeyd edilib ki,
bu əməllərlə Ermənistan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etmədiyini bir daha sübut edir.
Müraciətdə, həmçinin Xocalı soyqırımına da toxunulub. "Xocalıya qədər azərbaycanlılar bizimlə
sadəcə zarafat etdiklərini düşünürdülər. Azərbaycanlılar elə bilirdilər ki, ermənilər dinc əhaliyə əl qaldıra
bilməyən insanlardır. Bütün bu düşüncələri dəyişmək lazım idi. Belə də oldu",-Ermənistan prezidenti Serj
Sarkisyanın 2000-ci ildə Qarabağ üzrə tanınmış britaniyalı ekspert Tomas de Valla verdiyi müsahibə zamanı
işlətdiyi bu ifadələr Ermənistan hakimiyyətinin yürütdüyü işğalçı siyasətin bariz nümunəsidir. Bu siyasət bu
gün də Sarkisyanın rəhbərliyi altında davam etdirilir”- deyə bildirilib.
10 iyul 2007
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İtaliyanın italianinsider.it saytında Ermənistan ordusunun növbəti təxribatı ilə bağlı
məqalə dərc olunub
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin birinci vitse-prezidenti Füzuli Məmmədovun İtaliyanın
italianinsider.it saytında Ermənistanın işğalçılıq siyasətini sərt tənqid edən “Beynəlxalq təşkilatlar körpələrin
ölümünə səssiz qalmamalıdır” adlı məqaləsi dərc edilib.
Məqalədə qeyd edilir ki, bu gün dünya birliyinin başı Suriyaya qarışdığından digər münaqişə ocaqları
pərdə arxasında qalır. Belə münaqişələrdən birinin də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
olduğu qeyd edilib və bildirilib ki, bu münaqişə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün nəticəsi kimi
meydana çıxıb.
“25 il davam edən təcavüz nəticəsində Azərbaycan ərazilərinin 20 faizi işğal edilib, 1 milyon insan
məcburi köçkünə çevrilib. 1994-cü ildə atəşkəs əldə olunsa da, Ermənistan silahlı qüvvələri mütəmadi olaraq,
Azərbaycanın mülki vətəndaşlarına hücum edir. Atəşkəs zamanı 32 uşaq erməni terrorunun qurbanı olub.
Onlardan 13-ü həlak olub, 19-u isə yaralanıb. 2017-ci il iyul ayının 4-də Ermənistan Silahlı qüvvələrinin
Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törətdiyi növbəti təxribat nəticəsində həlak olan 2 yaşlı Zəhra da erməni
terrorunun növbəti qurbanı oldu”-, deyə məqalədə bildirilir.
Məqalənin sonunda bildirilir: “Əgər beynəlxalq təşkilatlar, Avropa dövlətləri bu məsələyə biganə
qalacaqlarsa, deməli təhlükə davam edəcək. Bölgə təhdid altında qalacaq, nəticədə körpələr qətlə yetirilməkdə
davam edəcək”.
10 iyul 2007
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri Viktor Yuşşenkodan və Leonid Kravçukdan
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevə
Möhtərəm cənab Prezident, əzizimiz İlham Heydər oğlu!
İcazə verin, Azərbaycan üçün bu ağır günlərdə, Dağlıq Qarabağda yenə də dinc azərbaycanlı
sakinlərin həlak olduğu, münaqişənin isə yenidən qızışdığı bir vaxtda Sizə və xalqınıza möhkəm dəstəyimizi
ifadə edək. Təcavüzkarın və onun mütəffiqlərinin belə addımları bütün sivil dünya üçün təhlükəyə çevrilir. Biz
ümid edirik ki, dünya birliyi bu faciəli hadisələrin lazımınca qiymətləndirilməsində həmrəylik nümayiş
etdirəcək. Əziz İlham Heydər oğlu, Qarabağ yarası və ölkənizin hər bir sakininin hiss etdiyi ağrı-acı biz
ukraynalılara hər kəsdən daha aydın və yaxındır. Azərbaycan kimi, Ukrayna da ərazisində növbəti
dondurulmuş münaqişə və anklav yaradılması üçün bütün cəhdlərə baxmayaraq, var gücü ilə öz ərazi
bütövlüyünü bərpa etməyə çalışır. Odur ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və müstəqilliyi Ukrayna üçün və
şəxsən bizim üçün həmişə müasir geosiyasətin dəyişməz postulatlarından biri olub və bundan sonra da
olacaq. Sizin əsası atanız, Prezident Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş müdrik dövlət siyasətiniz sayəsində
Azərbaycan dinlərin, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların dinc yanaşı mövcud olduğu dövlət nümunəsidir,
tolerantlıq və multikulturalizm isə uğurlu dövlət siyasətinə çevrilib. Belə quruculuq siyasəti Azərbaycanın
Qərb ilə yanaşı, bütün dünya ilə yaxınlaşmasına hər vəchlə mane olan ölkələrdə həsəd hissi və müqavimət
doğurmaya bilməz.
Hörmətli cənab Prezident, bizə yaxşı məlumdur ki, bugünkü vəziyyətdə hadisələrin inkişafı təkcə
Azərbaycan xalqının və Azərbaycan Ordusunun gücündən və mütəşəkkilliyindən deyil, həm də başqa ölkələrin
dəqiq mövqeyindən asılıdır. Biz inanırıq ki, Sizin ölkə tezliklə yenə də öz torpaqlarına və sərhədlərinə nəzarət
etmək, düşmən tərəfindən işğal olunmuş və dağıdılmış əraziləri bərpa etmək imkanı əldə edəcək. Möhtərəm
cənab Prezident, icazə verin, çoxillik əməkdaşlığa, bizim üçün prinsipial olan bütün məsələlərdə, o cümlədən
Ukraynanın ərazi bütövlüyü, onun Avropaya istiqamətlənmiş gələcəyi və müstəqilliyi məsələlərində
dəstəyinizə və nöqteyi-nəzərinizə görə Sizə bir daha sonsuz təşəkkürümüzü bildirək. Bizə Nizami Gəncəvi
Beynəlxalq Mərkəzinin işində fəal iştirak etmək imkanı yaratdığınıza görə də Sizə minnətdarıq. İcazə verin,
Sizə öz ehtiramımızı və ən xoş arzularımızı ifadə edək, gözəl ölkənizə davamlı inkişaf və firavanlıq
diləklərimizi çatdıraq.
Hörmətlə, Viktor Yuşşenko Ukraynanın prezidenti (2005-2010),
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü Leonid Kravçuk
Ukraynanın prezidenti (1991-1994) Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü
Bakı, 10 iyul, AZƏRTAC
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Moldova azərbaycanlıları Ermənistan səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib
İyulun 10-da Moldova Azərbaycanlıları Konqresi və Konqresin Gənclər təşkilatının nümayəndələri
Kişinyov şəhərinin mərkəzində və Ermənistanın Moldovadakı səfirliyinin qarşısında aksiya keçiriblər.
Moldovada yaşayan türk və qaqauz ictimai təşkilatlarının nümayəndələrinin də qatıldığı aksiya Ermənistan
silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın dinc sakinlərinə qarşı törətdikləri vəhşiliklərə etiraz məqsədilə təşkil edilib.
Aksiyada Ermənistan ordusunun işğalçı siyasətini nümayiş etdirən plakat və banerlərdən istifadə
olunub. İştirakçılar Ermənistan səfirliyinin binası qarşısında, iyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş 2 yaşlı körpə Zəhra
Quliyeva və onun nənəsi Sahibə Quliyevanın şəkillərini nümayiş etdirib, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini
pisləyən şüarlar səsləndiriblər.
Aksiyada çıxış edənlər Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını, beynəlxalq ictimaiyyətin
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə son qoyulması üçün qəti tədbirlər görməsini tələb ediblər.
10 iyul 2007
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İsveç Azərbaycanlıları Konqresi Ermənistan səfirliyinə məktub göndərib
İsveç Azərbaycanlıları Konqresi iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin Ermənistan silahlı
qüvvələri tərəfindən atəşə tutulması nəticəsində 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın və nənəsi 50 yaşlı Sahibə
Allahverdiyevanın həlak olması ilə bağlı İsveç Krallığının Resytaqına, parlament üzvlərinə, Baş nazirə, Xarici
İşlər Departamentinə, jurnalistlər birliyi olan – Svenska Pen təşkilatına məktub ünvanlayıblar.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən AZƏRTAC-a verilən məlumata görə, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin iyulun 4-də Füzuli rayonunun Alıxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində biri iki yaşlı uşaq
olmaqla 2 dinc sakinin həlak olması və daha birinin yaralanması faktı məktubda geniş qeyd olunub. Bununla
yanaşı, məktubda bildirilib ki, Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməklə kifayətlənməyən Ermənistan dövləti
müxtəlif təxribatlar törədərək beynəlxalq konvensiyaları ciddi şəkildə pozmaqda davam edir. Sonda isə İsveç
Krallığının qanunverici və icraedici orqanlarından baş verən hadisəyə obyektiv qiymət verilməsi və rəy
bildirilməsi xahiş olunub.
İsveç Azərbaycanlıları Konqresi Alxanlı kəndində törədilən hərbi təxribata etiraz olaraq Ermənistanın
bu ölkədəki səfirliyinə də etiraz məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir: “Ermənistan ordusunun Azərbaycanın
Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində kəndin dinc sakinləri qətlə yetirilib. Biz-İsveç
Azərbaycanlıları Konqresi bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar adından günahsız dinc əhaliyə qarşı törədilən bu
cinayət aktına etirazımı bildiririk”.
Sonda isə vurğulanıb ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin növbəti təxribatı vandalizm aktıdır və bu, bir
daha Ermənistan dövlətinin terrorçu mahiyyətini təsdiqləyir.
Bakı, 10 iyul, AZƏRTAC
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Nant şəhərində yaşayan azərbaycanlılar beynəlxalq təşkilatlara müraciət göndərib
Fransanın Nant şəhərində yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Ermənistan ordusunun Füzuli rayonunun
Alxanlı kəndində törətdiyi növbəti təxribata etiraz əlaməti olaraq toplantı keçirilib. Toplantıdan öncə tədbir
iştirakçıları məsciddə 4 iyul erməni təxribatı qurbanlarının-qətlə yetirilmiş dinc Füzuli sakinlərinin
xatirələrini yad edib, onların şəninə Quran oxuyub, ruhları üçün dualar ediblər.
Nant şəhərində yerləşən Türk mədəniyyət mərkəzində keçirilən toplantıda Ermənistan Silahlı
Qüvvələrinin Alxanlı kəndinə hücumu nəticəsində mülki şəxslərin həlak olmasının Fransada yaşayan
azərbaycanlıların narahatlığına səbəb olduğu vurğulanıb və bildirilib ki, bu hadisə işğalçı Ermənistanın
beynəlxalq hüququ, insan haqlarını kobud şəkildə pozmasını bir daha nümayiş etdirir.
Tədbirin sonunda baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Fransada yaşayan azərbaycanlılar adından müraciət
qəbul edilib. Müraciət İnsan Hüquqları komitəsinə, BMT, ATƏT, AŞPA, Avropa İnsan Haqları
Məhkəməsinə, ATƏT- in Minsk Qrupunun həmsədrlərinə və Avropa Parlamentinə göndərilib. Müraciətdə
beynəlxalq birlikdən işğalçı Ermənistana qarşı sərt sanksiyaların tətbiq olunması tələb edilib.
11 iyul 2007
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Antalya Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi etiraz bəyanatı yayıb
Antalya Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin sakinləri
Allahverdiyeva Sahibə və onun 2 yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhranın Ermənistan Silahlı qüvvələri tərəfindən
vəhşicəsinə qətlə yetirilməsi ilə bağlı bəyanat yayıb.
Bəyanatda Azərbaycan torpaqlarının iyirmi faizini işğal edən Ermənistanın bilərəkdən və sistemli
şəkildə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini pozaraq, mülki insanları, xüsusilə qadın və uşaqları hədəf
aldığı bu vəziyyətin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən araşdırılmasına, Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan
ərazilərindən qeyd-şərtsiz çəkilməsi üçün zəruri sanksiyaların tətbiq edilməsinə çağırılıb.
Bəyanatında Ermənistan ordusu tərəfindən Azərbaycan ərazilərində törədilən təcavüz və təxribat
faktlarının hiddətlə qarşılandığı vurğulanıb. Antalya Azərbaycan Kültür və Həmrəylik Dərnəyi mülki əhali, o
cümlədən uşaqların qətlə yetirilməsinə dünya ictimaiyyəti və beynəlxalq təşkilatlardan sərt mövqe nümayiş
etdirməyi tələb edib.
11 iyul 2007
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ATƏT-in Kiyevdəki ofisi qarşısında etiraz aksiyası keçirilib
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin atəşə tutulması nəticəsində
2 yaşlı Quliyeva Zəhranın həlak olması ilə bağlı Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Birliyinin təşkilatçılığı ilə
ATƏT-in Kiyevdəki ofisi qarşısında etiraz aksiyası təşkil edilib.
Aksiyada Ukraynada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının, o cümlədən Ukrayna Azərbaycanlıları
Birləşmiş Konqresinin üzvləri, habelə bu ölkədə yaşayan soydaşlarımız da iştirak edib. Aksiyada Ermənistan
ordusunun vəhşiliyini göstərən plakat və banerlərdən istifadə olunub. İştirakçılar Ermənistan səfirliyinin binası
qarşısında Zəhranın şəkilləri və qatil Sarkisyan yazılmış plakatlar tutaraq, Ermənistanın işğalçılıq siyasətini
pisləyən şüarlar səsləndiriblər.
Aksiyada çıxış edənlər Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasını, beynəlxalq ictimaiyyətin
Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə son qoyulması üçün qəti tədbirlər görməsini tələb ediblər.
11 iyul 2007

282

Haaqada azərbaycanlıların etiraz aksiyası keçirilib
İyulun 11-də Niderland Krallığında yaşayan azərbaycanlılar tərəfindən Ermənistan silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alıxanlı kəndində törətdikləri təxribata etiraz əlaməti olaraq aksiya keçirilib.
"EuroAzNL" cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın Haaqa şəhərində yerləşən səfirliyi qarşısında
keçirilən aksiyada diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, Niderlandda yaşayan soydaşlarımız iştirak edib.
Etiraz aksiyasında “Sarkisyan uşaq qatilidir”, “Terrora, təcavüzə dur deyirik”, “Uşaq ölümlərinə son”,
“Azərbaycan ərazilərini işğalçı ordu tərk etməlidir” kimi şüarlar səsləndirilib.
Tədbirdə çıxış edən "EuroAzNL" cəmiyyətinin sədri Emil Əliyev dinc sakinlərin qətlə yetirilməsinin
insanlığa qarşı cinayət olduğunu vurğulayıb və bu cinayətin müəlliflərinin ədalət məhkəməsi qarşısında cavab
verməli olduğunu bildirib.
Aksiya iştirakçıları dünya birliyini Ermənistanın işğalçılıq və soyqırımı siyasətinə, təcavüzkar ölkənin
hərbçilərinin mülki şəxsləri atəşə tutması və dinc əhalinin həyatını itirməsi ilə nəticələnən təxribatlarına
münasibət bildirməyə çağırıblar.
12 iyul 2007
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Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlar Alxanlıda mülki insanları qətlə yetirməsi ilə bağlı
bəyanat yayıb
Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən beynəlxalq qurumlar, araşdırma mərkəzləri, qeyri-hökumət
təşkilatları, Azərbaycan diasporu iyulun 4-də Ermənistan ordusunun Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin
sakinlərini qətlə yetirməsi ilə bağlı bəyanatlarla çıxış ediblər. Dünya Axıska Türkləri İctimai Birliyinin,
uyğurların “Turan dünyası” Beynəlxalq Fondunun, “Xəzər” İctimai Birliyinin, eləcə də “Ozan” Təşkilatının
bəyanatlarında vurğulanır ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində yaşlı qadın və onun 2 yaşlı
nəvəsinin öldürülməsi, digər mülki şəxsin yaralanması və mülki obyektlərə ziyan vurulması qəbul edilməzdir.
Mənzil-qərargahı Almatı şəhərində olan Türk Xalqları Mədəniyyət Vəqfinin bəyanatında bildirilir ki, mülki
əhaliyə və mülki obyektlərə birbaşa və qəsdən hücumlar, beynəlxalq humanitar hüquqa və insan haqlarına,
xüsusilə Cenevrə konvensiyalarına və uşaqların hüquqlarına ziddir.
Qazaxıstanda akkreditə olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndəliyinə, “Qırmızı Xaç”
“UNICEF” Beynəlxalq uşaq təşkilatına, ATƏT-in Astana ofisinə ünvanlanmış bəyanatda deyilir ki, baş vermiş
hadisənin məsuliyyəti tam şəkildə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Ermənistanın növbəti
hərbi təxribatı Qazaxıstan mətbuatı tərəfindən də geniş işıqlandırılıb. “Kazinform” İnformasiya agentliyində
Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına geniş yer verilib. Vurğulanıb ki, azyaşlı uşağın öldürülməsi
Ermənistanın işğalçı siyasətinin iç üzünü göstərir. Beynəlxalq ictimaiyyət bu hadisələrdən dərhal nəticə
çıxarmalı, təcavüzkar tərəfi sülh prosesinə ciddi maneə yaradan əməllərdən çəkindirməlidir.
Astana, 12 iyul, АZƏRTAC
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"Vətənpərvər" - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyi Azərbaycan
dilinin tədrisinə başlayıb
Misir Ərəb Respublikasında (MƏR) fəaliyyət göstərən “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor
Təşkilatları Birliyinin ofisində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanılıb. Bu barədə Birliyin sədri, tədqiqatçıalim Seymur Nəsirov məlumat verib. Azərbaycan dilinin tədrisi ilə yanaşı, xalqımızın tarixi, zəngin mədəni
irsinin də təbliğinin nəzərdə tutulduğunu bildirən S. Nəsirov dərslərin həftədə 2 dəfə keçiriləcəyini və tədris
prosesinin ilkin mərhələsində Misirin Qahirə və Ayn-Şəms Universitetlərinin məzunlarının iştirak edəcəyini
qeyd edib. S. Nəsirov 2016-2017-ci tədris ilindən etibarən Azərbaycan Respublikasının MƏR-dəki Səfirliyinin
dəstəyi ilə Qahirə Universitetində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlanıldığını, bunun Misirin digər qabaqcıl ali
təhsil müəssisələrində də təşkil ediləcəyini bildirib.
Birliyin sədri bu təşəbbüsün 3-4 iyun 2016-cı il tarixində Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya
Azərbaycanlılarının IV Qurultayının açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, yetişən gənc nəslin Azərbaycana bağlı böyüməsi, Azərbaycan
dilini bilməsi üçün xarici ölkələrdə həftəsonu məktəblərinin sayını artırmaq, inkişaf etdirməyin vacibliyi ilə
bağlı tövsiyəsinə uyğun həyata keçirildiyini qeyd edib.
13 iyul 2017
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N.Ə.Qurbanova "Əməkdar dövlət qulluqçusu" fəxri adının verilməsi haqqında Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan diasporu quruculuğu sahəsində xidmətlərinə görə Nəriman Əhmədağa oğlu Qurbanova
“Əməkdar dövlət qulluqçusu” fəxri adı verilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 iyul 2017-ci il.
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Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan diasporu quruculuğu sahəsində xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif edilsinlər:
“Tərəqqi” medalı ilə Hümbətov Surəddin Məmmədhüseyn oğlu
Qasımov Kyavus Safa oğlu
Məmmədov İlham Hacı oğlu
Vəliyev Cavanşir İnqlab oğlu.
“Dövlət qulluğunda fərqlənməyə görə” medalı ilə
Kərimova Nüşabə Rəhim qızı
Təbrizli Arzu Sirus qızı
Zahidova Ladən Vahab qızı.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 13 iyul 2017-ci il.
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Azərbaycanın mülki şəxslərinin Ermənistan ordusu tərəfindən öldürülməsi ilə bağlı Vyanada etiraz
aksiyası keçirilib
Avstriyada fəaliyyət göstərən Avstriya Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin
təşkilatçılığı ilə iyulun 15-də Vyana şəhərinin mərkəzində yerləşən Vyana Dövlət Operasının önündə
Ermənistanın növbəti təxribatı nəticəsində Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində Sahibə Allahverdiyevanın və
onun 2 yaşlı nəvəsi Zəhra Quliyevanın həlak olması ilə əlaqədar etiraz aksiyası keçirilib.
Avstriyada yaşayan Azərbaycan və türk diaspora fəallarının iştirakı ilə keçirilən aksiyada şəhər
sakinləri və turistlərə alman və ingilis dilində Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti, bu siyasətin
törətdiyi fəlakətlər və regionun təhlükəsizliyi üçün doğurduğu fəsadlar barədə məlumat veriblər. Qeyd edilib
ki, Ermənistan ordusu tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin heç bir atəş nöqtəsinin olmadığı mülki
yaşayış məntəqələrinin, dinc əhalinin atəşə tutulması ən qatı cinayət əməlidir, dünya ictimaiyyəti və
beynəlxalq təşkilatlar bu vəhşilik aktına birmənalı münasibətini bildirməlidir.
Aksiyada Ermənistanın işğalçılıq və soyqırımı siyasətinə etiraz ifadə edən şüarlar səsləndirilib, 4 iyul
təxribatı zamanı həlak olmuş 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın fotoşəkillərindən ibarət plakatlar nümayiş etdirilib.
Tədbirdə “Erməni işğalına son”, “Qarabağa ədalət” və “Mən Zəhrayam” kimi şüarlar səsləndiriblər.
Aksiyanın sonunda Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyini ziyarət edən aksiya iştirakçıları səfirlik
qarşısına gül və əklillər qoyublar, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün qurbanı olmuş
soydaşlarımızın xatirəsini sükutla yad ediblər.
Vyana, 15 iyul, AZƏRTAC
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Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin fəaliyyət dairəsi genişdir
Diaspor Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında
önəmli rol oynayır
Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti Azərbaycanın diaspora təşkilatlatları arasında öz fəaliyyəti ilə seçilir.
Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti 2008-ci ilin noyabr ayında işə başlayıb. Ondan dörd il öncə isə London
Azərbaycan Cəmiyyəti kimi fəaliyyət göstərib. Təşkilatın Birləşmiş Krallıq, Belçika, Fransa, Almaniya və
Türkiyədə ofisləri, Azərbaycanda isə nümayəndəliyi vardır. Təşkilatın missiyasının bir hissəsi olaraq, Avropa
Azərbaycan Cəmiyyəti mütəmadi olaraq sərgilər, konsertlər, kitab nəşrləri və təqdimatların daxil edildiyi
çoxistiqamətli mədəniyyət layihəsini həyata keçirir. Bu layihələr Azərbaycan mədəni irsinin, Azərbaycan
milli-mədəni dəyərlərinin qorunmasını, Avropa cəmiyyətinin mədəni həyatına Azərbaycan gənclərinin daha
yaxşı inteqrasiyasını, təhsilin inkişaf etdirilməsini, dostluq, etimad və xalqlar arasında anlaşmanı təşviq edir.
Dünya ictimaiyyəti incəsənət, memarlıq, ədəbiyyat, teatr, kino, rəqs və musiqi sahələri də daxil olmaqla,
Azərbaycanın bütün növ mədəniyyət sahələri barədə məlumatlandırılır. Bundan başqa Avropa Azərbaycan
Cəmiyyəti Azərbaycanı Avropada siyasi, iqtisadi və mədəni aspektdən də tanıdır.
Cəmiyyətin xətti ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması üçün çoxsaylı kitablar, jurnal və qəzetlər nəşr edilib. Bir sözlə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı həqiqətlərin Avropada insanlara çatdırilmasında cəmiyyət önəmli rol oynayır. Füzuli rayonunun Alxanlı
kəndində yaşlı qadının və onun ikiyaşlı nəvəsinin qətlə yetirilməsi ilə bağlı hadisə, erməni vəhşiliyinin iç
üzünün açılmasında Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti fəaliyyəti öz nəticələrini verir. Azərbaycan Cəmiyyətinin
Berlin ofisi tərəfindən verilən sorğuya cavab olaraq Almaniya Bundestaqındakı CDU/CSU parlament
qrupunun üzvü Stefan Mayer bəyanatı bunu aydın göstərir. Sovet İttifaqının süqutu zamanı Ermənistan və
Azərbaycan arasında mütəmadi olaraq zorakılıq halların baş verdiyini bildirən Stefan Mayer qeyd edib ki,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi iki ölkənin silahlı qüvvələri arasında qanlı döyüşlərə səbəb olub.
Bəyanatda deyilir: Bu münaqişə hər iki tərəf üçün köçkün axınının yaranması və minlərlə günahsız
insanın ölümü ilə yadda qalıb. Bu qanlı savaşda iyirmi beş minə yaxın insan həlak olub, bir milyona yaxın
dinc sakin isə didərgin düşüb. Müharibə nəticəsində Ermənistan nəinki Dağlıq Qarabağı, həmçinin ətrafdakı
yeddi rayonu işğal edib. 1993-cü ildə Azərbaycan ərazisinin bir hissəsinin hərbi işğalı Birləşmiş Millətlər
Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən pislənilib. Almaniya Federativ Respublikası tərəfindən
dəstəklənən bu tələb indiyədək qüvvədədir.
Stefan Mayer vurğulayıb ki, dünya ictimaiyyəti Dağlıq Qarabağı Azərbaycan Respublikasının
ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Avropa İttifaqı və Almaniya bu münaqişənin yalnız sülh yolu ilə həll ola
biləciyinə əmindirlər. 2010-cu ildə Dağlıq Qarabağda keçirilmiş parlament seçkiləri nə Avropa İttifaqı, nə də
Almaniya tərəfindən tanınıb. Avropa Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı (ATƏT) çərçivəsində fəaliyyət
göstərən Minsk Qrupu 1992-ci ildən bu günədək regionda sülh yaratmağa çalışır. Dağlıq Qarabağın işğalı
beynəlxalq hüquq üzrə öhdəlikləri pozur.
BMT Xartiyasının II maddəsinin 3 və 4-cü bəndlərinə əsasən, bütün ölkələr öz aralarındakı
mübahisələri elə həll etməlidir ki, beynəlxalq hüquq, təhlükəsizlik və ədalət prinsipləri pozulmasın. BMT-nin
hər bir üzvü digər ölkənin ərazi bütövlüyünə təhlükə altına ala biləcək və təşkilatın məramına zidd
hərəkətlərdən çəkinməlidir. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa olunmalı, məcburi köçkünlər öz vətənlərinə
qayıtmalıdırlar. Göründüyü kimi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü Almaniya tərəfindən dəstəkləndiyi deputatın
dilindən bir də səslənir.
Bəyanatda daha sonra deyilir: 2012-ci ildə Almaniya Bundestaqında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 20
illiyinə həsr olunmuş toplantıda CDU/CSU parlament qrupunun xarici əlaqələr üzrə işçi qrupu münaqişənin
həlli yollarına dair müzakirələr keçirib və öz təkliflərini verib. Bundestaq deputatının fikrincə, münaqişənin
sülh yolu ilə həlli və münasibətlərin normallaşması bütün regionda sosial və iqtisadi impulslar yaradacaq. Bu
baxımdan Almaniya Bundestaqında fəaliyyət göstərən CDU/CSU parlament qrupunun xarici əlaqələr üzrə işçi
qrupu, BMT, NATO və ATƏT kimi qurumlar münaqişə tərəflərinə bir daha müraciət edərək Dağlıq Qarabağ
məsələsinin həlli üçün səyləri artırmağa çağırıblar. Tərəflər arasında aparılan danışıqlarda ilk növbədə təmas
xəttinə yaxın ərazidə yaşayan dinc sakinlərin təhlükəsizlik məsələləri müzakirə predmetinə çevrilməli və öz
həllini tapmalıdır. Bundan başqa, Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünün ağır nəticələri və iyulun 4-də
Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin sakini - 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın qətli ilə bağlı Almaniya
Xarici İşlər Nazirliyində (XİN) müzakirələr aparılıb. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə
Müvəkkili (Ombudsman) Aparatının rəhbəri Aydın Səfixanlı və bir qrup əməkdaşın Almaniyaya səfəri
çərçivəsində bu ölkənin XİN departament rəhbəri Ekart Blaurok ilə görüş keçirilib.
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Görüşdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində insanların fundamental hüquqlarının
pozulması haqqında geniş məlumat verilib, habelə 4 iyulda Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin
erməni silahlı birləşmələri tərəfindən atəşə tutulduğu, 2 yaşlı Zəhra Quliyevanın və nənəsi Sahibə Quliyevanın
qətlə yetirildiyi bildirilib. Həmçinin, Azərbaycan Ombudsmanın bu hadisə ilə bağlı qəbul etdiyi Bəyanat
Almaniya XİN-ə təqdim edilib. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin fəaliyyət sahəsinə bunlarla yanaşı Avropa
və Azərbaycan arasında biznes əlaqələrini dəstəklənməsi də daxildir. O təşkilatların əməkdaşlıq əlaqələri
qurması və mövcud biznes əlaqələrinin region boyu genişlənməsi üçün platform yaradır. Bundan başqa, əsas
fikir yaradıcıları, qərar qəbul edənlər və digər siyasi, akademik dairlər və vətəndaş cəmiyyətilə əlaqəli
şəxslərin Azərbaycan barədə məlumatını artırmaq üçün çalışır.
Öz məqsədləri çərçivəsində Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti maraqlanan tərəflər, fikir formalaşdıran
və qərar qəbul edən tərəflərlə görüşlər təşkil edir, siyasətçilər, jurnalistlər və biznes adamlarının tanışlıq
məqsədilə keçirilən iş səyahətlərini təşkil edir. Eyni zamanda dəyirmi masalar, seminarlar, mühazirələr və
konfranslara təşkilatçılıq edir, hesabatlar, bülletenlər və kitablar hazırlayır. Həmçinin Azərbaycan barəsində
«100 suala cavab» kitabı nəşr olunub. Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin hər ay işıq üzü görən qəzeti bir sıra
Avropa ölkələrinin parlament üzvlərinə paylanır. Cəmiyyətin Xocalı soyqırımı haqqında nəşr etdiyimiz kitab
da dünyanın müxtəlif universitet və institutlarına paylanıb.
Göründüyü kimi Avropa Azərbaycan Cəmiyyətinin fəaliyyət dairəsi genişdir. Bu isə öz-özlüyündə onu
deməyə əsas verir ki, dövlət tərəfindən lazımı səviyyədə dəstəklənən diaspor təşkilatlarının qazanacağı uğurlar
və Azərbaycan naminə görəcəyi təqdirəlayiq işlər öz bəhrəsini verir və bu fəaliyyət qarşıdakı illərdə
Azərbaycanın xaricdə tanıdılmasında daha böyük uğurlara səbəb olacaq.
Üç nöqtə-2017- 15 iyul - № 123. - S. 5.
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Mülki azərbaycanlıların qətlə yetirilməsi ilə bağlı Almaniyada mitinq keçirilib
Bu il iyul ayının 4-də Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın Füzuli rayonunun Alıxanlı
kəndinin mülki əhalisini və mülki obyektlərini hədəflənmiş şəkildə və qəsdən ağır silahlardan atəşə tutması
nəticəsində 1967-ci il təvəllüdlü Allahverdiyeva Sahibə və onun 2 yaşlı nəvəsi Quliyeva Zəhranın həlak
olması ilə bağlı Alman-Azərbaycan Mədəniyyəti Cəmiyyəti (NRW) tərəfindən iyulun 16-da Bielefeld
şəhərinin mərkəzi küçəsi Jahnplatzda mitinq keçirilib. Füzuli rayonunun Alıxanlı kənd sakini Zəhra və Xocalı
şəhidləri anılıb. Təcavüzkar Ermənistan dünya ictimaiyyətinə bir daha ifşa edilib.
Mitinqdə Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evinin rəhbəri Təranə Tağıyeva, həkim Ruslan Cəfərli,
Avropa Atatürkçü Düşüncə Dərnəyinin Bielefeld şöbəsinin rəhbəri Mehmet Ali Ölməz alman və Azərbaycan
dillərində çıxışlarında erməni vəhşilikləri barədə məlumat veriblər.
Berlin, 17 iyul, AZƏRTAC
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Azərbaycan və Gürcüstan arasında dostluq əlaqələri möhkəmlənir
Diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafına, mədəni-ədəbi
əlaqələrin genişləndirilməsinə xidmət edir
Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi Gürcüstanda keçirilən bir tədbirlərdə yaxından iştirak edir.
Məsələn. Azərbaycanın və Gürcüstanın tarixi günlərinə həsr olunan tədbirlər müntəzəm şəkildə həyata
keçirilir. 20 yanvar, 9 aprel, Xocalı faciələri və Azərbaycan həqiqətlərinin gürcü və dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması istiqamətində tədbirlər keçirərkən xüsusi kitablar və broşurlar gürcü dilinə tərcümə olunaraq
əhaliyə paylanılır.
Mərkəzin işlərinin bir hissəsi isə gənclərimizlə bağlıdır. Təşkilatın nəzdində fəaliyyət göstərən Gənclər
şöbəsi tərəfindən bu istiqamətdə müəyyən işlər görülür. İrimiqyaslı layihələrdən biri də Azərbaycan
jurnalistlərinin Gürcüstana, Gürcü jurnalistlərinin Azərbaycana səfəridi. Səfərlərin əsas məqsədi iki ölkə
arasında media körpüsünün yaradılması, gürcü mediasında Azərbaycan haqqında məqalələrin dərc olunması
və ölkələrimizin jurnalistləri, gəncləri arasında əlaqələrin genişləndirilməsidi. Bu tipli layihələrin həyata
keçirilməsində əsas məqsəd iki ölkə arasında dostluq əlaqələrinin möhkənləndirilməsi, azərbaycanlıların gürcü
cəmiyyətinə inteqrasiya prosesinin sürətləndirilməsi, Gürcüstanda Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı,
mədəni-ədəbi əlaqələrin sıxlaşdırılmasıdır. Azərbatycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi həm də xarici ölkələrdə
fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları ilə də əlaqələr qurur, onların fəaliyyətlərini dəstəkləyir. Bu yaxınlarda
Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsinin Ümurusiya Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) qeydiyyatının ləğvinə
dair qərarı narazılıqla qarşılanıb. Gürcüstan Azərbaycanlı Jurnalistlər Birliyi və bu ölkədə fəaliyyət göstərən
Azərbatycanlıların Mədəniyyət Mərkəzi bəyanat yayaraq narahatlıqlarını bildiriblər. Bəyanatlarda
Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin həmişə yüksək səviyyədə olduğu, bütün sahələrdə səmərəli əməkdaşlıq
əlaqələri inkişaf etdiyi və bu münasibətlərə iki ölkə prezidenti arasındakı qarşılıqlı anlaşma və dostluq
əlaqələrinin təsiri vurğulanır. Buna baxmayaraq, Rusiyanın bəzi anti-Azərbaycan dairələrinin, dövlət
orqanlarındakı ermənipərəst şəxslərin, habelə bu ölkədəki erməni lobbisinin Azərbaycan xalqına və dövlətinə
qarşı təxribat xarakterli fəaliyyətini davam etdirdiyi vurğulanır. Gürcüstan azərbaycanlıları hesab edir ki,
ÜAK-ın qeydiyyatının ləğvinin arxasında da məhz bu qüvvələr dayanır və onların məqsədi Rusiya ilə
Azərbaycanın münasibətlərini imtahana çəkməkdir. Gürcüstandakı Azərbaycan icması, azərbaycanlıların
birləşdiyi diaspor təşkilatları, ziyalılar, media qurumları və QHT-lər RF Ali Məhkəməsini xalqlarımızın
dostluq münasibətlərinə kölgə sala biləcək təxribat xarakterli bu qərarı ləğv etməyə çağırır.
Bundan başqa mərkəz bir sıra kitab təqdimatında da iştirak edir. Tbilisidə M. F. Axundzadə adına
Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində iyulun 14-də "Dünya azərbaycanlıların palitrası" kitabının təqdimatı
olub. Muzeyin direktoru, Azərbaycanın əməkdar mədəniyyət işçisi Əliyeva Leyla tədbiri açaraq bildirib ki,
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr olunmuş kitabda müəllifin diasporla bağlı müxtəlif KİVlərdə dərc olunan müsahibələrin bir hissəsi əksini tapıb. Ümumiyyətlə kitabda dünyanın 5 qitəsində
məskunlaşmış soydaşlarımızdan alınmış 170 müsahibə yer alıb. Kitab dörd fəsildən ibarətdir. Nəşrin müəllifi,
Diaspor Jurnalistləri Birliyinin sədri Fuad Hüseynzadə deyib ki, kitabı hazırlamaqda məqsəd dünyada yaşayan
azərbaycanlılar arasında əlaqələri inkişaf etdirmək, onların birliyini daha da möhkəmləndirməkdir.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin əməkdaşı Elçin Məmmədov qeyd edib ki, bu kitab dünya
azərbaycanlılarının daha sıx təşkilatlanmasinda mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Digər çıxış edənlər kitabın
hazırlanmasını yüksək qiymətləndiriblər. Tədbirdə bildirilib ki, kitab bir neçə dilə tərcümə olunaraq dünyada
yayımlanacaq.
Gürcüstanda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından biri də Gürcüstan Azərbaycanlıları
Kongresidir. Təşkilat Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin həllini, soydaşlarımızın gürcü
cəmiyyətinə inteqrasiyasını, Gürcüstan və Azərbaycan dövlətləri arasındakı əlaqələrin inkişafına, işğal
olunmuş ərazilərin sülh yolu ilə həllinə kömək göstərməyi, eyni zamanda, lobbiçilik fəaliyyətini
gücləndirməyi qarşısına məqsəd qoyub. Qeyd edək ki, GAK 2008-ci ildə yaradılsa da, sonradan bəzi
səbəblərdən fəaliyyətini dayandırıb. 2016-cı ildən yenidən fəaliyyətini bərpa edən konqres qarşıya qoyulan
məqsədlərə nail olmaq üçün bütün gücünü səfərbər edir. Bunun üçün Azərbaycan-Gürcüstan dostluğuna, milli
maraqlara xidmət edən qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq yaradıb. Hazırda GAK-ın ətrafında 30dan çox QHT birləşib. Gürcüstan Azərbaycanlıları Kongresinin diqqətdə saxladıqları məsələlərdən biri Dağlıq
Qarabağ münaqişəsidir. Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində yaranmış vəziyyət, ermənilərin
tez-tez atəşkəsi pozması təşkilat tərəfindən izlənilir. Bildirilir ki, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıları bu
ölkənin vətəndaşları olsalar da, ürəkləri daim Azərbaycan ilə döyünür. Onlar Ali Baş Komandan, Prezident
İlham Əliyevin çıxışlarını diqqətlə izləyir və onun mövqeyini tam dəstəkləyirlər. Soydaşlarımız Gürcüstanın
və Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası naminə əllərindən gələni etməyə hazır olduqlarını bildirirlər.
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Bu günlərdə Gürcüstan Azərbaycanlılarının Milli Konqresi Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Füzuli
rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində mülki şəxslərin - Allahverdiyeva Sahibə İdris qızının,
onun nəvəsi 2 yaşlı Quliyeva Zəhra Elnur qızının həlak olması, Quliyeva Sərvinaz İltifat qızının isə
yaralanması faktı ilə bağlı bəyanat yayıb. Bu barədə diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib. Qeyd
olunub ki, bəyanat BMT, ATƏT, AŞPA, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə, ATƏT-in Minsk qrupunun
Rusiyalı həmsədri İqor Popova, amerikalı həmsədri Ceyms Uorlikə, fransalı həmsədri Pier Andreuya və
Avropa Parlamentinə göndərilib. Bəyanatda Ermənistan ordusunun növbəti təxribatının Gürcüstanda yaşayan
azərbaycanlılarının narahatlığına səbəb olduğu bildirilib. Bəyanatda deyilir: "Azərbaycanın dinc əhalisinə və
mülki obyektlərinə yönəlmiş artilleriya zərbələri sübut edir ki, Ermənistan dövləti təcavüzkar siyasəti ilə
beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə riayət etməyərək, beynəlxalq humanitar hüququn və insan
haqlarının, xüsusilə 1949-cu il Cenevrə konvensiyaları və ona 1 saylı Əlavə, həmçinin Uşaqların hüquqlarına
dair və İnsan hüquqlarının müdafiəsi və fundamental azadlıqlara dair Konvensiyanı ciddi şəkildə pozmaqda
davam edir.
Qeyd olunub ki, dünyanın aparıcı, sülhpərvər dövlətləri, beynəlxalq təşkilatlar, BMT, ATƏT, Avropa
Şurası, Avropa Birliyi dinc sakinlərin, qocaların, qadınların, körpə uşaqların qətlə yetirilməməsi üçün
təcavüzkar Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlardan silahlı qüvvələrini çəkməyə məcbur edilməsi üçün qəti
addımlar atmalıdır. Regionda sülhün, sabitliyin, əmin-amanlığın təmin olunmasının yeganə yolu status-kvonun
dəyişdirilməsi, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad olunmasıdır".
Gürcüstan Azərbaycanlıları Kongresinin də yaxından iştirak etdiyi bir sıra etiraz aksiyaları da
keçirilib. Bu, tədbirlərin birində Gürcüstanın ali təhsil ocaqlarında təhsil alan bir qrup tələbə və fəal
Ermənsitan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın işğal altında olan ərazilərində törətdikləri təxribatlar, xüsusən də
Füzuli rayonunun Alxanlı kəndini atəşə tutması nəticəsində dinc insanların - qadın və uşağın öldürülməsinə
etiraz olaraq aksiya keçiriblər.
Üç nöqtə- 2017-19 iyul- № 125. - S. 5.
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Azərbaycan nümayəndə heyəti BMT-nin Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumunda iştirak edib
Azərbaycanın Baş nazirinin müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurasının sədri Əli
Əhmədovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti 2017-ci ilin 17-19 iyul tarixlərində BMT-nin baş qərargahında
keçirilən Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda Azərbaycanın Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə dair ilk Könüllü
Milli İcmalının təqdim edilməsi məqsədilə ABŞ-ın Nyu-York şəhərində rəsmi səfər edib.
Nümayəndə heyətinin tərkibində əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin müavini İdris İsayev,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Ramin Məmmədov, parlamentin üzvü Məlahət
İbrahimqızı, Azərbaycanın BMT-dəki Daimi Nümayəndəsi Yaşar Əliyev və İqtisadiyyat Nazirliyinin
Dayanıqlı inkişaf şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurasının katibi Hüseyn Hüseynov təmsil olunub.
BMT-nin baş qərargahında keçirilən Yüksək Səviyyəli Siyasi Forumda Azərbaycanın ilk Könüllü
Milli İcmalı Azərbaycan Respublikasının Baş nazirin müavini, Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə
Şurasının sədri cənab Əli Əhmədov tərəfindən təqdim edilib. Təqdimatda Azərbaycanın İnkişaf Gündəliyində
Dayanıqlı İnkişaf Məsələləri, Minilliyin İnkişaf Məqsədlərində əlda olunan nailiyyətlər, DİM-lərin milli
prioritetlərə uyğunlaşdırılması prosesi, maraqlı tərəflərin iştirakı ilə maarifləndirmə tədbirləri, Azərbaycanın
ilk Könüllü Milli İcmalı və gələcək addımlar barəsində geniş məlumat verilib.
Eyni zamanda, çıxışı zamanı Əli Əhmədov davamlı sülhün, təhlükəsizliyin, sabitlik və sosial
həmrəyliyin dayanıqlı inkişaf üçün əsas şərtlərdən olduğunu və “heç kimi geridə buraxmamaq” prinsipinə
əsaslanaraq Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün regionda hər hansı əhəmiyyətli tərəqqiyə
malik olmağa imkan verməməsi barədə məsələni beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırıb.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 2015-ci ilin sentyabrın 25–27 tarixlərində
keçirilmiş Dayanıqlı İnkişaf Sammitində 2016–2030-cu illər üçün təsdiqlənmiş və 17 Dayanıqlı İnkişaf
Məqsədi və 169 hədəfi özündə birləşdirən yeni qlobal Dayanıqlı İnkişaf Məqsədlərinə (DİM) qoşulub.
Bununla bağlı Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 oktyabr 2016-cı il tarixli 1066 nömrəli Fərmanı ilə
Azərbaycan Respublikasının Dayanıqlı İnkişaf üzrə Milli Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb.
Vaşinqton, 20 iyul, AZƏRTAC
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Azərbaycanlı gənc Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib
Azərbaycanlı gənc Səttar Qəmbərov Ağdamın işğalı ilə əlaqədar Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyi
qarşısında etiraz aksiyası keçirib.
Aksiyaya Azərbaycan bayrağı və “Biz azərbaycanlıyıq", "Qarabağ bizim vətənimizdir", "Əlinizi
Qarabağdan çəkin” yazılan plakatlarla çıxan soydaşımız Ermənistanın cinayətkar rəhbərliyinin iç üzünü
Rusiya ictimaiyyətinə göstərmək istədiyini bildirib: “Bu gün Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi Ağdamın işğalı
günüdür. Rusiya əhalisi bu işğalı həyata keçirən Ermənistanın uşaq qatili olduğunu bilməlidir. Rusiyada
yaşayan bütün azərbaycanlı gənclər mənimlə həmfikirdir. Erməni terroruna son qoyulmalıdır. Uşaq qatili olan
Ermənistan rəhbərliyi cəzalandırılmalıdır. İşğalçı erməni ordusu Ağdamdan və digər işğal olunan
torpaqlarımızdan çıxmalıdır”.
Qeyd edək ki bu, S.Qəmbərovun təkbaşına keçirdiyi ikinci etiraz aksiyasıdır. Soydaşımız bir müddət
öncə Füzulinin Alxanlı kəndində Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin artilleriya atəşi nəticəsində iki yaşlı Zəhra
Quliyevanın qətlə yetirilməsinə etiraz olaraq Ermənistanın Rusiyadakı səfirliyi qarşısında təkbaşına aksiya
keçirmişdi.
25 iyul 2017
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Azərbaycan və Gürcüstanın gənclər təşkilatları arasında əlaqələr genişlənir
Tbilisidəki M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyində “Gürcüstan-Azərbaycan:
gənclər və ortaq dəyərlər” mövzusunda “dəyirmi masa” keçirilib.
Azərbaycanın “İslahatçı Gənclər” İctimai Birliyi və Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycanlıların
Mədəniyyət Mərkəzi (AMM) gənclər şöbəsinin birgə təşkil etdiyi tədbirdə hər iki ölkənin gənclər
təşkilatlarının üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri, tələbələr iştirak ediblər.
Muzeyin direktoru, Azərbaycanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi Leyla Əliyeva tədbiri açaraq
ölkələrimiz və xalqlarımız arasındakı dostluq əlaqələrinin qədim tarixindən danışıb, gənclər təşkilatları
arasında münasibətlərin genişlənməsinin əhəmiyyətini vurğulayıb.
Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin məsul əməkdaşı Rəhim Rəhimzadə çıxışında iki ölkə
arasında genişlənən əməkdaşlıqdan söz açıb. Bildirib ki, xalqlarımız arasında əsrlərdən bəri davam edən isti
münasibətlər bir çox ölkələr üçün örnəkdir.
“İslahatçı Gənclər” İctimai Birliyinin sədri Fərid Şahbazlı, Azərbaycan İnsan Haqları və Demokratiya
İnstitutunun rəhbəri Əhməd Şahidov “dəyirmi masa” iştirakçılarına dövlətimizin gənclər siyasəti barədə
məlumat veriblər.
Qeyd olunub ki, ikitərəfli münasibətlərin inkişafında gənclər təşkilatlarının üzərinə böyük yük düşür.
Bu təşkilatlar arasında körpü rolu oynayacaq layihələrə ehtiyac var. Hər iki xalqın mədəniyyətinin, tarixinin və
həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması istiqamətində birgə addımların atılması zəruridir.
AMM gənclər şöbəsinin rəhbəri Nərgiz Əliyeva diqqətə çatdırıb ki, mədəniyyətlərarası dialoq və
gənclərlə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi istiqamətində bir çox işlər görülür, layihələr reallaşdırılır. Bütün
bunlar dostluq münasibətlərinin daha da genişlənməsində mühüm rol oynayacaq.
Gürcü ictimaiyyətinin nümayəndəsi, professor Simon Kopadze, ictimai xadim Vasili Papava, Kvemo
Kartli-Borçalı quberniyasının nümayəndəsi Anar Süleymanov ikitərəfli əlaqələrin inkişafı istiqamətində
görüləcək işlərdən danışıb, təkliflər səsləndiriblər.
26 iyul 2017
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Azərbaycan brendinin dünyada tanıdılmasında diasporun üzərinə mühüm vəzifələr düşür
Azərbaycan brendinin dünyada tanıdılması istiqamətində xaricdə yaşayana azərbaycanlıların, o
cümlədən bizneslə məşğul olan soydaşlarımızın üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Bu, uzun bir prosesdir.
Azərbaycan məhsullarının Avropaya və digər qitələrə ixracı üçün ilk növbədə məhsulların keyfiyyətini
yaxşılaşdırmalı, standartlara uyğunlaşdırmalıyıq. Azərbaycan məhsullarının tez-tez bu ölkələrin ticarət
sərgilərində nümayişini təşkil etməliyik. Bunu Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) sədri Sahil
Qasımov deyib. Onun sözlərinə görə, bir ölkənin məhsullarının, mətbəxinin Avropa və digər qitələrdə
tanıdılması üçün ilk növbədə turizmin inkişafı yüksək səviyyədə olmalıdır. Avropalıların ölkəyə axını
başlamalıdır. "Ən əsası isə Avropa ölkələri ilə birbaşa aviareyslər açılmalıdır. Məsələn, Amsterdam-Bakı reysi
illərdir açılmırdı. Bunun üçün nə qədər cəhd göstərilsə də, heç bir nəticə yox idi. Halbuki niderlandlılar
dünyanın ən çox səyahət edən sakinləri sırasındadırlar. Demək olar hər bir niderlandlı ildə dörd dəfə dünyanın
müxtəlif ölkələrinə səyahət edir. Eyni zamanda, Belçikada, Almaniyada yüz minlərlə həmyerlimiz yaşayır.
Təsəvvür edin, bu ölkələrdən AZAL ilə Bakıya uçmaq üçün Parisə getmək lazımdır. Bu da ən azı 500 kilometr
məsafədir". Sahil Qasımov bildirib ki, istər soydaşlarımız, istərsə yerli əhali digər aviaşirkətləri seçirlər. "Bir
sözlə, Avropadakı azərbaycanlıların kapitalı digər dövlətin büdcəsinə getmiş olur. Nəticədə Azərbaycana
gedəcək turistlərin sayı iki dəfə azalmış olur. Əlbəttə, ölkəmizə getməyən, onun məhsullarını tanımayan
avropalı öz ölkəsində bizim məhsullara baxanda onun üçün məchul görünür". Deməli, avropalılar
Azərbaycana nə qədər çox gəlsələr. onu yaxından tanısalar məhsullarına da bir o qədər çox maraq göstərərlər.
Diaspora rəhbəri bildirib ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da istəyir ki, Azərbaycan Avropada daha geniş
tanıdılsın, ölkəmizin məhsulları orada daha geniş çeşiddə təmsil olunsun. Bu xaricdə yaşayan azərbaycanlı
sahibkarlarının da maraqlarına xidmət edir. Onlar daha keyfiyyətli, çox çeşidli məhsulları Avropa ölkələrində
satışını təşkil etməklə, Azərbaycan ticarət evlərinin açılmasına dəstək verməklə böyük işlər görə bilərlər.
Aydındır ki, bu ticarət mərkəzlərində işləyənlərin də əksəriyyəti etnik azərbaycanlılar olacaq. Azərbaycana
maraq artıqca diaspora təşkilatlarının ölkəmizi yerli əhaliyə tanıtması imkanları da genişlənəcək. Orda yaşayan
azərbaycanlı sahibkarlar da qeyri-neft sektorunu məhsullarının Avropa ölkələrinə ixracında maraqlı olacaqlar.
Eyni zamanda tarixi vətənlərindəki sahibkarlarla birgə fəaliyyət göstərmək imkanı da qazanacaqlar. Onlar
müəyyən güzəştlər də əldə edə bilərlər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan məhsullarının ixrac edilməsi istiqamətində sahibkarlar üçün bir sıra
güzəştlər nəzərdə tutulur. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə,
xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda
təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patentlər almasına, ixracla əlaqəli tədqiqatinkişaf proqram və layihələrinə çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin
müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında”
fərman imzalayıb. Qaydada nəzərdə tutulmuş dəstək tədbirlərinin maliyyələşdirilməsi üçün Prezidentin ehtiyat
fondundan İqtisadiyyat Nazirliyinə 3 milyon manat ayrılıb. Fərmana əsasən “Azərbaycan mənşəli qeyri-neft
məhsullarının ixracının stimullaşdırılması ilə bağlı görülmüş işlər barədə hesabat”ın forması da təsdiq edilib.
Nazirlər Kabinetinə Maliyyə Nazirliyi və İqtisadiyyat Nazirliyi ilə birlikdə 2017-ci il və növbəti illər üzrə
Azərbaycan Respublikasının dövlət büdcəsi layihələrində bu Qaydada nəzərdə tutulmuş dəstək tədbirlərinin
maliyyələşdirilməsi üçün tələb olunan vəsaitin nəzərə alınmasını təmin etmək tapşırılıb. Maliyyə Nazirliyi isə
nəzərdə tutulan məbləğdə maliyyələşməni təmin etməlidir.
Göründüyü kimi Azərbaycan məhsullarının xaricdə təşviqi ilə bağlı diaspora təşkilatlarımızın üzərinə
böyük məhsuliyyət düşür. Onlar müxtəlif sərgilərdə ölkəmizin qeyri-neft sektorunun məhsullarının
tanıdılmasında yaxından iştirak edə bilərlər.
"Made in Azerbaijan” brendi dünyada tanınır
"Made in Azerbaijan” brendinin dünyada tanıdılması üçün praktiki addımlar atılır. Artıq bu brend bu
gün dünyada şöhrət qazanıb”. Bu sözləri qeyri-neft ixracatçılarının Yevlaxda keçirilən respublika
müşavirəsində Prezident İlham Əliyev deyib. Ölkə başçısı bildirib ki, dövlət tərəfindən təşkil edilmiş sərgilər
və o sərgilərdə sahibkarların iştirakı gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. Bu sərgilərdə diaspora nümayəndələri də
iştirak edir, Azərbaycanın təbliğində rol oynayırlar. "Bir neçə sərgidə artıq kontraktlar da imzalanıb. Əgər biz
bu sərgilərdə iştirak etməsəydik, kontraktlar da imzalanmazdı. Yəni, biz gördük ki, sahibkarlara əlavə kömək
göstərilməlidir”, - deyə dövlət başçısı əlavə edib. Xarici ölkələrə bir neçə ixrac missiyasının ezam edildiyini,
bu missiyaların da çox böyük faydası olduğunu deyən Prezident bildirib: "Qərara gəldik ki, bir neçə ölkədə
Azərbaycanın ticarət evlərini yaradaq və biz artıq buna yaxınlaşırıq. Yəni, dövlət tərəfindən atılmış bütün bu
addımlar əlbəttə ki, sahibkarlar üçün yeni imkanlar yaradır”. Ticarət evlərinin yaradılması həm də diaspora
təşkilatlarının fəallaşmasına xidmət edir. Onlar Azərbaycanın təbliği üçün geniş imkanlar qazanırlar.
Azərbaycan dövləti də onlara hər cür dəstək verəcək.
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Bu isə dövlətin dəstəyi ilə yeni bazarlara çıxış əldə etməyə səbəb olacaq. " Biz bunu edirik və
edəcəyik, ixracyönümlü məhsulların həcmini artırmalıyıq. Ərzaq təhlükəsizliyi də bu iki amillə bilavasitə bağlı
olan məsələdir. Biz buna da yaxınlaşırıq ki, ərzaq təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin edək”, - deyə Prezident
İlham Əliyev bildirib.
Görülən işlər isə nəticə verir. Şərab İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri Elçin Mədətov
bildirir ki, “Made in Azərbaycan” brendinin təşviqi tədbirləri şərab ixracatçılarına böyük stimul yaradıb. Bu
sahənin inkişafına İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən 40 milyon manatadək
güzəştli kredit verilib. Artıq Azərbaycan şərabları xarici bazarlarda öz müştərilərini tapmağa başlayıb: "Ötən il
ixracımız 3,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib".
Bu dəstəyin nəticəsidir ki, ixrac missiyası zamanı 500 min şüşə Azərbaycan şərabının Çinə ixracına
dair müqavilə imzalanıb və məhsul ixracına başlanılıb. Elçin Mədətov bildirib ki, Rusiya və Çindən başqa,
Belarus və Litvaya şərab tədarük edilir və Avropa, Afrika və Şimali Amerika bazarlarıda diqqət
mərkəzindədir. Almaniyaya isə şərabdan başqa, meyvə-tərəvəz, təbii mineral sular, meyvə şirələri, bal, çay və
s. ixrac olunacaq. Meyvə şirələrimizə və meyvələrimizə başqa ölkələrdə də maraq var. Dubaya təşkil olunmuş
ixrac missiyası zamanı əldə olunmuş razılığa əsasən, artıq 18 ton nar şirəsi və 200 tona yaxın alma ixrac edilib.
Qeyri-neft sektorunda ixrac potensialının yüksək olduğunu deyən AZPROMO-nun mütəxəssisi
Teymur Tağıyev bildirir ki, hazırda Azərbaycandan Kanada, ABŞ, Avstraliya və Rusiyaya meyvə şirələri, bir
sıra Avropa ölkələrinə isə qoz və fındıq ixrac edilir: “Azərbaycanda istehsal edilən meyvə şirələri, xüsusilə də
nar şirəsi dünya bazarında maraqla qarşılanır. Dünya bazarında nar şirələrinə, fındığa tələbat təklifdən
çoxdur”. Fındıqçılıqda ölkəmizə valyuta gətirən sahədir. Ötən il ölkəmizdən 105 milyon ABŞ dolları
məbləğində fındıq ixrac olunub. İxracımız isə əsasən İtaliya, Rusiya və Almaniyayadır. Ümumilikdə, keçən il
25-ə yaxın ölkəyə fındıq ixrac etmişik, Bu sahayə isə SKMF tərəfindən 10 milyon manat güzəştli kredit
verilib. Qazaxıstanın Atırau vilayətində Azərbaycanın ixrac potensialını nümayiş etdirən 400-dən artıq şirkətin
məhsullarının, eləcə də Aktau şəhərində Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə tikilən Logistika Mərkəzinin
imkanları ilə bağlı təqdimat mərasiminin keçirilməsi də ixrac imkanlarımızın genişləndirilməsinə xidmət edir.
Bu uğurların əldə olunmasında xaricdə yaşayan azərbaycanlılarda yaxından iştirak edib.
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Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor quruculuğu sahəsində fəaliyyətin əlaqələndirilməsi
günün tələbidir
Azərbaycanla strateji müttəfiq olan bir sıra ölkələrlə diaspor quruculuğu və lobbiçilik sahəsində
fəaliyyətin əlaqələndirilməsi bu günün tələbidir. Bu baxımdan qardaş Türkiyə ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi
məsələsinin xüsusi önə çəkilməsi heç də təsadüfi deyildir. Tarixən bir-birinə qırılmaz tellərlə bağlı olan
xalqlarımız çətin məqamlarda çiyin-çiyinə verərək, qardaş köməyini bir-birindən əsirgəməmişlər.
Azərbaycanın strateji müttəfiqi olan Türkiyə ilə diaspor quruculuğu və lobbiçilik sahəsində fəaliyyətin
əlaqələndirilməsi daioma xüsusi diqqət mərkəzində olub. 1994-cü ilin fevralında Heydər Əliyev Türkiyə
Cümhuriyyətinə səfəri zamanı bu ölkənin Böyük Millət Məclisində etdiyi tarixi çıxış ilə iki ölkənin strateji
tərəfdaşlığının ən mükəmməl formulunu səsləndirdi: “Azərbaycan və Türkiyə bir millət, iki dövlətdir”. Qeyd
etmək lazımdır ki, Heydər Əliyevin bəyan etdiyi hər bir fikir və tezisin arxasında mütləq real əməl, praktik
nəticə dayanırdı. “Bir millət, iki dövlət” bəyanatı da gəlişi gözəl olaraq irəli sürülməmişdi. Heydər Əliyevin bu
müdrik kəlamı Azərbaycan və Türkiyənin güclü, qüdrətli dövlətlər olmasını və bu gücün səfərbər edilərək
ortaq mənafe və ümumi, “bir millət” fəlsəfəsi üzərində köklənən hədəflərə yönəlməsini ehtiva edirdi. Heydər
Əliyevin Azərbaycanın rəhbərliyinə gəlişi ilə Türkiyə ilə münasibətlər gerçək tərəfdaşlıq, qarşılıqlı fayda və
səmimi anlaşma üzərində təşəkkül tapdı. Ümummilli lider Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 10 ildə dəfələrlə
Türkiyədə səfərdə olmuş, qardaş ölkənin dövlət və hökumət rəhbərləri Azərbaycana çoxsaylı səfərlər etmişlər.
Bu intensiv təmaslar, daimi məsləhətləşmələr fonunda iki ölkənin xarici siyasəti, beynəlxalq müstəvidəki
addımları daha əlaqəli və bir-birini tamamlayan oldu. Bu siyasət sayəsində Azərbaycan müstəqil dövlət
quruculuğunda üzləşdiyi çətinliklərdə hər zaman Türkiyəni yanında gördü, eyni zamanda, atdığı addımlarda,
həyata keçirdiyi iqtisadi layihələrdə daima Türkiyəni göz önündə tutdu. Türk dünyasının böyük
şəxsiyyətlərindən olan Mustafa Kamal Atatürkün: Azərbaycanın sevinci bizim sevincimiz, kədəri
kədərimizdir. - kəlamları qarşılıqlı əlaqələrimizin dərin tarixi köklərini ifadə edərək siyasi, iqtisadi və mədəni
əməkdaşlığımızın təməl prinsiplərini müəyyənləşdirmişdi. Sonralar dillər əzbəri olan bu sözlər ölkələrimizin
qardaşlıq münasibətlərinin kredosuna çevrildi: “Biz kökü bir olan xalqıq. Bizim tariximiz bir, dilimiz bir,
dinimiz birdir. Ona görə də tariximiz, milli köklərimiz, adət və ənənələrimizin hamısı bizi bir-birimizə sıx
bağlayıb. Əsrlər boyu tarixin mərhələlərində bizi bir-birimizdən ayırmağa çox çalışıblar. Lakin buna müvəffəq
olmayıblar. Bizim xalqlarımız bu həsrətlə yaşayıblar və nəticədə bir-birinə qovuşublar. Bundan sonra da heç
bir qüvvə bizi bir-birimizdən ayıra bilməyəcək”
Son illər iki qardaş ölkənin diasporlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi uğurlara yol açmış, xüsusilə
Avropa Şurası çərçivəsində Ermənistanın ciddi diplomatik uğursuzluqlara düçar olmasına gətirib çıxarmışdır,
Türkiyə diasporası bütün tədbirlərdə Azərbaycanla birlikdədir və dəstəyini əsirgəmir. Bu barədə Baş nazirin
müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov Türkiyənin
Azərbaycandakı səfiri Erkan Özoralla görüşdə deyib. Komitə sədri iki ölkə arasındakı əlaqələrin çox uğurla
inkişaf etdiyini, ölkələr arasında əməkdaşlığın çox fəal mərhələdə olduğunu ifadə edib. Azərbaycan ilə
Türkiyənin dünya miqyasında bir-birinə ən yaxın ölkələr olduğunu, hər iki ölkə arasında əməkdaşlığın bütün
sahələrdə inkişaf etdiyini, Azərbaycan-Türkiyə əməkdaşlığının həm regionda, həm də regiondan kənarda
böyük önəm daşıdığını qeyd edən Baş nazirin müavini bu əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinin
vacibliyini vurğulayıb. Baş nazirin müavini Əli Həsənov vaxtilə Naxçıvanda yaşayan yerli sakinlərin
təhlükəsizliyinin, sosial təminatının təmin olunmasında Türkiyənin çox böyük dəstəyinin olduğunu deyib:
"Türkiyə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişənin ağır nəticələrinin aradan qaldırılmasında hər
zaman Azərbaycanın yanında olub, ölkəmizin haqq işini beynəlxalq aləmdə dəstəkləyib. Təəssüf ki, bu gün
dünyada ədalətsizlik hökm sürür. Belə bir vəziyyətdə müsəlman ölkələrinin həmrəyliyinə və əməkdaşlığına
ciddi ehtiyac var. Regionda İran və Türkiyə kimi böyük müsəlman dövlətləri var, Azərbaycan da son 20 ildə
beynəlxalq aləmdə layiqli yerini tutub. Hesab edirəm ki, İran, Türkiyə və Azərbaycanın həmrəyliyi nə qədər
güclənsə, bu, həm region, həm də ölkələrimiz üçün faydalı olar. Bu həmrəylik nə qədər güclü olsa, bizə
yanaşma da dəyişəcək. Bəzi dünya dövlətləri əlaqələrimizə qısqanclıqla yanaşırlar, daim çalışırlar ki, bu
müsəlman ölkələri arasındakı həmrəyliyə xələl gətirsinlər. Ancaq bilirik ki, bu xalqlar və dövlətlər arasında
nifaq salmaq mümkün deyil. Bu ölkələr və xalqlar buna yol verməməlidirlər”. Ə.Həsənov bildirib ki, hər iki
ölkənin diaspor təşkilatları da həmişə bir-birinə dəstək olub, bədniyyətli düşmənlərin istəklərini puça çıxarır.
Ə. Həsənov diqqətə çatdırıb ki, Ermənistanın dörd yerdən idarə olunması və himayədarlıq edilməsinə
baxmayaraq aprel döyüşləri göstərdi ki, Azərbaycan ordusu istənilən vaxt Ali Baş Komandanın əmri ilə
torpaqları azad edə bilər: "Bunu ermənilər nə qədər tez başa düşsələr özlərinə xeyirdir". Yeni təyin olunmuş
fövqəladə və səlahiyyətli səfir Erkan Özoral öz növbəsində Türkiyə ilə Azərbaycan arasında çox gözəl
münasibətlərin olduğunu vurğulayaraq bu münasibətlərin strateji əməkdaşlıq xarakteri daşıdığını və qardaşlıq
əlaqələrinə əsaslandığını deyib.
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O, Türkiyədə 15 iyul dövlət çevrilişinə cəhd zamanı Prezident İlham Əliyev tərəfindən göstərilən
dəstəyin bütün türk xalqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini bildirib. Türkiyəli diplomat Azərbaycan ilə
qardaşlıq əlaqələrinin hər zaman daha yüksək səviyyəyə qaldırılması üçün çalışacağını qeyd edib. Qeyd edək
ki, daha böyük uğur qazanmağımız üçün isə diasporamızda əvvəlcədən müəyyən edilmiş ortaq strategiya
yazılmalı və o istiqamətdə də fəaliyyətimizi davam etdirməliyik. Həmçinin mütəmadi olaraq qarşılıqlı fikir
mübadiləsinin aparılması lazımdır. Hazırda diasporamız sürətli şəkildə güclənməkdədir. Amma bu da kifayət
deyil. Bu fəaliyyətlər könüllülük prinsipinə dayandığı üçün bir çox insanlarımız maddi imkansızlıq
baxımından istənilən səviyyədə iş görə bilmirlər. Ona görə də xüsusilə işadamlarımızın həmin insanları
dəstəkləməsi lazımdır. Bu olduğu halda gücümüz daha çox artar və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
xalqlarına və ictimaiyyətinə çatdırılması daha da asanlaşar. Həmçinin diaspora sahəsində fəaliyyətlərin
genişləndirmək üçün qəzet, radio və televiziya kimi vasitələrə sahib olmaq lazımdır. Bu istiqamətdə ardıcıl
işlər görülüb.
Yeri gəlmişkən, 2002-ci ildə Milli Məclisdə qəbuk olmuş "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara dövlət
qayğısı haqqında" qanun xaricdəki azərbaycanlılara dövlət qayğısının hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirir.
Qanuna əsasən, xaricdə yaşayan, fəaliyyət göstərən soydaşlarımızın hüquqları Azərbaycan dövləti
səviyyəsində qorunur. Habelə imkanlı azərbaycanlıların ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyması üçün qanunda
müəyyən vergi və gömrük güzəştləri də nəzərdə tutulub
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Türkiyənin diplomatik jurnalı Zəhradan yazıb
Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin sədr müavini Gəncəxan Babişin Ermənistan ordusu tərəfindən
öldürülən Zəhra və cəbhə xəttindəki son zamanlar yaşanan gərginliklərə həsr olunmuş məqaləsi Türkiyədə türk
və ingilis dillərində yayımlanıb.
G.Babiş məqaləsində erməni terroruna məruz qalan azərbaycanlı uşaqlara da toxunub. “Xocalıdan
Füzuliyə erməni terrorunun son uşaq qurbanı: Zəhra” başlıqlı məqalə “Diplomatik Gözlem” və “Diplomatic
Observer” jurnallarınlarınıən avqust nömrəsində çap olunub. G.Babiş yazısında Zəhranın Ermənistan
tərəfindən qətlə yetirilən ilk azərbaycanlı uşaq olmadığını vurğulayaraq Xocalıdakı erməni vəhşiliyinin
Füzulidə davam etdirildiyini bildirib: “2011-ci ildə Ermənilər tərəfindən Tovuz çayına buraxılan içi
partlayıcılarla dolu olan oyuncağı Əlibəyli kəndindən 13 yaşlı Aygün Şahmalıyevanın götürməsi və
oynayarkən partlaması nəticəsində uşağın ölməsi və anasının yaralanması unudulmayıb. Daha sonra həmin
ildə Ağdamda 9 yaşlı Fariz Bədəlov isə erməni snayper tərəfindən vurularaq öldürülüb. Bundan başqa,
ermənilər tərəfindən 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə tarixə qara ləkə kimi düşən beşikdəki
körpələrin qətl edildiyi Xocalı soyqırımında 25 il sonra yenə 2 yaşlı məsum körpə bu dəfə Füzulidə erməni
vandalizminin qurbanı olub. Göründüyü kimi, Xocalıdakı vəhşiliklər hələ də davam etməkdədir”.
Yazısında 2016-cı ilin aprel döyüşləri zamanı Azərbaycanın böyük uğur qazandığını və Ermənistanın
xaricdən asılı vəziyyətdə olduğunu da ifadə edən G.Babiş məqaləsində yazır: “Keçən ilin aprel ayında
Ermənistanla Azərbaycan Silahlı Qüvvələri arasındakı gərginliyin müharibəyə çevrildiyi zaman Azərbaycanın
cəbhədəki qət etdiyi məsafə və geri alınan torpaqlar, gələcəyə olan ümidləri artırıb, ictimai həmrəyliyi
gücləndirib”.
Türkiyə və beynəlxalq mətbuat orqanlarını də şərh edən gənc analitik yazısında erməni terroru
səbəbindən məsum körpələrin öldürülməsi faktının insanlara çatdırılmasının vacibliyini ifadə edib. BMT kimi
beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanın məsələ ilə bağlı açıqlamalarından və cavablarından sitat gətirən
G.Babiş qeyd edib ki, bir neçə ay əvvəl Egey dənizi sahillərində Aylanın cansız bədənini çox sonradan görən
dünya, Tovuz çayının sahilindəki Aygün kimi, Füzulidəki Zəhranın qətlə yetirilməsini də sadəcə izləyərsə bu
cür hadisələr davam edəcək. Təəssüf ki, Alxanlı kəndindən 2 yaşlı balaca Zəhranın Ermənistan dövlətinin
terrorunun son qurbanı olması dünya ictimaiyyətinin gündəminə Aylan qədər gəlməyib. Avropa ölkələrinin
bəzilərindən millət vəkili səviyyəsində mesajlar gəlsə də daha çox səy göstərilməsinə ehtiyac vardı.
Ermənistanın əsassız iddialarla məşğul olması və bu yaşananları da inkar etməsi nəzərə alındıqda bu məsələ ilə
daha ciddi məşğul olmağın vacibliyi ortaya çıxır. Bunun üçün sosial mediada kampaniyalarla yanaşı, siyasi,
sosial, akademik səviyyələrdə Zəhralar, Aygünlər və Farizlər daha çox diqqətə çatdırılmalıdır”.
9 avqust 2017
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Nazim İbrahimov Azərbaycan əleyhinə aparılan kampaniyalarla bağlı dünya azərbaycanlılarına
çağırış edib
“Azərbaycana qarşı son vaxtlar yenidən başlayan qarayaxma kampaniyasını aparan şəbəkənin erməni
lobbisindən qaynaqlanması ilə bağlı ciddi faktlar mövcuddur”. Bunu Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Kiyevdə keçirilən toplantı
çərçivəsində APA-ya açıqlamasında bildirib. O qeyd edib ki, hüquqi, demokratik dövlət olan Azərbaycanın
sürətli inkişafı, müstəqil daxili və xarici siyasəti bir sıra qüvvələri ciddi narahat etməyə başlayıb: “Avropada
və bəzi başqa ölkələrdə Azərbaycana qarşı təşkilatlanmış aqressiv, vahid mərkəzdən idarə olunan şəbəkə
formalaşıb.
Onlar Azərbaycan əleyhinə informasiyalara təkanverici qüvvə kimi çıxış edir. Həmin təşkilatlar erməni
lobbisindən bəhrələnir”. Onun sözlərinə görə, həmin qüvvələr çalışır ki, bütün metodlardan istifadə etməklə bu
nüfuza ləkə gətirsin: “Bu, Azərbaycana qarşı, dövlətə qarşı davadır. Prezident İlham Əliyevin
möhkəmləndirdiyi Azərbaycanı zədələmək niyyətindədirlər.
Ümummilli lider vaxtında Azərbaycanı parçalanmadan xilas edərək vahid dövlət yaratdı, bu gün də
prezident İlham Əliyev bunu davam etdirir. Bu da həmin qüvvələri qıcıqlandırır. Boşluqlar axtarılır. Necə ki,
regiondakı bəzi ölkələrdə boşluq oldu və bundan istifadə etdilər. Nəticədə həmin ölkələr nə qədər itkilər verdi,
biz bunun şahidiyik”. N.İbrahimov bildirib ki, Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli informasiyanın
yayılmasını təmin etmək məqsədilə ermənipərəstliyi şübhə doğurmayan müəlliflər tərəfindən məqalələrin dərc
olunmasının arxasında maddi maraqlar da dayanır: “Bu baxımdan Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya
Hesabatı layihəsinin və “Guardian” qəzetinin Azərbaycana, dövlətimizin nüfuzlu qurumlarına atdığı böhtanlar
şantajdan başqa bir şey deyil.
Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu qarayaxmanı aparan həmin mətbu orqanların maddi maraqlar
naminə gələcəkdə öz ölkələri əleyhinə də eyni addım atacaqları artıq şübhə doğurmur”. Komitə sədri
vurğulayıb ki, bir sıra qlobal layihələrin Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilməsi ölkə üçün böyük əhəmiyyət
daşıdığı qədər, bəzilərini də narahat edir: “Amma bu layihələr dövlətçiliyimizi qoruyacaq böyük elementlərin
əldə olunmasına səbəb olacaq”. N.İbrahimov dünya azərbaycanlılarını yaşadıqları ölkələrdə bu məsələdə daha
da fəal olmağa, dövlətçilik ətrafında sıx birləşməyə çağırıb.
"Bu qərar təəssüf doğurur" - Nazim İbrahimov
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Rusiya Ali Məhkəməsinin
Apellyasiya Kollegiyasının birinci instansiya məhkəməsinin Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ləğvi
barədə qərarını qüvvədə saxlamasına münasibət bildirib.
Yenicag.az-ın xəbərinə görə, N.İbrahimov deyib ki, bu, böyük təəssüf hissi doğurur:
“Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi rəhbərliyinin öz hüquqlarını sonadək müdafiə edəcəyinə
əminliyimizi bildirməklə yanaşı, xüsusi olaraq vurğulamağı vacib hesab edirik ki, beynəlxalq münasibətlərin
son dərəcə həssas və mürəkkəb bir dövründə qəbul olunan bu qərar iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərinin ruhuna qətiyyən uyğun deyil.
Rusiyanın müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə ən müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar aparılmış,
ayrı-ayrı görüşlər zamanı mövzu dəfələrlə müzakirə olunub, Azərbaycan dövlətinin və ictimaiyyətinin
məsələyə son dərəcə həssas yanaşması diqqətə çatdırılmışdır. Apellyasiya Kollegiyasının bütün bunlara
baxmayaraq, Konqresin ləğvi barədə qərarı qüvvədə saxlaması ölkələrimizin inkişaf edən münasibətlərinə
kölgə salmaqda maraqlı olan qüvvələrin mövcudluğunu bir daha təsdiqləyir.
Hesab edirik ki, ötən müddət ərzində ÜAK-ın iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, xalqlarımızı
bir-birinə bağlayan mədəni dəyərlərin, tarixi ənənələrin təbliği istiqamətindəki fəaliyyətini nəzərə almadan
qəbul olunmuş bu qərar çoxmillətli Rusiyanın milli siyasətinin əsas prinsiplərinə, qədim dostluq
münasibətlərinə malik xalqlarımızın qarşılıqlı mənafelərinə cavab vermir”.
“Azərbaycana qarşı bir sıra xarici dairələr, müxtəlif şəbəkələrin sifarişi əsasında qeyri-şəffaf məqsədlər
üçün yaradılmış qurumlar tərəfindən qərəzli iddialar əsasında böhtan kampaniyalarının intensivləşdiyi bir
vaxtda strateji tərəfdaş hesab etdiyimiz Rusiyada ən böyük diaspor təşkilatının fəaliyyətinin dayandırılması
yalnız acı təəssüf hissi doğura bilər. Yaxın tarix göstərir ki, müəyyən dövrlərdə, xüsusilə Azərbaycan qlobal
əhəmiyyətli layihələrə imza atarkən ciddi təzyiqlərə və təhdidlərə məruz qalır, ölkəmizə qarşı təxribat
xarakterli addımlar atılır, dünyanın aparıcı güc mərkəzləri ilə münasibətlərin gərginləşdirilməsinə yönəlmiş
ssenarilər həyata keçirilir.
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Bu baxımdan, heç şübhə yoxdur ki, ÜAK-ın ləğvi yalnız iki ölkə arasındakı qarşılıqlı etimadı
zəiflətmək, dövlətlərarası münasibətləri zədələmək məqsədi güdən qüvvələrin maraqlarına xidmət edə bilər.
Əminik ki, ÜAK-la bağlı qəbul olunmuş qərar Rusiyada, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan
milyonlarla soydaşımızı ruhdan salmayacaq, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin zəifləməsinə səbəb
olmayacaq, əksinə həmvətənlərimizi milli-mədəni birlik, xalqlararası dostluq və əməkdaşlıq ideyası ətrafında
daha sıx birləşməyə sövq edəcəkdir.
Eyni zamanda, ümid edirik ki, yuxarı instansiya məhkəməsi Rusiyanın azərbaycanlı vətəndaşlarının
ictimai mənafelərini, iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafındakı rolunu, strateji tərəfdaşlıq
münasibətlərini, xalqlarımızı birləşdirən çoxəsrlik dostluq ənənələrini nəzərə alaraq, Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresi haqqında ədalətli qərar qəbul edəcək”, – Komitə sədri əlavə edib.
13 avqust 2017
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Bakı şəhərində Qlobal Gənc Liderlər Forumu keçiriləcək
21-24 avqust tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Bakı şəhərində Qlobal Gənc Liderlər Forumu keçiriləcək.
Foruma dünyanın 50-yə yaxın aparıcı gənc lider və tədqiqatçısının, o cümlədən Şvarzman, Rodos,
Fulbrayt, Marşal, Truman, Mitcel, Geyts kimi nüfuzlu proqramların təmsil olunması nəzərdə tutulur. Harvard,
Oksford, Kaliforniya, Monpelye, London İqtisadi və Siyasi Elmlər Məktəbi, Toronto, Tsinxua, Leypsiq,
Corctaun, Corc Vaşinqton, Sarbon, Sapienza, Con Hopkins, Pekin, Prinston, Kornell, Yel, Stanford, Braun,
Kolumbiya, Liverpul, Paris İqtisadiyyat Məktəbi, Çikaqo, Notr Dam, Miçiqan, Rotterdam, Barselona
universitetləri kimi dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarının nümayəndələrinin, habelə bir sıra gənc iş
adamlarının da qatılması gözlənilir. Bundan başqa, foruma bəzi ölkələrin sabiq hökümət rəhbərləri, nüfuzlu
ictimai xadimlər habelə iri korporasiyaların rəhbərlərindən ibarət 20-yə yaxın ali səviyyəli qonağın da dəvət
olunması planlaşdırılır.
Forumda liderliyin fərdi qiymətləndirilməsi, müasir dövrün ehtiyac duyduğu liderlik formaları, qadın
və kişi liderliyi arasındakı fərqlər, həmçinin, liderliyin daxili və xarici hüdudları müzakirə olunacaq, debatlar
təşkil ediləcək. Tədbir iştirakçıları “Mənə görə liderlik nədir?”, “Liderliyi necə öyrənmək olar?”, “Qadın və
kişilər fərqli şəkildə liderlik edirlərmi?”, “Mədəniyyətlər fərqli yol göstərir?” kimi suallar ətrafında fikir
mübadiləsi aparacaq.
Qeyd edək ki, Qlobal Gənc Liderlər Forumu gənc liderləri sabiq və indiki dövlət başçıları ilə
əlaqələndirən, liderliyin bir çox meyarlarını tədqiq edən yeni platforma kimi nəzərdə tutulub.
14 avqust 2017
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Prezidentlərin övladları Azərbaycana gələcək
Makedoniya və Monteneqro Prezidentlərinin, həmçinin, Latviya, Ukrayna Albaniya, Andorra, Bosniya
və Herseqovina Respublikalarının sabiq prezident və Baş nazirlərinin övladları 21-24 avqust tarixində Bakı
şəhərində keçiriləcək Qlobal Gənc Liderlər Forumunda iştirak etmək üçün Bakıya gələcək.
Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə baş tutacaq forumda dünyanın 50-yə yaxın aparıcı gənc lider və tədqiqatçısının, bir sıra
nüfuzlu proqramların təmsil olunması nəzərdə tutulur.
Foruma dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarının nümayəndələrinin, habelə bir sıra gənc iş adamlarının
da qatılması gözlənilir. Bundan başqa, foruma bəzi ölkələrin sabiq hökümət rəhbərləri, nüfuzlu ictimai
xadimlər, habelə iri korporasiyaların rəhbərlərindən ibarət 20-yə yaxın ali səviyyəli qonağın da dəvət olunması
planlaşdırılır.
Forumda liderliyin fərdi qiymətləndirilməsi, müasir dövrün ehtiyac duyduğu liderlik formaları, qadın
və kişi liderliyi arasındakı fərqlər, həmçinin, liderliyin daxili və xarici hüdudları müzakirə olunacaq, debatlar
təşkil ediləcək.
17 avqust 2017
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Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının hesabat-seçki konfransı keçirilib
Bu gün Azərbaycan Qılıncoynatma Federasiyasının növbəti hesabat-seçki konfransı keçirilib. Hesabatseçki konfransında Federasiya rəhbərliyinin hesabatı dinlənilib, ötən dövr ərzində görülən işlər, federasiyada
baş vermiş idman və ictimai xarakterli hadisələr geniş müzakirə olunub.
Daha sonra gündəliyə uyğun olaraq, Federasiyanın rəhbər orqanlarına seçkilər keçirilib, İcraiyyə
Komitəsinin yeni tərkibi təsdiq olunub. Hesabat-seçki konfransında iştirak edən üzvlərin səsverməsi əsasında
Nazim İbrahimov yekdilliklə yenidən federasiyanın prezidenti seçilib. Daha sonra hesabat-seçki konfransında
vitse-prezident, baş katib və nəzarət-təftiş komissiyasının üzvləri seçilib. Ramin Məmmədov Federasiyanın
vitse-prezidenti, Asəf Məlikov baş katibi, İslam Rəhimov, Elxan Əhmədov, Sudeyif Quliyev isə nəzarət- təftiş
komissiyasına üzv seçiliblər.
Federasiyanın Prezidenti Nazim İbrahimov çıxış edərək, ötən dövr ərzində Azərbaycanın idmanın
inkişafı sahəsində qazandığı yüksək nailiyyətlər barədə danışıb, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin ölkəmizdə idmana yüksək qayğı və diqqət göstərdiyini vurğulayıb. Federasiya rəhbəri yeni seçilmiş
heyətə Qılıncoynatma Federasiyasının yeni fəaliyyət planının hazırlanması, növ üzrə milli komandaların yarış
və təlim-məşq prosesinin hazırlanması, Beynəlxalq Qılıncoynatma Federasiyası ilə əməkdaşlığın
genişləndirilməsi ilə bağlı tapşırıqlarını verib.
Qeyd edək ki, hesabat-seçki konfransında Gənclər və İdman Nazirliyinin nümayəndəsi Yaşar Rzayev,
Milli Olimpiya Komitəsinin nümayəndəsi Nazir Rəhimov, “Neftçi” İdman -Sağlamlıq Klubunun təmsilçisi
Elmir Babanlı və digər təşkilatların nümayəndələri iştirak edib.
17 avqust 2017
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Nazim İbrahimov ÜAK-la bağlı qərardan danışdı
“Rusiya Ali Məhkəməsinin Apellyasiya Kollegiyasının birinci instansiya məhkəməsinin Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin (ÜAK) ləğvi barədə qərarını qüvvədə saxlaması böyük təəssüf hissi doğurur”.
Bu, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun açıqlamasında qeyd olunub.
Açıqlamada bildirilib ki, ÜAK rəhbərliyinin öz hüquqlarını sonadək müdafiə edəcəyinə əmindirlər: “Bununla
yanaşı, xüsusi olaraq vurğulamağı vacib hesab edirik ki, beynəlxalq münasibətlərin son dərəcə həssas və
mürəkkəb bir dövründə qəbul olunan bu qərar iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna
qətiyyən uyğun deyil”.
Açıqlamada Rusiyanın müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar
aparıldığı, ayrı-ayrı görüşlər zamanı mövzunun dəfələrlə müzakirə olunduğu, Azərbaycan dövlətinin və
ictimaiyyətinin məsələyə son dərəcə həssas yanaşdığı diqqətə çatdırılıb: “Apellyasiya Kollegiyasının bütün
bunlara baxmayaraq, Konqresin ləğvi barədə qərarı qüvvədə saxlaması ölkələrimizin inkişaf edən
münasibətlərinə kölgə salmaqda maraqlı olan qüvvələrin mövcudluğunu bir daha təsdiqləyir. Hesab edirik ki,
ötən müddət ərzində ÜAK-ın iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, xalqlarımızı bir-birinə bağlayan
mədəni dəyərlərin, tarixi ənənələrin təbliği istiqamətindəki fəaliyyətini nəzərə almadan qəbul olunmuş bu
qərar çoxmillətli Rusiyanın milli siyasətinin əsas prinsiplərinə, qədim dostluq münasibətlərinə malik
xalqlarımızın qarşılıqlı mənafelərinə cavab vermir”.
Açıqlamada bildirilib ki, Azərbaycana qarşı bir sıra xarici dairələr, müxtəlif şəbəkələrin sifarişi əsasında
qeyri-şəffaf məqsədlər üçün yaradılmış qurumlar tərəfindən qərəzli iddialar əsasında böhtan kampaniyalarının
intensivləşdiyi bir vaxtda strateji tərəfdaş hesab etdiyimiz Rusiyada ən böyük diaspor təşkilatının fəaliyyətinin
dayandırılması yalnız acı təəssüf hissi doğura bilər.
“Yaxın tarix göstərir ki, müəyyən dövrlərdə, xüsusilə Azərbaycan qlobal əhəmiyyətli layihələrə imza
atarkən ciddi təzyiqlərə və təhdidlərə məruz qalır, ölkəmizə qarşı təxribat xarakterli addımlar atılır, dünyanın
aparıcı güc mərkəzləri ilə münasibətlərin gərginləşdirilməsinə yönəlmiş ssenarilər həyata keçirilir. Bu
baxımdan, heç şübhə yoxdur ki, ÜAK-ın ləğvi yalnız iki ölkə arasındakı qarşılıqlı etimadı zəiflətmək,
dövlətlərarası münasibətləri zədələmək məqsədi güdən qüvvələrin maraqlarına xidmət edə bilər.
Əminik ki, ÜAK-la bağlı qəbul olunmuş qərar Rusiyada, eləcə də, dünyanın müxtəlif ölkələrində
yaşayan milyonlarla soydaşımızı ruhdan salmayacaq, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin zəifləməsinə səbəb
olmayacaq, əksinə, həmvətənlərimizi milli-mədəni birlik, xalqlararası dostluq və əməkdaşlıq ideyası ətrafında
daha sıx birləşməyə sövq edəcəkdir. Eyni zamanda, ümid edirik ki, yuxarı instansiya məhkəməsi Rusiyanın
azərbaycanlı vətəndaşlarının ictimai mənafelərini, iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafındakı rolunu,
strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, xalqlarımızı birləşdirən çoxəsrlik dostluq ənənələrini nəzərə alaraq,
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi haqqında ədalətli qərar qəbul edəcək”, - deyə açıqlamada bildirilib.
19 avqust 2017
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Nazim İbrahimov: "ÜAK-ın ləğvi Rusiyada azərbaycanlılar arasında narazılıqla qarşılanıb"
"Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin qeydiyyatının ləğvi Rusiyada azərbaycanlılar arasında
narazılıqla qarşılanıb".
ASAN Radionun məlumatına görə, bunu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov
deyib. N.İbrahimov bildirib ki, sentyabrda Rusiyada bununla bağlı məhkəmənin müvafiq qərarı gözləmək
lazımdır: "Bu istiqamətdə müvafiq iş aparılır. Qərardan sonra müəyyən fikirlər söyləmək olar. ÜAK-ın hər
hansı bir məhkəmə qərarı ilə ləğvi heç də yaxşı hal deyil. Bu, Rusiyada yaşayan milyonlarla azərbaycanlının
narazılığına səbəb olub. Düşünürük ki, bu məsələni yumşaq yolla həll etmək mümkündür. Hər bir təşkilatın
idarə olunmasında müəyyən nöqsanlar ola bilər. İstək olduğu halda bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq və
məsələni həll etmək mümkündür. Belə radikal qərarların verilməsi azərbaycanlılar arasında narazılığa səbəb
olur. Güman edirəm ki, sentyabrda düzgün qərar veriləcək. Hər hansı neqativ qərar olarsa, fikrimizi
bildirəcəyik".
Nazim İbrahimov: düşünürəm ki, ÜAK barəsində düzgün qərar veriləcək
"Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin ləğvi Rusiyada azərbaycanlılar arasında narazılıqla qarşılandı.
Güman edirəm ki, sentyabrda düzgün qərar veriləcək". Bunu Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Nazim İbrahimov deyib.
N. İbrahimov bildirib ki, bununla bağlı indidən fikir söyləmək tezdir: “Sentyabrda Rusiyada bununla
bağlı məhkəmənin müvafiq qərarını gözləmək lazımdır. Bu istiqamətdə müvafiq iş aparılır. Qərardan sonra
müəyyən fikirlər söyləmək olar. ÜAK-ın hər hansı bir məhkəmə qərarı ilə ləğvi heç də yaxşı hal deyil. Bu,
Rusiyada yaşayan milyonlarla azərbaycanlı tərəfindən mənfi qarşılanan bir haldır. Biz düşünürük ki, bu
məsələni yumşaq yolla həll etmək mümkündür”.
Komitə sədri qeyd edib ki, hər bir təşkilatın idarə olunmasında müəyyən nöqsanlar ola bilər: “İstək
olduğu halda bu çatışmazlıqları aradan qaldırmaq və məsələni həll etmək mümkündür. Belə radikal qərarların
verilməsi azərbaycanlılar arasında narazılığa səbəb olur. Güman edirəm ki, sentyabrda düzgün qərar veriləcək.
Hər hansı neqativ qərar olarsa, biz fikrimizi bildirəcəyik".
Xatırladaq ki, iyunun 15-də ÜAK Rusiya Ali Məhkəməsinin 15 may tarixli qərarından Ali Məhkəmənin
Apelyasiya kollegiyasına apellyasiya şikayəti verib. Bundan əvvəl, mayın 15-də isə Rusiya Ədliyyə
Nazirliyinin müraciəti əsasında bu ölkənin Ali Məhkəməsinin qərarı ilə ÜAK-ın qeydiyyatı ləğv edilib.
21 avqust 2017
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Bakıda Qlobal Gənc Liderlər Forumu işə başlayıb
Avqustun 21-də Bakıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin (NGBM) təşkilatçılığı ilə Qlobal Gənc Liderlər Forumu işə başlayıb. AZƏRTAC xəbər verir ki,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri, Misirin İsgəndəriyyə kitabxanasının sabiq direktoru İsmail
Serageldin Forumu açıq elan edərək bəşəriyyəti narahat edən aktual problemlərin həlli işinə gənc liderlərin
cəlb olunması baxımından bu mühüm tədbirin əhəmiyyətini vurğulayıb. Son illər elmin, texnologiyanın sürətli
inkişafının cəmiyyətdə yeni çağırışlar ortaya qoyduğunu, insanların həyatında mühüm dəyişikliklərə səbəb
olduğunu diqqətə çatdıran İ.Serageldin qeyd edib ki, Bakı forumunda gənc liderlər bir araya gələrək bütün bu
məsələləri ətraflı müzakirə etmək imkanı qazanacaqlar. O, hazırkı şəraitin yeni cəmiyyətin qurulmasında
bütün səylərin birləşdirilməsini tələb etdiyini bildirərək gəncləri bu prosesdə fəal olmağa çağırıb. Sonra
Makedoniya Respublikasının Prezidenti George İvanovun Forum iştirakçılarına məktubu oxundu.
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti, NGBM-in üzvü Rosen Plevneliev çıxışında dayanıqlı inkişafa, bəşəri
dəyərlərin geniş yayılmasına nail olmaq üçün cəmiyyətin bütün təbəqələrinin fəallıq göstərməsinin vacibliyini
qeyd edib. O, dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin əsərlərində bu məsələlərlə bağlı səmərəli ideyaların
əksini tapdığını vurğulayıb. R.Plevneliev bildirib ki, bu işdə dünyanın ictimai-siyasi xadimləri gənclərlə
qarşılıqlı əlaqədə, çiyin-çiyinə fəaliyyət göstərməlidirlər. O, Bakı Forumunu gənc liderlərlə səmərəli
əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından gözəl imkan kimi dəyərləndirib. Ukraynanın sabiq
birinci xanımı, NGBM-in üzvü Katerina Yuşenko cəmiyyətdə daha sürətli və dayanıqlı inkişafa nail olmaq
üçün müxtəlif yanaşmalardan istifadə edildiyini diqqətə çatdırıb. Bildirib ki, bu məsələdə yeni innovasiyaların
tətbiqi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Məhz bu baxımdan gənc liderlərin üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Xanım Katerina Yuşenko gənc liderlərin bu sahədə yüksək fəallığının, təşəbbüskarlığının və yenilikçi
ideyalarının yeni iqtisadiyyatın qurulmasında, sağlam inkişafa nail olunmasında böyük nailiyyətlərin
qazanılacağına ümid etməyə əsas verdiyini deyib. Bu prosesdə təhsilin hamı üçün əlçatan olmasının,
cəmiyyətdə ümumi rifahın artırılmasının insanların həyatında mühüm dəyişikliklərə səbəb olacağını bildirib.
Müasir dövrdə cəmiyyətin inkişafı ilə bağlı bir sıra fərqli yanaşmaların irəli sürüldüyünü vurğulayan
Latviyanın sabiq Prezidenti, NGBM-in üzvü Valdis Zatlers bildirib ki, təcrübəli insanlarla gənc liderlərin bir
araya gətirilərək aktual məsələlərin müzakirə edilməsi baxımından bu Forum mühüm əhəmiyyət daşıyır. Gənc
liderlər bu imkandan istifadə edərək tanınmış siyasi xadimlərin təcrübələrindən yararlana bilərlər. Açılış
sessiyasından sonra İsmail Serageldin “Gənc liderliyin inkişafı” mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
Təqdimatda qeyd olunub ki, inklüzivliyə nail olmadan cəmiyyətin inkişafını təmin etmək mümkün deyil.
Bu prosesdə təhsil, geniş biliklərə yiyələnmək, mədəniyyətin və incəsənətin inkişafı böyük əhəmiyyət
daşıyır. Cəmiyyətin inkişafında dərin və əhatəli elmi araşdırmaların, elmi cəmiyyətin auditoriyasının
genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayan İ.Serageldin bildirib ki, elm cəmiyyətin əsas dəyərlərini ortaya
çıxarmalıdır. Bu biliklərin cəmiyyətə ötürülməsi üçün dərin və əhatəli konsepsiyalar işlənib hazırlanmalıdır.
Bu məsələdə müdrik liderlik mühüm əhəmiyyət daşıyır. Qlobal Gənc Liderlər Forumunun birinci günündə
“Şəxsi qiymətləndirmə və liderlik” mövzusunda panel iclas və “Hazırda hansı növ liderliyə ehtiyac var?”
mövzusunda seminar keçirilib. Həmçinin Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipoviç “Musiqi və siyasət”
mövzusunda təqdimatla çıxış edib. Günün yekununda gənc liderlər müxtəlif məsələlərə dair müzakirələr
aparıblar. Forumda dünyanın 50-yə yaxın aparıcı gənc lider və tədqiqatçısı iştirak edir. Həmçinin Şvarzman,
Rodos, Fulbrayt, Marşal, Truman, Mitcel, Geyts kimi nüfuzlu proqramlar tədbirdə təmsil olunur. Harvard,
Oksford, Kaliforniya, Monpelye, London İqtisadi və Siyasi Elmlər Məktəbi, Toronto, Tsinxua, Leypsiq,
Corctaun, Corc Vaşinqton, Sarbon, Sapienza, Con Hopkins, Pekin, Prinston, Kornell, Yel, Stanford, Braun,
Kolumbiya, Liverpul, Paris İqtisadiyyat Məktəbi, Çikaqo, Notr Dam, Miçiqan, Rotterdam, Barselona
universitetləri kimi nüfuzlu ali təhsil ocaqlarının nümayəndələri, habelə bir sıra gənc iş adamları da bu mühüm
tədbirdə iştirak edirlər. Bundan başqa, Foruma bəzi ölkələrin sabiq dövlət və hökumət başçıları, nüfuzlu
ictimai xadimlər, habelə iri korporasiyaların rəhbərlərindən ibarət 20-yə yaxın ali səviyyəli qonaq da qatılıb.
Forumda liderliyin fərdi qiymətləndirilməsi, müasir dövrün ehtiyac duyduğu liderlik formaları, qadın və kişi
liderliyi arasındakı fərqlər, həmçinin liderliyin daxili və xarici hüdudları müzakirə olunacaq, debatlar təşkil
ediləcək. Tədbir iştirakçıları "Mənə görə liderlik nədir?", "Liderliyi necə öyrənmək olar?", "Qadın və kişilər
fərqli şəkildə liderlik edirlərmi?", "Mədəniyyətlər fərqli yol göstərir?" kimi suallar ətrafında fikir mübadiləsi
aparacaqlar. Qlobal Gənc Liderlər Forumu gənc liderləri sabiq və indiki dövlət başçıları ilə əlaqələndirən,
liderliyin bir çox meyarlarını tədqiq edən yeni platformadır. Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumu
avqustun 24-də başa çatacaq.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
309

Rosen Plevneliev: “Gələcəyimizin daha yaxşı qurulması üçün gənclərin bir araya gəlmələri
çox önəmlidir”
Ümumiyyətlə, Qlobal Bakı Forumu özünü uğurla doğruldub. İndiyə qədər Bakıda Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə beş Qlobal Forum
keçirilib. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən siyasi liderlər, mədəniyyət adamları, ictimai xadimlər bu forumlarda
planetimizin gələcəyi üçün vacib olan məsələləri müzakirə edir, önəmli qərarlar qəbul edirlər. İndi isə Bakıda
Qlobal Gənc Liderlər Forumu keçirilir.
İlk dəfə keçirilən bu forum çox önəmli tədbirdir. Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Qlobal
Gənc Liderlər Forumunda iştirak edən Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Rosen Plevneliev deyib. Sabiq Prezident
qeyd edib ki, Qlobal Gənc Liderlər Forumu gələcək həyatımız baxımından mühüm tədbirdir. Bu Forum
dünyanın müxtəlif yerlərindən gəncləri bir məkanda toplayır. Gələcəyimizin daha yaxşı qurulması,
planetimizin gələcək həyatına kömək üçün bundan yaxşı yol yoxdur.
Gənclər həm fəaldırlar, həm də onların öz mövqeyi var. Ümumi fikrə gəlmək üçün debatları gənclərsiz
təsəvvür etmək mümkün deyil. Bu baxımdan dünyanın müxtəlif ölkələrindən gənclərin Bakıya gələrək bu
Forumda iştirakı çox önəmlidir. Onlar həm fikir mübadiləsi aparacaq, həm də gələcək fəaliyyət istiqamətlərini
müəyyənləşdirəcəklər. Qlobal Gənc Liderlər Forumunda iştirak edən dünyanın nüfuzlu insanları, sabiq dövlət
və hökumət başçıları çox müdrik insanlardır. Gənclərin və bu təcrübəli şəxslərin birgə müzakirə aparmaları
çox əhəmiyyətlidir.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Katerina Yuşenko: “Yaşlı və gənc nəsillərin bir-birindən öyrənəcəyi şeylər çoxdur”
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olduqca fəal, mütərəqqi gəncləri, eləcə də təcrübəli, nüfuzlu şəxsləri
Bakıda bir araya gətirmək parlaq ideyadır. Qlobal Gənc Liderlər Forumu çərçivəsində yaşlı və gənc nəslin
nümayəndələrinin apardıqları fikir mübadiləsi önəmlidir. Hər iki nəslin bir-birindən öyrənəcəyi şeylər çoxdur.
Bütün bunlar həm özümüzün, həm də yaşadığımız dünyanın dəyişməsinə kömək edə bilər. Ümumiyyətə,
Qlobal Gənc Liderlər Forumu dünyanın daha da yaxşıya doğru dəyişməsinə öz töhfəsini verəcək.
Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Qlobal Gənc Liderlər Forumunun iştirakçısı, Ukraynanın
sabiq Prezidenti Viktor Yuşenkonun xanımı Katerina Yuşenko deyib. Bakıya yeddinci dəfədir gəldiyini
söyləyən Katerina Yuşşenko deyib: “Bakını sevirəm. Hər dəfə buraya gələndə şəhərin dəyişməsinin, müxtəlif
yeniliklərin baş verməsinin şahidi oluram. Bu gəlişim isə xüsusidir. Belə ki, bu dəfə 18 yaşlı qızımı da Bakıya
gətirmişəm və Azərbaycan kimi gözəl ölkə ilə onu da tanış etmək imkanım yaranıb”.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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İsmail Serageldin: “Gələcəyin liderləri ilə birlikdə işləmək qısa müddətdə öz faydasını verəcək”
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin Bakıda Qlobal Gənc Liderlər Forumunu təşkil etməsindən
çox məmnunam. Adətən cəmiyyətdə təcrübəsi olan insanlardan, o cümlədən siyasi, ictimai xadimlərdən, sabiq
dövlət və hökumət başçılarından və digər nüfuzlu şəxslərdən nə isə öyrənilir. Lakin gələcəyin liderlərini də
yaddan çıxarmaq olmaz. Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin
həmsədri, Misirin İsgəndəriyyə Kitabxanasının sabiq direktoru İsmail Serageldin söyləyib.
O deyib ki, gələcəyin liderləri çox gənc, eyni zamanda, fəal insanlardır. Onlar yeni şəbəkə yaradacaq.
Bu, həm Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi, həm Bakı, həm də Azərbaycan üçün dost olan yeni şəbəkə
olacaq. Bir yerdə işləmək və ideyaları bölüşmək çox qısa müddətdə öz faydasını verəcək.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Daniel Qoldstern: “Qlobal Gənc Liderlər Forumu gənclərin öyrənmələri üçün yaxşı platformadır”
Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumu gənclərin öyrənmələri üçün çox yaxşı platformadır.
Dünyanın müxtəlif ölkələrini təmsil edən gənclərlə görüşmək həyəcanvericidir. Bu, həm də fərqli baxışlara,
mədəniyyətlərə malik insanlarla tanış olmaq deməkdir. Biz bu Forumda qlobal siyasi məsələləri də
öyrənməkdə maraqlıyıq. Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Qlobal Gənc Liderlər Forumunda iştirak
edən ABŞ təmsilçisi Daniel Qoldstern deyib. Amerikalı qonaq qeyd edib ki, Bakı Forumu gənc liderlərlə
səmərəli əməkdaşlığın daha da möhkəmləndirilməsi baxımından gözəl imkandır.
Forumun daha bir əhəmiyyəti ondan ibarətdir ki, burada gənc liderlər təcrübəli insanlarla bir araya
gələrək aktual məsələləri müzakirə edirlər. O, əmin olduğunu bildirib ki, Forumda aparılan fikir və təcrübə
mübadilələri faydalı nəticələr verəcək. Daniel Qoldstern Azərbaycana ilk dəfədir gəldiyini, Bakının
gözəlliyinə valeh olduğunu, insanların qonaqpərvərliyinin onda zəngin təəssüratlar yaratdığını söyləyib.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Hikmət Çətin: “Qlobal Gənc Liderlər Forumu üzləşdiyimiz problemlərin həllinə töhfə verəcək”
Qlobal Gənc Liderlər Forumu Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin reallaşdırdığı önəmli
tədbirlərdən biridir. Gələcəyə baxmaq, problemlərin həllinə müxtəlif baxışlardan, nöqteyi-nəzərlərdən
yanaşmaq lazımdır. Bu gün dünyamız bir çox problemlərlə qarşılaşıb. Elə problemlər var ki, həllini tapmayıb.
Müharibələr, eləcə də etnik, məzhəb qarşıdurmaları mövcuddur. Bəzi həll olunmamış problemlər var ki,
onların həllində ümid gənclərədir. Ona görə də gənclərə yol açmaq, onların gələcək liderlər kimi proseslərdə
fəal iştirakına şərait yaratmaq çox önəmlidir.
Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri Hikmət Çətin
söyləyib. Sabiq nazir deyib: “Qlobal Gənc Liderlər Forumu dünyanın hər yerindən - Afrikadan, Asiyadan,
Amerikadan, Avropadan gəncləri bir araya gətirərək onlara mühüm problemləri müzakirə etmək imkanı
yaradır. Daha yaxşı dünyanı qurmaq üçün nə etmək lazımdır? Dünyanın gələcəyi gənclərə bağlıdır. Gənclərin
bacarığına inanıram. Bu baxımdan Qlobal Gənc Liderlər Forumu üzləşdiyimiz problemlərin həllinə böyük
töhfə verəcək. Bu Forum həm Azərbaycan, həm bölgə, həm də dünya üçün çox önəmlidir”.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Ruslana: “Azərbaycan muğamını öyrənirəm”
Azərbaycan mənim üçün doğma yerdir. Bu sözləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Bakıda Qlobal Gənc
Liderlər Forumunda iştirak edən ukraynalı müğənni, 2004-cü ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin qalibi,
Ukraynanın Xalq Artisti Ruslana söyləyib. Müğənni deyib: “Bakıya həmişə böyük məmnuniyyətlə gəlirəm.
Mənim üçün Azərbaycan Ukraynadan sonra ikinci doğma yerdir. Azərbaycanla bağlı o qədər xoş xatirələrim
var ki. O cümlədən sənətimlə əlaqədar. Belə ki, bir neçə birgə layihə həyata keçirmişik. Mən azərbaycanlı
artistləri tanıyıram, muğamı öyrənirəm.
Bu qeyri-adi musiqi mənim üçün böyük maraq kəsb edir və mənə çox yaxındır”. Bakıya öz
təcrübəsindən danışmağa gəldiyini qeyd edən Ruslana deyib: “Axı Qlobal Gənc Liderlər Forumu mövzusu çox
vacibdir”. O deyib: “Forum ayrı-ayrı mədəniyyətləri və ölkələri təmsil edən müxtəlif formatlı gənclərin
müzakirə etdikləri qlobal problemlərin həlli üçün platformadır. Hesab edirəm ki, Ukrayna ölkənin həyatını
yaxşılaşdırmaq işində, sosial innovasiyaların tətbiqi sahəsində öz təcrübəsini bölüşə bilər. Axı ümumi
məsələlərin həlli üçün birləşən insanlar çox fəal olurlar”. Avqustun 20-də müxtəlif nümayəndə heyətləri ilə
görüşlər keçirildiyini bildirən müğənni deyib: “Biz bir-birindən maraqlı insanlarla tanış olduq. Demək
istəyirəm ki, burada olmaq çox xoşdur”. Öz yaradıcılığına da toxunan Ruslana qeyd edib ki, yeni layihəsi
çərçivəsində yaxın vaxtlarda Bakıda bir neçə təqdimat keçirməyi planlaşdırır.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Qlobal Gənc Liderlər Forumu seminarlar və müzakirələrlə işini davam etdirib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə
keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumunda “Hal-hazırda hansı növ liderliyə ehtiyac var?” mövzusunda panel
iclası keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Bolqarıstan Respublikasının sabiq Prezidenti Rosen Plevnelievin
moderatorluğu ilə keçirilən panel iclasında Ukrayna parlamentinin keçmiş deputatı Ruslana Lyusiçko,
Latviyanın sabiq Prezidenti Valdes Zatlers, Liviyanın Avropa İttifaqındakı sabiq səfiri Farida Allaghi çıxış
ediblər. Rosen Plevneliev bildirib ki, güclü liderlər öz-özünə yaranmır. Təkbaşına güclü lider olmaz. Güclü
liderin arxasında iqtisadi, sosial rifah cəhətdən güclü ölkə dayanır. “Ölkəsinin iqtisadiyyatı güclü deyilsə, o
ölkəyə güclü investisiya yatırılmırsa o lider güclü lider ola bilməz. Əgər bir lider nüvə silahlarından istifadə
edirsə, zərər verirsə o güclü lider ola bilməz. Əgər siz öz xalqınıza xidmət etmək istəyirsinizsə, ilk növbədə,
ölkənizin problemlərini həll etməyə çalışın. Güclü lider xalqların rifahına xidmət edir”, - deyə o, çıxışında
bildirib. Qeyd edib ki, bəzən güclü liderlər populist çıxışlarına görə məşhurlaşır. “Onlar özlərini güclü lider
sayır. Lakin güclü lider olmaq üçün bütün bunlar əsas deyil”.
Latviyanın sabiq Prezidenti Valdes Zatlers güclü siyasətçinin necə olması ilə bağlı fikirlərini bölüşüb.
O bildirib ki, bu günün problemlərini müzakirə müstəvisinə çıxarmaqla, həmin problemlərə həll yolları
tapmaqla lider olmaq mümkündür. “Dünya köhnə dünyadır. Bəşəriyyətə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Bunun
üçün bütün ölkələrin, xalqların mədəniyyətinə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Fərqlilikləri bilib hörmət
etməliyik”. Liviyanın Avropa İttifaqındakı sabiq səfiri Farida Allaghi tədbir təşkilatçılarına təşəkkürünü
bildirərək, liderlik məsələsində kişi və qadın arasında balansın vacibliyindən danışıb. O, öz ölkəsində olan
problemlərə, insanların çətin şəraitdə yaşaması məsələsinə toxunub.
Xanım səfir gəncləri bütün gərgin situasiyalarda dayanmadan çalışmağa çağırıb. O, həmçinin sadə
insanlarla ünsiyyətin, onların problemləri ilə maraqlanmağın liderliyin əsas şərtlərindən biri olduğunu deyib.
F.Allaghi liderlik anlayışının tək siyasətçilərə aid olmadığını, öz xalqı üçün işlər görmüş insanlara, o cümlədən
ciddi ictimai fəaliyyətlə məşğul olan qadınlara da aid olduğunu bildirib. “Tədqiqatlar aparın, həqiqətləri üzə
çıxarmağa çalışın”, - deyə Farida Allaghi gənclərə tövsiyə verib.
2004-cü ildə “Eurovision” mahnı müsabiqəsinin qalibi olmuş Ukrayna parlamentinin keçmiş deputatı
Ruslana Lyusiçko ölkəsində mövcud vəziyyət barədə məlumat verib. O qeyd edib ki, Ukraynadakı
problemlərin aradan qaldırılması üçün kifayət qədər güclü yeni liderlərə ehtiyac var. İnsanların səsinin
çatdırılmasında musiqinin rolundan danışan Ruslana Azərbaycan muğamından da bəhs edib. Daha sonra tədbir
liderlərlə gənclər arasında müzakirələrlə davam edib. Müzakirələrdən sonra gənc iştirakçılar çıxış ediblər.
Müxtəlif ölkələri təmsil edən gənclər liderliklə bağlı fikirlərini bölüşüb, öz ölkələrində liderliyin mövcud
vəziyyətindən danışıblar. Daha sonra İvo Yosipoviç “Musiqi və Siyasət” mövzusunda təqdimatla çıxış edib.
Bildirib ki, musiqi siyasətçilər üçün bir vasitədir.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Prezident İlham Əliyev Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyətini qəbul edib
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 21-də Bakıda keçirilən Qlobal Gənc
Liderlər Forumunda iştirak edən Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri İsmail Serageldinin
başçılıq etdiyi, Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis Zatlers, Bolqarıstanın sabiq prezidentləri Rosen Plevneliev
və Petar Stoyanov, Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipoviç, İsrailin sabiq Prezidenti Dalia İtzik, Bosniya
və Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumciya və Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri Hikmət Çətinin
daxil olduqları Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin nümayəndə heyətini qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, görüşdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin dünyada nüfuzunun
getdikcə artdığı, tərəfdaşlarının çoxaldığı, fəaliyyət istiqamətlərinin genişləndiyi vurğulandı və Mərkəzin
gələcək fəaliyyəti ətrafında fikir mübadiləsi aparıldı. Söhbət zamanı Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər
Forumunun əhəmiyyəti qeyd edildi.
Bakı, 21 avqust, AZƏRTAC
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Svati Sureka: “Qlobal Gənc Liderlər Forumu gələcək uğurlarımızda bir açar ola bilər”
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən fərqli mədəniyyət və düşüncəyə malik gəncləri bir forumda toplamaq
çox gözəl ideyadir. Biz burada müxtəlif peşə sahibləri ilə tanış olur, təcrübələrimizi bölüşür, yeni ideyalar irəli
sürürük. Bu fikirləri AZƏRTAC-a müsahibəsində Qlobal Gənc Liderlər Forumunun iştirakçısı, ABŞ-ın NyuYork ştatında fəaliyyət göstərən Kornell Universitetində biologiya üzrə tədqiqatçı Svati Sureka söyləyib. O
deyib: “Qlobal Gənc Liderlər Forumu gələcək uğurlarımızda bir açar ola bilər.
Bu baxımdan Forumun böyük əhəmiyyəti var”. Svati Sureka qeyd edib ki, Forumun panel iclaslarının
mövzuları günümüzün aktual məsələlərini əhatə edir. Burada təcrübəli insanlarla müzakirələrin aparılması biz
gənclərin fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirməyə kömək edir. Azərbaycana ilk dəfə gəldiyini deyən
qonaq Bakıda keçiriləcək bu cür tədbirlərdə məmnuniyyətlə iştirak edəcəyini vurğulayıb.
Bakı, 22 avqust, AZƏRTAC
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Qlobal Gənc Liderlər Forumunun ikinci iş günündə qadın və kişi liderliyi mövzusu müzakirə edilib
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM)
təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumu avqustun 22-də işini seminarla davam etdirib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, “Qadın və kişilər fərqli şəkildəmi liderlik edir? Mədəniyyətlər fərqli şəkildəmi
liderlik edir? Nəyi mənimsəyib, nəyi öyrənə bilərik?” mövzusunda seminarda Ukraynanın sabiq birinci
xanımı, NGBM-in üzvü Katerina Yuşenko, Bolqarıstanın sabiq Prezidenti, NGBM-in üzvü Rosen Plevneliev,
Liviyanın Avropa İttifaqındakı sabiq səfiri Farida Allaghi çıxış ediblər.
Katerina Yuşenko dünyada baş verən proseslərə qadınların təsirindən, onların iqtisadiyyatın bir çox
sahələrinə verdikləri töhfələrdən, ailədə oynadıqları mühüm roldan danışıb. O, həmçinin qloballaşma
şəraitində insanların bir-birilərinə anlayışla yanaşmalarının vacibliyini qeyd edib. “Müstəqil olmağa üstünlük
verən kişilərdən fərqli olaraq, qadınlar problemləri daha çox birlikdə həll etməyi xoşlayırlar. Qadınlar daha
çox transformasiya liderliyini həyata keçirirlər. Onlar kreativ olmağa təşəbbüs göstərirlər. Təcrübəmə əsasən
deməliyəm ki, dünyada lider qadınların sayının çoxalması vacib məsələdir. İnanıram ki, 2024-cü ilədək lider
qadınların sayı artacaq. Dünyada qadınlara olan münasibət tarixboyu daim dəyişib. Bu, bizim həyat tərzimizə
böyük təsir göstərib. Bu həm də ölkələrin milli mədəniyyətindən asılıdır.”, - deyə Ukraynanın sabiq birinci
xanımı əlavə edib. O, həmçinin qloballaşma şəraitində insanların bir-birilərinə anlayışla yanaşmalarının
vacibliyini qeyd edib. Bolqarıstanın sabiq Prezidenti, NGBM-in üzvü Rosen Plevneliev qadınların siyasətdə,
cəmiyyətdə oynadığı rolu xüsusi vurğulayıb. O, idarəçilikdə kişilərin və qadınların komanda kimi birlikdə
çalışmalarının vacibliyinə toxunub. Vurğulayıb ki, bu, ən yaxşı nəticələr əldə etməyə kömək edəcək.
R.Plevneliev diplomatik fəaliyyəti dövründə lider qadınlarla əməkdaşlığından danışıb. Bildirib ki, Prezident
seçildikdən sonra onun komandasında daha çox qadınlar vəzifədə olublar. İnanıram ki, qadınlar kişilərdən
daha çox məsuliyyətli olurlar. Sabiq Prezident qadınların hökumət strukturlarında təmsil olunmasının daha da
genişləndirilməsinin vacibliyini vurğulayaraq deyib: “Düzdür, kişilər daha dəqiqdirlər və işə başlayanda daha
həvəslə çalışırlar, amma təəssüf ki, bir qədər sonra bu həvəs onlarda azalmağa başlayır. Qadınlarda isə işə olan
münasibət daim fərqli olub, onlar daha məsuliyyətlidirlər”. Liviyanın Avropa İttifaqındakı sabiq səfiri Farida
Allaghi qadınların liderlik xüsusiyyətlərindən söhbət açıb. O, liderlik edən qadınların daha demokratik
olduğunu bildirib. F.Allaghi, həmçinin gənclərin, xüsusən də gənc qadınların cəmiyyətdə oynadıqları rolu
qeyd edib, onların siyasi məsələlərin həllinə töhfələrini yüksək qiymətləndirib. Bir çox ölkələrdə qadınların
yüksək vəzifələr tutduqlarını, lakin medianın bunu kifayət qədər işıqlandırmamasının təəssüf doğurduğunu
bildirən F.Allaghi deyib: “Kişilər əlbəttə ki, dünyada mühüm rola malikdirlər, vacib işlər görürlər, qərarlar
qəbul edirlər, lakin qadınları yaddan çıxarmamalıyıq, qadınlar heç vaxt kənarda qalmamalıdırlar. Bu gün
dünyada baş verən proseslərə təsir etmək, böhrandan çıxmaq üçün səylərimizi birləşdirməliyik. Gender
bərabərliyi gələcəyimiz üçün çox vacibdir”, - deyə o vurğulayıb. Seminarın sonunda gənc liderlərin sualları
cavablandırılıb.
Bakı, 22 avqust, AZƏRTAC
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Sabiq Prezident Petar Stoyanov: “Azərbaycan çox gözəl, nadir və tolerant ölkədir”
Mənim Azərbaycana xüsusi sevgim var. Azərbaycan çox gözəl, nadir və tolerant ölkədir. AZƏRTAC
xəbər verir ki, bu fikirləri jurnalistlərə müsahibəsində Qlobal Gənc Liderlər Forumunda iştirak edən
Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar Stoyanov deyib. Sabiq Prezident bildirib ki, Azərbaycanda müxtəlif
dinlərə mənsub insanlar sülh şəraitində birgə yaşayırlar. Bu Forum kimi mühüm beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsi üçün Azərbaycan əla məkandır.
Hər dəfə Bakıya gələndə paytaxtınızın necə dəyişdiyinin şahidi oluram. Qlobal Gənc Liderlər
Forumunun əhəmiyyətinə toxunan Petar Stoyanov vurğulayıb ki, gənc liderlər bizim gələcəyimizdir və buna
görə də Forum çərçivəsində biz onlarla öz təcrübəmizi, ideyalarımızı, mövqelərimizi bölüşürük. Müzakirə
olunan mövzuların aktuallığı, irəli sürülən yeni ideyalar, təkliflər, gənclərin fəallığı Forumun uğurlu nəticələr
verəcəyini deməyə əsas verir.
Bakı, 22 avqust, AZƏRTAC
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Qlobal Gənc Liderlər Forumu işini panel iclaslarla davam etdirib
Avqustun 22-də Bakıda keçirilən Qlobal Gənc Liderlər Forumunun növbəti panel iclası “Beynəlxalq
münasibətlərin gələcəyi” mövzusuna həsr olunub. AZƏRTAC xəbər verir ki, iclasda Xorvatiyanın sabiq
Prezidenti İvo Yosipoviç, Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis Zatlers və Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş
naziri Zlatko Laqumciya çıxış ediblər. Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipoviç son dövrlər dünyada baş
verən siyasi dəyişikliklərin nəticələrindən danışıb. Suriya məsələsinin narahatlıq doğurduğunu bildirən sabiq
Prezident vurğulayıb ki, artıq bəzi dövlətlər tərəfindən terrorçuluğa qarşı mübarizədə müvafiq tədbirlər
görülür. “Mövcud təhlükələrin qarşısının zamanında alınmaması gələcəkdə hər bir ölkədə, hər bir regionda
özünü göstərəcək”, - deyə İvo Yosipoviç bildirib. Latviyanın sabiq Prezidenti Valdis Zatlers beynəlxalq
münasibətlərin gələcəyindən danışaraq qeyd edib ki, bu sahədə əsas problemlərdən biri özünü təcridetmə
siyasətidir. Özünü təcrid etmək yaxşı nəticələrlə yekunlaşmır. Hüquqi çərçivə cızmalıyıq. Müəyyən hüquqi
qaydalar formalaşdırmalıyıq. O əlavə edib ki, bu qaydaların müəyyən olunmasında bütün ölkələr bərabər
iştirak etməlidir. “Yeni hüquqi çərçivələr müəyyən edilərkən bunlar tək hüquqa yox, həm də dəyərlərə
əsaslanmalıdır”,-deyə sabiq Prezident bildirib. Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Laqumciya
gələcəkdəki beynəlxalq münasibətlərin yeni modelinin qurulmalı olduğunu bildirib.
“Dünyəvi təsisatlar, fərdlər də buna qoşulmalıdır. Yeni idarəetmə üsulları hazırlanmalıdır. İkinci
Dünya müharibəsindən sonra çox şey dəyişib. Berlin divarının sökülməsindən sonra anladıq ki, yeni çoxqütblü
dünya yaranır. Beynəlxalq münasibətlərin sabit gələcəyi üçün zəmin yaradılmalıdır. Hədəflərimiz,
məqsədlərimiz olmalıdır. Necə edək ki, 15 ildən sonra planetimiz daha yaxşı dünyaya çevrilsin? Yeni dünya
quruluşunun formalaşması üçün ətraf mühiti dəyişdirib sabitləşdirmək lazımdır. Yeni oyunçular peyda olur,
münaqişə ocaqları meydana çıxır. Bu çətinlikləri görüb sabit vəziyyət yaratmalı, ədalətsizliyi aradan
qaldırmalıyıq. Ədalətsizlik müxtəlif sahələrə aid münasibətlərdə təzahür edə bilər. Texnologiyanın insanlara
təsirini, təhsil səviyyəsini nəzərə almaq vacibdir. Bu günün beynəlxalq münasibətlərində təhsilin təsiri çox
böyükdür. Ümid edirəm ki, bütün bu problemləri həll edərək dünyanın daha yaxşı gələcəyini təmin edəcəyik”.
Türkiyənin sabiq xarici işlər naziri Hikmət Çətinin moderatorluğu ilə keçirilən növbəti panel iclası “Gələcəyə
baxış: qloballaşma və iqtisadiyyat” mövzusuna həsr edilib. Panel iclasda çıxış edən Misirin İsgəndəriyyə
Kitabxanasının sabiq direktoru, NGBM həmsədri İsmayıl Serageldin Şərqi Asiya regionunun dünyada əsas
siyasi oyunçuya çevrildiyini diqqətə çatdırıb. Ticari sazişlər, investisiya axınında baş vermiş dəyişikliklər, eyni
zamanda, beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinin pozulmasının iqtisadiyyata mənfi təsirlərindən söhbət
açıb. Çin, Sinqapur, Honkonq, Tayvan kimi dövlətlərin iqtisadi qüdrətindən danışan həmsədr son zamanlar
Çinin iqtisadi cəhətdən qüdrətlənməsini qeyd edib. Süni intellektin inkişafına toxunaraq, əldə edilmiş elmi
nailiyyətlər, istehsalat modellərinin dəyişməsi, robotların tətbiqi, sənaye inqilabları barədə fikirlərini bildirib,
iqtisadi böhrandan çıxmaq üçün hökumət tərəfindən hansı addımların atılmalı olduğunu qeyd edib. “Bu
problem beynəlxalq münasibətlərin başlıca prinsiplərinə əsaslanaraq həll edilməlidir. Etibarlı kredit sistemi
yaradılmalıdır. Mikrokreditləşmə sistemi səmərəli şəkildə tətbiq edilməlidir”, - deyə o bildirib. Bolqarıstanın
sabiq Prezidenti Petar Stoyanov çıxışında qloballaşmanın fəsadlarına toxunub. Bildirib ki, bu fəsadlar müxtəlif
sahələrə öz təsirini göstərir.
Qloballaşmanın qaçılmaz və real bir proses olduğunu diqqətə çatdıraraq qeyd edib ki, qloballaşma
fiziki sərhədləri aradan qaldırmaqla, ölkələr arasında kapital dövriyyəsini təmin edir. Qloballaşma transmilli
şirkətlərin gücünü artırır, biznes üzərində nəzarəti gücləndirir. Sonra Üçtərəfli Komissiyanın avropalı direktoru
Paul Revay qloballaşmanın siyasi modullarından, qlobal təsisatların rolundan, qloballaşma amilinin Qərbi
Avropa ölkələrində proteksionizm siyasətinə, habelə qeyri-bərabərliyə təsirlərindən bəhs edib. İkinci Dünya
müharibəsindən sonra Bretton Vuds sistemi, Ümumdünya Ticarət Təşkilatının fəaliyyəti, çoxtərəfli institutlar,
kapital axını, Rusiya və Çinin iqtisadi potensialı barədə danışan P.Revay siyasi yeniliklər, texnoloji
dəyişikliklərin qloballaşmaya təsirinə toxunub, mənfəət verə bilən, biznesin müxtəlif seqmentlərinə əsaslanan
güclü beynəlxalq təsisatların yaradılmasının zəruriliyini vurğulayıb. O, həmçinin qeyd edib ki, hökumət
səviyyəsində çoxtərəfli institutların fəaliyyəti ilə bağlı təkliflər verilməli və bunun üçün xüsusi proqramlar
işlənib hazırlanmalıdır. Sonda gənc liderlərin sualları cavablandırılıb və panel iclası müzakirələrlə işini davam
etdirib.
Bakı, 22 avqust, AZƏRTAC
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Ukrayna Prezidenti azərbaycanlı heykəltəraşı dövlət mükafatı ilə təltif edib
Ukrayna Prezidenti Pyotr Poroşenko ölkənin tanınmış ictimai-siyasi xadimlərinin mükafatlandırılması
barədə Fərman imzalayıb. Ukraynanın dövlət quruculuğu, sosial, elm və texnologiya, iqtisadiyyat, mədəniyyət
və təhsil sahələrinin inkişafına, əhəmiyyətli əmək nailiyyətlərinə və yüksək xidmətlərinə görə
mükafatlandırılanlar arasında azərbaycanlı heykəltəraş Seyfəddin Qurbanov da var. O, 3-cü dərəcəli “Vətənə
xidmətə görə” mükafatına layiq görülüb.
S.Qurbanov AZƏRTAC-a məxsusi açıqlamasında bildirib ki, ona verilən mükafat Azərbaycan
dövlətinə, xalqına olan münasibətdən qaynaqlanır: “Ukraynada çalışdığım dövrdən həmişə Azərbaycanın adını
uca tutmuşam və bundan sonra da uca tutacağam”.
Qeyd edək ki, S.Qurbanov 1962-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Siyaqut kəndində anadan
olub, Ukraynanın Xalq Rəssamı, Xarkov Dövlət Dizayn və İncəsənət Akademiyasının heykəltəraşlıq
kafedrasının müdiri, Xarkov vilayətinin fəxri vətəndaşıdır, Azərbaycanın və xarici ölkələrin çoxsaylı
təltiflərinə, o cümlədən “Tərəqqi” medalına layiq görülüb.
26 avqust 2017
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Finlandiyada azərbaycanlı rəssamın rəsm sərgisi keçirilir
Finlandiyanın Xamelina şəhərində Azərbaycanın tanınmış rəssamı, “Dostluq” Azəri-Fin Cəmiyyətinin
fəal üzvü Çingiz Abbasovun rəsm sərgisi keçirilir. Bu barədə məlumatı cəmiyyətin sədri Təranə Nəzərova
verib. Qeyd edək ki, Ç.Abbasov ABŞ, Avropa, o cümlədən Finlandiyada fəaliyyət göstərən bir sıra rəsm
qalereyaları ilə əməkdaşlıq edir. Onun rəsmlərinə dünyanın bir çox şəxsi və korporativ kolleksiyalarında,
həmçinin tanınmış alman kolleksioneri Reynhold Vürtun muzeyində, Finlandiya Prezidenti Sauli Niinistonun
kolleksiyasında rast gəlmək olar.
Ç.Abbasovun yenicə tamamlanmış “Çovqan”adlı rəsm işləri Bakıda yeni açılmış Media Mərkəzində
nümayiş olunub.
Bu yaxınlarda isə o I Dünya Müharibəsində iştirak etmiş əfsanəvi “Vəhşi Diviziya”nın qəhrəmanı
Azərbaycan Süvari Alayına həsr etdiyi “üçlük” adlanan (триптих) böyük həcmli rəsm əsərini bitirib.
28 avqust 2017
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Diaspor təşkilatları mədəni əlaqələrimizin inkişafına mühüm töhfələr verirlər
Zəngin mədəni irsimizin beynəlxalq səviyyədə layiqincə təqdim olunması nəticə etibarilə ölkəmizin
beynəlxalq nüfuzuna xidmət edir
Azərbaycanın diaspor təşkilatları və xarici ölkələrdəki səfirliklərimiz dünya ölkələri ilə mədəni
əlaqələrimizin inkişafına mühüm töhfələr verirlər. Müxtəlif ölkələrdə keçirilən Azərbaycan mədəniyyəti
günləri, dünyanın mötəbər salonlarında rəssamlarımızın sərgiləri, musiqi xadimlərimizin konsertləri bunu
deməyə əsas verir ki, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya inteqrasiyası istiqamətində aparılan məhsuldar işlər
nəticə etibarilə ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna xidmət edir. Bu sahədə 2016-ci və bu ilin ötən aylarında
görülmüş işlərin yekununa nəzər salsaq Azərbaycan xalqının zəngin mədəni irsinin, adət və ənənələrinin
təbliği, həmçinin dövlət əhəmiyyətli tarixi əlamətdar günlərin qeyd olunması istiqamətində də müxtəlif
formatlı mədəni-kütləvi tədbirlərin təşkil olunduğunun şahidi olarıq. Ümumilikdə xarici ölkələrdəki
Azərbaycan icması tərəfindən 2016-ci ildə 70-dən çox, bu ilin ötən aylarında 40-a yaxın tədbir keçirilib.
Xüsusilə 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 edib. 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. Bu kimi tədbirlər Paris başda
olmaqla dünyanın aparıcı şəhərlərində də qeyd olunur.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşan soydaşlarımız “Novruz bayramı” ilə yanaşı 28 May
Respublika Günü, 15 İyun Milli Qurtuluş Günü və digər bayramları geniş şəkildə qeyd edərək ölkəmizin
tarixi, zəngin mədəni irsini təbliğ etməyə çalışırlar. Bununla yanaşı, soydaşlarımız Azərbaycanın görkəmli
şəxsiyyətlərinin yad edilməsi məqsədilə tədbirlər, konsert proqramları təşkil edir, dünya festivallarında və
sərgilərdə iştirak edirlər. Bu festivallara iyulun 10-da Moskvada keçirilmiş Milli Mətbəxt Festivalını,
oktyabrın 1-də Nigeriyanın Laqos şəhərində Banana Mədəniyyət Festivalını və digər festivalları nümunə
göstərmək olar.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, oktyabrın 10-da Kanadada fəaliyyət göstərən
Alberta Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi bu ölkədə ilk dəfə olaraq “Azərbaycan mədəniyyəti günü” tədbiri
təşkil edib. Alberta əyalətinin Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin, Azərbaycanın Kanadadakı səfirliyinin
dəstəyi ilə keçirilmiş tədbirdə “Kalqari ulduzları” qrupu iştirakçılara Azərbaycanın milli rəqsləri, o cümlədən
“Tərəkəmə”, “Naxçıvani”, “Nəlbəki”, “Sarı gəlin”, “Ləzginka” və s. ifa ediblər. Həmçinin Yapon Cəmiyyəti
tərəfindən kimononun hazırlanması, yerli “HYMN” qrupunun ifasında canlı musiqi, “Qaya-Kalqari” qrupunun
ifasında isə “Bəri gəl” xalq mahnısı təqdim olunub.
Oktyabr ayında dünyanın bir çox ölkələrində Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 25 illiyinə həsr
olunmuş silsilə tədbirlər keçirilib. Həmin gün Moskvada Azərbaycanın dövlət müstəqilliyimizin 25 illiyinə
həsr olunmuş “Müasir Azərbaycanın müstəqilliyində Ulu öndər Heydər Əliyevin rolu” mövzusunda keçirilən
esse müsabiqəsi, oktyabrın 16-da Avstraliya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə bu ölkənin
Pert şəhərində keçirilən tədbirlər də bura daxildir. Həmçinin, oktyabrın 18-də Nyu-Yorkda Nyu-York
Azərbaycanlıları Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə, oktyabrın 19-da Litvanın Klaypeda şəhərində fəaliyyət
göstərən “Azeris” cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə, oktyabrın 20-də İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin
(İSTAD) təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirləri, Avropa ölkələrində, Türkiyənin bir çox şəhərlərindəki diaspor
təşkilatlarının keçirdikləri tədbirləri nümunə göstərmək olar.
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. Belə tədbirlər vaxtaşırı keçirilir.
Dekabr ayının 12-də ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının ildönümü ilə əlaqədar dünyanın bir
çox ölkələrində müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib. 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.
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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.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilib ki, Azərbaycan diasporu məşhur, dahi şəxslərimizin
tanıdılması istiqamətində də müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Azərbaycan icmalarının fəal dəstəyi və
təşəbbüskarlığı nəticəsində Moskvada tanınmış alim Kərim Kərimovun, maestro Niyazinin, görkəmli bəstəkar
Fikrət Əmirovun yubileyləri qeyd edilib, İsveçdə “Füzuli festivalı” keçirilib. Çeboksarı şəhərində dahi şairimiz
Nizami Gəncəvinin abidəsinin açılışı, Kişinyovda “Nizami” parkının salınması bu tədbirlər sırasındadır. NyuYorkda Amerika Təbii Tarix Muzeyində Azərbaycan ekspozisiyasının açılması ölkəmizin tarixi və
mədəniyyəti haqqında məlumatların bütün dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm addımdır. Bu faktlar
diasporumuzun Azərbaycan mədəniyyətinin və tarixinin dünyada tanıdılmasında mühüm rol oynadığını
təsdiqləyir.
Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada belə geniş nüfuz qazanmasında Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan
Respublikasının Birinci bitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın da böyük xidmətləri var. Heydər Əliyev
Fondunun təşkilatçılığı ilə Parisdə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği istiqamətində atılan önəmli addımlardan
biri də "Azərbaycan şəhərciyi"nin yaradılmasıdır. Paytaxt Parisdə, Eyfel qülləsinin yanındakı Jofr meydanında
təşkil olunan "Azərbaycan şəhərciyi" vasitəsi ilə fransızların ölkəmiz haqqında daha çox məlumat əldə ediblər.
Həm ölkədə, həm də dünya miqyasında mədəniyyət, təhsil, xeyriyyəçilik, idman və digər sahələrdə çoxşaxəli
fəaliyyət göstərən Mehriban xanım Əliyevanın istər Azərbaycan, istərsə də dünya mədəni irsinin qorunması,
təbliği və inkişafı istiqamətində gördüyü işlər daim yüksək qiymətləndirilir. UNESCO-nun prinsiplərinə hər
zaman sadiq olan Mehriban xanım Əliyeva hələ bu təşkilatın xoşməramlı səfiri təyin olunmazdan əvvəl
mədəniyyət sahəsində çoxşaxəli fəaliyyəti, milli-mədəni irsimizin qorunması və təbliği ilə bağlı gördüyü
işlərlə həm ölkə daxilində, həm də beynəlxalq miqyasda rəğbət qazanıb. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk
dövrlərindən etibarən milli mədəniyyətimizin qorunması sahəsində geniş fəaliyyət göstərən Mehriban xanım
Əliyevanın təşəbbüsü ilə 1995-ci ildə Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondu təsis olunub. Onun
rəhbərlik etdiyi Fondun dəstəyi ilə müxtəlif illərdə muğam müsabiqəsi, uşaq musiqi festivalı, caz festivalı və
digər mədəni tədbirlər keçirilib. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin daha geniş təbliğ
olunması məqsədilə 1996-cı ildə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində dərc olunan, dünyanın onlarla ölkəsində
yayılan “Azərbaycan - İrs” jurnalını təsis edib.
Üç nöqtə-2017-29 avqust- № 150.- S. 5.
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Dünyada Azərbaycanın tanıdılması lobbiçiliyin yüksək səviyyəyə gətirib çıxarılması deməkdir
Diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti nəticəsində dünyanın əksər ölkələrində görkəmli elm və mədəniyyət
xadimlərimiz barədə dolğun fikir formalaşıb
Azərbaycanda mütəmadi keçirilən beynəlxalq mədəniyyətlərarası dialoq forumları, humanitar
forumlar dünya ilə mədəni əlaqələrimizin gələcək inkişafı üçün geniş perspektivlər açır. Ölkəmizə müxtəlif
ölkələrin keçmiş və fəaliyyətdə olan dövlət və hökumət başçıları, alimləri, ictimai, siyasi və mədəniyyət
xadimləri gəlir. Bəzən söyləyirlər ki, bunun diaspora nə aidiyyəti var? Əslində, görülən bu iş lobbiçiliyin ən
üst səviyyəli tərkib hissələrindən biridir. Hər hansı bir ölkədə 10 il ərzində demokratik seçilmiş prezidentin,
artıq o dövlətdə hər kəsin tanıdığı, hörmət etdiyi bir şəxsin Azərbaycana gəlib, buranı tanıyıb geri dönərkən
azərbaycanlıların müraciətinə müsbət cavab verib, bütün işlərində iştirak etməsi lobbiçiliyin ən yüksək
səviyyəyə gətirib çıxarılması deməkdir. Bu sahədə geniş fəaliyyətlər var və artıq müəyyən uğurlar əldə edilib.
Artıq Azərbaycan diasporunun ölkəmizin mədəniyyətinin təbliği istiqamətində gördüyü işlər 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.
“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 munaqişəsi və Fransada məskunlaşmış azərbaycanlılarla
bağlı ətraflı məlumat verilir və əvvəlcədən hazırlanmış filmlər nümayiş etdirilir.
Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində bu yaxınlarda "Azərbaycan” küçəsi açılacaq, şəhərin
"Bakı" küçəsində isə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin abidəsi qoyulacaq. Bu barədə Avropa
Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Sahil Qasımov məlumat verib. O qeyd edib ki, artıq bununla bağlı yerli
bələdiyyələr ilə müvafiq yazışmalar da aparılıb: "Hər iki təşəbbüsün müəllifi Avropa Azərbaycanlıları
Konqresi və Benilüks Azərbaycanlılar Konqresidir". S. Qasımov qeyd edib ki, yaxın günlərdə təsdiq alınan
kimi abidənin qoyuluşuna və küçənin açılışına start veriləcək.
Qeyd edək ki, Krallığın ikinci böyük şəhəri olan Rotterdamda artıq bir müddətdir "Bakı" küçəsi
mövcuddur. Bundan başqa, Niderlandın Amsterdam şəhərində Azərbaycan dilinin tədris ediləcəyi məktəb
mövcuddur. 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.
Bunlar diaspora təşkilatlarının fəaliyyətinin nəticəsidir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim
İbrahimov da hər zaman qeyd edir ki, Azərbaycan xalqının mədəni irsinin təbliği diaspor təşkilatlarının
qarşısına vəzifə kimi qoyulub: “Bu istiqamətdə dövlət qurumlarının, eyni zamanda Diaspor Komitəsinin təklif
və layihələri olur. Heydər Əliyev Fondunun, Mədəniyyət və Turizm, Gənclər və İdman nazirliklərinin bır çox
uğurlu layihələri diasporumuzun iştirakı ilə həyata keçirilib. Dünya ölkələrində yaşayan azsaylı xalqların
beynəlxalq festivalları keçirilir ki, Diaspor Komitəsi də o festivalların qrafikini diqqətdə saxlayır və həmin
festivallarda hökmən azərbaycanlı icmasının da iştirakını təmin etməyə çalışır. Bu təşkilatlara maddi dəstək
verilir və lazımi vəsaitlərlə təmin edilir”.
Qeyd edək ki, bu gün Heydər Əliyev Fondunun çoxşaxəli fəaliyyəti 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
rəhbərlik etdiyi Fondun dəstəyi ilə müxtəlif illərdə muğam müsabiqəsi, uşaq musiqi festivalı, caz festivalı və
digər mədəni tədbirlər keçirilib. Mehriban xanım Əliyeva Azərbaycan mədəniyyətinin daha geniş təbliğ
olunması məqsədilə 1996-cı ildə Azərbaycan, ingilis və rus dillərində dərc olunan, dünyanın onlarla ölkəsində
yayılan “Azərbaycan - İrs” jurnalını təsis edib. Fond mütəmadi olaraq Azərbaycan mədəniyyətini, qeyri-maddi
mədəni irsini tanıtmağa yönələn tədbirlər həyata keçirir. Məsələn, hər il Fondun dəstəyi ilə keçirilən Qəbələ
Beynəlxalq Musiqi Festivalı Şərq və Qərb musiqisini, eləcə də məşhur ifaçıları, bəstəkarları bir araya gətirir.
Festivala gələn çoxsaylı xarici qonaqlar dünya musiqisinin ən möhtəşəm nümunələrini dinləməklə yanaşı,
Azərbaycan musiqisinin gözəl inciləri ilə də tanış olur, xalqımızın musiqi mədəniyyəti barədə aydın təsəvvür
əldə edirlər.
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Həmçinin Heydər Əliyev Fondunun bir sıra dövlət qurumları ilə birgə təşkil etdiyi və 2009-cu ildən
keçirilən respublika muğam müsabiqəsi və Beynəlxalq Muğam Festivalı həm Azərbaycanda muğam sənətinə
üz tutan gənclərin sayını xeyli artırıb, həm də milli muğamımızı dünyaya tanıdıb.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşkilatçılıq bacarığı sayəsində
nüfuzlu “Eurovision-2012” mahnı müsabiqəsi Bakıda ən yüksək səviyyədə təşkil edilib. Bakıda keçirilən bu
tədbir müasir musiqi mədəniyyətimizin və müsabiqənin tarixinə parlaq səhifə kimi daxil olub. Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə reallaşdırılan layihələr milli-mənəvi ideallara, humanist, insanpərvər dəyərlərə sadiq
gənc nəslin formalaşdırılmasına, gender bərabərliyinin təmini, sivilizasiyalararası dialoqun genişləndirilməsi,
nüfuzlu beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılmasına istiqamətlənib. Azərbaycan mədəniyyətinin dünyada təbliğində, eləcə də
mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində BMT-nin ən mötəbər qurumlarından olan UNESCO ilə
əlaqələr xüsusi yer tutur. Ölkəmizin UNESCO ilə qurduğu hərtərəfli səmərəli əməkdaşlıq hazırda çox yüksək
səviyyədədir. Heç şübhəsiz, təməli ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş Azərbaycan-UNESCO
əlaqələrinin indiki səviyyəyə yüksəlməsində Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın böyük
rolu var. UNESCO-nun sabiq baş direktoru Koişiro Matsuura müsahibələrinin birində deyib ki, Mehriban
xanım Əliyevanın xoşməramlı səfir təyin olunmasından bir qədər əvvəl Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması
haqqında yeni beynəlxalq Konvensiya qəbul olunmuşdu. Onun məhz bu sahədə xoşməramlı səfir missiyasını
üzərinə götürməsi həm Azərbaycan xalqı, həm region, həm də bütün dünya xalqları üçün müsbət əhəmiyyətli
hadisə oldu, eləcə də Qeyri-maddi mədəni irsin qorunması üzrə yeni Konvensiyanın təşviqinə əhəmiyyətli
dərəcədə töhfələr verdi.
Üç nöqtə- 2017- 30 avqust-№ 151.- S. 5.
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Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim Lütfi Zadə vəfat edib
Sentyabrın 6-da Kaliforniya vaxtı ilə səhər saat 7:30 radələrində dünya şöhrətli azərbaycanlı alim,
qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin və qeyri-səlis məntiqin banisi, Kaliforniya Universitetinin professoru Lütfi
Zadə dünyasını dəyişib. Bu barədə məlumatı AZƏRTAC-a Zadə ailəsinin yaxın dostu, professor Lütfi Zadənin
son aylarında onun hər zaman yanında olan Azərbaycan Texniki Universitetinin professoru Şahnaz Şahbazova
verib. Xatırladaq ki, avqust ayında Lütfi Zadənin Azərbaycanda dəfn edilməsi üçün məsuliyyətli şəxs kimi
məhz Şahnaz Şahbazovaya vərəsə məktubu təqdim olunub. Məktubda professorun vəfatından sonra onun
nəşinin Azərbaycanda dəfn edilməsi vəsiyyət edilir. Məktubu professor Lütfi Zadənin oğlu Norman Zadə
imzalayıb. Məktubda, həmçinin professor Lütfi Zadənin bütün mükafatları, ordenləri, medalları və kitabları
professor Şahbazovaya vəsiyyət edilməsi qeyd olunub.
Dünya şöhrətli azərbaycanlı alim, qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin və qeyri-səlis məntiqin banisi,
Kaliforniya Universitetinin professoru Lütfi Zadə 1921-ci ilin 4 fevral tarixində Bakı şəhərində anadan olub.
1944-cü ildə Tehran universitetini elektrik mühəndisliyi ixtisası üzrə bitirib.
Lütfi Zadə 1944-cü ildən 1959-cu ilə qədər Massaçusets Texnologiya İnstitutunda və Kolumbiya
Universitetində magistr, doktorluq elmi dərəcələrini alıb.1959-cu ildən Berkli Universitetində professor, 1963cü ildən isə "Elektrik mühəndisliyi və kompüter elmləri" kafedrasına rəhbərlik edib. Hazırda L.Zadə həmin
universitetdə ömürlük professor və Soft Computing İnstitutunun direktoru kimi fəaliyyət göstərir.
Onun məşhur vəziyyətlər fəzası, dinamik sistemlərin idarəolunma və müşahidəolunma nəzəriyyələri müasir
idarəetmə elminin əsasını təşkil edir. ABŞ-ın Milli Kosmik Tədqiqatlar Mərkəzi (NASA) bu nəzəriyyələr
əsasında idarəetmə sistemlərini tədqiq edir, layihələndirir və tətbiq edir.
L.Zadənin ən böyük nəzəriyyəsi qeyri-səlis məntiq nəzəriyyəsidir. Bu nəzəriyyə riyaziyyatın əsası olan
ikili çoxluq anlayışına yeni ifadə verib: qeyri-səlis çoxluq. Elmdə qeyri-səlis ölçünün daxil edilməsi təbiətdə
və cəmiyyətdə gedən proseslərin qeyri-müəyyənliyini daha adekvat nəzərə almağa imkan yaradıb.
Vaşinqton, 7 sentyabr, AZƏRTAC
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Diaspor nümayəndəsi Finlandiyanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb
Finlandiya-Azərbaycan “Dostluq” Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərova Finlandiyanın Xarici İşlər
Nazirliyində Finlandiyanın Azərbaycanda yeni təyin olunmuş fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Arya
Makkonenlə görüşüb.
Görüş zamanı T.Nəzərova “Dostluq” cəmiyyətinin fəaliyyəti haqqında geniş məlumat verib,
cəmiyyətin 15 il ərzində Finlandiyada yaşayan azərbaycanlıların yerli ictimaiyyətə, o cümlədən ölkənin
mədəni həyatına inteqrasiyasında mühüm rol oynadığını qeyd edib.
Cəmiyyət sədri Finlandiyada yaşayan azərbaycanlıların daim doğma Vətənin - Azərbaycanın milli
maraqlarını müdafiə etməyə çalışdığını, ölkələrini Finlandiyada tanıtmaq üçün çoxsaylı layihələr həyata
keçirdiklərini diqqətə çatdırıb. O, qeyd edib ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətlərin Finlandiya ictimaiyyətinə çatdırılması “Dostluq” cəmiyyətinin fəaliyyətinin prioritet istiqamətini
təşkil edir. T.Nəzərova, eyni zamanda bildirib ki, Finlandiyada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu siyasəti hər zaman dəstəkləyir. Arya
Makkonen öz növbəsində bildirib ki, iki ölkə arasındakı siyasi əlaqələr möhkəmlənir, iqtisadi və mədəni
əlaqələr uğurla inkişaf etməkdədir.
Görüşün sonunda T.Nəzərova Arya Makkoneni “Dostluq” cəmiyyətinin yubileyinə dəvət edib.
07 sentyabr 2017
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Lobbi maraqlarının sifarişçisi olan təşkilatın Azərbaycana qarşı kampaniyasını soydaşlarımız
etirazla qarşılayıblar
Lobbi maraqlarının sifarişçisi olan təşkilatın Azərbaycana qarşı kampaniyasını soydaşlarımız etirazla
qarşılayıblar. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki,
Avropada fəaliyyət göstərən Dünya Azərbaycanlıları Assambleyası “Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya
Hesabatı” (OCCRP) layihəsinin “hesabatı” ilə bağlı etiraz bəyanatı yayıb.
Bəyanatda qeyd edilir ki, beynəlxalq hüququ, bütün beynəlxalq təşkilatların qətnamə, qərar,
bəyanatlarını ayaqlar altına atan işğalçı Ermənistan hakimiyyətini müxtəlif adlar altında qorumağa çalışan bəzi
qüvvələr hədəfi saptırmağa, diqqəti digər istiqamətlərə yönəltməyə cəhdlər edirlər. Avropadakı soydaşlarımız
hesab edirlər ki, OCCRP adlanan təşkilatın növbəti addımının da məhz bu səylərin tərkib hissəsi olduğunu
hazırlanan bu tipli “araşdırma”lardan görməmək mümkün deyil. Assambleya üzvlərinin fikrincə, bu gün
Arakanda dünyanın gözü önündə insanlıq dramı yaşanırkən, Yəməndə, Somalidə insanlar su, qida, tibbi
ehtiyaclarını qarşılaya bilmədiyindən fəlakətlə üz-üzəykən, Suriya, İraq, Əfqanıstanda günahsız sivil insanlar
qətl edilirkən, dünyanın gözü qarşısında Dağlıq Qarabağ problemi kimi haqsızlıq varkən müxtəlif qurumların
bu tipli “araşdırma”larının məqsədi aydındır: “Bu tip “araşdırma”ların erməni lobbisi tərəfindən idarə
olunduğunu sadə bir faktla sübut etmək mümkündür. Təsadüfi deyil ki, OCCRP-nin yaydığı həmin materialın
əsas müəlliflərindən biri milliyyətcə ermənidir, eyni zamanda, “Guardian”da dərc olunmuş məlum məqalənin
müəllifləri sırasında Dina Naqapetyan adlı erməni əsilli şəxs də var”.
Diaspor təşkilatı hesab edir ki, bu cür qərəzli kampaniyalar Azərbaycanı öz prinsipial mövqeyindən
çəkindirməyəcək: “Özlərini demokrat, ədalət carçısı, hüquq müdafiəçisi elan edən bəzi dövlətlərin
alovlandırdığı, Tunis, Misir, Liviya, Suriya, İraq, Əfqanıstan və bir çox ölkələrdə bərqərar etdikləri
“demokratiya” sizlərə dərs olmadımı?! Unutmaq lazım deyil ki, bu “yazı” çap olunan ölkələrdən birinin
(Danimarka) mətbu orqanları bir neçə il öncə milyonlarla inanclı insanların sevgi və hörmət bəslədiyi
Məhəmməd peyğəmbəri təhqir etməkdən, inanclı insanların hissiyyatı ilə oynamaqdan belə çəkinməmişdilər.
Bununla bağlı yüz minlərlə insan etiraz etsə də yazıların müəllifləri “söz azadlığı” pərdəsi altında
dəstəklənmişdilər.
Diaspor təşkilatı hansısa qaranlıq dairələr tərəfindən maliyyələşdirilən bu cür qurumların
“araşdırmasını” mənfur erməni lobbisinin növbəti gedişi hesab etdiyini vurğulayıb. “Dünyanın müxtəlif
ölkələrinə səpələnmiş azərbaycanlılar adından narahatlığını bildirərək bəyan edirik ki, bu təşkilatla bağlı
araşdırmalara başlayıb belə addımların əsl sifarişçilərini ortaya çıxaracağıq”, - deyə bəyanatda bildirilir.
Bakı, 7 sentyabr, AZƏRTAC

330

Diaspor təşkilatlarımız ölkəmizin maraqlarının müdafiəsində fəal iştirak edir
Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatlarımız Azərbaycanla bağlı hadisələrdə, ölkəmizin
maraqlarının müdafiəsində fəal iştirak edirlər. Son hadisələr də bunu deməyə əsas verir. Məsələn.Qazaxıstanda
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, araşdırma mərkəzləri, qeyri-hökumət qurumları, Azərbaycan
diasporu iyul ayının 4-də Füzuli rayonun Alxanlı kəndinin sakinləri 1967-ci il təvəllüdlü Allahverdiyeva
Sahibə və onun nəvəsi 2 yaşlı Quliyeva Zəhranın həlak olması ilə bağlı bəyanatla çıxış ediblər. Dünya Axısqa
Türkləri İctimai Birliyi, uyğurların “Turan dünyası” Beynəlxalq Fondu, “Xəzər” İctimai Birliyi, eləcə də
“Ozan” Təşkilatı öz bəyanatlarında vurğulayıblar ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatı nəticəsində yaşlı
qadın və onun 2 yaşlı nəvəsinin öldürülməsi, digər mülki şəxsin yaralanması və mülki obyektlərə ziyan
vurulması vandalizm aktı qəbuledilməzdir. Cəbhə xətti boyunca Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən sıx
məskunlaşmış ərazilərdə yaşayan, aralarında qadınlar, uşaqlar və ahılların olduğu mülki əhaliyə qarşı qəsdən
və hədəflənən hücumların edilməsinə göz yummaq ədalətsizlikdir.
Mənzil-qərargahı Almatı şəhərində olan Türk Xalqları Mədəniyyət Vəqfinin bəyanatında isə bildirilir
ki, mülki əhaliyə və mülki obyektlərə birbaşa və qəsdən hücumlar, beynəlxalq humanitar hüquqa və insan
haqlarına, xüsusilə Cenevrə konvensiyalarına və uşaqların hüquqlarına ziddir. Qazaxıstanda akkreditasiya
olunmuş Birləşmiş Millətlər Təşkilatının nümayəndəliyinə, “Qırmızı Xaç” “UNİSEF” Beynəlxalq uşaq
təşkilatına, ATƏT-in Astana ofisinə ünvanlanmış bəyanatda deyilir ki, baş vermiş qətl hadisəsinin məsuliyyəti
tam şəkildə Ermənistanın siyasi-hərbi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Bəyanatda erməni silahlı qüvvələrinin bütün
cinayətkar əməlləri pislənilir, mülki əhalinin hədəfə çevrilməsinə son qoyulması və bu kimi hallara görə
məsuliyyət daşıyan şəxslərin cəzalandırılması tələb olunur.
Bu hadisə Qazaxıstan mətbuatının da diqqətini çəkib və bu ölkənin mətbuatı da proseslərə seyrçi
qalmayıb. Kazinform İnformasiya agentliyində, Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatına hadisəyə geniş yer verilib.
Vurğulanıb ki, azyaşlı uşağın öldürülməsi Ermənistanın işğalçı siyasətinin iç üzünü göstərir. Beynəlxalq
ictimaiyyət bu hadisələrdən dərhal nəticə çıxarmalı, təcavüzkar tərəfi sülh proresinə ciddi maneə yaradan
əməllərdən çəkindirməlidir.
Beynəlxalq türk Akademiyasının bəyanatında isə deyilir: “Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hələ də
həllini tapmaması, xüsusilə də, münaqişə çərçivəsində ağır silahlarla mülki əhaliyə qarşı hücumlar edilməsi,
beynəlxalq humanitar hüquqa və insani dəyərlərə ziddir. Ona görə də, dünya ictimaiyyəti 2 yaşlı günahsız
körpənin və yaşlı qadının öldürülməsinə səssiz qalmamalıdır. Biz münaqişənin ölkələrin beynəlxalq səviyyədə
tanınmış sərhədləri çərçivəsində, beynəlxalq hüququn əsas prinsipləri, BMT-nin qəbul etdiyi qətnamələr
əsasında tezliklə həll edilməsini dəstəkləyirik. Mülki əhaliyə qarşı hücumları qətiyyətlə pisləyir, xain hücumda
həyatlarını itirənlərə Allahdan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirik”
Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları xarıcdəki diaspora təşkilatları ilə birlikdə əcnəbi
incəsənət ustalarının Dağlıq Qarabağda çıxışına qarşı da olub. Bildirilib ki, Dağlıq Qarabağa müxtəlif
tədbirlərdə iştirak etmək üçün gələn əcnəbi incəsənət ustalarının Azərbaycana girişi qadağan edilməlidir.
Diaspora təşkilatlarımızın müxtəlif ünvanlara göndərdikləri bəyanatlarda bildirilib. Bəyanatlarda bildirilir ki,
Dağlıq Qarabağ ərazisinə qeyri-qanuni səfər Azərbaycan diasporunun ciddi narazılığına və etirazına səbəb
olub. Onların respublikamızın işğal edilmiş ərazilərinə Azərbaycan dövlətinin razılığı olmadan qeyri-qanuni
səfər edərək Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyünə hörmətsizlik göstərməsini qəti
şəkildə pisləyən diaspor təşkilatlarının rəhbərləri öz bəyanatlarında qeyd edirlər ki, bu həm beynəlxalq
hüququn normalarının, həm diplomatik etiketin pozulması deməkdir və vəzifəsindən asılı olmayaraq heç bir
dövlətin vətəndaşı ölkəmizin ərazi bütövlüyünə sayğısızlıq göstərməməli, ermənilərin işğal etdiyi Qarabağ
ərazisinə Azərbaycandan başqa heç bir dövlətin ərazisindən getməməlidir. Çünki bu cür səfərlər Ermənistanın
işğalçılıq siyasətinə dəstək vermək deməkdir.
Soydaşlarımız hesab edirlər ki, dövlətimizin suverenliyinə etinasızlıq nümayiş etdirən bu cür
siyasətçilərin, ictimai-siyasi xadimlərin, o cümlədən ayrı-ayrı vaxtlarda Dağlıq Qarabağa müxtəlif tədbirlərdə
iştirak etmək üçün gələn əcnəbi incəsənət ustalarının Azərbaycan Respublikasına girişi qadağan edilməlidir".
Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən diaspora təşkilatları Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi ilə bağlı da
narahatlıqlarını ortaya qoyublar. Qazaxıstandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqı Assosiasiyası
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi ilə bağlı Rusiya ədliyyə naziri Aleksandr Konovalova müraciət edib:
“Hörmətli Aleksandr Vladimiroviç, biz, Qazaxıstan Respublikasında yaşayan azərbaycanlılar Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin fəaliyyəti ilə bağlı yayılmış xəbərlərə görə çox narahatıq. Məsələnin səbəblərinin
aydın olmaması bizi daha çox məyus edir”. ÜAK-la sıx əməkdaşlıq etdiklərini xatırladan Qazaxıstandakı
soydaşlarımız təşkilatın iki dost ölkənin - Rusiya və Azərbaycanın mənafeyi üçün səmərəli xidmət göstərdiyini
vurğulayıblar: “ÜAK uzun illər ərzində dostluq və həmrəylik münasibətlərində olan iki ölkənin mədəni,
mənəvi dəyərlərinin mübadiləsində vacib rol oynayıb və oynayır.
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Bu gün Azərbaycan Respublikası və onun prezidenti İlham Əliyevin tolerantlıq və anlaşma siyasəti
yürütdüyü bir vaxtda ÜAK-la bağlı yayılmış xəbərlər narahatlıq doğurur. Biz, Qazaxıstanda yaşayan
azərbaycanlılar sizdən xahiş edirik ki, narahatlığımızı Rusiya prezidenti cənab Vladimir Putinə çatdırasınız və
ÜAK-ın qorunub saxlanılması ilə bağlı həmrəylik nümayiş etdirəsiniz”.
Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlılar A. Konovalovun diqqətinə çatdırıblar ki, ÜAK-ın ləğvi iki dost
ölkənin prezidentləri İlham Əliyevlə Vladimir Putinin sayəsində uzun illərdir qorunan, inkişaf edən
münasibətlərə xələl gətirə bilər. Qazaxıstandakı Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqı Assosiasiyası A.
Konovalovun yaranmış vəziyyətlə bağlı anlayış nümayiş etdirəcəyinə və problemin həllinə yardım
göstərəcəyinə ümid etdiyini bildirib.
Diaspora təşkilatlarımızın səyi nəticəsində Qazaxıstanın Astana şəhərinin yaxınlığındakı Akmola
qəsəbəsində repressiyaya məruz qalmış azərbaycanlı qadınların xatirəsinə memorial abidə ucaldılıb. Abidə
Qazaxıstandakı Azərbaycan diasporu, Astana şəhəri “Xəzər” Mədəniyyət Mərkəzi və “Qazaxıstan
Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzləri İttifaqı”nın birgə təşəbbüsü ilə ucaldılıb. Abidə ötən əsrin 30-40-cı
illərində “Akmola siyasi repressiyalara məruz qalmış şəxslərin həyat yoldaşları düşərgəsi”nin yerləşdiyi
ərazidə qoyulub.
Qeyd edək ki, 1936-1946-cı illərdə bu düşərgədə Azərbaycandan olan 49 qadın saxlanılıb. Onların
əksəriyyəti elə həmin ərazidəki ümumi düşərgə məzarlığında dəfn olunublar.
Üç nöqtə. - 2017.- 8 sentyabr. - № 156. - S. 9

332

Yeni Zelandiyada soydaşımız parlament seçkilərində iştirak edəcək
Yeni Zelandiyada yaşayan soydaşımız Tofiq Məmmədov sentyabrın 23-də bu ölkədə keçiriləcək
parlament seçkilərinə qatılacaq. T. Məmmədovun namizədliyi Yeni Zelandiyanın Leyboristlər Partiyası
tərəfindən irəli sürülüb.
Qeyd edək ki, 22 ildir Yeni Zelandiyada yaşayan T. Məmmədov 1978-ci ildə Bakıda doğulub, 18 saylı
orta məktəbdə, daha sonra isə Yeni Zelandiyanın Okland şəhərində yerləşən Mount Roskill beynəlxalq
məktəbində orta təhsil alıb, Açıq Politexnik İnstitutunun məzunudur. 1995-ci ildən Okland şəhərində yaşayan
soydaşımız bu ölkənin vətəndaşıdır. Hazırda Daşınmaz Əmlak Şirkətlər Qrupununun sahibi olan həmyerlimiz
siyasi fəaliyyətə 1999-cu ildən Leyboristlər Partiyasının üzvü kimi başlayıb.
T. Məmmədov 2014-cü ildə keçirilmiş parlament seçkilərində də iştirak edib.
11 sentyabr 2017
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Serbiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatı bəyanat yayıb
Serbiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi son dövrlər bəzi xarici kütləvi
informasiya vasitələrində, o cümlədən “The Guardian” və “The Washington Post” qəzetlərində Azərbaycan
əleyhinə dərc edilmiş məqalələrlə bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir ki, bu məqalələr ölkəmizə qarşı
aparılan qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsidir və məqsəd Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna zərbə
vurmaqdır. Məqalələrdə əksini tapmış böhtan xarakterli məlumatların Corc Soros və erməni dairələri
tərəfindən maliyyələşdirilən, qeyri-şəffaf məqsədlər üçün yaradılmış “The Organized Crime and Corruption
Reporting Project” (OCCRP) təşkilatına istinadən verilməsi kampaniyanın kifayət qədər qərəzli olduğunu bir
daha təsdiqləyir.
“Azərbaycan regionun yeganə ölkəsidir ki, müstəqil siyasət yürüdərək regional təhlükəsizliyin təmin
olunmasına öz töhfəsini verir, eyni zamanda iqtisadiyyatını, hərbi qüdrətini artıraraq regionda aparıcı dövlətə
çevrilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü və müdrik
siyasətin uğurlu nəticəsidir ki, ölkəmizdə dünya standartlarına uyğun azad, plüralist media formalaşıb. Diqqətə
çatdırılır ki, ölkəmizin sürətli inkişafı, Azərbaycanın uğurlu dövlət kimi özünü təsdiq etməsi, modern, tolerant
cəmiyyət imici antiazərbaycan və islamofob dairələri narahat edir. “Biz, Serbiyada yaşayan azərbaycanlılar,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin uğurlu daxili və xarici siyasətini alqışlayır, ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə qazandığı uğurlara kölgə salmaq istəyən siyasi qüvvələrə qarşı mübarizədə səylərimizi
əsirgəməyəcəyik”- deyə bəyanatın sonunda bildirilir.
11 sentyabr 2017
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Parisdə Azərbaycan dili dərslərinin tədrisnə başlanılıb
Paris Azǝrbaycan Evi Azǝrbaycanın Fransadakı Səfirlyinin dəstəyi ilə Paris və Paris ətrafında yaşayan
məktəblilər üçün həftəsonu Azərbaycan dili dərslərinin tədrisini bu il də davam etdirəcək. Artıq 4 ildir
fəaliyyət göstərən həftəsonu məktəbində yeni tədris ilininin ilk dərsi keçirilib. Azərbaycan Evinin
sədri, məktəbin direktoru Mirvari Fətəliyeva yeni dərs ilinin başlaması münasibətilə uşaqları və valideynləri
təbrik edərək Azərbaycan dili dərsləri haqqında məlumat verib. Eyni zamanda, bu ölkədə doğulub böyümüş
azərbaycanlı uşaqların gələcəkdə milli mənsubiyyət problemlərinin yaranmaması üçün, doğma
ölkələrinə bağlılığını təmin etmək məqsədilə həftəsonu dərslərinin rolunun böyük olduğunu qeyd edib.
Vǝtǝndǝn kǝnarda dilimizin öyrənilməsi uçun hǝyata keçirilǝn bu layihǝ Azǝrbaycan mǝdǝniyyǝtini
tǝbliğ edǝn Paris Azǝrbaycan Evinin uğurlu layihǝlǝrindǝn biridir. Dərslərdə şagirdlərə Azərbaycan dili
və ǝdəbiyyatı, tarixi, coğrafiyası, həmçinin zǝngin mədəniyyəti tədris olunur. Dərslər iki sinifdən ibarət olaraq
5-12 yaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulub . Təmənnasız olaraq keçirilən dərsləri saat yarım ərzində Mehri
Quliyeva və Nazilə Şəfiyeva tədris edir.
Tədris ilinun ilk günündə şagirdlərə dərsliklər, dərs ləvazimatları paylanılıb, dərsin mövzusu isə dövlət
atributlarına və ana dili qrammatikasına həsr edilib.
12 sentyabr 2017
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ÜAK Azərbaycan əleyhinə yayılmış məlumatla bağlı bəyanat yayıb
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) xarici kütləvi informasiya vasitələrində ölkəmiz əleyhinə
yayılmış məlumatla bağlı bəyanat yayıb. Bəyanatda “The Organized Crime and Corruption Reporting Project”
(OCCRP) təşkilatına istinadən yayılmış materialların tamamilə əsassız, qərəzli və təxribat xarakterli olduğu
qeyd edilib.
“Burada əsas məqsəd Azərbaycanın beynəlxalq aləmdəki mövqeyinə xələl gətirməkdir. Məhz bu
təşkilat əvvəllər də Azərbaycan əleyhinə yalançı və qərəzli materialları hazırlayaraq ABŞ, Böyük Britaniya,
Almaniya, Danimarka və digər ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində yayılmasını təmin edib”- deyə
bəyanatda bildirilir.
Bəyanatda qeyd edilir ki, Azərbaycana qarşı dərc edilmiş məqalənin müəlliflərindən birinin Dina
Naqapetyan adlı erməni əsilli şəxsin olması bir daha sübut edir ki, bu çirkin ittihamların arxasında erməni
lobbisi dayanır.
“Biz, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi
uğurlu daxili və xarici siyasətini alqışlayır, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlara kölgə salmaq
istəyən siyasi qüvvələrə qarşı mübarizədə səylərimizi əsirgəməyəcəyimizi bəyan edirik”- deyə bəyanatın
sonunda bildirilir.
12 sentyabr 2017
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Türkiyədəki Azərbaycan diaspor təşkilatları bəyanat yayıb
Türkiyədə fəaliyyət göstərən Türkiyə Azərbaycan Dərnəklər Federasiyası “Mütəşəkkil Cinayətkarlıq
və Korrupsiya Hesabatı” (OCCRP) layihəsinin “hesabatı” ilə bağlı etiraz bəyanatı yayıb.
Bəyanatda qeyd edilir ki, son günlər bəzi xarici ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan
haqqında əsası olmayan materialların yayılması ölkəmiz əleyhinə qarayaxma kampaniyasının tərkib hissəsidir:
“The Guardian” və “The Vaşiqnton Post” qəzetlərində dərc edilən məqalələrin hamısı uydurmadır, qərəzli
düşüncənin məhsuludur.
Bunların arxasında beynəlxalq aləmdə saxtakar, fırıldaqçı, yalançı imicini qazanan qüvvələr dayanır.
Belə qüvvələrlə əlbir olan erməni lobbisi Azərbaycana qarşı mütəmadi olaraq çirkin kampaniya aparır.
Azərbaycan əleyhinə dərc edilmiş məqalənin müəlliflərindən birinin erməni əsilli şəxs olması kampaniyanın
erməni lobbisinin dəstəyi ilə həyata keçirildiyini göstərir.
“Azərbaycan gənc dövlət olmasına baxmayaraq, müstəqil xarici və daxili siyasət aparır. Ərazisinin
iyirmi faizi Ermənilər tərəfindən işğal edilmiş və bunun nəticəsində 1 milyondan artıq vətəndaşı qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Baş verənlərə dünya ictimaiyyəti eləcə də, “Mütəşəkkil Cinayətkarlıq
və Korrupsiya Hesabatı” (OCCRP) adlanan təşkilat heç bir formada reaksiya verməyib”- deyə bəyanatda
vurğulanır.
TADEF üzvləri bəyanatda Azərbaycan Prezidentinin siyasətini dəstəklədiklərini, doğma Vətənin milli
maraqlarının müdafiəsi üçün hər cür fədakarlığa hazır olduqlarını vurğulayıblar.
12 sentyabr 2017
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Rumıniya azərbaycanlıları bəyanat yayıb
Rumıniya-Azərbaycan Gənclər və Mədəniyyət Assosiasiyası Azərbaycan əleyhinə xarici mediada
yayılmış məqaləyə etiraz əlaməti olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda bildirilir: ”Son zamanlar Azərbaycana qarşı
bəzi xarici mətbuat orqanlarında, o cümlədən “The Guardian” və “The Washington Post” qəzetlərində dərc
edilmiş məqalələr vasitəsi ilə ölkəmizə qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının məqsədi Azərbaycanın
imicini zədələmək və onun haqqında mənfi beynəlxalq rəy formalaşdırmaqdır. Məqalələrdə əksini tapmış
məlumat böhtan xarakterlidir”.
Bəyanatda qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin apardığı müdrik
siyasət nəticəsində vətəndaş cəmiyyəti quruculuğunu inkişaf modeli seçən Azərbaycan mətbuatı demokratiya
və aşkarlığın mühüm vasitəsi kimi xalqımıza öz ali məqsədlərini həyata keçirmək yolunda bələdçi rolunu
oynayır. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının sürətli inkişafı, müstəqil daxili və xarici siyasəti bəzi
maraqlı dairələri, xüsusilə Ermənistan və erməni lobbisini ciddi narahat edir. Bu kampaniyanın geniş
yayılmasında da erməni lobbisi, onun təsiri altında olan anti-Azərbaycan qüvvələri yaxından iştirak edirlər.
"Biz, Rumıniyada yaşayan azərbaycanlılar bir daha bəyan edirik ki, ölkəmizə qarşı qarayaxma
kampaniyasının tərkib hissəsi kimi xarici KİV-də dərc edilmiş məqalələr qərəzlidir, əsassızdır, təxribat
xarakterlidir və Azərbaycana qarşı bəlli dairələr tərəfindən təşkil olunub." - deyə Rumıniya azərbaycanlılarının
yaydığı bəyanatda vyrğulanır.
12 sentyabr 2017

338

Belarus azərbaycanlıları xarici mediada Azərbaycan haqqında yazılanlara etiraz edib
Belarusda fəaliyyət göstərən Azərbaycan İcmaları Konqresi xarici mediada Azərbaycan haqqinda
yayılmış materallarla bağlı bəyanat yayaraq narahatlığını və etirazını bildirib. Bəyanatda qeyd edilir ki, “The
Organized Crime and Corruption Reporting Project” təşkilatının hesabatı əsasında Azərbaycanın əleyhinə
hazırlanmış və ” Washington Post”, “The Guardian”, eləcə də digər Avropa qəzetlərində dərc olunmuş yazılar
qərəzli xarakter daşıyır.
“Məlumdur ki, bu yazıların arxasında Azərbaycana və onun rəhbərliyinə qarşı çıxan beynəlxalq
aləmdə fırıldaqçı, yalançı, saxtakar imici ilə tanınmış Corc Soros və onunla birgə fəaliyyət göstərən,
Azərbaycan əleyhinə çirkin kampaniya aparan erməni lobbisi dayanır” – bəyanatda belə deyilir.
Bəyanatda daha sonra deyilir ki, Azərbaycan əleyhinə olan bu qüvvələrin cəhdləri heç bir nəticə
verməyib: ““The Guardian” qəzetindəki məqalənin müəlliflərindən birinin erməni Dina Naqapetyan olması bir
daha bu iftiraların ermənipərəst qüvvələrin növbəti iyrənc əməli olduğunu sübut edir”.
Belarus azərbaycanlıları icması Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici
siyasətini dəstəklədiyini bəyan edərək bildirir ki, ölkəmizin uğurlarını beynəlxalq aləmdə kiçiltməyə çalışan
siyasi qüvvələrlə mübarizədə səylərini əsirgəməyəcəklər.
12 sentyabr 2017
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Azərbaycan diaspor təşkilatı festivalda təmsil olunub
Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası, Derince Azərbaycan Evi Dərnəyi Türkiyənin Bilecik
rayonunun Söğüt qəsəbəsində Ərtoğrul Qazini anma və Yörük festivalında iştirak edib.
Üç gün davam edən festivala Türkiyə Respublikasının Baş naziri Binəli Yıldırım, yerli icra
orqanlarının rəhbərləri, millət vəkilləri, siyasət, mədəniyyət xadimləri, KİV nümayəndələri və digər qonaqlar
qatılıb.
Festivalın ziyarətçiləri üçün qurulmuş TADEF-in çadırında təşkilatın mətbu orqanı olan
“Azərbaycanın Səsi” jurnalı təqdim edilib, Derince Azərbaycan Evinin rəhbəri Volkan Aydemir federasiyanın
fəaliyyəti, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı ilə bağlı məlumat verib.
Festivalda Derince Azərbaycan Evi Dərnəyinin folklor qrupunun çıxışı da təşkil olunub.
TADEF çadırını ziyarət edən Vali Tahir Büyükakın, Türkiyə Səhiyyə Nazirliyinin Dövlət
Xəstəxanaları İdarəsinin rəhbəri Hasan Aydınlık və digər rəsmi şəxslərə təşkilatın fəaliyyəti ilə əlaqədar geniş
məlumat verilib. Çadırı ziyarət edənlər arasında Türkiyədə yayımlanan “Diriliş Ertoğrul” və “Fatih”
filmlərinin aktyorları da olub.
12 sentyabr 2017
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Niderland Krallığında yaşayan soydaşlarımız etiraz bəyanat ilə çıxış ediblər
"Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi və “Odlar yurdu” cəmiyyəti bəzi xarici kütləvi
informasiya vasitələrində, o cümlədən “The Guardian” və “The Washington Post” qəzetlərində Azərbaycan
əleyhinə yazıların dərc olunmasını pisləyən bəyanatla çıxış ediblər. Ayrı-ayrılıqda bəyanat yayan hər iki
təşkilat hesab edir ki, bu yazılar ölkəmizə qarşı aparılan qarayaxma kampaniyasının və informasiya
müharibəsinin tərkib hissəsidir və məqsəd Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna zərbə vurmaqdır.
“Azərbaycanla bağlı eyni mövqedən çıxış edən Corc Soros və erməni lobbisinin birgə məhsulu bu
yazılar tamamilə əsassız, qərəzli və böhtan xarakterlidir. Düşünürük ki, bu məqalələrin hazırlanması
Azərbaycanın regionda və dünyada artan nüfuzu və inkişafına qısqanc münasibətin nəticəsidir. Belə ki, bu gün
müstəqil siyasət yürüdən Azərbaycan regional təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verir, eyni
zamanda iqtisadiyyatını, hərbi qüdrətini artıraraq bölgənin aparıcı dövlətinə çevrilib. Bundan başqa, Cənubi
Qafqazda davamlı sülhün və sabitliyin yaradılmasında, Avropanın enerji təhlükəsizliyinin təmin olunmasında
Azərbaycan əvəzsiz rol oynayır. Bütün bunlar isə ölkəmizə düşmən mövqe sərgiləyən bəzi siyasi dairələri
narahat edir və onları Azərbaycana qarşı qərəzli və təxribat xarakterli kampaniyalar aparmağa sövq edir” –
bəyanatda belə deyilir.
Sonda Niderlandda yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin uğurlu daxili və
xarici siyasətini alqışladığını bildirir, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlara kölgə salmaq istəyən
siyasi qüvvələrə qarşı mübarizədə səylərini əsirgəməyəcəyini bəyan edir.
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin nümayəndələri Ukrayna parlamentinin üzvləri ilə görüşüb
Bu gün Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) toplantısı keçirilir.
Tədbirdə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin idarə heyətinin üzvləri, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Nazim İbrahimov, Azərbaycanın Ukraynadakı Səfirliyinin nümayəndələri, diasporumuzun fəalları və bir
sıra yerli rəsmi dövlət orqanlarının təmsilçiləri iştirak edir. Toplantıda AAK-ın 2017-2019-cu illər üçün
fəaliyyət proqramı, son vaxtlar Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyalarla mübarizə metodlarının müzakirə
edilməsi nəzərdə tutulur. Tədbirdən əvvəl iştirakçılar ümummilli lider Heydər Əliyevin Kiyevdə ucaldılmış
abidəsi önünə çiçəklər qoyub, ulu öndərin xatirəsinə ehtiramlarını bildiriblər.
Daha sonra isə Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) təşəbbüsü ilə AAK
nümayəndələrinin Ali Radada Ukrayna parlament təmsilçiləri arasında görüş keçirilib. Görüşdə Ukrayna Ali
Radasının deputatı, Azərbaycan-Ukrayna Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Maksim Kuryaçiy iki
ölkə arasındakı diplomatik münasibətlərin 25 ilinin tamam olduğunu vurğulayaraq, Ukraynanın Azərbaycanın
müstəqilliyini tanıyan ilk dövlətlərdən biri olduğunu, Ukraynanın hər zaman Azərbaycanın suverenliyini və
ərazi bütövlüyü dəstəklədiyini, ölkəsinin bu məsələdə qətiyyətli mövqeyini davam etdirəcəyini deyib. O
həmçinin bildirib ki, Azərbaycan və Ukraynanın xarici ölkələrdəki diaspor təşkilatları birgə mübarizə
aparmalıdır.
Görüşdə daha sonra Avropanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan və Ukrayna
icmaları arasında qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin qurulması, hər iki ölkənin Avroatlantik məkana inamlı
inteqrasiya siyasətinin yürüdülməsində birgə layihələrin həyata keçirilməsi məsələləri geniş müzakirə olunub.
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov, BUAK və Ukrayna Millətlər
Assambleyasının sədri Rövşən Tağıyev və başqaları çıxış edərək Ukrayna ilə Azərbaycan arasında tarixi
dostluq əlaqələrindən söz açıb, beynəlxalq arenada etibarlı tərəfdaşlar kimi tanınan ölkələrimizin dünya
miqyasında bir-birinə dəstək vermələrinin əhəmiyyətini vurğulayıblar.
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin toplantısı başa çatıb
Sentyabrın 12-də Ukraynanın Kiyev şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Toplantısı
keçirilib. Toplantıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Ukraynanın Ali Radasının
deputatları Maksim Kuryaçiy və Georgiy Loqvinskiy, Paris Azərbaycan Evinin sədri Mirvari Fətəliyeva,
Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Vasif Muradlı, Finlandiya Azərbaycanlı Qadınlar
Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar,
Azərbaycan Naminə Cəmiyyətinin sədri Nadir Hollenbrand, Macar-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin
sədri Svetlana Abdullayeva, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov, Birləşmiş
Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi
Məclisinin sədri Akif Gülməmmədov, “Aydan” Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi
Hacıyev, İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil Mirzoyev, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin
sədri İlhamə Allahverdiyeva, Azərbaycanın Ukraynadakı Səfirliyinin nümayəndələri və diaspor fəalları iştirak
ediblər. Toplantının açılış mərasimində çıxış edən Nazim İbrahimov bildirib ki, ümummilli lider Heydər
Əliyevin hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratmış,
xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilmişdir. Dövlət
Komitəsinin sədri bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümummili liderin
siyasətini uğurla davam etdirərək, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi, doğma Vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsinə daim yüksək diqqət və qayğı
göstərir. Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman dayaq olduğunu vurğulayan
N.İbrahimov vurğulayıb ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin qurulması, həmvətənlərimizin milli
özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamasına dəstək verilməsi, diasporun potensialının milli maraqlarımızın daha
etibarlı şəkildə qorunmasına cəlb olunması, soydaşlarımızın mədəni-siyasi hüquqlarını müdafiəsi diaspor
siyasətinin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki hüquqi, demokratik dövlət
olan Azərbaycan tərəfindən bir sıra qlobal layihələrin həyata keçirilməsi, ölkəmizin sürətli inkişafı, müstəqil
daxili və xarici siyasəti bəzi siyasi dairələri ciddi narahat edir. O, dünya azərbaycanlılarını yaşadıqları ölkədə
Azərbaycan dövlətinin milli maraqları əleyhinə yönəlmiş bu çirkin kampaniyalara öz etirazını bildirməyə, bu
sahədə daha da fəal olmağa, dövlətçilik ətrafında sıx birləşməyə çağırıb. Ukrayna Azərbaycan arasındakı
dostluq münasibətlərinə toxunan N.İbrahimov bildirib ki, Ukrayna hər zaman Azərbaycanın yanında olub və
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Komitə sədri AAK-ın ən fəal diaspor təşkilatlarından biri olduğunu
vurğulayaraq qurumun fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb. Diasporla İş
üzrə Dövlət Komitəsinin AAK-a hər zaman olduğu kimi bundan sonra da dəstək göstərəcəyini deyən
N.İbrahimov bildirib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropa ictimaiyyətinə çatdırılması, kütləvi informasiya
vasitələri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatında daha fəal
iştirakı üçün diaspor təşkilatlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür.
Ukrayna Ali Radasının deputatı, Ukrayna-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri
Maksim Kuryaçiy Kiyevdə keçirilən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin toplantısında çıxışında bildirib ki,
Azərbaycanın və Ukraynanın xarici ölkələrdəki diaspor təşkilatları birləşib birgə mübarizə aparmalıdırlar. İki
ölkə arasında dostluq münasibətlərinin qədim tarixə söykəndiyini qeyd edən Maksim Kuryaçiy hər iki ölkənin
beynəlxalq arenada ən prinsipial məsələlərdə bir-birinə dəstək verməsinin təqdirəlayiq hal olduğunu deyib. O
həmçinin vurğulayıb ki, Azərbaycan bölgədə böyük uğurlara imza atıb və müstəqil milli siyasət yürüdür.
Toplantıda çıxış edən Ukrayna Ali Radasının deputatı, AŞPA-nın vitse-prezidenti Georgiy Loqvinskiy də
Azərbaycan və Ukrayna arasında qarşılıqlı əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etməsindən danışıb. Tədbirdə çıxış
edən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov Avropada fəaliyyət göstərən diaspor
təşkilatlarının fəaliyyəti, barədə məlumat verib. O bildirib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasında, ölkəmizin milli maraqlarının təmin olunmasında Avropadakı Azərbaycan icmalarının üzərinə
böyük məsuliyyət düşür. “Bu baxımdan hər bir soydaşımız xaricdə gücünü səfərbər edib Azərbaycanı
layiqincə təmsil etməlidir.” –deyə AKK-ın prezidenti vurğulayıb. AAK-ın vitse-prezidenti, Birləşmiş Ukrayna
Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti barədə
məlumat verib. R.Tağıyev bildirib ki, bütün diaspor təşkilatları təmsil olunduqları ölkədə Azərbaycan naminə
mövqelərini daha da gücləndirməlidir. Daha sonra TADEF sədri Bilal Dündar, Paris Azərbaycan Evinin sədri
Mirvari Fətəliyeva, Finlandiya Azərbaycanli Qadınlar cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay, Ukrayna
Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi Məclisinin sədri Akif Gülməmmədov, “Aydan” Estoniya-Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi Hacıyev, İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil Mirzoyev,
Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri İlhamə Allahverdiyeva çıxış edərək Azərbaycanın əleyhinə
yürüdülən təxribat kampaniyalarının qarşısının alınması və ölkəmizin mənfi obrazını yaratmağa çalışanlara
qarşı mütəşəkkil şəkildə mübarizənin aparılmasının vacibliyini vurğulayıblar.
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Çıxışıar dinlənildikdən sonra AAK-ın 2017-2019-cu illər üçün Fəaliyyət Proqramı və Yol xəritəsi,
Toplantının Qərar layihəsi müzakirə edililərək yekdilliklə qəbul edilib. Qərarda Avropa Azərbaycanlıları
Konqresinə üzv təşkilatların fəaliyyətində informasiya texnologiyalarının daha geniş tətbiq olunması, Xocalı
soyqırımının tanınması istiqamətində müvafiq iş aparılması, ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin аnаdаn
оlmаsının 95-ci ildönümü münаsibətilə Avropa ölkələrində tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyi haqqında" 2017-ci il 16 may tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Avopa ölkələrində silsilə tədbirlərin
keçirilməsi də öz əksini tapıb. Qərarda həmçinin, 1918-ci ildə erməni daşnakları tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş mart soyqırımının 100 illiyi ilə əlаqədаr geniş təbliğat kampaniyasının həyata keçirilməsi,
AAK-ın xüsusi mükafatının təsis edilməsi, Brüssel şəhərində qurumun Əlaqələndirici Katibliyinin ofisinin
yaradılması da nəzərdə tutulur.
Daha sonra Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Toplantısının iştirakçıları adından Azərbaycan
Respublikasının Prezidentinə Müraciət qəbul edilib. Müraciətdə son dövrlər məqsədli şəkildə anti-Azərbaycan
dairələrin dövlətimiz haqqında mənfi beynəlxalq rəy formalaşdırmaq cəhdlərini perspektivsiz olduğu qeyd
edilir, qərəzli kampaniyaların təxribat xarakteri daşıdığı bildirilir. Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin
rəhbərliyi ilə ölkəmizdə siyasi münasibətlər sisteminin demokratikləşdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının
qorunması sahəsində əldə olunmuş uğurların yüksək qiymətləndirildiyi vurğulanır. "Hər zaman Sizin
ətrafınızda sıx birləşərək Azərbaycanın parlaq gələcəyi naminə yürütdüyünüz siyasəti dəstəklədiyimizi bəyan
edirik”-deyə müraciətdə bildirilir. Bununla yanaşı, Toplantıda Azərbaycan əleyhinə aparılan təxribat
kampaniyalarına etiraz bəyanatı da qəbul edilib. Bəyanatda son zamanlar Avropa ölkələrində Azərbaycana
qarşı böhtan kampaniyasının aparılması qətiyyətlə pislənilib və diaspor təşkilatlarımızın bu qərəzli siyasətə
qarşı mübarizəni gücləndirməsinin vacibliyi vurğulanıb.
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Nazim İbrahimov Azərbaycan əleyhinə aparılan kampaniyalarla bağlı
dünya azərbaycanlılarına çağırış edib
“Azərbaycana qarşı son vaxtlar yenidən başlayan qarayaxma kampaniyasını aparan şəbəkənin erməni
lobbisindən qaynaqlanması ilə bağlı ciddi faktlar mövcuddur”. Bunu Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Kiyevdə keçirilən toplantı
çərçivəsində APA-ya açıqlamasında bildirib.
O qeyd edib ki, hüquqi, demokratik dövlət olan Azərbaycanın sürətli inkişafı, müstəqil daxili və xarici
siyasəti bir sıra qüvvələri ciddi narahat etməyə başlayıb: “Avropada və bəzi başqa ölkələrdə Azərbaycana qarşı
təşkilatlanmış aqressiv, vahid mərkəzdən idarə olunan şəbəkə formalaşıb. Onlar Azərbaycan əleyhinə
informasiyalara təkanverici qüvvə kimi çıxış edir. Həmin təşkilatlar erməni lobbisindən bəhrələnir”.
Onun sözlərinə görə, həmin qüvvələr çalışır ki, bütün metodlardan istifadə etməklə bu nüfuza ləkə
gətirsin: “Bu, Azərbaycana qarşı, dövlətə qarşı davadır. Prezident İlham Əliyevin möhkəmləndirdiyi
Azərbaycanı zədələmək niyyətindədirlər. Ümummilli lider vaxtında Azərbaycanı parçalanmadan xilas edərək
vahid dövlət yaratdı, bu gün də prezident İlham Əliyev bunu davam etdirir. Bu da həmin qüvvələri
qıcıqlandırır. Boşluqlar axtarılır. Necə ki, regiondakı bəzi ölkələrdə boşluq oldu və bundan istifadə etdilər.
Nəticədə həmin ölkələr nə qədər itkilər verdi, biz bunun şahidiyik”.
N. İbrahimov bildirib ki, Azərbaycan haqqında birtərəfli və qərəzli informasiyanın yayılmasını təmin
etmək məqsədilə ermənipərəstliyi şübhə doğurmayan müəlliflər tərəfindən məqalələrin dərc olunmasının
arxasında maddi maraqlar da dayanır: “Bu baxımdan Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı
layihəsinin və “Guardian” qəzetinin Azərbaycana, dövlətimizin nüfuzlu qurumlarına atdığı böhtanlar şantajdan
başqa bir şey deyil. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, bu qarayaxmanı aparan həmin mətbu orqanların maddi
maraqlar naminə gələcəkdə öz ölkələri əleyhinə də eyni addım atacaqları artıq şübhə doğurmur”.
Komitə sədri vurğulayıb ki, bir sıra qlobal layihələrin Azərbaycan tərəfindən həyata keçirilməsi ölkə
üçün böyük əhəmiyyət daşıdığı qədər, bəzilərini də narahat edir: “Amma bu layihələr dövlətçiliyimizi
qoruyacaq böyük elementlərin əldə olunmasına səbəb olacaq”.
N. İbrahimov dünya azərbaycanlılarını yaşadıqları ölkələrdə bu məsələdə daha da fəal olmağa,
dövlətçilik ətrafında sıx birləşməyə çağırıb.
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Türkiyə nümayəndə heyəti Quba soyqırımı məzarlığını ziyarət edib
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin (İS-TAD) sədri Səfər Karaqoyunlunun
rəhbərliyi ilə Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndə heyəti Quba Soyqırımı Memorial Kompleksini və
ərazidəki kütləvi məzarlığı ziyarət edib. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal
iştirak edən dərnəyin üzvlərinə ermənilərin törətdiyi soyqırımı haqqında ətraflı məlumat verilib. Bildirilib ki,
1918-ci ilin aprel-may aylarında yalnız Quba qəzasında 167 kənd erməni daşnakları tərəfindən tamamilə məhv
edilib. Quba şəhəri talana və yanğınlara məruz qalıb, buradakı müsəlman və qismən də yəhudi əhali kütləvi
qətlə yetirilib.
Türkiyəli qonaqların diqqətinə çatdırılıb ki, Quba soyqırımı məzarlığı 2007-ci il aprelin 1-də ərazidə
torpaq işləri görülərkən aşkarlanıb. Bundan sonra arxeoloq və etnoqrafların kütləvi məzarlıqda aparıdığı geniş
tədqiqat işləri nəticəsində məzarlığın 1918-ci ildə ermənilərin yerli dinc əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı ilə
bağlı olduğu müəyyən edilib.
Məzarlıqda gördüklərindən təsirlənən qonaqlar bu faktların dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
çatdırılması üçün Türkiyə və Azərbaycan ictimaiyyətinin birgə fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayıblar.
S.Karakoyunlu bildirib ki, əsassız erməni soyqırımı iddiaları ilə çıxış edənlər bircə məzar göstərə bilmədiyi
halda, 16 min insanın cəsədinin olduğu bu məzarlıq əsl soyqırıma kimin uğradığını bir daha sübut edir. Kütləvi
məzarlıqdan sonra qonaqlar Quba Soyqırımı Memorial Kompleksi ilə tanış olub və xatirə kitabına ürək
sözlərini yazıblar.
Qeyd edək ki, sentyabrın 9-dan Azərbaycanın regionlarında səfərdə olan nümayəndə heyəti bu gün və
sabah Bakıda paytaxtın erməni-bolşevik işğalından azad olunmasının 99-cu ildönümü ilə bağlı anım
mərasimlərində iştirak edəcək.
14 sentyabr 2017
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Soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatında daha fəal iştirakı üçün
Diaspor təşkilatlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür
Müstəqillik illərindən sonra Azərbaycanda əsas diqqət yetirilən və inkişaf mərhələsi keçən sahələrdən
biri də diaspora sahəsidir. Təsadüfi deyil ki, ötən müddət ərzində bu sahədə kifayət qədər işlər görülüb və
müəyyən nailiyyətlər əldə olunub. Əgər əvvəllər ayrı-ayrı diaspor təşkilat və qurumları yalnız Bakıda bir araya
gələ bilirdilərsə, artıq diasporumuzun müxtəlif ölkələrin ictimai-siyasi həyatındakı rolu bu mənfi tendensiyanı
aradan qaldırıb və təşkilatlarımız dünyanın bir çox dövlətlərində öz toplantılarını keçirirlər. Elə bu günlərdə
Ukraynanın Kiyev şəhərində keçirilən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin toplantısı kimi.
Məlumat üçün qeyd edək ki, toplantıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov,
Ukraynanın Ali Radasının deputatları Maksim Kuryaçiy və Georgiy Loqvinskiy, Paris Azərbaycan Evinin
sədri Mirvari Fətəliyeva, Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Vasif Muradlı, Finlandiya
Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri
Bilal Dündar, Azərbaycan Naminə Cəmiyyətinin sədri Nadir Hollenbrand, Macar-Azərbaycan Dostluq
Cəmiyyətinin sədri Svetlana Abdullayeva, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov,
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş
Konqresi Məclisinin sədri Akif Gülməmmədov, "Aydan" Estoniya-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Niyazi Hacıyev, İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil Mirzoyev, Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər
Birliyinin sədri İlhamə Allahverdiyeva, Azərbaycanın Ukraynadakı Səfirliyinin nümayəndələri və diaspor
fəalları iştirak ediblər. Toplantının açılış mərasimində çıxış edən Nazim İbrahimov bildirib ki, ümummilli lider
Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş
yaratdı, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi.
Dövlət Komitəsinin sədri bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev ümummili liderin
siyasətini uğurla davam etdirərək, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi, doğma Vətənlə əlaqələrinin gücləndirilməsinə daim yüksək diqqət və qayğı
göstərir. Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman dayaq olduğunu vurğulayan
N.İbrahimov vurğulayıb ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin qurulması, həmvətənlərimizin milli
özünəməxsusluğunu qoruyub saxlamasına dəstək verilməsi, diasporun potensialının milli maraqlarımızın daha
etibarlı şəkildə qorunmasına cəlb olunması, soydaşlarımızın mədəni-siyasi hüquqlarını müdafiəsi diaspor
siyasətinin əsas istiqamətlərini təşkil edir. Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki hüquqi, demokratik dövlət
olan Azərbaycan tərəfindən bir sıra qlobal layihələrin həyata keçirilməsi, ölkəmizin sürətli inkişafı, müstəqil
daxili və xarici siyasəti bəzi siyasi dairələri ciddi narahat edir. O, dünya azərbaycanlılarını yaşadıqları ölkədə
Azərbaycan dövlətinin milli maraqları əleyhinə yönəlmiş bu çirkin kampaniyalara öz etirazını bildirməyə, bu
sahədə daha da fəal olmağa, dövlətçilik ətrafında sıx birləşməyə çağırıb. Ukrayna Azərbaycan arasındakı
dostluq münasibətlərinə toxunan N. İbrahimov bildirib ki, Ukrayna hər zaman Azərbaycanın yanında olub və
ölkəmizin ərazi bütövlüyünü tanıyıb. Komitə sədri AAK-ın ən fəal diaspor təşkilatlarından biri olduğunu
vurğulayaraq qurumun fəaliyyətində yeni texnologiyaların tətbiqinin zəruriliyini diqqətə çatdırıb.
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin AAK-a hər zaman olduğu kimi bundan sonra da dəstək
göstərəcəyini deyən N. İbrahimov bildirib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropa ictimaiyyətinə çatdırılması,
kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin siyasi
həyatında daha fəal iştirakı üçün diaspor təşkilatlarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. Ukrayna Ali
Radasının deputatı, Ukrayna-Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq Qrupunun rəhbəri Maksim Kuryaçiy
Kiyevdə keçirilən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin toplantısında çıxışında bildirib ki, Azərbaycanın və
Ukraynanın xarici ölkələrdəki diaspor təşkilatları birləşib birgə mübarizə aparmalıdırlar. İki ölkə arasında
dostluq münasibətlərinin qədim tarixə söykəndiyini qeyd edən Maksim Kuryaçiy hər iki ölkənin beynəlxalq
arenada ən prinsipial məsələlərdə bir-birinə dəstək verməsinin təqdirəlayiq hal olduğunu deyib. O həmçinin
vurğulayıb ki, Azərbaycan bölgədə böyük uğurlara imza atıb və müstəqil milli siyasət yürüdür. Toplantıda
çıxış edən Ukrayna Ali Radasının deputatı, AŞPA-nın vitse-prezidenti Georgiy Loqvinskiy də Azərbaycan və
Ukrayna arasında qarşılıqlı əlaqələrin yüksələn xətlə inkişaf etməsindən danışıb. Tədbirdə çıxış edən Avropa
Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov Avropada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının
fəaliyyəti, barədə məlumat verib.
O bildirib ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında, ölkəmizin milli
maraqlarının təmin olunmasında Avropadakı Azərbaycan icmalarının üzərinə böyük məsuliyyət düşür. "Bu
baxımdan hər bir soydaşımız xaricdə gücünü səfərbər edib Azərbaycanı layiqincə təmsil etməlidir." -deyə
AKK-ın prezidenti vurğulayıb. AAK-ın vitse-prezidenti, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin
sədri Rövşən Tağıyev Ukraynadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti barədə məlumat verib.
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R.Tağıyev bildirib ki, bütün diaspor təşkilatları təmsil olunduqları ölkədə Azərbaycan naminə
mövqelərini daha da gücləndirməlidir. Daha sonra TADEF sədri Bilal Dündar, Paris Azərbaycan Evinin sədri
Mirvari Fətəliyeva, Finlandiya Azərbaycanli Qadınlar cəmiyyətinin sədri Arzu Oqtay, Ukrayna
AzərbaycanlılarıBirləşmiş Konqresi Məclisinin sədri Akif Gülməmmədov, "Aydan" Estoniya-Azərbaycan
Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Niyazi Hacıyev, İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil Mirzoyev,
Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin sədri İlhamə Allahverdiyeva çıxış edərək Azərbaycanın əleyhinə
yürüdülən təxribat kampaniyalarının qarşısının alınması və ölkəmizin mənfi obrazını yaratmağa çalışanlara
qarşı mütəşəkkil şəkildə mübarizənin aparılmasının vacibliyini vurğulayıblar. Çıxışıar dinlənildikdən sonra
AAK-ın 2017-2019-cu illər üçün Fəaliyyət Proqramı və Yol xəritəsi, Toplantının Qərar layihəsi müzakirə
edililərək yekdilliklə qəbul edilib. Qərarda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinə üzv təşkilatların fəaliyyətində
informasiya texnologiyalarının daha geniş tətbiq olunması, Xocalı soyqırımının tanınması istiqamətində
müvafiq iş aparılması, ümummilli lidеr Hеydər Əliyеvin аnаdаn оlmаsının 95-ci ildönümü münаsibətilə
Avropa ölkələrində tədbirlərin təşkili nəzərdə tutulur.
Bundan başqa, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik
yubileyi haqqında" 2017-ci il 16 may tarixli Sərəncamına uyğun olaraq Avopa ölkələrində silsilə tədbirlərin
keçirilməsi də öz əksini tapıb. Qərarda həmçinin,1918-ci ildə erməni daşnakları tərəfindən azərbaycanlılara
qarşı törədilmiş mart soyqırımının 100 illiyi ilə əlаqədаr geniş təbliğat kampaniyasının həyata keçirilməsi,
AAK-ın xüsusi mükafatının təsis edilməsi, Brüssel şəhərində qurumun Əlaqələndirici Katibliyinin ofisinin
yaradılması da nəzərdə tutulur. Daha sonra Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Toplantısının iştirakçıları
adından Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə Müraciət qəbul edilib. Müraciətdə son dövrlər məqsədli
şəkildə anti-Azərbaycan dairələrin dövlətimiz haqqında mənfi beynəlxalq rəy formalaşdırmaq cəhdlərini
perspektivsiz olduğu qeyd edilir, qərəzli kampaniyaların təxribat xarakteridaşıdığı bildirilir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə siyasi münasibətlər sisteminin
demokratikləşdirilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində əldə olunmuş uğurların yüksək
qiymətləndirildiyi vurğulanır.
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"Azərbaycan Evi" Danimarkada yaşayan azərbaycanlıların toplaşdığı mərkəz rolunu oynayır
Bu ölkədə ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, reallıqlarının geniş təbliği istiqamətində layihələr
həyata keçirilir
"Kopenhagendə yerləşən "Azərbaycan Evi" Danimarkada yaşayan azərbaycanlıların toplaşdığı mərkəz
rolunu oynayır. Beynəlxalq səviyyədə Azərbaycanın nüfuzunun artması bizə imkan verir ki, Danimarkada
fəaliyyətimizi genişləndirək. Azərbaycan dövlətinin bizə böyük diqqət və qayğısı var". Bunu Danimarkada
fəaliyyət göstərən "Vətən" Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi deyib. Onun sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi
qurum. Danimarkada bir çox tədbirlərdə iştirak edir. Məsələn, bu ilin iyul ayında Danimarkanın paytaxtı
Kopenhagendə keçirilən İnteqrasiya Günündə Azərbaycan diaspor təşkilatı da iştirak edib. Tədbirdə bu
ölkədəki azərbaycanlıları təmsil edən Danimarka "Vətən" Cəmiyyəti Azərbaycana dair xüsusi guşə təşkil edib.
Təşkilatın nümayəndələri isə danimarkalılara və şəhərin qonaqlarına Azərbaycan barədə ətraflı məlumat
veriblər. Azərbaycanın tarixinə, mədəniyyətinə aid olan kitab və broşülarla yanaşı, milli mətbəximizdən bəzi
nümunələr də qonaqlara təqdim edilib. "Cırtdan" yaradıcılıq qrupunun ifasında isə Azərbaycan milli rəqsləri
nümayiş etdirilib. Kopenhagenin Frederiksberq Bələdiyyəsi tərəfindən "Cırtdan" yaradıcılıq qrupuna
hədiyyələr təqdim olunub. Frederiksberq Bələdiyyəsinin sədri Jörgen Glenthöj Vətən Cəmiyyətinin
nümayəndələri ilə söhbət zamanı Azərbaycana səfərindən və tariximiz, mədəniyyətimizlə yaxından
tanışlığından danışıb. Bələdiyyə sədrinə Azərbaycan musiqilərindən ibarət disk və xatirə hədiyyələri təqdim
edilib.
"Vətən" Cəmiyyəti Danimarkada "Azərbaycan Evi"ni yaradılmasında fəal iştirak edib və bu işdə
Azərbaycan rəhbərliyinin böyük köməyi olub. " Disporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, şəxsən Komitənin sədri
Nazim İbrahimovun dəstəyi ilə Danimarkada "Azərbaycan Evi"ni yaratdıq. Buna görə Prezident İlham
Əliyevə təşəkkür edirik. Çünkü Danimarkada yaşayan azərbaycanlıların yığışmaq üçün yerləri yox idi". Səfər
Sadiqi bildirib ki, ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, reallıqlarının geniş təbliği istiqamətində layihələr həyata
keçirilir. Məsələn. belə layihələrdən biri Azərbaycan Dövlət Teleqraf Agentliyi (AzərTAc) ilə birgə
Azərbaycan Mədəniyyəti Günü qeyd edilib. Azərbaycan və türk diasporunun, Danimarka ictimaiyyəti
nümayəndələrinin iştirakı ilə keçirilən tədbirdə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı barədə söhbət
açılıb, onun əsərlərindən parçalar, musiqisi əsasında hazırlanmış rəqslər təqdim edilib. Tədbirdə çıxış edən
"Vətən" Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi Azərbaycandan uzaqda yaşayan həmvətənlərimizin bir araya
gəlməsində belə tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb. O, rəhbərlik etdiyi cəmiyyətin Azərbaycan musiqisinin,
mədəniyyətinin Danimarkada təbliği ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər barədə ətraflı məlumat verib. AzərTAc
tərəfindən cəmiyyətə milli geyimlər və dərs kitablarının təqdim edildiyini bildirən S. Sadiqi bütün bunların
xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının arxasında güclü Azərbaycan dövlətinin dayanmasının göstəricisi
olduğunu deyib.
Tədbirdə çıxış edənlər hər bir millətin yaşaması üçün onun milli musiqisinin, mədəniyyətinin və adətənənələrinin qorunub saxlanmasının, təbliğ edilməsinin önəmindən danışıblar. Onlar müasir Azərbaycan
peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəylinin bənzərsiz yaradıcılığının yaşadıqları
ölkədə belə sevildiyini, bu əsərlərin sərhəd tanımadığını qeyd ediblər. Danimarkada doğulub böyüyən hər bir
azərbaycanlının milli musiqimizin, mədəniyyətimizin tarixi, bu günü barədə yaxşı məlumatlandırılmasının
vacibliyi vurğulanıb və gələcəkdə belə tədbirlərin tez-tez keçiriləcəyi bildirilib.
Danimarkada fəaliyyət göstərən türk diasporunun rəhbəri Bahadur Güler, belə tədbirlərin həm
Azərbaycan, həm də türk dünyası mədəniyyətinin daha geniş təbliğinə imkan yaradacağını deyib. B.Güler
qeyd edib ki, gələcəkdə belə tədbirlərin seminar və konfrans şəklində keçirilməsi daha geniş auditoriyanı
mədəniyyətimizin zənginliyi ilə tanış etmək imkanı yarada bilər. “Cırtdan” uşaq yaradıcılıq qrupunun çıxışı
mərasim iştirakçılarının marağına səbəb olub.
Diaspora sədri qeyd edib ki, Danimarkada Azərbaycan məktəbi, sonra isə musiqi məktəbi açıblar. "
Musiqi məktəbində həm azərbaycanlı, həm də danimarkalı müəllimlər çalışır. Azərbaycanlı müəllimlər
Azərbaycan milli musiqi və rəqslərini, danimarkalı müəllimlər isə danimarka musiqisi və rəqslərini
azərbaycanlı uşaqlara öyrədir. Azərbaycan musiqisini, incəsənətini və mədəniyyətini təbliğ etməkdə musiqi
məktəbinin böyük rolu var. Danimarkanın rəsmi dövlət tədbirlərində Azərbaycan musiqi məktəbinin kollektivi
həmişə ön sıralarda olur. Bu da təkcə "Vətən" Cəmiyyətinin deyil, ümumilikdə Azərbaycanın uğurudur,
Azərbaycan hökumətinin yürütdüyü daxili və xarici siyasətin nəticəsidir".
Səfər Sadiqi bildirib ki, krallıqda yaşayantürk diasporların fəalları ilə daima əlaqəli fəaliyyət
göstərirlər. Xüsusilə Türükçülük gününə həsr olunan tədbirlərdə Azərbaycan diaspora təşkilatı da yaxından
iştirak edir.
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Yerli KİV təmsilçilərinin, Türkiyənin Danimarkadakı səfirliyinin əməkdaşlarının, Şimali Avropada
fəaliyyət göstərən müxtəlif türk diaspor cəmiyyətlərinin də qatıldığı tədbir ictimaiyyət nümayəndələrinin
marağına səbəb olur.
Ötən ilin oktyabrında Türkiyə Cümhuriyyətinin yaranmasının 93-cü ildönümü ilə əlaqədar qardaş
ölkənin Danimarkadakı səfirliyi tərəfindən təşkil edilən rəsmi ziyafətdə, krallıqda fəaliyyət göstərən
Azərbaycan “Vətən” Cəmiyyətinin təmsilçiləri də iştirak edib. Kopenhagendə baş tutan mərasimə Danimarka
hökumətinin və parlamentinin nümayəndələri, krallıqda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun təmsilçiləri,
media mənsubları, habelə müxtəlif türkdilli icmaların nümayəndələri qatılıb. “Vətən” Cəmiyyətinin sədri Səfər
Sadiqi, Türkiyənin Danimarkadakı səfiri Mehmet Dönmezlə söhbət zamanı birgə həyata keçirilən layihələrə
toxunaraq, əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsi yolları barədə fikir mübadiləsi aparıb. Diaspor fəalı
ziyafətdə iştirak edən qonaqlara ölkəmizin reallıqları barədə ətraflı məlumat verib. O, Azərbaycanın həyata
keçirtdiyi irimiqyaslı layihələrdən, əldə edilən iqtisadi və siyasi uğurlardan, həmçinin Ermənistanın ölkəmizə
qarşı apardığı təcavüzkar siyasət nəticəsində Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların uzun illər davam edən işğal
faktı barədə danışıb. Səfər Sadiqi deyib ki, Türkdilli dövlətlərin bayram və matəm günlərini birlikdə qeyd
edirik. "Həmçinin bu dövlətlərin Kopenhagendəki cəmiyyətləri də Azərbaycanın bayram və matəm günlərinə
həsr olunan tədbirlərdə fəal iştirak edirlər. Biz türkdilli dövlətlərin diaspot təşkilatları ilə birgə Türk Cəmiyyəti
yaratmışıq. Bundan başqa, Xocalı soyqırımına, 20 Yanvar hadisələrinə, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı
Gününə, eləcə də bayram günlərinə həsr olunan tədbirlərdə bütün türkdilli dövlətlərin cəmiyyətləri iştirak
edirlər. Danimarkanın paytaxtı Kopenhagendə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 20 Yanvar şəhidlərinin
anım günü keçirilib. Tədbirlərdə 20 Yanvar hadisələrini əks etdirən sənədli filmlər nümayiş etdirilib.
Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin "Vətən" Cəmiyyətinə verdiyi bayraqlar, müxtəlif
məlumatların əks olunduğu broşürlər, kitablar tədbir iştirakçılarına paylanıb. Bundan əlavə, Xocalı
soyqırımının ildönümünün qeyd olunub. "Vətən"Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən anım günü
Azərbaycan himnin oxunması ilə başlayıb. Daha sonra 20 Yanvar şəhidlərinin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla
yad edilib. Sonra Kopenhagenin mərkəzi meydanı Radhuspladsda etiraz mitinqi təşkil olunub.
mRadhuspladsda Azərbaycan himni səslənərək, Xocalı şəhidlərinin və Türk Dünyası şəhidlərinin ruhu bir
dəqiqlik sükutla yad edilib. Mitinqdə Türkiyənin Danimarkadakı səfiri Mehmet Donmez, Roskild Ülku
Ocaqları başkanı, Türkmən Kültür Cəmiyət sədri və Danimarka media nümayəndələri iştirak edib. Türkiyənin
Danimarkadakı səfiri Mehmet Dönmez çıxışında bildirib ki, Xocalı soyqırımı, insanlığa yapılmış bir
həqarətdir.
Danimarka "Vətən" Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi öz çıxışında bildirib ki, artıq Xocalı
Soyqırımından 25 il keçməsinə baxmayaraq, demokratik adlanan ölkələr ikili standartlarla oynayaraq, hələdə
Xocalıya ədalətli düzgün qiymətini verməyiblər.
Mitinqdə çıxışlar danimarka və ingilis dilində aparılaraq, danimarkalılara və şəhərin qonaqlarına geniş
məlumat verilib. Həmçinin danimarkalılara və səhərin qonaqlarına Xocalı soyqırımına aid məlumatlandırıcı
bukletlər paylanıb.
Mitinqin qətnaməsi oxunaraq, Koroğlu uvertürasının sədaları altında mitinq sona çatıb.
Üç nöqtə -2017-14 sentyabr- № 160. - S. 5.

350

Misirdə Azərbaycan mövzusunda yazı müsabiqəsi keçirilib
Misirin Qahirə və Ayn-Şəms universitetlərində Ədəbiyyat fakültəsinin Şərq dilləri, o cümlədən
Azərbaycan dili ixtisası üzrə təhsil alan yerli tələbələr arasında “Mən Azərbaycan haqqında nə bilirəm?”
mövzusunda yazı müsabiqəsi keçirilib. “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyi və
Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasındakı Səfirliyinin birgə təşkil etdiyi müsabiqədə 29 yaşınadək olan 16
gənc iştirak edib. Onlardan 4 nəfəri müsabiqənin qalibi elan edilib.
Müsabiqənin yekunları ilə əlaqədar diaspor təşkilatının ofisində keçirilən tədbirdə iştirakçılara
diplomlar təqdim edilib. Qaliblər isə Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman, Xarici İşlər
nazirliklərinin dəstəyilə Azərbaycana bir həftəlik səfərlə mükafatlandırılıb.
Tədbirdə Azərbaycanın Misir Ərəb Respublikasındakı Səfirliyinin müşaviri Azər Abbas və
“Vətənpərvər”-Azərbaycanın Misirdəki Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri tədqiqatçı alim Seymur Nəsirov
çıxış edərək belə müsabiqələrin keçirilməsinin Azərbaycanla Misir arasında bütün sahələrdə olduğu kimi elm,
təhsil, mədəniyyət, gənclərlə iş sahəsində də əlaqələrin daha da inkişaf etdirilməsi, ölkələrimizin yaxından
tanıdılması baxımından əhəmiyyətini vurğulayıblar.
Misirli gənclərin Azərbaycan dilini öyrənməsinin dolayısıyla ölkəmizin tarixi, ədəbiyyatı, coğrafiyası,
turizm potensialı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin Misir
ictimaiyyətinə çatdırılmasına öz töhfəsini verəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Sonra tələbələri maraqlandıran suallar cavablandırılıb.
15 sentyabr 2017
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Litvada yaşayan soydaşlarımız Azərbaycana qarşı kampaniyaya etiraz edir
Litvanın Klaypeda şəhərində fəaliyyət göstərən “Azeris” cəmiyyəti son vaxtlar xarici mediada
ölkəmizə qarşı aparılan kampaniyaya etiraz olaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasəti dəstəkləyən soydaşlarımız məhz bunun nəticəsində
ölkəmizdə davamlı, dayanıqlı inkişafa əsaslanan iqtisadiyyatın, dünya standartlarına uyğun azad medianın
formalaşdığını, azad və sağlam rəqabətə əsaslanan biznes mühitinin bərqərar olduğunu bildirir. Onların
fikrincə, bəzi xarici kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycana qarşı aparılan kampaniya ölkəmizin
inkişafı, beynəlxalq aləmdə artan nüfuzu ilə bağlıdır.
Bəyanat deyilir: “Son zamanlar Azərbaycan əleyhinə bəzi xarici KİV-lərdə, o cümlədən “The
Guardian” və “The Washington Post” qəzetlərində dərc edilmiş məqalələr vasitəsi ilə ölkəmizə qarşı aparılan
qarayaxma kampaniyasının məqsədi Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzuna kölgə salmaqdır. Məqalələrdə əksini
tapmış böhtan xarakterli məlumatların Corc Soros və erməni dairələri tərəfindən maliyyələşdirilən, qeyrişəffaf məqsədlər üçün yaradılmış “The Organized Crime and Corruption Reporting Project” (OCCRP)
təşkilatına istinadən verilməsi kampaniyanın kifayət qədər qərəzli olduğunu bir daha təsdiqləyir”.
Litvada yaşayan soydaşlarımız hesab edir ki, Azərbaycan əleyhinə dərc edilmiş məqalənin müəllifləri
sırasında Dina Naqapetyan adlı erməni əsilli şəxs olması faktı da bir daha bu çirkin ittihamların arxasında
erməni lobbisinin dayandığını sübut edir. Bəyanatda təəssüflə vurğulanır ki, bəzi siyasi mərkəzlər Azərbaycanı
"kənardan idarə olunan dövlətə" çevirmək cəhdlərindən əl çəkmir: “Bu kampaniya həmin cəhdlərin davamı
olmaqla Azərbaycanın öz müstəqilliyini nə qədər çətin və mürəkkəb geosiyasi şərtlər altında qurduğunu bir
daha nümayiş etdirir”.
Bəyanatın sonunda soydaşlarımız Azərbaycan Respublikası Prezidentinin uğurlu daxili və xarici
siyasətini alqışladığını, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə qazandığı uğurlara kölgə salmaq istəyən siyasi qüvvələrə
qarşı mübarizədə səylərini əsirgəməyəcəyini bəyan edir.
15 sentyabr 2017
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Diaspor təşkilatları Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarına yenidən baxılmasını tələb edir
Əli Hüseynli: "Rusiyanın tanınmış xadimləri Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin
fəaliyyətinin bərpasını dəstəklədilər"
"Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin müxtəlif şəhərlər, vilayətlər üzrə nümayəndələri artıq ümumi
müraciət hazırlayaraq, Rusiya Ali Məhkəməsinin qərarına yenidən baxılmasını tələb edirlər. Onlar əmindirlər
ki, iki ölkə arasında münasibətlərə xələl gətirə biləcək bu məsələ tezliklə öz həllini tapacaq" Bu barədə ÜAK
İstra regional bölməsinin rəhbəri Ramil Əliyev bildirib. Onun sözlərinə görə, bu hadisəni Rusiyada yaşayan
azərbaycanlıların hüquqlarının pozulması kimi qiymətləndirmək olar: “Mənim subyektiv fikrimcə, bu
hadisənin siyasi motivləri var. Gərək bu haqsız qərarı çıxarmazdan öncə Rusiya-Azərbaycan münasibətlərini
də nəzərə alardılar. Axı indi bu əlaqələr ümidverici aktivlik mərhələsini yaşayır. Azərbaycanda dövlət
qurumları, diasporla iş komitəsi, Rusiyadakı ictimai təşkilatlar bu qərarın ləğvinə nail olmağa çalışmalıdırlar.
Biz ümid edirik ki, məhkəmənin qərarı ləğv ediləcək və 2 milyon insanı ətrafında birləşdirən bu təşkilat
fəaliyyətini davam etdirəcək. Rusiya ərazisində prezident seçkiləri ərəfəsində azərbaycanlıların 2-3 milyonluq
elektoratı onlara mane olmazdı.
Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinin regional təmsilçiləri ümid edirlər ki, Rusiyanın müvafiq
qurumları düzgün qərar verəcəklər və iki ölkə arasında münasibətlərə toxuna biləcək bu addımdan geri
çəkiləcəklər. Ekspertlər isə qeyd edirlər ki, bu addım Rusiyanın özünün ziyanına işləyə bilər. Çünki məsələ
artıq siyası xarakter alıb".
Ramil Əliyev bildirib ki, “Avrasiya Xalq Birliyi” Regionlararası İctimai Hərəkatının sədri Tatyana
Poloskova deyir ki, onlar ÜAK-la sıx əməkdaşlıq ediblər: «Rusiyada aktiv işləyən, nüfuzlu diaspor
təşkilatlarından biri idi. mənim üçün bu vəziyyət təəssüf doğuran və utandırıcıdır. Bunun nəyə görə baş
verdiyini araşdırmaq lazımdır, monitorinq aparılmalıdır, biz özümüz də bunun əsl səbəblərini araşdıracağıq.
Mən Ədliyyə Nazirliyinin Ümumrusiya Azərbaycanlılar Konqresinə qarşı irəli sürdüyü bütün iddialarla tanış
oldum. Onlar yetərincə uydurulublar və onları texniki baxımdan həll etmək çox asandır. Bu, hüquqi tərəflərdir.
Siyasi tərəflərinə gəldikdə isə, bu, Rusiya-Azərbaycan münasibətlərinə mənfi təsir göstərəcək və bu da indiki
vəziyyətdə çox yersizdir, çünki Rusiyanın indi o qədər də çox dostu qalmayıb. Düşünürəm ki, qərarın qəbul
edilməsində hansı məsələnin dayanmasından asılı olmayaraq, bu, siyasi xarakter alıb”.
Qeyd edək ki, Rusiya Ədliyyə Nazirliyi təşkilatın ləğvinə dair inzibati iddia qaldırılması üçün bu il
martın 9-da Ali Məhkəməyə müraciət edib. Ali Məhkəmə may ayının 15-də Ədliyyə Nazirliyinin iddiasını
təmin edərək, ÜAK-ın qeydiyyatının ləğv olunması barədə qərar verib. Bu qərar Azərbaycan tərəfindən böyük
narazılıqla qarşılanıb. “Rusiyada fəaliyyət göstərən Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi zamanında Ulu öndər
Heydər Əliyev və Rusiya Prezdenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə yaradılıb. Bu qurum diaspora sahəsində
Rusiyada real fəaliyyət göstərən qurumdur. Konqres ölkəmizlə yanaşı Rusiyanın dövlət maraqlarını hər zaman
müdafiə edib”. Bu fikirləri Milli Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin, Azərbaycan-Rusiya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Əli Hüseynli deyib.
Son illər Rusiya Azərbaycan münasibətlərinin strateji müttəfiqlik səviyyəsinə yüksəldiyini deyən Ə.
Hüseynli bildirib ki, iki dövlət arasında bütün sahələrdə əməkdaşlıq və dostluq əlaqələri mövcuddur. Bu
əməkdaşlıq səmimi xarakter daşıyır. Onun sözlərinə görə, məhz bu baxımdan Ümumrusiya Azərbaycan
Konqresini fəaliyyətinin dayandırılması ilə bağlı Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyinin Ali Məhkəməyə müraciəti
təəccüb doğurmaqla yanaşı, bizdə bu məsələdə müəyyən təxribatların olması ilə bağlı fikir də yaradır. Rusiya
Ədliyyə Nazirliyi tərəfindən qeydiyyatla bağlı təşkilata bir neçə dəfə müraciət edilib. Sonuncu, yəni üçüncü
müraciət ötən ilin oktyabr ayında olub. Bilirsiniz ki, Konqresin ötən ilin dekabrında qurultayı keçirilib,
qurultayda tanınmış diaspor nümayəndəsi Fazil Qurbanov onun yeni rəhbəri seçilib. Və bundan sonra Ədliyyə
Nazirliyinin bildirdiyi nöqsanların aradan qaldırılması üçün sənədlər qaydaya salınb, yeni sənədlər Ədliyyə
Nazirliyinə təqdim olunub. Buna baxmayaraq, Rusiyanın Ədliyyə Nazirliyi təşkilatın və onun bütün regional
strukturlarının vahid dövlət reyestrindən çıxarılması ilə bağlı cari ilin mart ayında Ali Məhkəməyə müraciət
edib. Lakin Rusiya qanunvericiliyi belə vəziyyətdə bir neçə tədbirlərin görülməsini özundə ehtiva edir. Belə
ki, bu cür məsələlərdə qanunvericiliyə əsasən cərimə, eləcə də sənədlərin qaydaya salınması kimi qərarlar
qəbul edilə bilərdi. Təşkilatın ləğv olunması isə ən son tədbirdir. Lakin onlar son addımı, məhz konqresin
ləğvini seçiblər. Biz onlara Rusiya qanunvericiliyinə bir daha baxmağı təklif edirik". O qeyd edib ki, bu kimi
hallar Azərbaycan qanunvericiliyində də var: "Araşdırsaq, Azərbaycandakı Rus İcmasının da sənədləri ilə
bağlı müəyyən problemlərin olduğunu görərik. Lakin Azərbaycan heç zaman onun ləğvi ilə bağlı məsələ
qaldırılmayıb". ÜAK-ın prezidenti Fazil Qurbanov da açıqlamasında qərarı ədalətsiz adlandırıb. Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresi 2001-ci ildə yaradılıb.
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Bu qərardan sonra, iyunun 15-də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi Rusiya Federasiyası Ali
Məhkəməsinin 15 may tarixli qərarından Ali Məhkəmənin Apelyasiya kollegiyasına apelyasiya şikayəti verib.
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin Rusiya-Azərbaycan münasibətlərində gördüyü işlərdən danışan Ə.
Hüseynli bildirib ki, ÜAK-ın ləğv olunması ilə bağlı qərar Azərbaycan ictimaiyyətini və Rusiyada yaşayan
azərbaycanlıları çox narahat edir: “Ümid edirik ki, ÜAK-ın ləğvi ilə bağlı qərardan verilən apelyasiya
şikayətinə ədalətli baxılacaq. ÜAK fəaliyyətini davam etdirəcək. etdirəcək”.
Əli Hüseynov bu məsələ barədə ötən gün Rusiya paytaxtında “Moskva-Bakı oxu: Qafqazın yeni
geosiyasətinə doğru” mövzusunda keçirilən konfransda da danışıb. Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin sədri Əli Hüseynov konfransda hər iki ölkədə yaşayan icmaların rəhbərlərinin,
siyasətçilərin və ekspertlərin iştirak etdiyini bildirib. Komitə sədri deyib: “Tədbirin təşkilatçıları – tanınmış
ictimai-siyasi xadimlər Aleksandr Dugin və Aleksandr Proxanov bir müddət əvvəl Azərbaycanda olublar.
Bugünkü konfrans da məhz onların təşəbbüsü ilə keçirilib. Konfransda prezidentlər İlham Əliyevin və
Vladimir Putinin Soçi görüşündən sonra münasibətlərimizin inkişafının yeni mərhələsindən bəhs olundu. Bir
daha qeyd olundu ki, Azərbaycan və Rusiya strateji əməkdaşlığı yüksək səviyyədədir. Azərbaycanın Cənubi
Qafqazda strateji vacib ölkə, Prezident İlham Əliyevin güclü lider olduğu vurğulandı”.
Ə. Hüseynlinin sözlərinə görə, konfransda çıxış edənlər belə bir ümumi rəy söylədilər ki, regionda heç
bir siyasi, iqtisadi, mədəni layihənin həyata keçirilməsi Azərbaycanın iştirakı olmadan mümkün deyil. Rusiya
kimi böyük dövlət Azərbaycanın suverenliyinə hörmətlə yanaşaraq onun nüfuzundan bəhrələnir. Ölkələrimiz
arasında əməkdaşlıqda Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin rolu bir daha konfrans iştirakçılarının diqqətə
çatdırıldı. Azərbaycan diasporu iki xalq arasında körpü rolunu oynayır. Rusiyanın da tanınmış xadimləri
konqresin fəaliyyətinin bərpasını dəstəklədilər”, - deyə Milli Məclisin komitə sədri bildirib.
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Berlində Azərbaycanın Milli Musiqi Günü qeyd edilib
Almaniyanın paytaxtı Berlində yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət Evində 18 sentyabr – Milli Musiqi
Günü qeyd edilib. Alman-Azərbaycan Ziyalıları Birliyinin (AAZB) təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə baş tutan
tədbirdə yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri iştirak edib.
Tədbirdə birliyin sədri Naibə Şirinova iştirakçılara Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlı olan
musiqi gününün tarixi və dahi bəstəkarın həyat yolu, zəngin və hərtərəfli yaradıcılığı, milli musiqimizin
inkişafındakı əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Qeyd olunub ki, şərqdə ilk opera və operetta janrının banisi olan
Ü.Hacıbəyli ilk dəfə öz yaradıcılığında şərqlə qərbin vəhdətini yaradıb. O, həmçinin, musiqişünas alim, ictimai
xadim, dramaturq, publisist və gözəl pedaqoq olub. Azərbaycanın dövlət himninin musiqisinin də məhz
Ü.Hacıbəyliyə aid olduğu vurğulanıb.
Tədbirdə iştirak edən musiqiçilər dahi bəstəkarın "Sənsiz" və "Sevgili canan" romanslarını ifa edib.
Daha sonra tədbir balaca soydaşlarımızın Ü.Hacıbəylinin felyeton və miniatürləri əsasında hazrıladığı bədii
kompozisiya və səhnəciklərlə davam edib.
18 sentyabr 2017

355

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimovun açıqlaması
Rusiya Ali Məhkəməsinin Apellyasiya Kollegiyasının birinci instansiya məhkəməsinin Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresinin ləğvi barədə qərarını qüvvədə saxlaması böyük təəssüf hissi doğurur. Ümumrusiya
Azərbaycan Konqresi rəhbərliyinin öz hüquqlarını sonadək müdafiə edəcəyinə əminliyimizi bildirməklə
yanaşı, xüsusi olaraq vurğulamağı vacib hesab edirik ki, beynəlxalq münasibətlərin son dərəcə həssas və
mürəkkəb bir dövründə qəbul olunan bu qərar iki ölkə arasındakı strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin ruhuna
qətiyyən uyğun deyil.
Rusiyanın müxtəlif dövlət orqanlarının nümayəndələri ilə ən müxtəlif səviyyələrdə danışıqlar
aparılmış, ayrı-ayrı görüşlər zamanı mövzu dəfələrlə müzakirə olunmuş, Azərbaycan dövlətinin və
ictimaiyyətinin məsələyə son dərəcə həssas yanaşması diqqətə çatdırılmışdır. Apellyasiya Kollegiyasının
bütün bunlara baxmayaraq, Konqresin ləğvi barədə qərarı qüvvədə saxlaması ölkələrimizin inkişaf edən
münasibətlərinə kölgə salmaqda maraqlı olan qüvvələrin mövcudluğunu bir daha təsdiqləyir. Hesab edirik ki,
ötən müddət ərzində ÜAK-ın iki ölkə arasında əlaqələrin möhkəmlənməsi, xalqlarımızı bir-birinə bağlayan
mədəni dəyərlərin, tarixi ənənələrin təbliği istiqamətindəki fəaliyyətini nəzərə almadan qəbul olunmuş bu
qərar çoxmillətli Rusiyanın milli siyasətinin əsas prinsiplərinə, qədim dostluq münasibətlərinə malik
xalqlarımızın qarşılıqlı mənafelərinə cavab vermir.
Azərbaycana qarşı bir sıra xarici dairələr, müxtəlif şəbəkələrin sifarişi əsasında qeyri-şəffaf məqsədlər
üçün yaradılmış qurumlar tərəfindən qərəzli iddialar əsasında böhtan kampaniyalarının intensivləşdiyi bir
vaxtda strateji tərəfdaş hesab etdiyimiz Rusiyada ən böyük diaspor təşkilatının fəaliyyətinin dayandırılması
yalnız acı təəssüf hissi doğura bilər. Yaxın tarix göstərir ki, müəyyən dövrlərdə, xüsusilə Azərbaycan qlobal
əhəmiyyətli layihələrə imza atarkən ciddi təzyiqlərə və təhdidlərə məruz qalır, ölkəmizə qarşı təxribat
xarakterli addımlar atılır, dünyanın aparıcı güc mərkəzləri ilə münasibətlərin gərginləşdirilməsinə yönəlmiş
ssenarilər həyata keçirilir. Bu baxımdan, heç şübhə yoxdur ki, ÜAK-ın ləğvi yalnız iki ölkə arasındakı
qarşılıqlı etimadı zəiflətmək, dövlətlərarası münasibətləri zədələmək məqsədi güdən qüvvələrin maraqlarına
xidmət edə bilər.
Əminik ki, ÜAK-la bağlı qəbul olunmuş qərar Rusiyada, eləcə də dünyanın müxtəlif ölkələrində
yaşayan milyonlarla soydaşımızı ruhdan salmayacaq, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin zəifləməsinə səbəb
olmayacaq, əksinə həmvətənlərimizi milli-mədəni birlik, xalqlararası dostluq və əməkdaşlıq ideyası ətrafında
daha sıx birləşməyə sövq edəcəkdir. Eyni zamanda, ümid edirik ki, yuxarı instansiya məhkəməsi Rusiyanın
azərbaycanlı vətəndaşlarının ictimai mənafelərini, iki ölkənin qarşılıqlı münasibətlərinin inkişafındakı rolunu,
strateji tərəfdaşlıq münasibətlərini, xalqlarımızı birləşdirən çoxəsrlik dostluq ənənələrini nəzərə alaraq,
Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi haqqında ədalətli qərar qəbul edəcəkdir.
19 sentyabr 2017

356

Moldova azərbaycanlıları xarici mediada Azərbaycan haqqında yazılanlara etiraz edib
Moldova Azərbaycanlıları Konqresi xarici mediada Azərbaycan haqqında yayılmış materallarla bağlı
bəyanat yayaraq narahatlığını və etirazını bildirib. Bəyanatda qeyd edilir ki, “The Organized Crime and
Corruption Reporting Project” təşkilatının hesabatı əsasında Azərbaycanın əleyhinə hazırlanmış və ”
Washington Post”, “The Guardian”, eləcə də digər Avropa qəzetlərində dərc olunmuş yazılar qərəzli xarakter
daşıyır.
“Məlumdur ki, bu yazıların arxasında Azərbaycana və onun rəhbərliyinə qarşı çıxan beynəlxalq
aləmdə fırıldaqçı, yalançı, saxtakar imici ilə tanınmış Corc Soros və onunla birgə fəaliyyət göstərən,
Azərbaycan əleyhinə çirkin kampaniya aparan erməni lobbisi dayanır” – bəyanatda belə deyilir.
Bəyanatda daha sonra deyilir ki, Azərbaycan əleyhinə olan bu qüvvələrin cəhdləri heç bir nəticə
verməyib: ““The Guardian” qəzetindəki məqalənin müəlliflərindən birinin erməni Dina Naqapetyan olması bir
daha bu iftiraların ermənipərəst qüvvələrin növbəti iyrənc əməli olduğunu sübut edir”.
Moldova azərbaycanlıları icması Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici
siyasətini dəstəklədiyini bəyan edərək bildirir ki, ölkəmizin uğurlarını beynəlxalq aləmdə kiçiltməyə çalışan
siyasi qüvvələrlə mübarizədə səylərini əsirgəməyəcəklər.
20 sentyabr 2017

357

Nüsrət Məmmədov: “Bu Azərbaycana qarşı təxribatın davamıdır”
“Bu Azərbaycana qarşı təxribatın davamıdır” Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək fondunun
prezidenti Nüsrət Məmmədov OCCRP adlanan qurumun ("Mütəşəkkil Cinayətkarlıq və Korrupsiya Hesabatı"
layihəsi) "hesabat"ı və bu "hesabat" əsasında bəzi xarici KİV-də yayılmış materialla bağlı açıqlamasında
deyib. O bildirib ki, Azərbaycanın uğurları, beynəlxalq aləmdəki möhkəmlənən yeri antiazərbaycan
mərkəzlərini çox ciddi narahat edir. Onun fikrincə, ortaya yalan, böhtan və təxribat xarakterli məlumatların
atılması da məhz bununla bağlıdır.
Nüsrət Məmmədov hesab edir ki, bu çirkin kampaniyanın arxasında antiazərbaycan dairələri və erməni
diasporu dayanır: “Məqsəd Azərbaycanı nüfuzdan salmaq, dövlətimizin artan nüfuzuna ləkə gətirməkdən
ibarətdir. Biz, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar olaraq bu qarayaxma kampaniyasını pisləyir və hesab edirik ki,
bu kimi halların qarşısını almaq xaricdə yaşayan, dövlətini, xalqını sevən hər bir azərbaycanlının borcudur”.
20 sentyabr 2017

358

Teymur Rzayev Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri akademiki seçilib
Türkiyə Respublikası Yeditepe Universitetinin dosenti, Azərbaycanın Əməkdar rəssam, Dünya
Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurasının üzvü, Dünya Azərbaycanlı Rəssamlar Birliyinin sədri Teymur
Rzayev Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının fəxri akademiki seçilib. T.Rzayev Türkiyə ilə Rusiya Federasiyası
arasındakı mədəniyyət və sənət əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə həmin medala layiq görülüb.
Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının yaradılmasının 260 illik yubileyi çərçivəsində keçirilən tədbirdə
medalı Rusiya Rəssamlıq Akademiyasının prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı səfiri, akademik Zurab
Tseriteli təqdim edib.
Təqdimat mərasimində Azərbaycan və Rusiyanın xalq rəssamı, Rusiya Sənət Akademiyasının
akademiki Tahir Salahov, Mimar Sinan Universitetinin rektoru, professor Yalçın Karayağız, professor Aydın
Ayan və YediTepe Universitetinin Gözəl Sənətlər Fakultəsinin dekanı, professor Gülveli Kaya və digər
qonaqlar iştirak edib.
21 sentyabr 2017

359

Parisdə erməni təxribatının qarşısı alınıb
Bu gün Fransanın paytaxtı Parisdə başlayan Beynəlxalq Qastronomiya Festivalında Azərbaycan da
təmsil olunur. Sena çayı sahilində qurulmuş və üç gün davam edəcək tədbirdə 40 ölkə iştirak edir. Beynəlxalq
Qastronomiya Günlərində azərbaycanlıları təmsil edən Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının baş
katibi və Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva bildirib ki, tədbirə hazırlıq işləri zamanı
ermənilər növbəti dəfə təxribata əl atıb. Belə ki, şəhərcikdə qurulan Ermənistan çadırında bu ölkə ilə yanaşı,
Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejimin qondarma bayrağı da asılıb. Lakin Azərbaycan diaspor rəhbərinin
məsələyə müdaxiləsindən sonra təxribatın qarşısı alınıb və sözügedən bayraq endirilib.
Qeyd edək ki, Beynəlxaql Qastronomiya Günlərində Paris sakinləri, o cümlədən dünyanın müxəlif
bölgələrindən gəlmiş turistlər Azərbaycan çadırında zəngin mədəni irsimizdən nümunələrlə tanış ola
biləcəklər. Tədbirdə Azərbaycan mətbəxindən isti yeməklər, şirniyyatlar, içkilər sərgilənəcək, onların
dequstasiyası və satışı təşkil olunacaq. Bununla yanaşı süfrə mədəniyyəti, tariximizi əks etdirən əl işləri, milli
sənətkarlıq nümunələri, geyim və bəzək əşyaları nümayişi olunacaq və musiqilərimiz səsləndiriləcək.
22 sentyabr 2017

360

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri "Concordia" Sammitinə qatılıb
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi (NGBM) İdarə Heyətinin üzvləri Amerika Birləşmiş Ştatlarının
Nyu Yorkda keçirilən “Concordia” Sammitində iştirak edib. NGBM-nin dəstəyi ilə baş tutan sammitdə
Mərkəzin İdarə Heyətinin üzvləri - Bolqarıstanın sabiq prezidentləri Rosen Plevneliyev, Petar Stoyanov,
Bosniya və Herseqovinanın sabiq baş naziri Zlatko Laqumciya, Rumıniyanın keçmiş dövlət başçısı Emil
Konstantinesku, Finlandiyanın eks-prezidenti Tarya Halonen, Nigeriyanın sabiq prezidenti Olusegun
Obasanjo, Ərəb Liqasının keçmiş Baş katibi və Misirin sabiq xarici işlər naziri Əmr Musa, həmçinin,
Ukraynanın sabiq prezidenti Viktor Yuşşenko və xanımı iştirak edib.
Sammit çərçivəsində Mərkəzinin üzvləri qitələrarası əməkdaşlıq, miqrant və qaçqınların
dəstəklənməsində özəl sektorun mobilləşdirilməsi, maliyyə, enerji, ticarət, investisiya və digər məsələlərə həsr
olunmuş müzakirələrə qatılıb, bir sıra görüşlər keçirib və “Apeal of Conscience” Fondunun təsis etdiyi
mükafatın növbəti təntənəli təqdimatında iştirak ediblər.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin rəhbərliyi tədbir çərcivəsində Maltanın Baş naziri Jozef
Muskat, Beynəlxalq Valyuta Fondunun direktoru Kristian Lagarde, Dünya Bankının Baş direktoru Kristalina
Qeorqiyeva, CNN telekanalının aparıcısı, jurnalist və siyasi şərhçi Farid Zakariya, Gürcüstanın Baş naziri
Giorgi Kvirikaşvili, dünyanın ən böyük transmilli korporasiyalarından sayılan “BlackStone”nun rəhbəri və
başqaları ilə görüşlər keçirib. Görüşlərdə mərkəzin fəaliyyəti, əməkdaşlıq imkanları, 2018-cı ildə keçiriləcək
VI Qlobal Bakı Forumu ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Qeyd edək ki, hər il sentyabr ayında Nyu-York şəhərində keçirilən “Concordia” Sammitinin məqsədi
dünyanın nüfuzlu iş adamları, siyasətçiləri, dövlət və hökumət başçıları, qeyri-hökumət təşkilatlarının liderləri
arasında səmərəli tərəfdaşlıq münasibətlərinin qurulmasına şərait yaratmaqdır.
26 sentyabr 2017

361

Düsseldorfda Müslüm Maqomayevə həsr olunan mədəniyyət axşamı keçirilib
Almaniyanın Düsseldorf şəhərindəki Robert Şuman Konsert Zalında SSRİ xalq artisti, dünya şöhrətli
müğənni Müslüm Maqomayevin anadan olmasının 75-ci ildönümünə həsr olunan mədəniyyət axşamı keçirilib.
Tədbir Düsseldorf şəhərinin meriyasının himayəsi altında Müslüm Maqomayev Mədəniyyət Fondu ilə
tərəfdaşlıqda Azərbaycanın Almaniyadakı diasporunun təmsilçisi Lalə Süleymanovanın rəhbərlik etdiyi
“Pinocchio e.V.” cəmiyyəti tərəfindən təşkil edilib. Tədbirdə Nordrayn Vestfaliya əyalətinin deputatları Filip
Taser və İonis Vatalis, Düsseldorf Əcnəbilər Şurasının sədri Katarina Kabata, Müslüm Maqomayev Fondunun
baş direktoru Marqarita Kosareva, Azərbaycanın Almaniyadakı səfirliyinin müşaviri Marat Kəngərlinski,
Rusiyanın Düsseldorfdakı baş konsulunun müavini Valeriy Sidorov qonaq qismində iştirak ediblər.
Açılış mərasimində çıxış edən qonaqlar Müslüm Maqomayevin həyat və yaradıcılığı, müğənnilik
istedadı haqqında söhbət açıb, ürək sözlərini bölüşüblər. Konsertdə “Xəzər virtuozları” kamera orkestrinin
müşayiəti ilə opera solistləri İlham Nəzərov, Dəmir və Tatyana Zakirovların ifalarında dünya korifeylərinin
əsərlərindən və Müslüm Maqomayevin repertuarından mahnılar səslənib. Çexiyada yaşayan şair Leyla
Cəfərova isə dünya şöhrətli müğənninin xatirəsinə həsr etdiyi şeirini oxuyub. Konsert boyu Müslüm
Maqomayevin məşhur mahnılarının videoyazıları nümayiş etdirilib.
Sonda Müslüm Maqomayev Fondunun prezidenti, mərhum müğənninin həyat yoldaşı Tamara
Sinyavskaya çıxış edərək təşkilatçılara, ifaçılara və qonaqlara dərin minnətdarlığını bildirib.
26 sentyabr 2017

362

Azərbaycan Beynəlxalq Qastronomiya festivalında təmsil olunub
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyası və Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı ilə Parisdə "Beynəlxalq
Qastronomiya şəhərciyi"ndə Azərbaycan da təmsil olunub. Fransa paytaxtında keçirilən bu genişmiqyaslı
tədbirdə 40-dan çox ölkə iştirak edib. Şəhərciyin məqsədi Fransada, xüsusilə Parisdə - müxtəlif millətlərin
coxluq təşkil etdiyi bir şəhərdə tolerantlıq və multikulturalizmin daha da möhkəmlənməsi, xalqlar arasında
mədəni irs mübadiləsinin genişlənməsinə xidmət etməkdir.
Şəhərciyin açılışında Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev, Azərbaycanın Dostları
Assosiasiyasının prezidenti Jan-Fransua Mansel, Paris Azərbaycan Evinin prezidenti Mirvari Fətəliyeva, Paris
meriyasının nümayəndələri, müxtəlif kulinariya assosiasiyaları, məşhur aşpazlar, eləcə də iştirakçı ölkələrin
səfirləri və rəsmi nümayəndələri iştirak edib.
Sena çayınınn sahilində 3 gün davam edən tədbir zamanı Azərbaycana məxsus olan pavilyon
şəhərciyin ən çox ziyarət olunan məkanlarından biri olub. Milli üslubda bəzədilmiş pavilyonda milli
mətbəximizdən nümunələr, dadlı-ləzzətli xörəklər, şirniyyat və içkilərin dequstasiyası və satışı həyata
keçirilib. Zəngin mədəni irsimizdən nümunələr, geyim və bəzək əşyaları, milli sənətkarlıq nümunələri nümayiş
olunub. Pavilyonda milli yeməklərimizin hazırlanmasının birbaşa təqdimatı ziyarətçilərin diqqətini çəkib.
« Beynəlxalq Qastronomiya şəhərciyi» təşkil olunmuş musiqi proqramında iştirakçı ölkələr milli
musiqi və rəqslərini təqdim ediblər. Parisdə Azərbaycan məktəbinin şagirdləri «Uzundərə», «Naz eləmə» və
digər Azərbaycan rəqslərini ifa ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan iki ildir "Beynəlxalq Qastronomiya şəhərciyi"ndə təmsil olunur.
26 sentyabr 2017

363

Cahangir Novruzova həsr olunan sənədli filmin təqdimatı keçirilib
Türkiyənin Adana Böyükşəhər Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə bu şəhərdə keçirilən XXIV Beynəlxalq
Adana Film Festivali çərçivəsində Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi, Adana Çukurova Universiteti
Dövlət Konservatoriyasının professoru, Adana Azərbaycan Kültür və Dayanışma Dərnəyinin sədr müavini
Cahangir Novruzov haqqında "2 Dil 1 Harmoni" adlı bioqrafik sənədli filmin təqdimatı olub.
Türkiyə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin Sinema İdarəsi Müdirliyinin sifarişi ilə çəkilən filmin
quruluşçu rejissoru və prodüsseri əslən azərbaycanlı olan hazırda Türkiyədə yaşayan Nəcibə Abbasovadır.
Filmdə Cahangir Novruzovun həyat və yaradıcılığından, onun ailə kökləri, babası Cahangir Zeynalov, anası,
Azərbaycanın görkəmli sənətkarı Nəsibə Zeynalova və 130 ildir Azərbaycan səhnəsində olan ailə şəcərəsindən
bəhs edilir. Filmdə həm Türkiyə, həm də Azərbaycanın tanınan mədəniyyət və incəsənət xadimləri Cahangir
Novruzov barədə ürək sözlərini söyləyiblər. Sənədli filmin Rusiya, Türkiyə və Azərbaycanda nümayişi
nəzərdə tutulub. Türk dilində çəkilən film ingilis dilində subtitrlərlə təqdim edilib. "2 Dil 1 Harmoni" filminin
festivallara təqdim edilməsi nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, sentyabrın 24-də başlayan Adana film festivalı oktyabrın 1-də başa çatacaq və hər il
olduğu kimi bu il də festivalda 5 kateqoriya üzrə 30 “Altın Koza” mükafatı sahiblərinə təqdim ediləcək.
27 sentyabr 2017
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Bakıda nəşr olunan miniatür kitabın Minskdə təqdimatı olub
Belarus yazıçısı, tərçüməçi, naşir Fransisk Skarinanın “Yudifin kitabı” əsərinin Bakıda nəşr olunan
miniatür versiyasının Minskdə təqdimatı keçirilib. Təqdimatda Bakıdakı Miniatür Kitab Muzeyinin yaradıcısı
Zərifə Salahova, “Yudifin kitabı” miniatür nəşrindəki mətnlərin müəllifi, Belarus Milli Kitabxanasının
direktor müavini Ales Suşa, kitabxananın, həmçinin Belarus Respublikası İnformasiya Nazirliyinin və
Azərbaycanın Belarusdakı Səfirliyinin nümayəndələri iştirak edib.
“Yudifin kitabı” “İndigo print house” nəşriyyatında Fransisk Skarinanın Kitab İrsi seriyasında Belarus
Milli Kitabxanasının birbaşa iştirakı və Belarus Azərbaycan İcmaları Konqresi Beynəlxalq İctimai Birliyinin
və Konqresin sədri Natiq Bağırovun şəxsi dəstəyi ilə işıq üzü görüb.
217 səhifədən ibarət olan kitab rus, ingilis, belarus dillərinə tərcümə olunub.
27 sentyabr 2017
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Lütfi Zadənin nəşi San-Fransiskodan Bakıya yola salınıb
Xəbər verildiyi kimi, sentyabrın 6-da San-Fransiskoda vəfat etmiş dünya şöhrətli azərbaycanlı alim
Lütfi Zadə vəsiyyətinə əsasən Vətəni Azərbaycanda dəfn ediləcək. AZƏRTAC Azərbaycanın Los-Ancelesdəki
baş konsulluğuna istinadla xəbər verir ki, Lütfi Zadənin nəşi sentyabrın 26-da axşam San-Fransiskodan Bakıya
göndərilib. Gözlənildiyinə görə mərhumun cənazəsi sentyabrın 29-da Bakıya çatdırılacaq.
Qeyri-səlis məntiq və qeyri-səlis çoxluqlar nəzəriyyəsinin banisi Lütfi Zadə XX əsrin görkəmli
alimlərindən biridir. L.Zadənin hesablama sistemləri və elektron mühəndisliyi sahəsində işləri, həmçinin
“qeyri-səlis məntiq” nəzəriyyələri dünya akademik dairələrində və sənaye sahəsində geniş yayılıb. Zadə
iqtisadiyyat, linqvistika, təbabətdən başlamış məişətdə işlədilən kondisionerlər və tozsoranlar kimi alətlərin
istehsalına qədər bir sıra sahələrin inkişafına çox böyük töhfələr verib.
Lütfi Əsgərzadə (Zadə) 1921-ci il fevralın 4-də Bakıda anadan olub. Əslən İran Azərbaycanından olan
atası jurnalist, Rusiyada yəhudi ailəsində doğulmuş anası isə həkim olub. Lütfinin 10 yaşı olanda Əsgərzadələr
ailəsi o vaxt Sovet İttifaqının tərkib hissəsi olan Azərbaycandan Tehrana köçüb gedib. Lütfi Tehranda
milyoner övladlarının təhsil aldığı “Amerika kolleci”nə daxil olub. 1942-ci ildə Tehran Universitetini bitirərək
elektrik mühəndisliyi ixtisası almış Lütfi Zadə təhsilini davam etdirmək üçün Masaçusets Texnoloji
İnstitutunun magistraturasına və daha sonra Nyu-Yorkda, Kolumbiya Universitetinin aspiranturasına daxil
olub.
Elmi araşdırmalarını Nyu-Cersi ştatının Prinston şəhərindəki Perspektivli Araşdırmalar İnstitutunda,
sonra isə Berklidə Kaliforniya Universitetində davam etdirən Lütfi Zadə 1959-cu ildən ömrünün sonuna qədər
həmin universitetdə işləyib. Lütfi Zadə Tehranda yaşadığı dövrdə tanış olduğu xanım Fey ilə ailə qurub.
Onların iki övladı var idi: Norman və Stella. İxtisasca babası kimi jurnalist olan Stella 2006-cı ildə, Fey Zadə
isə 2017-ci ilin yanvarında dünyasını dəyişib.
Lütfi Zadə elmi araşdırmalar sahəsində nailiyyətlərini hələ 1960-cı illərdə nümayiş etdirməyə
başlamışdı. “Qeyri-səlis məntiq” ideyası 1964-cü ilin iyulunda yaranıb. O vaxt Lütfi Zadə hələ Nyu-Yorkda
yaşayırdı. Azərbaycanlı alimin bu nəzəriyyəsi haqda məlumat ilk dəfə 1965-ci ilin yayında “İnformasiya və
idarəetmə” jurnalında dərc edilib. Bu materialda “Qeyri-səlis məntiq”in mahiyyəti oxuculara sadə dildə təqdim
edilir. Məsələn, orada deyilirdi ki, itlər, atlar, quşlar heyvanlar sinfinə daxildir və aşkardır ki, daş, maye, bitki
kimi obyektlər bu sinfə aid deyil, lakin dəniz ulduzları, bakteriyalar və bu qəbildən olan başqa obyektlər
heyvanlar sinfinə münasibətdə qeyri-müəyyən statusa malikdirlər. 1 ədədindən böyük olan bütün həqiqi
ədədlər sinfində də buna oxşar qeyri-müəyyənlik yaranır. Bu cür qeyri-səlis “siniflər” insanın təfəkküründə,
xüsusən obrazların tanınması, informasiya mübadiləsi və abstraksiya sahələrində mühüm rol oynayır.
Sonrakı illərdə oyunlar nəzəriyyəsi, cəbr, həndəsə, xətti proqramlaşdırma, statistika və topologiya
sahələrində qeyri-səlis məntiq üçün riyazi tətbiqlərin geniş sinfi yaranıb. Ötən əsrin səksəninci illərində
mühəndislər Yaponiyanın Senday şəhərində yeni metronun dizaynında Lütfi Zadənin qeyri-səlis məntiqini
tətbiq ediblər. Onlar Yaponiya dəmir yollar sisteminin əsas dayanacaqlarının proqramlaşdırılması üçün bu
nəzəriyyənin xüsusiyyətlərindən istifadə ediblər. Sonrakı dövrdə Lütfi Zadənin kəşfləri elektron istehlak
malları, paltaryuyan və quruducu maşınlar, avtomobillərin və digər nəqliyyat vasitələrinin sürət qutuları,
sürüşməyə qarşı əyləc sistemləri, kondisionerlər və termostatlar, düyü bişirmək üçün sobalar, tozsoran
maşınlar və pilotsuz helikopterlər istehsalı sektorunda tətbiq edilib.
Lütfi Zadənin nəzəriyyəsi bütün dünyada insan fəaliyyətinin ən mühüm sahələrinə yol açıb.
Azərbaycan aliminin işləri akademik dairələrdə xüsusi yer tutur. Lütfi Zadənin “İnformasiya və idarəetmə”
jurnalında dərc olunmuş ilk məqaləsinə 1965-ci ildən bu günə qədər doxsan üç min akademik nəşrdə istinad
edilib. Professor Zadənin xidmətlərinin etirafı əlaməti olaraq, o, texniki nailiyyətlərə görə 50-dən çox
mükafata və təltifə layiq görülüb. Azərbaycan alimi dünya elminə son dərəcə qiymətli töhfələr verib.
Texnologiya və elm sahəsində nailiyyətlər davam etdikcə Lütfi Zadənin adı da əbədi yaşayacaq.
27 sentyabr 2017
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Azərbaycan musiqisi Niderlandda tanıdılır
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən “Odlar Yurdu” Azərbaycan-Niderland Cəmiyyəti bəstəkar,
Azərbaycanın xalq artisti Tofiq Bakıxanovun musiqi əsərlərini Hollandiyanın Haaqa və Groningen
konservatoriyalarına təqdim edib.
Cəmiyyətin sədri Frəngiz Bağırova bildirib ki, Azərbaycan musiqini yerli musiqi ictimaiyyətinə
tanıtmaq və təbliğ etmək məqsədilə T.Bakixanovun orkestr, fleyta və piano üçün əsərləri Hollandiyanın iki ən
böyük musiqi ocağına verilib. Onun sözlərinə gorə, Azərbaycanın görkəmli bəstəkarının əsərləri böyük
maraqla qarşılayan Haaqa və Groningen konservatoriyalarının rəhbərliyi Tofiq Bakıxanova təşəkkür məktubu
ünvanlayıblar.
“Odlar Yurdu” Azərbaycan-Niderland Cəmiyyəti Hollandiyada Azərbaycanı, onun tarixini,
mədəniyyətini, musiqisini gənc nəslə tanıtmaq məqsədilə belə layihələri davam etdirmək niyyətindədir. Belə
ki, yaxın vaxtlarda Azərbaycan musiqisinin digər görkəmli nümayəndələrinin əsərlərini ölkənin musiqi təhsili
verən məktəblərinə, həmçinin kitabxanalarına təqdim etməyi planlaşdırır.
Qeyd edək ki, artıq 10 ildir fəaliyyət göstərən “Odlar Yurdu” Cəmiyyəti bu müddət ərzində ölkəmizin
Avropanın aparıcı dövlətlərindən biri olan Niderlandda tanıdılması istiqamətində müxtəlif tədbir və konsertlər
təşkil edib, uğurlu layihələrə imza atıb.
28 sentyabr 2017

367

Həmvətənimiz Məmmədbağır Əliyev Rusiya Elmlər Akademiyası Rəyasət Heyətinin üzvü seçilib
Həmvətənimiz - akademik, tanınmış həkim-onkoloq, professor, tibb elmləri doktoru Məmmədbağır
Əliyev Rusiya Elmlər Akademiyasının (REA) Rəyasət Heyətinin üzvü seçilib. AZƏRTAC xəbər verir ki,
M.Əliyev REA-nın Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmiş ilk azərbaycanlıdır. M.Əliyev Rusiya Elmlər
Akademiyasının və Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Dövlət mükafatı laureatı,
Rusiyanın Əməkdar Elm Xadimi, Elmi-Tədqiqat Uşaq Onkologiyası və Hemotologiya İnstitutunun direktoru,
Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının Rusiya Milli Onkoloji Mərkəzinin Elmi-Tədqiqat Kliniki Onkologiya
İnstitutunun ümumi onkologiya şöbəsinin müdiri, 400-dən çox dərc edilmiş əsərin müəllifidir.
REA-nın Rəyasət Heyəti Elmlər Akademiyasının daimi fəaliyyət göstərən kollegial icra orqanıdır.
Rəyasət Heyətinə REA-nın prezidenti və vitse-prezidentləri, habelə Elmlər Akademiyasının ümumi
yığıncağında seçilmiş üzvləri daxildir.
Xatırladaq ki, REA prezidenti postuna keçirilmiş seçkilərdə Nijeqorod Tətbiqi Riyaziyyat İnstitutunun
direktoru, akademik Aleksandr Sergeyev qalib gəlib.
02 oktyabr 2017

368

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri Latviya Universitetində mühazirə oxuyublar
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədrləri Latviyanın sabiq Prezidenti Vayra-Vike Frayberqa
və İsgəndəriyyə Kitabxanasının direktoru İsmayıl Serageldin Latviya Universitetində keçirilən “Prezident
mühazirələri” layihəsi çərçivəsində xüsusi mühazirə ilə çıxış ediblər. Latviya Prezidenti Raymonds Veyonisin
təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən mühazirələrə bir çox sabiq ölkə başçıları, ictimai-siyasi xadimlər də qatılıb.
Qeyd edək ki, layihə çərçivəsində Latviya Universitetində Dünya İqtisadi Forumunun icraçı sədri
Klaus Şvab, ABŞ-ın sabiq prezidenti Barak Obamanın Maliyyə Resursları üzrə Məsləhət Şurasının vitse prezidenti Con Hop Bryant, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvü, Xorvatiyanın sabiq prezidenti İvo
Yosipoviç mühazirələrlə çıxış ediblər.
Mühazirələrdən sonra Latviya Prezidenti Raymonds Veyonis mühazirəçiləri qəbul edib. Qəbulda
qlobal, iqtisadi, siyasi və sosial məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb.
02 oktyabr 2017
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Azərbaycan Nigeriyada beynəlxalq festivalda təmsil olunub
Nigeriyanın müstəqillik günü ilə əlaqədar Laqos şəhərində Banana Mədəniyyət Festivalı keçirilib.
Festivalda Laqosda yaşayan 20 ölkənin (Mərakeş, Tunis, Əlcəzair, Misir, Fransa, İtaliya, Nigeriya, İngiltərə,
Almaniya və s.) nümayəndələri öz xalqlarının tarix, mədəniyyət, mətbəx və musiqisini nümayiş etdirib.
Ölkəmizi tədbirdə Nigeriyada yaşayan yeganə azərbaycanlı Billurə Bayramova təmsil edib.
B.Bayramova AZƏRTAC bildirib ki, festivalda Azərbaycanin dövlət himni səsləndirilib. Qonaqlara
xalqımızın ləziz yeməkləri - dolma, qutab, plov, paxlava, sac qovurması təqdim olunub. Ölkə mediasına və
iştirakçılara Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti barəsində geniş məlumat verilib. Festivalda ifa olunan milli
rəqslərimizdən “Qavalla rəqs” böyük maraqla qarşılanıb. Tədbirdə dəb dəfiləsində azərbaycanlı modelyer
Gülnarə Xəlilovanın milli geyimlərindən ibarət libaslar nümayiş edilib.
Onun sözlərinə görə festivalın təşkilində əsas məqsəd Nigeriyada yaşayan müxtəlif ölkələrin
vətəndaşlarının öz dövlətlərini təmsil və təbliğ etmək, özlərinə məxsus təamları bölüşmək, musiqi,
mədəniyyəti və tarixləri barədə iştirakçılara dolğun məlumatlar verməkdən ibarətdir.
Billurə Bayramova deyib ki, festivalda müxtəlif ölkələrin səfirləri, Laqosda yerləşən tanınmış
şirkətlərin nümayəndələri və Nigeriyanın mədəniyyət naziri və digər rəsmi şəxslər iştirak ediblər.
02 oktyabr 2017
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Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının sessiyası keçirilib
Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının (ADA) İcra Şurası ölkənin Konyak
şəhərinə ikigünlük səfər edib və ilk dəfə olaraq təşkilatın Parisdən kənarda sessiyası keçirilib.
Konyak şəhərinin meri, ADA-nın İdarə Heyətinin üzvü Mişel Qurənşas toplantını açaraq Azərbaycanla
münasibətlərdən, intensiv inkişaf edən qardaşlıq əlaqələrdən bəhs edib, Tovuz və Konyak şəhərləri arasnda
2014-cü ildə imzalanmış qardaşlaşma sazişi çərçivəsində həyata keçirilmiş layihələr haqqında məlumat verib.
ADA -nın Prezidenti, Milli Assambleyanın sabiq deputatı Jan-Fransua Mansel Assosiasiyasının əsas devizinin
hər iki xalqın daha da yaxınlaşmasına xidmət etdiyini, Assosiasiyasının yenidən bərpasından qısa müddət
keçməsinə baxmayaraq, bu istiqamətdə müxtəlif uğurlu layihələrin həyata keçirildiyini vurğulayıb.
Jan-Fransua Mansel, Azərbaycanı Fransada tanıtmaq istiqamətində də intensiv səylər göstərildiyini
qeyd edib. O, ADA-nın ölkəmizin zəngin tarixini, mədəniyyətini fransız xalqına yaxından tanıtmaq
məqsədilə Heydər Əliyev Fondunun təşkilatçılığı, Azərbaycan Respublikasının Fransadakı Səfirliyinin dəstəyi
ilə Fransanın bir çox bölgələrində və müxtəlif şəhərlərində həyata keçirilən layihələri dəstəklədiyini qeyd edib.
Daha sonra gündəlikdəki mövzular, 2018-ci ildə nəzərdə tutulmuş tədbirlər planı müzakirə edilib.
İdarə heyətinin üzvləri şərqdə ilk Demokratik Respublikanın yaradılması, Azərbaycanda qadınlara səsvermə
hüququnun verilməsinin 100 illiyi, ölüm hökmünün ləğv edilməsinin 20 illiyi və bir sıra
əlamətdar hadisələrdən söz açıb, 2018-ci ilin Azərbaycan üçün əlamətdar bir il olacağını bildiriblər.
ADA -nın Baş katibi Mirvari Fətəliyeva 2017-ci ilin 6 aylıq tətdbirlər planının hesabatını təqdim edərək
qarşıdakı layihələr barədə İcra Şurasının üzvlərinə ətraflı məlumat verib.
Assosiasiyanın təsisçisi və fəxri sədri, Fransanın Azərbaycandakı ilk səfiri Jan Perən Azərbaycanın
Dostları Assosiasiyasının Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin Fransada, daha geniş təbliğ edilməsi üçün
göstərdiyi səylərini yüksək qiymətləndirib və bu səylərin daha da gücləndirilməsinin əhəmiyyətini
vurğulayıb.
Toplantıda ADA-nın İcra Şurasının yeni tərkibi və sədr müavini seçilib. YUNESCO-nun mədəni
diplomatiya uzrə xoşməramlı səfiri EdvaSer açıq səsvermə yolu ilə yekdilliklə ADA sədrinin müavini
vəzifəsinə seçilib. İlin sonunda bu tərkib və ADA-nın 2018-ci il üçün fəaliyyət planı Baş Assambleyaya
təqdim ediləcək.
İclasdan sonra İcra Şurasının üzvləri “Tovuz Nar Evi »nin açılışında iştirak ediblər. Bundan
başqa, ADA-nın nümayəndə heyəti Konyak Oranjerisinde yerləşən Azərbaycan şairi Məhsəti Gəncəvinin
heykəlini ziyarət edib.
03 oktyabr 2017
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Parisdə azərbaycanlı modelyerin kolleksiyası nümayiş etdirilib
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının (ADA) və Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin dəstəyi ilə
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Avstraliyada yaşayan azərbaycanlı modelyer Həcər Qalanın kolleksiyası
nümayiş etdirilib. Paris moda həftəsi çərçivəsində təşkil olunan nümayişdə ADA-nın prezidenti Jan-Fransua
Mansel, Azərbaycanın Fransadakı Səfirliyinin konsulu Zaur Fərhadov, Paris Azərbaycan Evinin prezidenti
Mirvari Fətəliyeva, Fransanın tanınmış aktyorları, incəsənət xadimləri, modelyerlər iştirak ediblər.
Azərbaycan klassik musiqi sədaları altında keçrilǝn moda nümayişi tamaşaçıların marağına səbəb
olub. 25 ildən çoxdur Avstraliyada yaşayan Həcər Qala uzun illərdir modelyerliklər məşğul olur. Vətəndǝn
uzaqda yaşamasına baxmayaraq, o, əl işlərini Azərbaycanın zəngin çalarlarından, mədəni irsindən
ilhamlanaraq yaradır. Azǝrbaycan milli geyimlərinin səciyyəvi elementlərindən, dekorativ tikmə növlərindǝn
istifadǝ edǝn modelyer rǝngarǝng kolleksiyası ilǝ Azərbaycanı təmsil edir.
06 oktyabr 2017
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"The Jerusalem Post" qəzetində "Ermənistan Cənubi Qafqazda yox olmaq həddinə çatmış dövlətdir"
adlı məqalə dərc olunub
Dünyada bir neçə ölkə və ərazi vardır ki, onların gələcəyi böyük şübhə və sual altındadır. Bu məsələ
dünya birliyini çox narahat edir. Beynəlxalq təsisatlar ümumi təhlükəsizlik üçün arzuedilməz meyillərin
qarşısını almaq üçün politologiya, iqtisadiyyat, sosiologiya, demoqrafiya və başqa sahələri təmsil edən məşhur
alim və mütəxəssislərin iştirakı ilə fəal axtarışlar aparır. Problemlərə səbəb olan, narahatlıq doğuran belə
ölkələrdən biri də Cənubi Qafqazdakı Ermənistan Respublikasıdır. Ermənistan əhalisinin sayının necə
azaldığını nəzərə alsaq, bu ölkənin Ruanda, Haiti kimi dövlətlərlə, Qərbi Böyük Səhra adlanan ərazi ilə bir
sıraya düşmək kimi həyəcanlı perspektivi nəzərə çarpır. Adları çəkilən digər dövlətlərdə bütün bəlaların və
bədbəxtliklərin əsas səbəbi tayfalararası çəkişmələr, təbii kataklizmlər və digər təhlükələr olduğu halda,
Ermənistanda bu ölkənin öz xalqına qarşı latent soyqırımı müşahidə olunur.
AZƏRTAC xəbər verir ki, beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert, İsraildəki “Cəmiyyət
üçün beynəlxalq layihələr” adlı qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Arye Qut bu fikirləri İsrailin nüfuzlu
ingilisdilli nəşri olan “The Jerusalem Post” qəzetinin 6 oktyabr tarixli nömrəsində dərc edilmiş “Ermənistan
Cənubi
Qafqazda
yox
olmaq
həddinə
çatmış
dövlətdir”
sərlövhəli
məqaləsində
(http://www.jpost.com/Blogs/News-from-Arye-Gut/Armenia-a-vanishing-state-of-the-South-Caucasus
506777) şərh edir.
Qutun fikrincə, qonşu dövlətlərə - Azərbaycana, Türkiyəyə və Gürcüstana əsassız ərazi iddiaları
üzündən, xüsusən Azərbaycanın torpaqlarını işğal etməsi və ona qarşı hələ də davam etməkdə olan hərbi
təcavüz səbəbindən Cənubi Qafqaz regionunda özü özünü təcrid etmiş Ermənistan praktiki olaraq Xəzər
dənizinin qaz və neft ehtiyatları ilə bağlı əsas geosiyasi, geoiqtisadi, logistik və nəqliyyat layihələrindən,
habelə Çindən başlanan “Böyük İpək yolu” layihəsindən kənarda qalıb.
“The Jerusalem Post” qəzetində dərc edilmiş məqalənin müəllifi yazır: “Danılmaz faktdır ki,
Ermənistan Cənubi Qafqazda ən asılı vəziyyətdə olan ölkədir. Sovet İttifaqı dağılan gündən bütünlüklə
Rusiyaya bağlı olan Ermənistan onun xarici siyasi və iqtisadi ambisiyalarından asılıdır. Geosiyasi baxımdan
Ermənistan Rusiya üçün Cənubi Qafqazda forpostdur. Ermənistanın başqa çarəsi yoxdur – o, hər tərəfdən
düşmənlərin əhatəsindədir. Buna görə də Ermənistan və Rusiya əməkdaşlıq etməyə məcburdurlar.
Ermənistanın iqtisadiyyatı kədərli vəziyyətdədir.
Bu onunla bağlıdır ki, Ermənistan yavaş-yavaş Rusiyanın əlaltısına çevrilir. Üç milyonluq əhaliyə
malik kiçik bir ölkə olan Ermənistan son illərdə geosiyasi baxımdan təcrid olunmuş vəziyyətdədir.
Ermənistanı aclıqdan xilas edən varlı erməni diasporu (hər il buraya yönəldilən özəl transferlərin məbləğı
təxminən iki milyard dollara çatır) və ABŞ Konqresinin sponsor yardımıdır. Hətta indiki prezident Serj
Sarkisyanın erməni xalqını qarət etməsindən və bütövlükdə ölkədə mafioz klanın hökmranlıq etməsindən
narazı olan diaspor da artıq Ermənistana köməyini dayandırır. Ermənistanın xarici aləmdən anormal dərəcədə
çox asılı olması mövcud imkanların reallaşdırılmasını ciddi çətinləşdirə bilər. Lakin diplomatiyanın vəzifəsi
məhz bunu izah etməkdir ki, burada fərdi heç nə yoxdur, hər şey məhz biznes xatirinə belə edilir – just a
business”.
Arye Qut vurğulayır ki, Sarkisyanın prezident olduğu son səkkiz ildə Ermənistanın xarici borcu 300
faizdən çox artıb və ÜDM-nin 50 faizindən çoxdur. İsrailli ekspert “The Jerusalem Post” qəzetində dərc
edilmiş məqaləsində yazır: “Ermənistanın xarici borcunun real gəlirlərdən çox olması bu ölkənin tam defolt
həddinə yaxınlaşmasından xəbər verir. Beynəlxalq maliyyə təsisatları bununla əlaqədar dəfələrlə narahatlıq
bildiriblər. Ermənistanda deyirlər ki, guya ölkədə yoxsulluq səviyyəsi 32 faizdir, həqiqətdə isə bu göstərici 60
faizdən çoxdur. Xaricdən cəlb edilən vəsaitlərə baxmayaraq, ölkədə davamlı inkişaf yoxdur, iqtisadi baza və
müvafiq struktur yaradılmayıb”.
Ermənistan Sosioloji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Gevorq Poqosyanın fikrincə, əhalinin kütləvi
şəkildə “yolüstü əhvalda” olmasına səbəb Ermənistan iqtisadiyyatının düşdüyü kədərli vəziyyətdir. Ölkədə
həyata keçirilən iqtisadi siyasətə mənfi münasibət bəsləyən paytaxt sakinləri yeganə çıxış yolunu bu ölkəni
tərk etməkdə görürlər. Qut vurğulayır ki, hər bir ölkənin iqtisadiyyatı orada həyata keçirilən siyasətin
təmərküzləşmiş ifadəsidir və bunu nəzərə alsaq, Ermənistanın bütün bəlalarının başlıca səbəbi aşkar görünür:
“Hakim elita daxilində kompromissiz çəkişmələr ölkəni didib-dağıdır. Büdcənin vəziyyətindən, onun hökumət
tərəfindən necə formalaşdırılmasından və nə dərəcədə əsaslandırılmasından asılı olmayaraq, əhali iqtisadi
fəaliyyətdən çox cüzi bəhrələnir. Büdcədəki kəsirləri doldurmaq mümkün deyil, əsas səbəb isə bunun üçün
zəruri vəsaitin olmaması deyil, total talançılıq və əldə edilən vəsaitin səmərəsiz profillər üzrə xərclənməsidir.
Hakim rejimin özbaşınalığı və cəzasızlıq o dərəcəyə çatıb ki, ölkənin taleyini dayaz və məhdud dünyagörüşlü
qeyri-peşəkarlar, səriştəsiz diletantlar həll etməyə başlayıblar.
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Qarabağ separatçılarının və terrorçularının keçmiş səhra komandiri Serj Sarkisyan “döyüşdə igidlik
göstərmiş” belə qondarma “xadimlər”i mükafatlandırır. Prezident Sarkisyanın əhatə dairəsi əsasən Dağlıq
Qarabağdan olanlar hesabına formalaşır. O, özünün “mübariz siyasi kolonnasını” məhz onların köməyilə
yaradıb. İsrailli analitik qeyd edir ki, prezidentlik müddəti 2018-ci ildə başa çatan Serj Sarkisyan 2015-ci ilin
dekabrında ölkə Konstitusiyaya düzəliş edilməsinə nail olub. Çoxsaylı iradlara səbəb olmuş referendum
nəticəsində qəbul edilmiş həmin düzəlişə əsasən, hazırda prezident respublikası olan Ermənistanın parlament
respublikasına çevrilməsi nəzərdə tutulur. Məqalə müəllifi yazır: “Tənqidçilər qeyd edirlər ki, Sarkisyanın
məqsədi 2018-ci ildən sonra da hakimiyyətdə qalmaq və müttəfiqlərini hakimiyyətdə saxlamaqdır. Bu düzəliş
referenduma çıxarılmazdan əvvəl onun ciddi ictimai müzakirəsi aparılmayıb, lakin onu tənqid edənlərin
mövqeyi kütləvi etiraz aksiyalarında və sosial mediada öz əksini tapıb. Təkcə müxtəlif vətəndaş təşkilatlarının
və siyasi müxalifətin nümayəndələri deyil, siyasi və iqtisadi elitanın nümayəndələri də, o cümlədən Koçaryan
da bu düzəlişin əleyhinə çıxış edirdi. Onlar hakim partiyanın qarşıdakı seçkilərdə özünün xeyri üçün
manipulyasiya edəcəyindən ehtiyatlanırlar və buna görə onu dəfələrlə ittiham ediblər”.
Arye Qut yazır ki, Ermənistanda rəsmi orta əməkhaqqı təxminən 185 min dramdır (340 dollar), lakin
ümumi siyahıdan oliqarxları çıxarsaq, əhalinin əksəriyyətinin orta əməkhaqqı bu məbləğin yarısından azacıq
çoxdur. Elə həmin rəsmi statistikaya görə, ölkədə işsizlərin sayı 18 faiz (postsovet məkanı üçün antirekord
göstərici), yoxsulluq həddindən aşağı səviyyədə yaşayan ermənilərin sayı isə 29,8 faizdir. Bu, təəccüblü deyil,
çünki ölkədə orta pensiya 41 min drama (təxminən 80 dollar) bərabərdir. Yerevan sakinləri qış aylarında təkcə
qaz üçün 60 min dram (təxminən 116 dollar), yay aylarında isə 20 min dram (təxminən 40 dollar) ödəməli
olurlar. Sarkisyandan soruşmaq lazımdır: erməni xalqı bu vəziyyətdə ümumiyyətlə necə yaşasın? Cavab birdir:
xaricdəki qohumlarının onlara göndərdikləri pullar hesabına. Lakin heç də hər kəsin bu cür qohumları yoxdur.
Arye Qut yazır: “Mütəmadi göndərilən yardım bir tərəfdən bu respublikanı xilas edirsə, digər tərəfdən onu
lənətləyir. Rubl, dollar və avro şəklində pul baratları adamları acından ölməyə qoymur, lakin eyni zamanda,
onları inkişaf stimulundan məhrum edir. Daim öz ölkəsində yaşayan orta statistik erməninin məqsədi çox vaxt
şəxsi karyera irəliləyişinə nail olmaq və hakimiyyətdən xalqın rifahı naminə işləməsini tələb etmək deyil, öz
övladını qazanc dalında xaricə göndərməkdir. Xaricə gedən gənclər isə orada yerlərini rahatlayandan və yaxşı
həyatın, azadlığın, özgəsinin işğal edilmiş torpağında - Dağlıq Qarabağda öldürülmək qismətindən xilas
olmağın nə demək olduğunu görəndən sonra geri qayıtmaq istəmirlər. Bütün bunlar həm kəmiyyət
baxımından, həm də yaş nisbətində Ermənistanın demoqrafiyasına zərbə vurur. Belə çıxır ki, Ermənistan
tədricən qoşala bilər, hətta gələcəkdə bu dövlətin taleyinin necə olacağı məlum deyil, bu dövlət tədricən yox
ola bilər”. Məqalə müəllifi kiçik haşiyə çıxır və erməni xalqının, bütün Ermənistanın başına gətirilən
bədbəxtliklərin köklərini açıqlayır. İsrailli ekspert İsrailin nüfuzlu ingilisdilli nəşri olan “The Jerusalem Post”
qəzetində dərc edilmiş məqaləsində yazır: “Ermənistanın bütün bədbəxtlikləri Azərbaycan ərazilərinin 20
faizinin işğal edilməsindən başlanıb, bu səbəbdən Ermənistan faktiki olaraq tam geosiyasi və geoiqtisadi
təcridolunma vəziyyətinə düşüb. Ermənistan kiçik ölkədir, burada tutumlu bazar yoxdur. O, Qazaxıstanla,
Rusiya ilə, Çinlə, hətta indiki Ukrayna ilə də rəqabət apara bilməz. Buna müvafiq olaraq xarici biznes 3
milyon erməni istehlakçı ilə əməkdaşlıq üçün canfəşanlıq etməyəcək. Əgər Ermənistanın bir neçə milyard
kubmetr qazı və ya nefti olsaydı, hər şey başqa cür ola bilərdi, lakin Ermənistan nə Səudiyyə Ərəbistanıdır, nə
də Azərbaycan. Üstəlik, Ermənistanın qonşu dövlətlərlə münasibətlərində problemləri var. Ermənistan
Azərbaycana qarşı təcavüz etdiyinə görə Türkiyə və Azərbaycan onu blokadaya alıb (öz növbəsində
Ermənistan da Azərbaycanın bir hissəsi olan Naxçıvan Muxtar Respublikasını blokadaya alıb), Gürcüstanın və
İranın Rusiya və ABŞ ilə qarşılıqlı münasibətləri mürəkkəbdir. Ermənistan öz qonşularından yalnız İranla
dostluq münasibətləri saxlayır, bu münasibətlər də çoxlu suallar doğurur”. Lragir.am erməni saytı yazır: “İran
uzun müddət müxtəlif siyasi partiyalarla münasibətlər qurmaqla, ayrı-ayrı siyasi qruplaşmaları və aksiyaları
maliyyələşdirməklə Ermənistana öz təsirini təmin etməyə çalışıb, Yerevanda və Stepanakertdə (Xankəndi AZƏRTAC) Livanın “Hizbullah” terror təşkilatının filiallarını yaratmaq, müəyyən dərəcədə hazırlıqlı
insanları “Hizbullah” terrorçuları sıralarına cəlb etmək cəhdləri də olub”. Bu məqamda Arye Qut ritorik sual
verir: “Bəs müsəlman ölkəsi olan İran xristian ölkəsi olan Ermənistanı nə üçün dəstəkləyir? İranın həmişə gur
səslə bəyan etdiyi islami dəyərlər və dini həmrəylik harada qaldı?”. Məqalə müəllifi vurğulayır: “Sual edilir:
nə üçün İran özünə qardaş saydığı Azərbaycanın ərazisinin 20 faizini işğal etmiş və BMT Təhlükəsizlik
Şurasının 1993-cü il tarixli, Ermənistandan onun işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini tərk etməsini tələb edən 4
qətnaməni yerinə yetirməyən Ermənistanı pisləməyib? Bu yerdə lord Palmerstonun dahiyanə sözləri yada
düşür: “Bizim nə daimi düşmənlərimiz var, nə də daimi dostlarımız, bizim yalnız daimi maraqlarımız var”.
Təəssüf ki, bugünkü beynəlxalq münasibətlərin sərt reallığı belədir, Azərbaycan da bunu anlamalı və dərk
etməlidir”. Qut qeyd edir ki, Qarabağda cəbhə xəttində status-kvonu Azərbaycanın xeyrinə nəzərəçarpacaq
dərəcədə dəyişmiş aprel döyüşləri dərhal ABŞ, Rusiya və Aİ ölkələri kimi dünya aktorlarının diqqətini cəlb
etdi, onlar bir səslə tərəfləri bu problemi dinc yolla tənzimləməyə çağırdılar.
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Məqalə müəllifi yazır: “Rəsmi Bakı mövcud status-kvo ilə heç vaxt razılaşmayacağını dəfələrlə bəyan
edib və bu barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. 2016-cı il aprelin əvvəlində Azərbaycan ordusu Ermənistanın
hərbi provokasiyalarına cavab olaraq, təxribatların qarşısını almaq və öz vətəndaşlarının təhlükəsizliyini təmin
etmək məqsədilə Ermənistan silahlı qüvvələrinə sarsıdıcı zərbə endirdi və onları geri çəkilməyə məcbur etdi.
Bu gün Azərbaycan Cənubi Qafqazda ən güclü və qüdrətli ordusu olan ölkədir, bu ordu öz qüdrətini nümayiş
etdirmək üçün həqiqət anını gözləyirdi”.
Xatırladaq ki, həmin insidentdən bir qədər sonra Ermənistanın sabiq baş naziri Qrant Baqratyan
gurultulu bir bəyanatla çıxış edərək Ermənistanın nüvə silahına malik olduğunu bildirmişdi. Daha sonra
Ermənistan hərbi elitasının nüfuzlu nümayəndələrindən biri olan Arkadi Ter-Tadevosyan bəyan etdi ki,
Ermənistan Azərbaycanın dinc vətəndaşlarına qarşı bombadan istifadə etməyə hazırdır. Beləliklə, Ermənistan
təkcə Azərbaycana və regional təhlükəsizliyə deyil, bütün bəşəriyyətə meydan oxuyurdu. İsrailli analitik yazır:
“Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan bu yaxınlarda bir çıxışında deyib ki, Ermənistanda fəaliyyətdə olan
“Metsamor” Atom Elektrik Stansiyası bu ölkənin iqtisadiyyatı üçün vacib olmaqla bərabər, həm də siyasi
baxımdan böyük əhəmiyyət kəsb edir. O qeyd edib ki, bu stansiya Ermənistanın regiondakı bütün dövlətləri
onunla hesablaşmağa məcbur etməsi üçün yeganə vasitədir. Bu çıxış bir daha göstərdi ki, terror və işğal
siyasətini seçmiş Ermənistan dövləti Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı yeni cəbhə açır: nüvə terrorizmi. Bu
hədələr qanunsuz yolla əldə edilmiş onlar nüvə materialını satmağa cəhd göstərən üç Ermənistan vətəndaşını
tutub saxlamış Gürcüstan xüsusi xidmətlərinin apardığı böyük əməliyyat fonunda səslənirdi. Gürcüstan Dövlət
Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəsmi məlumatına görə, Ermənistan vətəndaşları 200 milyon ABŞ dolları dəyərində
uran (U238) satmağa cəhd göstəriblər. Təəssüf ki, o vaxt dünyanın aparıcı dövlətlərinin heç biri Ermənistan
nümayəndələrinin bir sıra bəyanatlarına, habelə bu ölkənin siyasi elitasının müəyyən hissəsinin nüvə
ambisiyalarına dəlalət edən nüvə qaçaqmalçılığı ilə bağlı insidentlərə reaksiya vermədi. Bu halda dünya birliyi
və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən zəruri reaksiyanın olmaması faktiki olaraq təcavüzə və terrorizmə şərait
yaratmağa çevrilir”.
Müəllif sual edir: Ermənistanda başa düşürlərmi ki, həm iqtisadiyyatın iflası, həm də əhalinin ölkədən
kütləvi şəkildə kənara axını bəlaların səbəbi deyil, bunların nəticəsidir? Məqalə müəllifi yazır: “Ermənistan bu
problemlərin nəticələri ilə deyil, onların əsasını təşkil edən səbəblərlə mübarizə aparmalıdır. Bu gün
Ermənistan xəstə insana, onun yürütdüyü siyasət isə ona oxşayır ki, həkim xəstəliyin səbəblərini deyil, onun
nəticələrini müalicə edir. Səbəb isə Ermənistanın təcavüzkar xarici siyasəti və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməməsidir. Axı Ermənistanın regionda iqtisadi cəhətdən təcrid olunması
məhz bu amillərin nəticəsidir: Bu gün Azərbaycanla müharibə vəziyyəti davam etdiyinə görə, Ermənistanın
təkcə bu ölkə ilə deyil, həm də bu məsələdə Azərbaycanın mövqeyini dəstəkləyən Türkiyə kimi iri bazar ilə
sərhədləri bağlıdır”. Ermənistanda miqrasiya səviyyəsi hədsiz artıb. Ermənistan KİV-lərinin istinad etdikləri
rəsmi məlumatlara görə, insanların bu ölkədən kütləvi şəkildə kənara axını səbəbindən 2016-cı il yanvarı 1-i
üçün Ermənistanın əhalisi əvvəlki il ilə müqayisədə 12.000 nəfər azalıb və təxminən 2,9 milyon nəfər olub.
Erməni jurnalisti Liya Xocoyanın “EurAsia Daily” saytında dərc edilmiş materialında deyilir: “Sadəcə olaraq,
insanlar qonşu dövlətin ərazisini ələ keçirmək və gələcəkdə “Böyük Ermənistan” yaratmaq istəyən
“Daşnaksutyun” partiyasından olan bir ovuc millətçi-şovinistlərin ucbatından ölmək istəmirdilər. Son illərdə
isə bu insanlar ağır sosial şərait, işsizlik, habelə məhkəmə instansiyalarının ədalətsizliyi, korrupsiyanın hədsiz
artması, oliqarxlaşma və inhisarlaşma səbəbindən köçüb gedirlər”. Erməni demoqrafların fikrincə, müstəqillik
illərində Ermənistan qocalan millət ölkəsinə çevrilib, çünki yaşı 63-dən çox olan ölkə sakinlərinin sayı
əhalinin ümumi sayının 12,6 faizi qədərdir. Demoqrafların hesablamalarına görə, 2050-ci ilə qədər
Ermənistanda yaşı 65-ə çatmış sakinlərin sayı əhalinin ümumi sayının 25-27 faizi qədər olacaq. Bu, dövlət
üçün sosial təminat baxımından ciddi siqnal olacaq. Beynəlxalq münasibətlər sahəsində tanınmış ekspert Arye
Qut İsrailin nüfuzlu ingilisdilli nəşri olan “The Jerusalem Post” qəzetində dərc edilmiş məqaləsinin sonunda
yazır: “Əgər bu siyasət 2018-ci ildən sonra da eyni məcrada davam edərsə, Ermənistan tədricən özü-özünü
məhv etmək, özü-özünü dağıtmaq, uçurum həddinə çatacaq, oradan geriyə yol olmayacaq. Ermənistan qonşu
dövlətlərə ərazi iddiaları irəli sürməyə son qoymalı, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərini azad etməli,
əməkdaşlıq yolu ilə inkişaf edən, Avropa İttifaqına, NATO-ya və digər beynəlxalq təşkilatlara dostcasına
inteqrasiya edən, Ermənistandan fərqli olaraq, geriyə deyil, irəliyə baxan Baltikyanı ölkələrin inkişaf
modelindən nümunə götürməlidir. Ermənistan 1915-ci il hadisələri ucbatından Türkiyəni təqib etməkdən əl
çəkməlidir. Ermənistan Aİ ölkələrinə baxsın: onlar da öz aralarında döyüşüblər, lakin bu gün ümumi dil
tapıblar və ümumi ev – Avropa İttifaqı yaradıblar. Əgər Ermənistan ölkəni indiki vəziyyətə salmış bütün bu
ambisiyaların və çağırışların öhdəsindən gəlsə, onda Cənubi Qafqazın bədənində kor bağırsağa çevrilmək
əvəzinə, öz vəziyyətini xilas edə bilər”.
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Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kitab Sərgisində hər il olduğu kimi, bu il də
Azərbaycan təmsil olunub
Almaniyanın Frankfurt şəhərində keçirilən Beynəlxalq Kitab Sərgisində hər il olduğu kimi, bu il də
Azərbaycan təmsil olunub. Sərgidə Azərbaycanın dövlətçiliyi, tarixi, mədəniyyəti və turizm imkanları ilə bağlı
380 adda 700-ə yaxın nəşr alman, ingilis və Azərbaycan dillərində ziyarətçilərin diqqətinə təqdim edilib.
Sərginin ilk günündə Türkiyə Respublikasının Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini, Türkiyənin
Almaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri nümayəndə heyəti ilə birgə Azərbaycan pavilyonunu ziyarət
edib, həmçinin Azərbaycan nümayəndə heyəti bir sıra işgüzar görüşlər keçirib. Sərginin növbəti günündə isə
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin və
Azərbaycan Respublikasının Almaniyadakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə milli pavilyonda dahi Azərbaycan şairi
və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin yaradıcılığına həsr olunmuş tədbir keçirilib.
Tədbiri giriş sözü ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin elmi və mədəni layihələr üzrə rəhbəri Arzu
Təbrizli açaraq mərkəzin fəaliyyəti haqqında məlumat verib. Daha sonra uzun illərdən bəri Almaniyada
yaşayan Nizami irsinin tədqiqatçısı Sevil Fuks "XVIII-XXI əsrlərdə alman dilli nizamişünasların elmi
tədqiqatlarının nəticələri" mövzusunda çıxış edib. S.Fuks 15 il ərzində apardığı araşdırmalara əsaslanaraq
Almaniyada hər zaman Nizami irsinə böyük maraq olduğunu və “Xəmsə”nin əcnəbi dillər arasında tam
formada yalnız alman dilinə tərcümə edildiyini diqqətə çatdırıb. Nizami qəzəllərinin alman dilinə tərcüməçisi
Rozmari Kuper isə böyük şairin “Xəmsə”sinə daxil olan “Yeddi Gözəl” poemasından çevirdiyi “Fitnə”
hekayəsini almanca səsləndirib. Tədbir çərçivəsində, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və
İncəsənət İnstitutunun aparıcı elmi işçisi, sənətşünaslıq doktoru Cəmilə Həsənzadə Berlin Dövlət
Kitabxanasındakı 21 ədəd "Xəmsə" poemalar toplusu, Drezden kitabxanasında olan “Kitabi Dədə Qorqud”
dastanı və 1751-1817-ci illərdə yaşamış görkəmli alman diplomatı və elm xadimi Henrix Fridirx fon Ditzin
kolleksiyasında qorunan qədim əlyazmalara çəkilmiş miniatür nümunələrinin tədqiqi ilə bağlı ingilis dilində
çıxış edib. Həmçinin tədbir iştirakçılarının diqqətinə qeyd olunan qədimi əlyazmalarda yer alan miniatür sənət
nümunələrinin fotolarından ibarət material təqdim olundu.
Tədbirdə “Mayns-Azərbaycan” Cəmiyyətinin sədri Başar Kömür, “Avropa Əməkdaşlıq Forumunun”
sədri Samirə Patzer-İsmayılova, Azərbaycanın Almaniyadakı Səfirliyinin birinci katibi Emin Teymurov,
Səfirliyin müşaviri Rüfət Həmidov və başqa qonaqlar iştirak edib.
13 oktyabr 2017
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Londonda keçirilən XVI Dünya Atletika Çempionatının qalibi olmuş azərbaycanlı Ramil Quliyevlə
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyində (İS-TAD) görüş keçirilib
Londonda keçirilən XVI Dünya Atletika Çempionatının qalibi olmuş azərbaycanlı Ramil Quliyevlə
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyində (İS-TAD) görüş keçirilib. Dəvət üçün dərnəyin
üzvlərinə təşəkkür edən Ramil Quliyev bildirib ki, "İki dövlət, bir millət" şüarı ilə qurulmuş bu təşkilatda
olmaqdan qürur duyuram və həmvətənlərimizlə bir araya gəlmək sevindiricidir.
Ramil Quliyev qazandığı uğurların bütün Türk dünyasının və üzvü olduğu “Fənərbaxça” İdman
Klubunun nailiyyəti olduğunu vurğulayıb: “İnanıram ki, bu müvəffəqiyyət gələcəyimiz olan gənclərə nümunə
olacaq və biz daha böyük uğurlara imza atacağıq. Prezidentlərimizin məni və klubumu təbrik etməsi bizi daha
çox qürurlandırdı. İS-TAD olaraq da verdiyiniz dəstəyə görə sizə minnətdarlığımı bildirirəm" – deyə o qeyd
edib.
Dünya çempionu Ramil Quliyev və “Fənərbaxça” İdman Klubu nümayəndələrinin də iştirak etdiyi
görüşdən məmnunluğunu ifadə edən İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyininin (İSTAD) sədri Səfər Qaraqoyunlu deyib ki, bütün sahələrdə olduğu kimi, idmanda da qazanılan uğurlar hər iki
dövlətin nailiyyətidir. O, da öz növbəsində öz qələbəsi ilə yaşatdığı sevinc hisslərinə görə, eyni zamanda
ziyarətə görə R.Quliyevə və “Fənərbaxça” İdman Klubuna təşəkkür edib, uğurların davamlı olmasını
arzulayıb. Sonra S.Qaraqoyunlu təşkilat adından R.Quliyevə plaket təqdim edib. Görüşdə, “Fənərbaxça”
İdman Klubu rəhbəri Aziz Yıldırıma təqdim edilməsi məqsədilə Türkiyə Azərbaycan həmrəyliyinə və idmanın
inkişafına verdiyi dəstəyə görə təşəkkür plaketi təqdim edilib. Daha sonra “Fənərbaxça” İdman Klubunin
Atletizm şəbəsinin müdiri Gürsel Özyurt çıxış edib. Çıxışlardan sonra Klubun Gənc Futbol komandaları
inzibati işlər müdiri Serdar Alkın və Ramil Quliyev İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür
Dərnəyinə “Fənərbaxça” imzalı forma hədiyyə ediblər və xatirə şəkili çəkdiriblər.
16 oktyabr 2017
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Paris Azərbaycan Evi yaradılmasının 25 illiyini və fəaliyyətinin yenidən bərpasının 5 illiyini qeyd edib
Paris Azərbaycan Evi yaradılmasının 25 illiyini və fəaliyyətinin yenidən bərpasının 5 illiyini qeyd edib.
Tədbir Azərbaycanın Fransadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Parisdə yerləşən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində
keçirilib. Yubiley gecəsində Azərbaycanın Fransadakı səfiri Rəhman Mustafayev, Fransada Azərbaycanın
Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jan-Fransua Mansel, Azərbaycanın YUNESKO yanındakı səfiri Anar
Kərimov, diplomatlarımız, Fransanın siyasi və ictimai xadimləri, Azərbaycan diasporunun nümayəndələri
iştirak ediblər. Paris Azərbaycan Evinin prezidenti, Fransada Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının baş
katibi Mirvari Fətəliyeva Azərbaycan Evinin yaranması tarixindən söhbət açıb.
Bildirilib ki, 1992-ci ildə Ramiz Abutalıbov tərəfindən yaradılan təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycanı
Fransada tanıtmaq, burada Azərbaycan mədəniyyətini, tarixini və həqiqətlərini təbliğ etməkdir. O, çıxışında
Ramiz Abutalıbovun Azərbaycan Evinin fəaliyyətini hər zaman izlədiyini və dəstəklədiyini qeyd edib.
Bildirilib ki, Azərbaycan Evi bundan sonra da öz fəaliyyətini məqsədyönlü şəkildə quraraq, Azərbaycan
xalqının XX əsrdə yaşadığı faciələr, məruz qaldığı soyqırımı aktları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin səbəbləri,
torpaqlarımızın 20 faizinin Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı barədə məlumatların və digər
faktların Fransa ictimaiyyətinə obyektiv şəkildə çatdırılmasında əlindən gələni əsirgəməyəcək.
Tədbirdə çıxış edən səfir Rəhman Mustafayev Paris Azərbaycan Evinin bu günədək əldə etdiyi uğurları
alqışlayıb. O bildirib ki, Azərbaycanın Fransadakı səfirliyi Paris Azərbaycan Evinin layihələrini, habelə
Qarabağla bağlı həqiqətlərin Fransa ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin
Fransada tanıdılması və digər fəaliyyətlərini həmişə dəstəkləyib və bundan sonra da dəstəkləyəcək. Fransada
Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının prezidenti Jan-Fransua Mansel Paris Azərbaycan Evini 25 illiyi
münasibətilə təbrik edib və tədbir iştirakçılarına Azərbaycanda qadınlara verilmiş səs hüququnun tarixi, ölüm
cəzasının ləğv edilməsi və ölkəmizin əldə etdiyi digər tarixi nailiyyətlər barədə məlumat verib. Tədbir zamanı
Azərbaycan Evinin idarə heyəti layihələrin həyata keçirilməsində təşkilata könüllü yardım edən gənclərə
təşəkkürnamələr təqdim edib.
Tədbirin bədii hissəsində Vurğun Vəkilov, Səidə Zülfüqarova, Etibar Əsədli, Səddam Novruzbəyov,
Sahib Əsədov və məşhur tenor, Marinski Teatrının solisti Timur Abdikeyev Azərbaycan klassik musiqilərini
səsləndiriblər. Parisdə yaşayan və Azərbaycanı öz möhtəşəm ifaları ilə təmsil edən istedadlı musiqiçilərimiz
qonaqları Qara Qarayevin, Emil Əfrasiyabın, Aqşin Əlizadənin, Oqtay Zülfüqarovun, Tofiq Quliyevin əsərləri
ilə heyran ediblər. Tədbir milli mətbəximizin ləziz nümunələrindən ibarət şam süfrəsi ilə başa çatıb.
23 oktyabr 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə
noyabrın 20-21-də Belçika Krallığının Brüssel şəhərində "Separatizmin beynəlxalq sülhə və
təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forum keçiriləcək
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə
noyabrın 20-21-də Belçika Krallığının Brüssel şəhərində "Separatizmin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə
yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forum keçiriləcək. Forumda bir çox ölkələrin parlament üzvləri,
nüfuzlu siyasi və ictimai xadimlər, tanınmış ekspertlərin iştirakı ilə etnik separatizmin dünyanın müxtəlif
regionlarında sülhə və sabitliyə yaratdığı təhlükələrlə bağlı məruzələr dinləniləcək, müasir dövrdə regional və
qlobal səviyyədə dövlətlərin ərazi bütövlüyünün pozulması halları, separatizmin nəticəsi olaraq meydana çıxan
münaqişələr və separatizm meyllərinin qarşısının alınması yolları müzakirə ediləcək.
Forumun əsas panel iclası Avropada separatizm mövzusuna həsr ediləcək. İclasda Avropada separatizm
dalğasının səbəb və nəticələri, eləcə də, bu meyllərin qitənin iqtisadi və siyasi gələcəyi üçün yaratdığı
təhlükələr, problemin həlli yolları, separatizmə məruz qalmış ölkələrin təcrübəsi, beynəlxalq hüquqda
separatizmin qarşısının alınması üçün mövcud alət və mexanizmlər, dövlətlərin ərazi bütövlüyünün
toxunulmazlığı və s. mühüm məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılacaq. Paneldə Ukrayna, Moldova, İsrail
dövlətlərinin sabiq dövlət və hökumət rəhbərlərinin iştirakı gözlənilir.
Forum çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ayrıca panel iclasın
keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Müzakirələr “Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Cənubi
Qafqazda sabitliyin və təhlükəsizliyin təmin olunmasında əsas maneə kimi” kontekstində aparılacaq. Paneldə
münaqişənin nizamlanma prosesi ilə bağlı mövcud vəziyyət, münaqişə ilə bağlı həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində hazrıkı durum, diaspor təşkilatlarının bu sahədə fəaliyyəti, qarşıya çıxan
problemlər müzakirə edilcək. Həmçinin, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması
istiqamətində Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dair yeni strateji hədəfləri, ideoloji prinsipləri,
siyasi taktikasını müəyyən edən fəaliyyət planı və onun həyata keçirilməsi mexanizmləri ilə bağlı ideya və
təkliflər dinləniləcək.
Forumda Azərbaycan Respublikasının dövlət rəsmiləri, Milli Məclisin deputatları, Avropa Parlamenti
habelə Avropa ölkələri parlamentlərinin üzvləri, həmçinin separatizmdən əziyyət çəkən bir sıra ölkələrin
deputatları, siyasətçiləri, Avropadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, elm xadimləri və KİV
nümayəndələrindən ibarət 300 nəfərə yaxın nümayəndənin iştirakı planlaşdırılır.
Tədbir çərçivəsində Avropa Parlamentinin üzvlərinin, habelə Avropa İttifaqına üzv ölkələrin deputatları
ilə görüşlərin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Forumun yekununda isə Azərbaycan Respublikasının dövlət və
hökumət nümayəndələri, xarici qonaqların iştirakı ilə mətbuat nümayəndələri üçün brifinqin keçirilməsi
planlaşdırılır.
23 oktyabr 2017
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Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi noyabrın 20-də Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo
şəhərində “Balkanların Avropa gələcəyi” movzusunda konfrans keçirəcək
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi noyabrın 20-də Bosniya və Herseqovinanın paytaxtı Sarayevo
şəhərində “Balkanların Avropa gələcəyi” movzusunda konfrans keçirəcək. Konfransda Avropaya inteqrasiya
ilə bağlı mövcud problemlər və onların həll yolları, Avropa İttifaqının gələcəyi, üzv ölkələr, o cümlədən
Balkanlar üçün təhlükəsizliyin təminatı, sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, əməkdaşlığın gücləndirilməsi və
s. mövzularda müzakirələr aparılacaq.
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin üzvü, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş
naziri Zlatko Lagumdzijanın rəhbərliyi ilə təşkil olunan toplantıda Balkan ölkələrinin, digər Avropa
dövlətlərinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının tanınmış siyasətçiləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların sabiq
rəhbərləri iştirak edəcək. Konfransda Çex Respublikasının sabiq Baş naziri Jan Fischer, Albaniyanin eksprezidenti Sali Berisha, Makedoniyanin keçmiş dövlət və hökumət başçısı olmuş Branko Crvenkovski, Dunya
Bankının sabiq vitse-prezidenti və İsveçrənin keçmiş xarici işlər naziri Mats Karlson, ABŞ Xarici Əlaqələr
Milli Komissiyasının rəhbəri, ABŞ-ın BMT-dəki sabiq səfiri Rosemary Di Carlo, Bosniya və Herseqovina
Parlamentinin spikeri Sefik Djaferovic, Serbiyanin xarici işlər naziri İvica Dacic və Monteneqronun xarici
siyasət idarəsinə rəhbərlik etmiş Srdjan Darmanovic çıxışı nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Bosniya və Herseqovina ilə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi arasında əməkdaşlıq
əlaqələri mövcuddur. 2016-cı il noyabrında Sarayevoda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin IX ali səviyyəli toplantısı, fevral ayında isə Bosniya və
Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədri Mladen İvaniçin dəstəyi ilə "Dinlərarası Dialoq və Ekstremizmə
Cavab" movzusunda xüsusi toplantı keçirilib.
24 oktyabr 2017
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Azərbaycan diasporunun görkəmli nümayəndəsi, əməkdar artist, uzun illərdir Fransada yaşayan
pianoçu, professor Adilə Əliyeva Bakıda ustad dərsləri verəcək
Azərbaycan diasporunun görkəmli nümayəndəsi, əməkdar artist, uzun illərdir Fransada yaşayan pianoçu,
professor Adilə Əliyeva Bakıda ustad dərsləri verəcək. Təhsil Nazirliyinin dəvəti ilə Adilə Əliyeva oktyabrın
30-u, 31-i və noyabrın 1-də Bakı Azərbaycan Musiqi Akademiyasının tələbələrinə ustad dərsləri keçəcək.
Dərslərdə iştrak ödənişsizdir və istənilən şəxs əvvəlcədən qeydiyyatdan keçməklə dərslərdə iştirak edə bilər.
Bundan başqa, Adilə Əliyevanın Bakıya səfəri çərçivəsində ADA Universitetinin tələbələri ilə görüşünün
keçirilməsi də nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, Adilə Əliyeva Bakı şəhərində anadan olub, sonradan Moskvaya köçərək Çaykovski adına
Konservatoriyada təhsil alıb. 25 ilə yaxındır ki, Fransada yaşayan A.Əliyeva 50-dən çox ölkənin konsert
salonlarında çıxış edib, 30-dan artıq kompakt-disk ərsəyə gətirib.
Fransa Ali Beynəlxalq Musiqi Akademiyasının direktoru olan həmyerlimizin adına iki ildən bir Fransa
və İsveçrədə beynəlxalq musiqi festivalı təşkil olunur. Adilə Əliyevanın rəhbərlik etdiyi festivalın münsiflər
heyətinə dünyanın tanınmış musiqiçiləri daxildir. Amerikalı eskpertlərin fikrincə, bu müsabiqə dünyanın ən
nüfuzlu musiqi müsabiqələrindən biridir. 2018-ci ilin martında Adilə Əliyeva adına Pianoçuların 12-ci
Beynəlxalq Müsabiqəsi keçiriləcək. Festivalı final konsertində bir sıra beynəlxalq qurumların
nümayəndələrinin iştirakı gözlənilir.
27 oktyabr 2017
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Belarus Respublikasının Jlobin şəhərində Azərbaycanın və SSRİ-nin xalq artisti, müğənni və bəstəkar
Müslim Maqomayevin 75 illik yubileyi konsert proqramı ilə qeyd olunub
Belarus Respublikasının Jlobin şəhərində Azərbaycanın və SSRİ-nin xalq artisti, müğənni və bəstəkar
Müslim Maqomayevin 75 illik yubileyi konsert proqramı ilə qeyd olunub. “Bütün zamanların adı: Müslüm
Maqomayev” musiqi lahiyəsi çərçivəsində keçirilən “Sən mənim melodiyamsan” adlı konsert proqramında
yerli musiqiçilər iştirak edib. Konsertdə Müslüm Maqomayevin bəstələdiyi musiqilər və böyük sənətkarın
repertuarından mahnılar ifa olunub.
Konsert Jlobin şəhərinin Regional İcraiyyə Komitəsinin İdeoloji işlər, Mədəniyyət və Gənclərlə iş üzrə
şöbəsi və “Belarus-Azərbaycan İcmalar Konqresi” Beynəlxalq İctimai Birliyinin Jlobin regional şöbəsinin
birgə təşəbbüsü ilə hazırlanıb. Tədbirdə “Belarus-Azərbaycan İcmalar Konqresi” Beynəlxalq İctimai Birliyinin
sədri Natiq Bağırovun rəhbərliyi ilə regional şöbələrin nümayəndələri, həmçinin Azərbaycan Respublikasının
Belarus Respublikasındakı Səfirliyinin müşaviri Zülfüqar Tanarverdi də iştirak edib. Konsert proqramı
çərçivəsində “Belarus-Azərbaycan İcmalar Konqresi” Beynəlxalq İctimai Birliyini adından təşkilatın Jlobin
regional şöbəsinin rəhbəri Əli Əhmədova fəal və məhsuldar işinə görə, Rayon İcraiyyə Komitəsinin başçısı
İvan Naumenkoya isə Azərbaycan və Belarus xalqlarının yaxınlaşmasında göstərdiyi xidmətlərə görə
fərmanlar təqdim olunub.
Konsertin keçirildiyi Metallurqlar Mədəniyyət Sarayının foyesində Azərbaycan milli geyimləri,
atributları, əl işləri nümayiş etdirilib.
30 oktyabr 2017
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Finlandiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərova Finlandiyanın Vanta şəhərinin
deputatı və ölkənin tanınmış jurnalisti Antero Eerolla göruşüb. Görüşdə professor Tuomas Harviainen
və Vanta şəhər kitabxanasının rəhbəri Ville Karinen də iştirak edib
Finlandiya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərova Finlandiyanın Vanta şəhərinin
deputatı və ölkənin tanınmış jurnalisti Antero Eerolla göruşüb. Görüşdə professor Tuomas Harviainen və
Vanta şəhər kitabxanasının rəhbəri Ville Karinen də iştirak edib.
Görüşdə Azərbaycan və Finlandiya arasında dostluq münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi üçün həyata
keçirilən və planlaşdırılan layihələrlə bağlı müzakirələr aparılıb, bu istiqamətdə birgə fəaliyyət barədə razılığa
gəlinib.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə də fikir mübadiləsi aparılıb. Bu ilin
əvvəlində Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttinə yaxın yərləşən Azərbaycan rayonlarına səfər
etmiş Antero Eerol bildirb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişə ilə bağlı qətnamləri icra olunmalı və
erməni silahli güvvələri qeyd-şərtsiz Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdır. Antero Eerol dondurulmuş
münaqişə kimi təqdim olunan Dağlıq Qarabağ münaqişəsini istənilən vaxt partlayışa səbəb ola biləcək astaasta yanan alovla müqayisə edib və məsələnin tezliklə həll edilməsinin vacibliyini vurğulayıb.
30 oktyabr 2017
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İtaliyanın Karara şəhərində kikboksinq üzrə keçirilən dünya çempionatında (Unified World
Championship) Çexiyada yaşayan azərbaycanlı kikboksçular fərqlənib
Yeniyetmələr arasında fullkontakt gaydaları üzrə 60kq çəkiyədək yarışda çıxış edən həmyerlimiz 18 yaşlı
Məhəmməd Cəfər final qarşılaşmada irlandiyalı idmançıya qalib gələrək, qızıl medala layiq görülüb
İtaliyanın Karara şəhərində kikboksinq üzrə keçirilən dünya çempionatında (Unified World
Championship) Çexiyada yaşayan azərbaycanlı kikboksçular fərqlənib. Yeniyetmələr arasında fullkontakt
gaydaları üzrə 60kq çəkiyədək yarışda çıxış edən həmyerlimiz 18 yaşlı Məhəmməd Cəfər final qarşılaşmada
irlandiyalı idmançıya qalib gələrək, qızıl medala layiq görülüb.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Cəfər bu ilin may ayında WKU Avropa çempionatında fullkontakt qaydaları
üzrə yeniyetmələr arasında 60 kq çəki kateqoriyasında yarımfinal və final qarşılaşmasında Ermənistan
təmsilçisinə qalib gələrək çempionatın qızıl medalını qazanmışdı.
Yeniyetmələr arasında 42 kq çəkidə iştirak edən Məhəmmədin kiçik qardaşı Əl Cəfər isə laytkontakt
qaydaları üzrə çempionatın gümüş medalına layiq görülüb. O, iki döyüşdə qalib gələrək final qarşılaşmasında
İngiltərə təmsilçisinə uduzub.
01 noyabr 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəvəti ilə Çukurova Bələdiyyələr Birliyinə üzv
bələdiyyə rəhbərlərindən ibarət 29 nəfərlik nümayəndə heyəti noyabrın 5-dək 9-dək Azərbaycanda
işgüzar səfərdə olacaq
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəvəti ilə Çukurova Bələdiyyələr Birliyinə üzv
bələdiyyə rəhbərlərindən ibarət 29 nəfərlik nümayəndə heyəti noyabrın 5-dək 9-dək Azərbaycanda işgüzar
səfərdə olacaq. Səfərin məqsədi yerli bələdiyyələr və özünüidaretmə orqanları ilə ikitərəfli əməkdaşlıq
əlaqələri yaratmaq, turizm, ətraf mühit, infrastruktur, mədəni və tarixi abidələrin mühafizəsi sahəsində təcrübə
mübadiləsi təşkil etmək, Türkiyə ilə Azərbaycan arasındakı mövcud dostluq, qardaşlıq və həmrəylik
əlaqələrini daha da möhkəmləndirməkdir.
Bu məqsədlə nümayəndə heyətinin Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanlarında görüşlərinin keçirilməsi,
Bakı şəhərinin müasir siması ilə tanışlığı və Azərbaycanın müxtəlif regionlarındakı mədəniyyət, tariximemarlıq abidələrini ziyarəti nəzərdə tutulur. Nümayəndə heyətinin Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı
kəndinə səfəri planlaşdırılır. Qonaqlar Cocuq Mərcanlı kəndinin işğaldan azad olunandan sonra qısa müddətdə
aparılmış və davam edən tikinti-quruculuq, yenidənqurma işləri ilə tanış olacaq, “Aprel şəhidlərinə xatirə”
abidə kompleksini ziyarət edəcək, Azərbaycan-Türkiyə Qardaşlıq Parkının salınması məqsədilə ağacəkmə
kampaniyasının və Adana şəhər Karaisalı Bələdiyyəsi ilə Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti arasında “qardaş
şəhər” niyyət protokolunun imzalanması mərasimində iştirak edəcəklər.
Azərbaycana səfər çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin abidə kompleksinin, Şəhidlər Xiyabanı
və Bakıdakı Türk Şəhidliyinin ziyarəti və Türkiyə Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyində
görüşün keçirilməsi planlaşdırılır. Bundan başqa, Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Milli Assosiasiyası ilə
Çukurova Bələdiyyələr Birliyi arasında əməkdaşlığa dair niyyət protokolunun imzalanması da nəzərdə tutulur.
02 noyabr 2017
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Uzun illərdir Almaniyda yaşayan soydaşımız, rəssam Əşrəf Heybətovun “Qala” Muzey Kompleksində
rəsm sərgisi açılıb
Uzun illərdir Almaniyda yaşayan soydaşımız, rəssam Əşrəf Heybətovun “Qala” Muzey Kompleksində
rəsm sərgisi açılıb. Sərgidə rəssamın mənzərə janrında çəkdiyi 25 əsər nümayiş olunur. Bütün işlərində
özünəməxsus Şərq üslubuna sadiq qalan rəssamın əsərlərində əsasən 100 il əvvəl Azərbaycanda yaşayan
insanların həyat tərzi, geyim üslubu, adət-ənənələri öz əksini tapıb. Bu rəngkarlıq nümunələri Azərbaycan
xalqının keçmişinə səyahət etmək imkanı yaradır. Sərginin ziyarətçiləri Qərb və Şərqin qovuşduğu məkanda
yerləşən Bakı kəndlərinin həyat tərzi, adət-ənənələri ilə interaktiv şəkildə tanış ola bilərlər. Sərginin məhz
Qala kəndindəki Muzey Kompleksində açılması təsadüfi deyil. Əşrəf Heybətovun babaları burada doğulduğu
üçün o, özunu məhz bu torpaqda soykökünə yaxın hiss edir. Qeyd edək ki, artıq 30 ildir Almaniyanın Koblnets
şəhərində yaşayan Əşrəf Heybətov YUNESKO Rəssamlar Federasiyasının üzvü, Avropada Azərbaycan
Mədəni Xadimləri Assosiasiyasının sədri, Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının fəxri üzvü və Azərbaycanın
əməkdar rəssamıdır.
O, 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə dünya azərbaycanlılarının
həmrəyliyi sahəsində fəaliyyətinə gorə "Tərəqqi" medalı ilə təltif olunub.
03 noyabr 2017
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Türkiyənin Çukurova Bələdiyyələr Birliyinə üzv olan bələdiyyə rəhbərlərindən ibarət nümayəndə
heyəti noyabrın 6-da Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndində olublar
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin
Çukurova Bələdiyyələr Birliyinə üzv olan bələdiyyə rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti noyabrın 6-da
Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı kəndində olublar.
03 noyabr 2017
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəvəti ilə Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin
Çukurova Bələdiyyələr Birliyinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti bu gün Fəxri xiyabana
gələrək ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil qoyub
Sonra görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə
tər güllər düzülüb
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşəbbüsü və dəvəti ilə Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin
Çukurova Bələdiyyələr Birliyinin üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti bu gün Fəxri xiyabana gələrək
ümummilli lider Heydər Əliyevin xatirəsini yad edib, məzarı önünə əklil qoyub. Sonra görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi anılıb, məzarı üzərinə tər güllər düzülüb. Türkiyənin
bələdiyyə sədrləri Şəhidlər Xiyabanını, Bakıdakı Türk Şəhidliyini və Atatürkün abidəsini də ziyarət edib.
Ziyarətdən sonra nümayəndə heyəti Türkiyənin Azərbaycandakı Səfirliyində görüş keçiriblər. Görüşdə
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Milli Assosiasiyası nümayəndələri
də iştirak edib. Görüş zamanı təhsil, mədəniyyət, turizm və digər sahələrdə qarşılıqlı əlaqələr, həmçinin
Azərbaycanın bir sıra şəhərləri ilə Türkiyə şəhərlərinin qardaşlaşması məsələsi müzakirə olunub, təkliflər
səsləndirilib və bəzi ilkin razılaşmalar əldə edilib. Daha sonra Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələri Milli
Assosiasiyası ilə Türkiyənin Çukurova Bələdiyyələr Birliyi arasında əməkdaşlığa dair niyyət protokolu
imzalanıb. Protokolu Azərbaycan Şəhər Bələdiyyələrinin Milli Assosiasiyasının sədri Təhmiraz Tağıyev və
Çukurova Bələdiyyələr Birliyinin başçısı Hüseyn Sözlü imzalayıblar.
Tədbirdə çıxış edənlər qardaş ölkələrimiz arasındakı münasibətlərdən danışıblar. Bildirilib ki, Azərbaycan
və Türkiyə ulu öndər Heydər Əliyevin müdrikliklə söylədiyi “Biz bir millət, iki dövlətik” kəlamına sadiq
qalaraq bütün sahələrdə sıx əməkdaşlıq edir. Yüksək səviyyəli əlaqələr, ölkələrimizin birgə həyata keçirdikləri
çoxlu layihələr münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsinə böyük töhfələr verir. Azərbaycan və Türkiyə
beynəlxalq təşkilatlarda da bir-birinə qardaş dəstəyi göstərir. Ortaq kök, dil, din birliyi, oxşar mədəniyyət,
adət-ənənələr qədim tarixə malik əlaqələrimizi şərtləndirən amillər sırasında yer alır. Türkiyə və Azərbaycan
öz tarixlərinin ən mürəkkəb dövrlərində bir-birinə dəstək olduğunu nümayiş etdirib. Bildirilib ki, bu gün
imzalanan sənəd də əlaqələrimizin inkişafına öz töhfəsini verəcək. Xatırladaq ki, noyabrın 6-da isə Çukurova
Bələdiyyələr Birliyinə üzv bələdiyyə rəhbərlərindən ibarət nümayəndə heyəti 2016-cı ilin aprel döyüşlərində
Azərbaycan Ordusunun erməni işğalından azad etdiyi Cocuq Mərcanlı kəndinə səfər edib. Qonaqlar Horadizdə
“Aprel şəhidlərinə xatirə” abidə kompleksini ziyarət edib, Cocuq Mərcanlıda aparılmış tikinti-quruculuq işləri
ilə tanış olub, “Gücümüz birliyimizdədir” devizilə keçirilən ağacəkmə kampaniyasında iştirak ediblər. Səfər
çərçivəsində Adana şəhər Karaisalı Bələdiyyəsi ilə Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyəti arasında “qardaş şəhər”
niyyət protokolu imzalanıb. Bundan başqa, Çukurova Bələdiyyələr Birliyinin başçısı Hüseyn Sözlü kənd
məktəbinə və kənddəki hər bir ailəyə bir televizor hədiyyə edib. Qeyd edək ki, Adana, Mersin, Hatay
böyükşəhər bələdiyyə sədrlərinin də daxil olduğu 29 nəfərlik nümayəndə heyətinin görüşləri sabah davam
edəcək.
07 noyabr 2017
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Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin soydaşımız Fuad Əliyevə “Rusiya Federasiyasının
əməkdar həkimi” adının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb
Tümen Dövlət Tibb Universitetinin cərrahiyə kafedrasının müdiri Fuad Əliyev tibb sahəsindəki xüsusi
xidmətlərinə görə, bu mükafata layiq görülüb
Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putin soydaşımız Fuad Əliyevə “Rusiya Federasiyasının
əməkdar həkimi” adının verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Tümen Dövlət Tibb Universitetinin cərrahiyə
kafedrasının müdiri Fuad Əliyev tibb sahəsindəki xüsusi xidmətlərinə görə, bu mükafata layiq görülüb.
Fuad Əliyev 1965-ci ildə Gürcüstan Respublikasının Bolnisi rayonunun Darbaz kəndində doğulub. 1987ci ildə Tümen Dövlət Tibb İnstitutunu bitirdikdən sonra şəhər əhalisinə təcili yardımın göstərildiyi 1 nömrəli
klinik xəstəxanada çalışıb. O, ordinatordan ali kateqoriyalı cərrahadək, cərrahiyyə bölməsinin müdiri
vəzifəsinədək yol keçib, Tümen Dövlət Tibb Akademiyasının ümumi cərrahiyyə kafedrasının müdiri təyin
edilib.
Fuad Əliyev 5 monoqrafiyanın, 280 elmi məqalənin, 10 ixtiranın müəllifidir.
07 noyabr 2017
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Türkiyədə diplomatik dairələr üçün türk və ingilis dillərində nəşr olunan “Diplomatic Observer”
jurnalının 2017-ci il noyabr sayında Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
məqalə dərc edilib
Türkiyədə diplomatik dairələr üçün türk və ingilis dillərində nəşr olunan “Diplomatic Observer”
jurnalının 2017-ci il noyabr sayında Azərbaycan-Ermənistan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məqalə
dərc edilib. Yazının müəllifi Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin sədr müavini Əhməd Gəncəxan Babişdir.
Məqalədə Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hazırkı vəziyyəti təhlil edən müəllif Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin “Artıq diplomatik üstünlük bizim tərəfdədir” sözlərinə yer verərək Sarkisyan ilə
Cenevrə görüşündə Ermənistanın heç bir şərt irəli sürmədən 16 ay sonra danışıqlar masasına oturmasının çox
önəmli olduğunu qeyd edib.
Məqalədə, Minsk qrupunun yürütdüyü siyasət nəticəsində hələ də Azərbaycan ərazilərinin işğal altında
qaldığı, 1 milyon azərbaycanlının hələ də qaçqın həyatı yaşadığı halda Qarabağa ermənilərin yerləşdirilərək
demoqrafik vəziyyəti dəyişdirməyə cəhd göstərildiyi vurğulanır. Azərbaycan-Türkiyə münasibətlərindən bəhs
edən müəllif hər iki ölkə ictimaiyyətinin də bir-birini çox yaxşı anladığını bildirir. Yazıda Azərbaycanın
Çempionlar Liqasında mübarizə aparan “Qarabağ” komandasının azarkeşləri ilə bağlı Mevlut Tezel adlı türk
jurnalistin “Sabah” qəzetindəki yazısı da sərt tənqid olunub. Azərbaycanın həm diplomatik, həm də hərbi
sahədə siyasətini yürütdüyünü söyləyən A.G.Babiş Türkiyə Prezidenti Rəcəp Tayyip Erdoğanın BMT
Təhlükəsizlik Şurası ilə bağlı dediyi “Dünya beşdən böyükdər” sözlərini Minsk qrupuna şamil edərək
“Qarabağ Minsk qrupundan böyükdür” yazır: “Azərbaycan münaqişənin həllinə dair danışıqları, Ermənistan
isə təcavüzkar siyasətini davam etdirməkdədir”. Müəllif hesab edir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli passivliyi
göz önündə olan Minsk qrupuna həvalə edilməməli və ya Minsk qrupunun struktru dəyişdirilməlidir.
http://www.turksam.org/tr/makale-detay/1575-azerbaycan-in-karabag-politikasi-%EF%BF%BDhem-masadahem-sahada
10 noyabr 2017
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“Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyində Misirdə təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrlə görüş keçirilib
“Vətənpərvər”-Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyində Misirdə təhsil alan azərbaycanlı
tələbələrlə görüş keçirilib. Təşkilatın sədri, tədqiqatçı alim Seymur Nəsirov dərs ilinə yeni başlayan tələbələrin
problemləri ilə maraqlanıb və onlara tövsiyələrini verib. Təşkilat rəhbəri eyni zamanda gənclərin hava
limanında qarşılanması və müvəqqəti yaşayış yeri ilə təmin olunmasını təşkil edib, eləcə də sənədlərinin
tamamlanması işində yardım göstərib. Qeyd edək ki, altı nəfərdən ibarət azərbaycanlı tələbələr Bakıdakı Misir
Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən ərəb dilini təkmilləşdirmək məqsədilə Qahirəyə bir illik kurslara göndərilib.
Gənclərin ərəb dilinə diqqət ayırması Azərbaycanda turizmin inkişafı ilə əlaqədar ölkəyə gələn ərəb
turistlərinin sayının ildən-ilə artması ilə bağlıdır. Turistlərə yüksək səviyyədə xidmətin göstərilməsində onlarla
öz dilində ünsiyət qurmaq mühim rol oynayır.
Xatırladaq ki, bu, “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin gənclərlə ilk işi
deyil. Birliyin sədri Seymur Nəsirov mütəmadi olaraq Misirdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşür,
onlara öz dəstəyini göstərərək, problemlərinin həllində yardım göstərir.
10 noyabr 2017
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Fransada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini Adil Hüseynov
Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva və Nant Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin
sədri Zaur Rzayev ilə görüşüb
Fransada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbərinin müavini Adil Hüseynov
Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva və Nant Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin sədri
Zaur Rzayev ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan Evinin və Mədəniyyət Mərkəzinin fəaliyyəti geniş müzakirə
olunub, görülən işlər, planlaşdırılan layihələr və qarşılıqlı əməkdaşlığın genişləndirilməsinə dair fikir
mübadiləsi aparılıb. Müzakirələr zamanı əsas diqqət Fransada soydaşlarımızın təşkilatlanmasının daha da
gücləndirilməsi, müxtəlif şəhərlərdə yaşayan azərbaycanlıların əlaqələndirilməsinin artırılması məsələlərinə
ayrılıb. Bu istiqamətdə Paris Azərbaycan Evinin qarşısında duran əsas vəzifələr, eləcə də müəyyən layihələr
çərçivəsində Dövlət Komitəsi ilə əməkdaşlıq imkanları haqda danışılıb.
Qeyd edək ki, artıq 15 ildir fəaliyyət göstərən Paris Azərbaycan Evi müxtəlif qurum və təşkilatlarla
əməkdaşlıq çərçivəsində bir sıra layihələr həyata keçirərək Azərbaycan həqiqətlərini Fransada təbliğ edir.
Təşkilat eyni zamanda festivallarda, beynəlxalq tədbirlərdə ölkəmizi təmsil edir, onun zəngin mədəniyyətini,
tarixini, adət-ənənəsini fransız ictimayətinə tanıdır.
10 noyabr 2017
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“QALA” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti noyabrın 9-da açılış mərasimini və Azərbaycanın
Dövlət Bayrağı Gününü qeyd edib
“QALA” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti noyabrın 9-da açılış mərasimini və Azərbaycanın
Dövlət Bayrağı Gününü qeyd edib. Mərasimdə Azərbaycanın Yunanıstandakı Səfirliyinin müvəqqəti işlər
vəkili Eldar Əliyev, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İlham Məmmədov, Türkiyənin
Salonikdəki Baş konsulluğunun nümayəndələri, cəmiyyətin üzvləri, yunan icması, Salonik şəhərindəki digər
diaspor təşkilatlarının sədrləri, turizm firmalarının və dövlət qurumlarının nümayəndələri olmaqla 70
nəfərədək iştirak edib.
Tədbirdə cəmiyyətin sədri Rəşid Məmmədov qonaqları salamladıqdan sonra cəmiyyətin yaradılması,
gələcək fəaliyyəti və planları haqqında danışıb. Daha sonra açılış mərasimində çıxış edənlər təşkilatın
rəhbərliyinə uğurlar arzulayaraq, ölkəmizin zəngin və qədim mədəni irsinin, tarixinin, turizm potensialının və
Qarabağ həqiqətlərinin Yunanıstanda tanıdılması istiqamətində cəmiyyətin səmərəli fəaliyyət göstərəcəyinə
ümidvar olduqlarının deyiblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycan, rus, ingilis və yunan dillərində qala2017.com saytı da yaradılıb.
10 noyabr 2017
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Tallin şəhər məclisinin iclasında mərkəzçi Taavi Aas Estoniya paytaxtının yeni meri seçilib
Tallin şəhər məclisinin iclasında mərkəzçi Taavi Aas Estoniya paytaxtının yeni meri seçilib. İclasda
şəhərin yeddi vitse-meri də təsdiqlənib. Onların sırasında həmvətənimiz, “Estoniya Yaşılları” partiyasının
sədri Züleyxa İzmayılova da var.
Z.İzmayılova 1985-ci ildə Tallinndə dünyaya göz açıb. Anası eston, atası azərbaycanlıdır. O, atasının
vəfatınadək Azərbaycanda yaşayıb, sonra Estoniyaya qayıdıb. Z.İzmayılovanın iki övladı var. Həyat yoldaşı
Yoonas Laks yol tikintisi ilə məşğul olan TREV-2 firmasında iri layihələrin satış rəhbəridir.
AZƏRTAC, 10 noyabr 2017
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ABŞ-ın Nyu York şəhərində fəaliyyət gösətərən Azərbaycan Amerika Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü qeyd edilib
ABŞ-ın Nyu York şəhərində fəaliyyət gösətərən Azərbaycan Amerika Mədəniyyət Mərkəzinin
təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Dövlət Bayrağı Günü qeyd edilib. Bayram tədbirində Nyu Yorkdakı
Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının rəhbərləri iştirak edib. Mərkəzin sədri Zöhrə Şərifi qonaqları
salamlayaraq Dövlət Bayrağı Günü ilə bağlı onlara qısa məlumat verib. Daha sonra Azərbaycan Nyu York
Assosiasiyasının prezidenti Əli Nəsibov çıxış edərək, bu günkü Azərbaycan Bayrağının tarixi barədə danışıb,
orada əks olunan rənglərin, ay, ulduzun mənası haqqında qonaqları məlumatlandırıb. Tədbirdə çıxış edən Türk
Amerika Giresunlular Dərnəyinin rəhbəri İlhan Kadalak, Türk Haras Birliyinin sədri Aysel Demirkan və
başqaları Türkiyə-Azərbaycan qardaşlığından, bu münasibətlərin ABŞ-dakı azərbaycanlılarla türklər arasında
müşahidə edilməsindən məmnunluqlarını ifadə ediblər.
Tədbirin təşkilatçısı olan Azərbaycan Amerika Mədəniyyət Mərkəzində azərbaycanlı, türk, hətta
yəhudilərin təmsil olunmasının əhəmiyyəti xüsusi vurğulanıb. Türk dərnlək rəhbərləri qeyd ediblər ki,
Amerikada yaşayan türklər olaraq hər zaman Azərbaycan xalqının yanındadırlar və Azərbaycan bayrağının
daim dalğalanması üçün hər bir dəstəyi göstərməyə hazırdılar.
13 noyabr 2017
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Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Təranə Nəzərova Helsinkidə “Global Partner of
Structured Profitability” şirkətinin prezidenti Pekka Susi ilə görüş keçirib
Görüşdə Bakıda Fin biznesinin inkişaf modeli mövzusunda keçiriləcək seminarlar və yeni layihələr
müzakirə edilib
Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Təranə Nəzərova Helsinkidə “Global Partner of
Structured Profitability” şirkətinin prezidenti Pekka Susi ilə görüş keçirib. Görüşdə Bakıda Fin biznesinin
inkişaf modeli mövzusunda keçiriləcək seminarlar və yeni layihələr müzakirə edilib.
Diaspor rəhbəri P.Susiyə Azərbaycanın müstəqillik qazandıqdan sonra əldə etdiyi iqtisadi inkişafı barədə
məlumat verib. Son illər ölkəmizdə qeyri-neft sektoruna ayrılan diqqət bu sahədə əldə edilən uğurlara toxunan
T.Nəzərova Azərbaycanda investisiya imkanları barədə də danışıb.
Ölkəmizdə bir çox sahələrə maraq göstərən Finlandiya iqtisadçıları azərbaycanlı iş adamları, şirkət
rəhbərləri və əməkdaşları üçün iqtisadiyyatın bir sıra sahələrini əhatə edən seminarlar keçirmək niyyətində
olduqlarını bildiriblər. Daha sonra Azərbaycan və Finlandiya ictimaiyyəti arasında dostluq münasibətlərinin
möhkəmləndirilməsi və bu istiqamətində bir sıra layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi
aparılıb. Qeyd edək ki, Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Təranə Nəzərova Finlandiya və
Azərbaycan arasında mədəni, iqtisadi, ictimai əlaqələrin gücləndirilməsi ilə bağlı Finlandiya ictimaiyyətinin
təmsilşiləri ilə mütəmadi görüşlər keçirir.
14 noyabr 2017
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İsrailin Təl-Əviv şəhərindəki “Medial” nəşriyyatında “Ağrı” bədii-sənədli romanı
ingilis dilində çapdan çıxıb
İsrailin Təl-Əviv şəhərindəki “Medial” nəşriyyatında “Ağrı” bədii-sənədli romanı ingilis dilində çapdan
çıxıb. AZƏRTAC xəbər verir ki, əsərdə Azərbaycanın Xocalı şəhərində 1992-ci ildə Ermənistan silahlı
birləşmələri tərəfindən törədilmiş soyqırımı aktının dəhşətli nəticələrindən bəhs olunur. Qeyd edək ki, bir il
əvvəl “Ağrı” romanı İsraildə rus dilində nəşr olunub. Kitabın ilk nüsxəsi V Bakı Humanitar Forumu zamanı
“Cəmiyyət üçün beynəlxalq layihələr” qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri, beynəlxalq münasibətlər sahəsində
tanınmış ekspert Arye Qut tərəfindən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə təqdim edilib.
Romanın müəllifləri Əmir və Arye Qut müxtəlif konfessiyalara, müxtəlif millətlərə mənsub, fərqli mühit
və şəraitdə böyümüş, taleyin qismətindən Bakı şəhərində görüşən iki gəncin romantik sevgi tarixçəsini təsvir
edirlər. Bu görüş səmimi və təmiz sevgiyə çevrilir. “Lakin Romanın qəhrəmanı - İsraildə yaşayan Poldan fərqli
olaraq digər qəhrəman - Röya gənc olsa da, həyatda çox sarsıntılara sinə gərib. O, hələ uşaq ikən erməni faşist
və banditləri tərəfindən Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı törədilmiş amansız qırğının
dəhşətlərini yaşayıb. Bu qanlı faciədən iyirmi ildən çox keçməsinə baxmayaraq, həmin hadisələr möcüzə
sayəsində salamat qalmış Xocalı sakinlərindən hər birinin qəlbində sağalmaz izlər qoyub”, - deyə romanın
müəlliflərindən biri olan Arye Qut qeyd edir.
Romanın elmi redaktoru, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Məhsəti Əliyeva “Ön söz”də yazır ki, əsərin
qəhrəmanı Röya Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi zamanı 1992-ci ilin fevralında Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törədilmiş soyqırımı aktının canlı şahididir.
“Röyanın ailəsi öz doğma torpağında qaçqına çevriləndən sonra, Azərbaycanın zorla cəlb edildiyi
müharibənin bütün itki və dəhşətlərini yaşayıb. Röya böyüyəndən sonra həmin hadisələr zamanı itkin düşmüş
doğmalarını və yaxınlarını axtaran həmyerlilərinə kömək etməyi qərara alır. O bütün gücü ilə dünya
ictimaiyyətinə həmin hadisələr haqqında həqiqəti çatdırmaq üçün çalışır”, - deyə Məhsəti Əliyeva kitabın
müqəddiməsində yazır. “Ağrı” romanının əsas qəhrəmanlarından biri Röya deyir: “Sakit səma fonunda erməni
silahlı dəstələri tərəfindən soyuqqanlılıqla və amansızcasına məhv edilmiş uşaqların, qadınların və qocaların
simalarını heç vaxt unuda bilmərəm. Mən qəddar nifrət alovunu və insanlığa olan erməni nifrətini heç bir
zaman unutmayacağam. Məni həyat sevincindən həmişəlik məhrum etmiş qanlı qırğından sonra Xocalıdakı o
dəhşətli gecənin sükutunu heç vaxt unuda bilmərəm. Ruhumu öldürmüş bu hadisələri, Xocalı ilə bağlı
həyatımın bu dəhşətli və dözülməz anlarını heç vaxt unutmaram”. “Bu faciədə günahkar kimdir?
Azərbaycanın Xocalı şəhərinin dinc sakinlərinə qarşı qanlı qırğın törətmiş terrorçular nə üçün cəzasız qalıb?
Heç bir təqsiri olmayan dinc sakinlər nə üçün soyqırımına məruz qalıb? Bütün bu suallara birnəfəsə oxunan
romanda cavab tapmaq olar”, - deyə kitabın elmi redaktoru Məhsəti Əliyeva qeyd edir. Əmir və Arye Qut
“Ağrı” bədii-sənədli romanında həqiqət axtarışına çıxaraq Azərbaycanın Xocalı şəhərində törədilmiş dəhşətli
kütləvi qırğından müfəssəl söhbət açıb və onu təsvir ediblər. Müəlliflər bu qanlı qırğının canlı şahidləri olmuş
Xocalı sakinlərinin ifadələri əsasında müasir Ermənistanın terrorçu liderlərinin maskasını yırtırlar. İsrailli
müəlliflər Azərbaycan xalqının kədərini və faciəsini böyük ürəkağrısı ilə təsvir edirlər. Onlar ölüm və vahimə
toxumu səpən, Azərbaycan tarixinin maddi və mədəni irsini məhv etmiş, lakin Vətən oğullarını böyük
missiyaya – öz əzəli torpaqlarını qorumağa ruhlandıran saf və işıqlı duyğuları məhv edə bilməmiş erməni
terrorçuların mənfur niyyətlərindən dünyanı xəbərdar edirlər.
“Ağrı” romanını ingilis dilinə Kifayət Əhmədqızı tərcümə edib. Əsər Böyük Britaniyada redaktə edilib,
Azərbaycan Respublikasının Moldovadakı səfirliyi və Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin dəstəyi ilə çap
olunub.
AZƏRTAC, 14 noyabr 2017
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Noyabrın 20-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Avropa Azərbaycanlıları
Konqresi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Belçika Krallığının Brüssel
şəhərində "Separatizmin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda
beynəlxalq forum öz işinə başlayıb
Noyabrın 20-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Avropa Azərbaycanlıları Konqresi və
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Belçika Krallığının Brüssel şəhərində "Separatizmin
beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forum öz işinə başlayıb.
Forumun işində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Milli Məclisin deputatları, Avropa
Parlamentinin, habelə Avropa ölkələri parlamentlərinin üzvləri, həmçinin, separatizmdən əziyyət çəkən bir sıra
ölkələrin deputatları, siyasətçiləri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə üzv olan bir sıra ölkələrin sabiq
prezidentləri, ictimai-siyasi xadimləri, həmçinin, Avropadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri,
elm xadimləri və KİV nümayəndələrindən ibarət 200 nəfərə yaxın nümayəndə iştirak edir.
Forumun “Yeni dünya düzənində separatizm dalğası: Problemi necə həll etməli? Seperatizmə məruz
qalmış ölkələrin təcrübəsi” adlanan ilk panelində toplantı haqqında məlumat verən Beynəlxalq və Avropa
məsələləri üzrə İrlandiya İnstitutunun nümayəndəsi, Ukraynada rezident əlaqələndiricisi, səfir Fransis Martin
Odonel toplantının təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib. O, separatizmin müasir dünyanın ən aktual
problemlərindən biri olduğunu vurğulayaraq bir çox ölkələrin bu problemdən əziyyət çəkdiyini qeyd edib.
F.M.Odonel Azərbaycanın da separatizmdən əziyyət çəkən ölkələrdən biri olduğunu diqqətə çatdıraraq,
ölkəmizin bu mövzu ilə bağlı mövqeyini ifadə etmək üçün sözü Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənova verib.
Azərbaycan Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi forumun mövzusunun olduqca
aktual olduğunu vurğulayaraq, Avropa Birliyi, Şimali Afrika, Orta Şərq və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrini
birləşdirən Aralıq dənizi hövzəsində beynəlxalq terrorizm və etnik separatizm kimi təhlükəli meyillərin
doğurduğu böhrandan çıxış yollarının tapılmasının zəruriliyini diqqətə çatdırıb. “Müasir dövrdə dünyada etnik
separatizm meyillərinin güclənməsi regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına, bəşəriyyətin
sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşamasına mənfi təsir göstərən mühüm amillərdən biridir. Hazırda dünyada
220 milyon nəfərdən çox əhalini, 12,7 milyon kv.kilometr ərazini əhatə edən 50-dən çox separatizm ocağı
mövcuddur. Etnik separatizm nəticəsində yaranan münaqişələrin 20-sindən çoxu hərbi toqquşmalarla müşayiət
olunur” – deyə Ə.Həsənov bildirib.
Etnik separtizmin geniş bir coğrafiyada yayıldığını qeyd edən Ə.Həsənov BMT, ATƏT və Avropa
Şurası kimi nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların etnik separatizmə qarşı qətiyyətli mübarizə aparmasının vacib
olduğunu vurğulayıb. O, beynəlxalq münasibətlər sistemində hökm sürən “ikili standartlar” siyasətinin etnik
separatçılığa qarşı qətiyyətli və prinsipial mübarizə aparılmasına maneə yaratdığını deyib.
“Bu sahədə mövcud olan problemlərin çətinliyini Ermənistanın etnik təmizləmə və işğalçılıq siyastinə
məruz qalmış Azərbaycan daha yaxından anlayır. Hələ 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq cümhuriyyəti özünün
dövlət müstəqilliyini elan etdiyi dövrdə erməni separatizmi ilə üz-üzə qaldı. Keçmiş SSRİ dövründə
ermənilərin Azərbaycana qarşı separatçı hərəkətləri fəal fazadan nisbətən közərən münaqişə fazasına keçdi”,
deyə Ə.Həsənov vurğulayıb.
Azərbaycan Prezidentinin İctimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Ermənistan silahlı qüvvələrinin
həyata keçirdiyi Xocalı soyqırımı barədə danışaraq, Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğal edildiyinə
diqqəti çəkib. “Erməni separatçılarının Ermənistanın dəstəyi ilə Azərbaycanın ərazisində yaratdığı qondarma
“Dağlıq Qarabağ” rejimi beynəlxalq hüquq normalarının kobud şəkildə pozulması deməkdir. Təəssüf ki bu
məsələyə münasibətdə BMT başda olmaqla, beynəlxalq hüquq prinsipləri təmin etmək missiyası yerinə
yetirdiyini iddia edən təşkilatlar, eləcə də dünyanın aparıcı dövlətləri seyrçi mövqe tutmaqda davam edir.
Azərbaycan dünya birliyini Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin regionda törədə biləcəyi təhlükələr haqqında
xəbərdarlıq edərək, qəti şəkildə praktiki addımlar atmağa və Ermənistanı işğalçılıq siyasətindən çəkindirməyə
çağırır” deyə bildirən Ə.Həsənov təcavüzkarın qarşısı alınmazsa, beynəlxalq dairələrin dünyada sülhün və
sabitliyin bərqərar edilməsinə yönəlmiş səylərinin nəticəsiz qalacağını qeyd edib.
Azərbaycanın mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm önəm verdiyini vuğrulayan Ə.Həsənov bəşəriyyətin
mütərəqqi inkişafını bu amillərsiz təsəvvür etməyin çox çətin olduğunu deyib. O, Azərbaycanın “Avropa
qonşuluq siyasəti”, “Şərq tərəfdaşlığı” kimi proqramlar, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu
prosesində gördüyü işlərin Avropa İttifaqı tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb.
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi ölkəmizin iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal iqtisadi layihələrin
əhəmiyyətinə diqqəti çəkərək bir sıra regionlarda sülhyaratma proseslərinin fəal iştirakçısı olduğunu bildirib.
“Hazırda Aİ ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə danışıqlar prosesi davam edir.
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İnanıram ki sazişin imzalanması tərəflər arasında siyasi dialoq, insan hüquqları, ticarət, investisiya,
iqtisadi, qanunverici, mədəni və digər sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün əlverişli
imkanlar yaradacaqdır”, deyə bildirən Ə.Həsənov qeyd edib ki, Aİ-nin işğalçı dövlətə qarşı sərt mövqedən
çıxış etməsinin bu qurumla Azərbaycan arasında strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini möhkəmləndirən növbəti
mühüm faktorlardan biri ola bilər.
Forum işini davam etdirir.
20 noyabr 2017
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Bu gün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM) təşkilatçılığı ilə Bosniya və Herseqovinanın
paytaxtı Sarayevo şəhərində “Balkanların Avropa gələcəyi” movzusunda konfrans keçirilib
Bu gün Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin (NGBM) təşkilatçılığı ilə Bosniya və Herseqovinanın
paytaxtı Sarayevo şəhərində “Balkanların Avropa gələcəyi” movzusunda konfrans keçirilib. NGBM İdarə
Heyətinin üzvü, Bosniya və Herseqovinanın sabiq Baş naziri Zlatko Lagumdzijanın rəhbərliyi ilə təşkil olunan
toplantıda Balkan ölkələrinin, digər Avropa dövlətlərinin və Amerika Birləşmiş Ştatlarının tanınmış
siyasətçiləri, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların sabiq rəhbərləri iştirak edib.
Konfransı giriş sözü ilə açan Z.Lagumdzija NGBM-in fəaliyyəti barədə danışıb. O qeyd edib ki, Mərkəz
fəailiyyət göstərdiyi 5 il ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrindən onlarla nüfuzlu ictimai-siyasi xadimi öz
sıralarında birləşdirib, təşkilatın keçirdiyi forumlarda yüzlərlə sabiq prezident, baş nazir və nazirlər iştirak
edib. “Balkanların Avropa gələcəyi” movzusunda keçirilən bu günkü toplantının isə VI Qlobal Bakı
Forumuna hazırlıq məqsədi daşıdığını bildirən sabiq Baş nazir gələn il baş tutacaq Forumda bu mövzunun
geniş müzakirə ediləcəyini vurğulayib.
Sonra Bosniya və Herseqovinanın Prezidentliyinin üzvü Bakir İzzetbegovic çıxış edərək, belə toplantılara
və dialoqa çox böyük ehtiyac olduğu bir vaxtda Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə əməkldaşlığın
əhəmiyyətini xüsusi vurğulayıb.
Daha sonra konfransda Bosniya və Herseqovina Baş nazirinin müavini Mirko Sarovic, Sarayevo
şəhərinin meri Abdulah Skaka, Serbiyanin xarici işlər naziri İvica Dacic, Monteneqronun xarici işlər naziri
Srdjan Darmanovic, Makedoniyanin keçmiş dövlət və hökumət başçısı olmuş Branko Crvenkovski və
başqaları çıxış edib. Konfransda Bakanların Avropaya inteqrasiyası ilə bağlı mövcud problemlər və onların
həll yolları, Avropa İttifaqının gələcəyi, üzv ölkələr, o cümlədən Balkanlar üçün təhlükəsizliyin təminatı,
sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, əməkdaşlığın gücləndirilməsi və digər mövzularda müzakirələr aparılıb.
Konfransda Çex Respublikasının sabiq Baş naziri Jan Fischer, Dunya Bankının sabiq vitse-prezidenti və
İsveçrənin keçmiş xarici işlər naziri Mats Karlson, ABŞ Xarici Əlaqələr Milli Komissiyasının rəhbəri, ABŞ-ın
BMT-dəki sabiq səfiri Rosemary Di Carlo və digər ictimai-siyasi xadimlər iştirak edir.
20 noyabr 2017
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"Separatizmin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forumun
ikinci panel iclası “Avropada separatizm: səbəblər, nəticələr. Avropanın iqtisadi və siyasi gələcəyinə
yaranan təhlükələr” mövzusuna həsr olunub
Belçika Krallığının Brüssel şəhərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Avropa
Azərbaycanlıları Konqresi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən
"Separatizmin beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forumun ikinci
panel iclası “Avropada separatizm: səbəblər, nəticələr. Avropanın iqtisadi və siyasi gələcəyinə yaranan
təhlükələr” mövzusuna həsr olunub.
İsrail Dövlətinin fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, İsrail Knessetinin 17-ci çağırış deputatı, İsrailin 9-cu
telekanalında veriliş aparıcısı, “Azİz” Azərbaycan-İsrail Beynəlxalq Assosiasiyasının təsisçisi və prezidenti,
siyasi şərhçi İosif Şaqalın moderatorluğu ilə keçirilən ikinci panel iclasda Azərbaycan Respublikasının Belçika
Krallığı və Lüksemburq Böyük Hersoqluğundakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, Avropa İttifaqı yanında
nümayəndəliyin rəhbəri Fuad İsgəndərov çıxış edib. Səfir Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında Sazişin
imzalanmasının həlledici mərhələyə qədəm qoyduğunu bildirib. O qeyd edib ki, Avropa İttifaqının
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsinə münasibətinin yaxın vaxtlarda dəyişəcəyinin şahidi olacağıq. “Əgər
bir neçə il əvvəl Brüsseldə Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə müəyyən qədər səhlənkar və soyuq münasibət
göstərilirdisə, indi artıq çox şey dəyişib. Avropa İttifaqı indi birmənalı şəkildə başa düşür ki, separatizm onun
özünə zərbə vura bilər və Kataloniya bunun bariz nümunəsidir.”-deyə səfir çıxışında bildirib.
Azərbaycanın Almaniyanın Ştutqart şəhərindəki fəxri konsulu Otto Hauzer vurğulayıb ki, demək olar
bütün separatçı ocaqlar qeyri-legitim zor tətbiqinə və mərkəzdənqaçma qüvvələrinin birtərəfli olmasına
söykənir. O bildirib: “Paradoks bundan ibarətdir ki, Kataloniya silahsız, dinc separatizmin yeganə
nümunəsidir, amma Avropa İttifaqı nədənsə yalnız onu böyük səylə rədd edib. Çünki Kataloniya artıq Avropa
İttifaqının özüdür, onun evinin içidir”. Otto Hauzer hesab edir ki, vətənpərvərlik yaxşı haldır, amma
separatizm vətənpərvərliyin heç də yaxşı forması deyildir. Məruzəçi qeyd edib ki, Azərbaycan Avropa üçün
əhəmiyyətlidir, Avropa öz tərəfdaşını başa düşməli və İspaniya kimi onu da dəstəkləməlidir. Münaqişənin
həllinin özəyini qaçqınların və məcburi köçkünlərin öz doğma yurdlarına qayıtması təşkil edir. İnsan haqları,
insanın Vətən haqqı da elə budur.
Bolqarıstan parlamentinin deputatı, Bolqarıstan-Böyük Britaniya parlamentlərarası dostluq qrupunun
rəhbəri Stanislav Anastasov son illər ölkəsində bolqar müsəlmanların təqib edilməsi barədə söz açaraq etiraf
edib ki, Bolqarıstan da vətəndaş müharibəsi ərəfəsində olub, amma buna yol verilməyib. Bunu Yuqoslaviya
barəsində demək olmaz. “Aİ-nin vəzifəsi təkcə parçalanmanın və separatizmin qarşısını almaq deyil, həm də
xalqları birləşdirməkdir. Separatizmin sonu yoxdur”, - deyə Stanislav Anastasov vurğulayıb. O bildirib ki,
Azərbaycanın işğal edilmiş ərazilərinə icazəsiz getmiş bolqarıstanlı siyasətçi Semyonov da millətçi partiyanın
üzvüdür və bu da təəccüblü deyil.
Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin prezidenti Sahil Qasımov Ümumrusiya Azərbaycanlıları
Konqresinin bağlanması, ATƏT-in Minsk qrupunun passiv mövqedə durması ilə bağlı təəssüfləndiyini
bildirib. Siyasi şərhçi Azər Həsrət diqqət çəkmək istədiyi əsas məsələnin erməni separatizmi olduğunu
vurğulayaraq qeyd edib: “Bu, sadəcə olaraq, ermənilərlə azərbaycanlıların, Ermənistanla Azərbaycanın
arasındakı problem deyil. Erməni separatizmi bütövlükdə region üçün problemdir. Çünki ermənilər sadəcə
Azərbaycana yox, Türkiyəyə, Gürcüstana, hətta Rusiyaya qarşı bölücülük təşəbbüsü ilə çıxış edir, torpaq
iddiası aparır. Biz unutmamalıyıq ki, Abxaziya münaqişəsində Gürcüstana qarşı vuruşanların böyük bir qismi
də ermənilər idi. Erməni separatizmi bütövlükdə bizim region üçün ciddi təhlükə təşkil edir”. Sonra
Ukraynanın siyasi xadimi, Ukrayna-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Oleq Medunitsya,
Avropa Parlamentinin deputatı Ramon Manesku, Lüksemburq parlamentinin sabiq deputatı, Lüksemburqun
Hüquqşünaslar Mərkəzinin rəhbəri Jak Ayves Henks, Rumıniyanın Münaqişələrin Qarşısının Alınması və
Erkən Xəbərdarlıq Mərkəzinin rəhbəri Yulian Çifu, İsrailin Netanya Akademik Kollecinin Strateji Dialoq
Mərkəzinin rəhbəri, istefada olan briqada generalı, keçmiş nəqliyyat və səhiyyə naziri Efraim Sneh,
Yunanıstan parlamentinin sabiq deputatı, keçmiş daxili işlər naziri və turizm naziri Yoannis Kefalogiannis,
Türkiyənin Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri, Monteneqronun fəxri baş konsulu,
Avrasiya İqtisadi Sammitinin təsisçisi Akkan Suver panel iclasında çıxış ediblər. Çıxış edənlər separatizm
problemlərinin ölkələr və xalqlar arasında münaqişəni necə gücləndirdiyi barədə fikirlərini söyləyib,
problemlərdən çıxış yolları haqqında tezislərini səsləndiriblər. Forum çərçivəsində erməni separatizmindən
bəhs edən videofilm təqdim olunub. Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki
nümayəndəliyinin rəhbəri, beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert Arye Qut Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
sülh danışıqlarında Ermənistanın nümayiş etdirdiyi destruktiv mövqedən danışaraq bildirib: “Mən düşünürəm
ki, bu, çox gözəl platformadır.
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Həm ekspertlərin burada separatizmlə bağlı çıxışları olacaq, eyni zamanda, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı siyasəti, bu problemlə əlaqədar danışıqlar prosesi müzakirə olunacaq. Onu da deyim ki,
bu tədbir həm Azərbaycan, həm də dünya üçün çox önəmlidir”. Ukraynalı deputat Oleq Medunitsiya
separatizmi bir çox hallarda “saxta təzahür” kimi qiymətləndirib. O qeyd edib ki, öz imperiya statusunu
saxlamaq istəyən ölkələr bundan istifadə edirlər. Onlar daim öz qonşuları arasında separatizmi qızışdırırlar.
“Əgər biz xəritəyə diqqət etsək, oradakı qanlı, separatist münaqişələrin daha çox keçmiş sovet ölkələri
ərazilərində olduğunu görə bilərik.”-deyə deputat çıxışında vurğulayıb. İsrailin Netanya Akademik Kollecinin
Strateji Dialoq Mərkəzinin rəhbəri, istefada olan briqada generalı, keçmiş nəqliyyat və səhiyyə naziri Efraim
Sneh isə çıxışında Ermənistanın əleyhinə sərt danışıb. O, separatizmin dünyada kök salmasında beynəlxalq
gücləri təqsirləndirib. İkili standartlardan danışan S.Efraim Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə qeyd edib:
“Azərbaycanın ərazi bütövlüyü müqəddəsdir, beynəlxalq birlik hər kəsə şamil etdiyi prinsipləri Ermənistana
etmir. Bunun səbəbi nədir?” “Dünyada Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı ikili standart var. Dövlətlərin ərazi
bütövlüyünün pozulmasına göstərilən münasibət Azərbaycana gəldikdə dəyişir. Onlar bunu xalqların öz
müqəddəratını təyinetmə hüququ adlandırırlar. Məgər hərbi təcavüzlə öz müqəddəratını təyinetmə
mümkündürmü? Bu, absurddur. Ermənistana isti münasibət təkcə ikili standart yox, həm də riyakarlıqdır. 25
ildir insanlar əziyyət çəkirlər, onlar öz evlərinə qayıtmalıdırlar. Mən anlaya bilmirəm: Azərbaycanın qazı və
nefti yaxşıdır, özü isə pis? Aydın görünür ki, bu durum bəzilərinə sərf edir və onlar münaqişənin həllini
bilərəkdən uzadırlar.” –deyə E.Sneh çıxışında bildirib. “Qarabağ problemi ədalətli həll olunmalıdır ki, növbəti
münaqişələrin qarşısı alınsın”, - deyən general vurğulayıb: “Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sülh
danışıqlarına önəm verməsindən sui-istifadə olunmamalıdır”. Növbəti fasilədən sonra Akkan Suverin
moderatorluğu ilə “Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və müasir dövrdə Avropadakı separatizm hərəkatının
müqayisəli təhlili” mövzusunda üçüncü panel iclası keçirilib.
Bu paneldə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin
sədr müavini, gənclər və idman komitəsinin üzvü Rövşən Rzayev Forum iştirakçılarına məlumat verib ki,
Dağlıq Qarabağın Ermənistan tərəfindən işğalı problemi onun üçün həm də şəxsi faciədir, çünki o, özü bu
regiondandır və Dağlıq Qarabağ regionunda Azərbaycan icmasını təmsil edir. O qeyd edib ki, vaxtilə
beynəlxalq birlik Dağlıq Qarabağın işğalına barmaqarası baxmasaydı, bu gün ola bilsin ki, nə Ukraynanın
şərqində müharibə olardı və nə də Kataloniya separatizmi. Deputat, həmçinin Kataloniya və Qarabağ
münaqişələrinin eyniləşdirilməsi ilə razılaşmadığını bildirərək deyib: “Kataloniyada üçüncü tərəfin həyata
keçirdiyi etnik təmizləmə, soyqırımı, güc və silah tətbiqi olmayıb. Azərbaycanın beynəlxalq birliyə inamı
sarsılıb. Bu inam yalnız o zaman bərpa olacaq ki, beynəlxalq birlik Azərbaycanın ədalətli mövqeyini müdafiə
edəcək, beynəlxalq qurumlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qəbul etdikləri qətnamələrin yerinə
yetirilməsini təmin edəcəklər. Deputat həmçinin bu yaxınlarda Tbilisidə başlanmış “Sülh platforması”nın
işindən də tədbir iştirakçılarına məlumat verib.
Alman-Azərbaycan Forumunun həmsədri, Almaniya Federativ Respublikasının Bundestaqının sabiq
deputatı Helqa Daub bildirib ki, Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsi işğal olunub. Bu, işğalın klassik
formasıdır və burada “xalqların öz müqəddəratını təyin etməsi”ndən danışmaq yersizdir. “Xocalı soyqırımı
barədə Almaniyada az bilirlər. Lakin bu yaxınlarda Bundestaqda Ermənistanın hərbi cinayətini xatırladan
sənəd qəbul edilib”, - deyə Helqa Daub məlumat verib. O, Azərbaycan xalqına bütün Dağlıq Qarabağ
ərazisində və ona bitişik 7 ətraf rayonda öz Konstitusiyasını tezliklə bərpa etməsini arzulayıb.
Moldovanın sabiq ombudsmanı və parlament vəkili Aureliya Qriqoriu Dağlıq Qarabağa münasibətdə
“münaqişə” terminini təkzib edib. O deyib: “Bu işğal, təcavüz nəticəsində etnik təmizləmədir. Ermənistanın
indiki rəhbərləri Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımında iştirak ediblər. Avropa İttifaqı isə münaqişənin
həllini ATƏT-in fəaliyyətsiz Minsk qrupunun öhdəsinə buraxaraq dəvəquşu mövqeyi nümayiş etdirir”.
Jurnalist Maksim Şevçenko da Qarabağa münasibətdə “separatizm” termininin işlədilməsi ilə razılaşmayıb. O
deyib: “Bu, müharibədir, separatizm deyil”. Maksim Şevçenko hesab edir ki, azərbaycanlılar Qarabağa
qayıtmadan münaqişəni həll etmək mümkün deyil. Tarix elmləri doktoru, Suxumi Dövlət Universitetinin
professoru Quram Marxuliya separatizmi ermənilərin xisləti adlandırıb. O bildirib ki, ermənilər harada peyda
olublarsa orada dövlət yaratmağa çalışıblar. 1985-ci ildə Afinada Daşnaksütyun partiyasının qurultayında
Ermənistanın ərazisinin Gürcüstanın, yaxud Azərbaycanın torpaqları hesabına genişləndirilməsi məsələsi
müzakirə olunub və bu işə yalnız bir səs üstünlüyü ilə Qarabağdan başlamaq qərara alınıb. “Bu, gürcüləri
ayıltdı, əks halda, biz gürcülər də indiyədək yatardıq. Bu mənada Gürcüstan və Azərbaycan təbii
müttəfiqlərdir”, - deyə Quram Marxuliya çıxışını “Ermənistan tarixin səhvidir və bunu düzəltmək lazımdır”
sözləri ilə yekunlaşdırıb. Kişineu Effektiv Siyasət İnstitutunun direktor müavini, ava.md informasiya
portalının siyasi analitiki, tarix elmləri doktoru Ruslan Şevçenko Qarabağla Dnestryanı arasında müqayisə
aparıb və qeyd edib ki, hər iki halda vaxtilə bu regionlarda immiqrantlar yerləşdiriliblər, sonra özlərini bu
yerlərin “sahibi” hiss ediblər və “öz müqəddəratını təyinetmə” barədə danışmağa başlayıblar.
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Tarixçi, politoloq, qafqazşünas, pedaqoq, publisist, erməni terrorizmi barədə çoxsaylı elmi tədqiqatların
müəllifi Oleq Kuznetsov həmkarı Maksim Şevçenkonun fikirləri ilə razı olduğunu bildirərək qeyd edib ki,
Azərbaycana qarşı bir çox hallarda ədalətsizliyə yol verilir. O, 1992-ci ildə “Azadlığa dəstək” Aktına qəbul
edilən 907-ci düzəlişin buna bariz nümunə olduğunu xatırladıb. Bohum Universitetinin professoru HansYoaxim Heintze vurğulayıb ki, öz müqəddəratını təyinetmə hüququ Dağlıq Qarabağ ermənilərinə aid edilə
bilməz, çünki onlar “millət” və ya ayrıca “etnos” deyil. “Mən amerikalı siyasətçilərdən Qarabağ ermənilərinin
öz müqəddəratını təyinetmə hüququ barədə hansı hüquqi əsasda danışdıqlarını soruşduqda, onlar etiraf etdilər
ki, erməni lobbisi və şantajının təsiri altındadırlar”.-deyə professor çıxışında qeyd edib. O həmçinin bildirib ki,
Dağlıq Qarabağ erməniləri milli azlıqdır və beynəlxalq hüquqa görə onlara müstəqillik düşmür.
Digər almaniyalı professor, Qarabağ haqqında bir çox kitabların müəllifi Yohannes Rau qeyd edib ki,
ermənilər artıq bir dəfə öz müqəddəratlarını təyinetmə hüququnu reallaşdırıblar. Bu gün ABŞ-da ermənilər
Dağlıq Qarabağdakından çoxdur. Məntiqlə, onlar orada da dövlət yaratmalıdırlar. Gücün cavab gücü
doğurduğunu və bunun çox təhlükəli olduğunu vurğulayan alim qeyd edib: “Ermənistan Azərbaycanın işğal
edilmiş Dağlıq Qarabağ ərazisindən və digər bölgələrindən çıxmalıdır, ümumi amnistiya verilməli, əsirlər
dəyişdirilməlidir, onda Azərbaycan Qarabağa muxtariyyət verə bilər. İstənilən halda beynəlxalq hüquq
Azərbaycan tərəfindədir”.
İraq parlamentinin deputatları Arşed Raşad Fatallah, politoloq, Rusiya Elmlər Akademiyasının
İqtisadiyyat İnstitutunun əməkdaşı Aleksandr Karavayev və başqaları çıxış edərək mövzu ilə bağlı fikirlərini
və təkliflərini bildiriblər. Ekspertlərin və politoloqların çıxışları auditoriyadan suallar və debatlarda fəal
iştirakla müşayiət edilib. Foruma yekun vuran Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər
üzrə köməkçisi Əli Həsənov məruzəçilərə və tədbirin iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib. Çıxışlar
dinlənildikdən sonra erməni separatizmindən bəhs edən İsrailin “İland TV” telekanalının redaktoru David
Kohnun müəllifi olduğu “Qarabağ tələsi” kitabı, Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin İsraildəki
nümayəndəliyinin rəhbəri, beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert Arye Qutun 1992-ci ildə erməni silahlı
dəstələri tərəfindən Xocalıda törədilmiş soyqırımı aktı ilə bağlı dəhşətli hadisələrdən bəhs edən “Ağrı” kitabı
və tarixçi-medievist, qafqazşünas Oleq Kuznetsovun “XX əsrdə transmilli erməni terrorunun tarixi” kitabının
təqdimatı keçirilib. Qeyd edək ki, Forumun işində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İctimai-siyasi
məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Milli
Məclisin deputatları, Avropa Parlamentinin, habelə Avropa ölkələri parlamentlərinin üzvləri, həmçinin
separatizmdən əziyyət çəkən bir sıra ölkələrin deputatları, siyasətçiləri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinə üzv olan bir sıra ölkələrin sabiq prezidentləri, ictimai-siyasi xadimlər, Avropadakı Azərbaycan
diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, elm xadimləri və KİV əməkdaşlarından ibarət 200 nəfərə yaxın nümayəndə
iştirak edib.
21 noyabr 2017
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Bu gün Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində “Avro–Aralıq dənizi tərəfdaşlığının humanitar
problemlərinin həlli” mövzusunda XIII Ali səviyyəli toplantı işə başlayıb
Bu gün Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində “Avro–Aralıq dənizi tərəfdaşlığının humanitar
problemlərinin həlli” mövzusunda XIII Ali səviyyəli toplantı işə başlayıb. Nizami Gəncəvi Beynəlxalq
Mərkəzinin (NGBM) “Marianna V.Vardinoyannis” Fondu ilə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən beynəlxalq
tədbir VI Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi daşıyır.
Toplantıda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov,
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Avropa İttifaqı və Aralıq dənizi hövzəsi
ölkələrinin nüfuzlu dövlət və siyasi xadimləri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin İdarə Heyətinin
üzvləri-Latviyanın sabiq prezidentləri Vayra Vike-Freyberqa, Valdis Zatlers, Serbiyanın sabiq Prezidenti Boris
Tadiç, Xorvatiyanın sabiq Prezidenti İvo Yosipoviç, Bolqarıstanın sabiq Prezidenti Petar Stoyanov, UNESCOnun xoşməramlı səfiri Marianna Vardinoyannis, ictimai-siyasi xadimlər, Avropadakı Azərbaycan diaspor
təşkilatlarının rəhbərləri, elm xadimləri və KİV əməkdaşlarından ibarət 200 nəfərə yaxın nümayəndə iştirak
edir.
Tədbirdə Aralıq dənizi hövzəsindəki humanitar böhranların qarşısının alınması üçün ideya və
təşəbbüsləri bölüşmək, miqrasiya, inteqrasiya, milli kimlik və multikulturalizm, xüsusilə də separatizm və öz
müqəddəratını təyin etmək məsələləri müzakirə edilir. Toplantıda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış edib.
Beynəlxalq tədbirin iştirakçılarını salamlayan Əli Həsənov Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin və
Mariana Vardinoyannis Fondunun tərəfdaşlığının ölkələrimiz arasındakı əlaqələrin və bütün regionun
güclənməsində mühüm rol oynadığını vurğulayaraq deyib ki, Yüksək Səviyyəli Afina Toplantısı müasir
dünyanı narahat edən çox aktual mövzuya həsr olunub və Azərbaycan hökuməti adından bir sıra fikirlərimizi
diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. “Avropa İttifaqı, Şimali Afrika, Orta Şərq və Cənub-Şərqi Avropa ölkələrini
birləşdirən Aralıq dənizi hövzəsində beynəlxalq terrorizmin və etnik separatizm kimi təhlükəli meyillərin
doğurduğu böhranın həlli yollarının axtarılması ilə bağlı müzakirələrin aparılması mühüm əhəmiyyət daşıyır.
Qaçqın və miqrant problemlərinin, insan alveri və qaçaqmalçılığın, siyasi və iqtisadi sabitliyə, nəqliyyat-enerji
təhlükəsizliyinə qarşı yönəlmiş təhdidlərin aradan qaldırımasındakı çətinliklər hamımızı narahat edir.
Müşahidələr göstərir ki, bu təhdidlərin içərisində etnik separatizm və onun mənfi təzahürləri xüsusi yer tutur”.
Prezidentin köməkçisi vurğulayıb ki, müasir dövrdə dünyada etnik separatizm meyillərinin güclənməsi
regional və beynəlxalq təhlükəsizliyin təmin olunmasına, bəşəriyyətin sülh və əmin-amanlıq şəraitində
yaşamasına mənfi təsir göstərən mühüm amillərdən biridir.
Azərbaycanın 1993-cü ildən etibarən Avropa İttifaqı (Aİ) ilə münasibətlərdə maraqlı olduğunu və bu
qurumla müxtəlif sahələrdə əlaqələr qurmağa başladığını vurğulayan Əli Həsənov “Qonşuluq siyasəti” və
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramları çərçivəsində, o cümlədən vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesində
Azərbaycanın gördüyü işlərin Aİ tərəfindən yüksək qiymətləndirildiyini diqqətə çatdırıb.
O qeyd edib ki, Cənubi Qafqaz və Xəzər-Qara dəniz hövzəsinin regional təhlükəsizliyi ilə bağlı
Azərbaycanla Aİ-nin geosiyasi maraqları üst-üstə düşür və bu qurumu təmsil edən böyük transmilli
korporasiyalar bölgədə həyata keçirilən transmilli layihələrdə yaxından iştirak edirlər. Azərbaycan
Prezidentinin köməkçisi Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum neft və qaz kəmərləri, o cümlədən BakıTbilisi-Qars dəmir yolu kimi transmilli enerji-nəqliyyat layihələrinin həyata keçirilməsi Azərbaycanla Aİ
arasındakı strateji tərəfdaşlığın sayəsində mümkün olduğunu bildirib.
Azərbaycanın Xəzər hövzəsinin enerji resurslarının birgə istismarı və alternativ transmilli layihələr
vasitəsilə Avropa bazarlarına ixracı sahəsində apardığı siyasət, Şərq-Qərb və Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizləri
çərçivəsində çoxsaylı tranzit sistemlərin müasir tələblərə uyğun yenidən qurulması Aİ tərəfindən dəstəklənır.
Aİ-nin dəstəyi ilə həayata keçirilən Trans-Anadolu qaz kəməri (TANAP) və Trans-Adriatik qaz boru kəməri
(TAP) kimi layihələrinin əhəmiyyətini vurğulayan Əli Həsənov Azərbaycan yalnız Avropa İttifaqının enerji
təminatı və təhlükəsizliyi baxımından, habelə “Qonşuluq siyasəti”nin əsas tərəfdaşlarından biri kimi deyil,
həmçinin dünyanın müxtəlif bölgələrində-Əfqanıstanda, İraqda, Balkanlarda və s. həyata keçirdiyi
sülhyaratma proseslərində birbaşa iştirakı, NATO-nun qeyri-hərbi ehtiyatlarla təchizatı, təhlükəsiz hava
dəhlizinin təqdim olunması istiqamətində fəaliyyəti ilə Qərbin etibarlı tərəfdaşı hesab olunur.
Əli Həsənov hazırda Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni saziş üzrə danışıqlar prosesinin davam
etdiyini deyib: “İnanıram ki, bu sənədin imzalanması tərəflər arasında siyasi dialoq, insan hüquqları, ticarət,
investisiya, iqtisadi, qanunverici, mədəni və digər sahələrdə genişmiqyaslı əməkdaşlığın möhkəmlənməsi üçün
əlverişli imkanlar yaradacaq”.
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Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi hələ də həllini tapmamış problemlərin
Azərbaycanın Avropa İttifaqı ilə yüksək səviyyədə tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişaf etməsinə əngəl
törətdiyini vurğulayan Əli Həsənov qeyd edib ki, münaqişə ilə bağlı BMT-nin, o cümlədən Aİ-nin müvafiq
qətnamələrinin tələblərinə baxmayaq, Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasətini davam etdirir: “Biz
bu qənaətdəyik ki, Aİ-nin işğalçı dövlətə qarşı sərt mövqedən çıxış etməsi bu qurumla Azərbaycan arasındakı
strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini möhkəmləndirən növbəti mühüm amillərdən biri ola bilər”. Çıxışının sonunda
Əli Həsənov Yüksək Səviyyəli Toplantının işinə bir daha uğurlar arzulayıb. Marianna V.Vardinoyannis
qonaqları salamlayaraq bildirib ki, Yunanıstanda ikinci dəfədir ali səviyyəli toplantı keçirilir və bu tədbirlərdə
ali səviyyəli qonaqlar, siyasətçilər, ictimai-siyasi xadimlər iştirak edib. Sonra o, “Marianna V.Vardinoyannis”
Fondu haqqında məlumat verərək fondun Avro-Aralıq dənizi tərəfdaşlığına daxil olan ölkələrdəki qanunsuz
miqrant axını, iqlim dəyişikliyi və digər problemlərin həllinə töhfələr verdiyini xatırladıb. M. V.Vardinoyannis
fondun müasir dünyada ağır şəraitdə yaşayan miqrant qadınlara, uşaqlara, qaçqınların inteqrasiyasına, onların
təhsil, səhiyyə problemlərinin həllinə , insan hüquqlarına, inkluzivliyə, sivilizasiyalarda sülhün təmin
olunmasına göstərdiyi köməyi diqqətə çatdırıb. Latviyanın sabiq prezidenti, NGBM--nin həmsdəri Vayra Vike
Frayberqa mərkəzi ofisi Bakıda yerləşən NGBM-nin adından qonaqları salamlayıb və bildirib ki, bu toplantı
da Mərkəzin keçirdiyi önəmli tədbirlər sırasındadır. Avro-Aralıq dənizi tərəfaşlığı ölkələrinin tarix boyu
böyük hadisələrə məruz qaldığını deyib. Bildirib ki, İkinci Dünya Müharibəsinindən sonra yaradılan BMT-nin
insanların qorunmasında rolu olsa da təəssüf ki, bu, sülh yaratmaq üçün kifayət deyil, Suriyadakı insanlar
münaqişələrdən əziyyət çəkir: “Yarım əsrdir ki, dövlətlər öz hökumətlərinə güvənmirlər. Qaçqın böhranı
kommunizm dövründə də olmuşdu, bu gün də Yunanıstan da daxil olmaqla bir çox ölkələrdə baş verir. Sadə
insanlar əziyyət çəkir, evlərini itirir, aclığa, xəstəliyə məruz qalırlar”. Tədbirdə çıxış edən Yunanıstanın birinci
xanımı Sissi Pavlopoulou “Marianna V.Vardinoyannis” Fondunun xidmətlərindən danışıb. O, Avro-Aralıq
dənizi ölkələrinin hazırki problemlərin həllinə göstərdiyi töhfələrə görə fonda təşəkkür edib.
Yunanıstanın xarici işlər nazirinin səlahiyyətlərini icra edən George Katrouqalos bu cür ali səviyyəli
toplantının keçirilməsinin böyük təşəbbüs olduğunu deyib: “Şiddətli münaqişələrin, Liviya, Suriya
problemlərinin həllini dialoqlarla, əməkdaşlıqla həll emtəliyik. Biz Afrika və Asiya ölkələrinin iqtisadiyyatına
kömək etməliyik, bunun üçün əməkdaşlığı gücləndirməliyik”.
Professor Dmitris Pantemalis isə tədbirin keçirildiyi muzeyin bir vaxtlar insanların xoşbəxtliyinə və
bədbəxltiyinə səbəb olan güc oyunlarına şahidlik etdiyini yada salaraq deyib ki, tədbirin burada keçirilməsi
bizim sivilizasiyalarda insanların, gənclərin sağ qalması üçün kömək etməli olduğumuza dair bir mesajdır.
Daha sonra Bosniya və Herseqovinanın Rəyasət Heyətinin sədri Mladen İvaniç çıxış edib. Real
tərəfdaşlığın vacibliyini diqqətə çatdıran M.İvanıç Aİ üçün ən böyük problemin təhükəsizlik, iqtisadi böhran,
miqrant böhranı olduğunu bildirib. O, iqtisadi inkişafın, Ərəb böhranının həllinin, davamlı sabitliyin, insan
hüquqlarının, demokratiyanın həlli üçün real tərəfdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq bildirib ki, biz bunun üçün
müzakirələrə açıq olmalıyıq.
Ali səviyyəli Afina toplantısı işini davam etdirir.
24 noyabr 2017
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Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının dəstəyi ilə Parisdə milli muğam ifaçılığımızda özünəməxsus
üsluba malik olan Qoçaq Əsgərov və məhşur fransız caz ifaçısı Pyer de Traqomenin rəhbərliyi ilə
Muğam-Soul konserti keçirilib
Mügənniləri səhnədə istedadlı musiqiçilərimiz Elnur Mikayilov (kamança), Kamran Kərimov (nağara) və
Vasif Hüseynzadə (piano) müşayiət ediblər
Noyabrın 26-da Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının dəstəyi ilə Parisdə milli muğam ifaçılığımızda
özünəməxsus üsluba malik olan Qoçaq Əsgərov və məhşur fransız caz ifaçısı Pyer de Traqomenin rəhbərliyi
ilə Muğam-Soul konserti keçirilib. Mügənniləri səhnədə istedadlı musiqiçilərimiz Elnur Mikayilov (kamança),
Kamran Kərimov (nağara) və Vasif Hüseynzadə (piano) müşayiət ediblər.
Konsert gecəsini Azərbaycanın Dostları Asosiasiyasının baş katibi Mirvari Fətəliyeva açaraq
Azərbaycanın mənəvi sərvəti sayılan və UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irsinin Reprezentativ Siyahısına
daxil edilən Muğam haqqında söhbət açıb. O çıxışında deyib ki, Muğam Azərbaycan xalqının dünyadakı səsi
kimi milyonlara yalnız zövq verici musiqi bəxş etmir, həm də milli kimliyimizi və ölkəmizin gerçəklərini
olduğu kimi bütün dinləyicilərə çatdırmağa kömək edir. Daha sonra, Azərbaycanın tanımmış musiqişünası
Sənubər Bağırova muğam haqqında geniş məlumat verərək fransız caz ustasının muğam sənətinə olan
marağından, layihənin yaranma tarixindən söz açıb. O qeyd edib ki, milli sərvətimiz olan muğam füsunkar
xususiyyəti ilə həmişə şərq musiqisinin mistikasına vurğun musiqisevərləri özünə cəlb edir. Dünyanın hər bir
yerində musiqi həvəskarları bu əsrarəngiz və fəlsəfi musiqini sevir və araşdırırlar.
Konsert qrupun 17 noyabr tarixində Felmay italyan disk evinin imzası ilə” Mugham Souls - Gochag
Askarov & Pierre de Trégomain” adlı albomunun Fransada işıq üzü görməsi münasibəti ilə təşkil olunub. Caz
aləmi və dünya musiqisinə yeniliklər bəxş edən bu albom dərin mənəvi hisslərlə zəngin olan yaradıcı əməyin
bəhrəsidir.
Qeyd edək ki, ilk dəfə muğamı Parisdə Qoçaq Əsgərovun albomlarını dinləyərək kəşf edən Pyer de
Treqomen muğamın mistik aləminə heyran olur. O 2016-cı il fevralında muğam sənətini ustanın ozündən
öyrənmək üçün Bakıya gedir. Onların görüşü və bərabər çalışmaları nəticəsində ətraflarına istedadlı
musiqiçiləri toplayaraq milli muğamlarımızdan, şəxsi bəstələrindən və improvizasiyalardan ibarət repertuarla
əməkdaşlığa başlayırlar. Fevral ayında Fransa Institutunun dəstəyi ilə qrupun Bakıda, Yarat müasir Incəsənət
mərkəzində ilk konserti və iyul ayında Parisdə Azərbaycanın Dostları Assosiasiyasının dəvəti ilə daha iki
konserti təşkil olunub.
26 noyabr 2017
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Rusiyada “Coğrafi imla” beynəlxalq aksiyası keçirilib
Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (RAGB) də aksiyada iştirak edib
Rusiyada “Coğrafi imla” beynəlxalq aksiyası keçirilib. Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi (RAGB) də
aksiyada iştirak edib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin təşəbbüsü ilə keçirilən “Coğrafi imla” aksiyası
ölkənin bütün regionlarında keçirilib. M.İ.Rudomino adına Xarici Ədəbiyyat Kitabxanasında keçirilən tədbirə
15-dən çox RAGB fəalı qatılıb. RAGB-nin İdarə Heyətinin üzvü Emin Hacıyev aksiyanın açılışında çıxış
edərək Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti, təşkilatın rəhbəri Leyla Əliyevanın salamlarını çatdırıb,
onun adından iştirakçılara bilik yarışmasında uğurlar arzu edib.
E.Hacıyev deyib ki, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə getdikcə daha
güclü və nüfuzlu təşkilata çevrilir. “RAGB-nin böyük federal aksiyada iştirak etməsi bizim təşkilatın Rusiyada
nüfuzlu və əhəmiyyətli birliyə çevrildiyinin sübutudur. “Coğrafi imla” Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin
təşəbbüsü ilə keçirilən miqyaslı maarifləndirmə aksiyasıdır. Biz Rusiya Coğrafiya Cəmiyyətinin prezidenti
Sergey Şoyqu başda olmaqla cəmiyyətin rəhbərliyinə aksiyada iştiraka dəvətə görə təşəkkürümüzü bildiririk”.
E.Hacıyev bu il Azərbaycanın da bu aksiyaya qoşulduğunu vurğulayaraq deyib: “Coğrafi imla” aksiyası
M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universitetinin Bakı filialında da keçirilib. Azərbaycandan başqa
aksiyaya Argentina, Böyük Britaniya, Danimarka, Norveç, Serbiya, Suriya, Türkiyə, Çexiya, Çin, Rumıniya
və digər dövlətlər də qoşulub”.
Daha sonra aksiya iştirakçıları imla yazıblar. Onlar 45 dəqiqə ərzində 30 suala cavab veriblər. Suallar üç
blokdan - coğrafi anlayış və terminlərin izahının müəyyən edilməsi, coğrafi obyektlərin xəritədə müəyyən
edilməsi, ədəbiyyat nümunələri fraqmentlərində coğrafi obyektlərin müəyyən edilməsindən ibarət olub.
Düzgün cavablara görə iştirakçılar ən yüksək 100 bal ala bilərlər. İmlaların qiymətlərini dekabrın 25-dən sonra
dictant.rgo.ru saytından öyrənmək olar.
Tədbirin sonunda E.Hacıyev iştirakçılara “Coğrafi imla” beynəlxalq təhsil aksiyasında iştiraka görə
Şəhadətnamə”lər təqdim edib.
27 noyabr 2017
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“Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur
Nəsirov Misirin nüfuzlu “Nil Mədəniyyət” dövlət televizIya kanalının qonağı olub
“Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur
Nəsirov Misirin nüfuzlu “Nil Mədəniyyət” dövlət televizIya kanalının qonağı olub. Verilişin əvvəlində
Azərbaycanın müasir simasını əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. Daha sonra S.Nəsirov Azərbaycandakı
multikultural dəyərlərdən və tolerantlıqdan söhbət açıb. “Azərbaycan müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu
məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı, ayrı-ayrı millətlərin və
konfessiyaların nümayəndələrinin sülh, əmin-amanlıq, qarşılıqlı anlaşma və dialoq şəraitində yaşadığı bir
diyardır”- deyə o qeyd edib. S.Nəsirov Azərbaycanda olan yüksək tolerantlıq mühiti səbəbindən Misirdə
keçirilən beynəlxalq səviyyəli bir çox tədbirlərə, elmi konfranslara dəvət aldığını diqqətə çatdırıb.
19-20 noyabr tarixində Qahirədə “Radikalizmə qarşı birgə mübarizə və dialoqun gücləndirilməsi”
mövzusunda keçirilən beynəlxalq foruma azərbaycanlı nümayəndələrin dəvət edildiyini qeyd edib. Verlişdə
tamaşaçıların diqqətinə çatdırılıb ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının
multikultural ənənələrinin qorunması sahəsində həyata keçirilən siyasi xətt hazırda Prezident İlham Əliyev
tərəfindən inamla davam etdirilir.
27 noyabr 2017
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Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin iki şəhərində faciə qurbanlarının xatirəsinə
abidə ucaldılacaq
Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin iki şəhərində faciə qurbanlarının xatirəsinə
abidə ucaldılacaq. Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasından (TADEF) verilən məlumata görə,
təşkilatın təşəbbüsü, Körfez Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə 26 fevral 2018-ci il tarixində Kocaeli
vilayətinin Körfez qəsəbəsində yeni salınmış parkın və burada Xocalı qurbanlarının xatirəsinə ucaldılmış
abidənin açılış mərasimi keçiriləcək.
Bundan başqa, 27 fevral 2018-ci il tarixində Türkiyənin Sakarya Böyükşəhər Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı
ilə Sakaryada da Xocalı soyqırımı adını daşıyacaq park və abidənin açılışı nəzərdə tutulur. Açılış mərasimləri
çərçivəsində elmi konfransın keçirilməsi də planlaşdırılır. Bütün tədbirlərdə hər iki ölkə parlamentinin üzvləri,
Azərbaycan və Türkiyənin elm adamları, qeyri-hökumət təşkilatlarının, KİV nümayəndələrinin və digər
qonaqların iştirakı nəzərdə tutulur.
30 noyabr 2017
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Ukraynanın Lvov şəhərində 1 saylı şəhər klinik xəstəxanasının poliklinikasında görkəmli
oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyeva adına Oftalmoloji Mərkəzin açılış mərasimi olub
Ukraynanın Lvov şəhərində 1 saylı şəhər klinik xəstəxanasının poliklinikasında görkəmli oftalmoloq
alim, akademik Zərifə Əliyeva adına Oftalmoloji Mərkəzin açılış mərasimi olub. Mərasimdə Azərbaycanın
Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev, Lvov Vilayət və Şəhər Administrasiyasının rəhbərliyi, Ukrayna
Azərbaycanlılarının Birləşmiş Konqresinin Lvov vilayəti üzrə sədri Teymur Məmmədov, Poltava Vilayət
Şurasının deputatı Fəxrəddin Muxtarov və şəhərin ictimai fəalları iştirak ediblər. Tədbirdə çıxış edən 1 saylı
Lvov şəhər klinik xəstəxanasının baş həkimi, Ukraynanın əməkdar həkimi Cəvahir Cəfərova bildirib ki, Zərifə
Əliyeva adına Oftalmoloji Mərkəzə ən müasir tibbi avadanlıqlar alınıb, yüksək səviyyədə təmir işləri aparılıb.
Buraya gələn xəstələrin dəqiq diaqnostik müayinəsi və müalicəsi üçün hərtərəfli şərait yaradılıb.
Baş həkim qeyd edib ki, Zərifə Əliyeva adına Oftalmoloji Mərkəzin açılması xəstəxananın kollektivinin
çoxdankı arzusu olub. “Zərifə Əliyeva insanlara nur bəxş edən alim olub”, - deyən baş həkim belə bir
mərkəzin açılması üçün göstərdiyi dəstəyə görə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinə, deputat Fəxrəddin
Muxtarova, xeyriyyəçi Könül İbrahimovaya təşəkkürünü bildirib. Azərbaycan və Ukrayna arasında
münasibətlərin dərinləşdiyini vurğulayan səfir A.Xudiyev qeyd edib ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
və birinci xanım Mehriban Əliyevanın şəxsi təşəbbüsləri ilə xarici ölkələrdə çox uğurlu sosial layihələr həyata
keçirilir. Bu gün açılışında iştirak etdiyimiz Oftalmoloji Mərkəzin yaradılması da bu cür sosial layihələrin
tərkib hissəsidir.
Səfir deyib ki, Ukraynanın İrpen şəhərindən sonra ikinci böyük şəhəri olan Lvovda Zərifə Əliyevanın
adının əbədiləşdirilməsi böyük hadisədir. “Azərbaycan dövləti tərəfindən Ukraynanın müxtəlif bölgələrində
sosial, iqtisadi layihələr həyata keçirilir. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin yürütdüyü humanist siyasətin
nəticəsidir”, - deyə A.Xudiyev əlavə edib. “Bu Oftalmoloji Mərkəz minlərlə insana işıq, həyat bəxş edəcək”, deyən Lvov şəhər səhiyyə şöbəsinin müdir müavini Natali Litvinskaya çıxışında bu nəcib işdə göstərdikləri
dəstəyə görə Azərbaycan dövlətinə dərin təşəkkürünü bildirib. Onun sözlərinə görə, Lvov vilayətində qeydə
alınan xəstəliyin 10 faizi göz xəstəliklərinin payına düşür. Bu baxımdan müasir tibbi avadanlıqla təchiz
olunmuş Zərifə Əliyeva adına Oftalmoloji Mərkəz lvovlular üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Mərkəzdə
gözdən əlil uşaqların, veteranların müayinəsi pulsuz aparılacaq.
AZƏRTAC, 30 noyabr 2017
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Dekabrın 2-də Bostonda ermənilərin növbəti illik şousu olub
Dekabrın 2-də Bostonda ermənilərin növbəti illik şousu olub. Belə ki, onlar qondarma “Dağlıq Qarabağın
müstəqilliyi günü”nü bayram ediblər. Adətən Vaşinqtonda keçirilən tədbir bu dəfə Amerika Erməni Milli
Komitəsinin (AEMK) şərq bölməsi tərəfindən Bostonda təşkil edilib. Qarabağın azərbaycanlı əhalidən etnik
təmizlənməsini və beynəlxalq hüququn başqa amansız pozuntularını bayram edən növbəti şounun gedişində
erməni lobbisinin nümayəndələri erməni icmalarının mövcud olduğu seçki dairələrini təmsil edən bəzi
Amerika qanunvericilərinə mükafatlar verməyi qərara almışdılar. “Qala-şou”nun əsas qonağı 70 mindən çox
erməni yaşayan Massaçusets ştatından senator Ed Marki idi. Senator Marki erməni lobbisinə və ABŞ-ın
maraqlarına zidd olan Ermənistanın milli maraqlarına göstərdiyi xidmətlərə görə AEMK tərəfindən əla qiymət
alıb. Oyuncaq rejimin şərəfinə keçirilən yığıncaqla eyni vaxtda, həmin binanın qarşısında Bostonun
Azərbaycan icması tərəfindən təşkil edilmiş etiraz aksiyası keçirilib.
Bu aksiyada Bostonun və onun ətraflarının Azərbaycan və türk icmalarının üzvləri iştirak ediblər.
Nümayişçilərin əllərində tutduğu plakatlarda Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü haqqında faktlar,
işğalın nəticələrini əks etdirən statistik məlumatlar, Ermənistanın vassallığı, onun müstəqil siyasi kursunun
olmaması, Xocalı qətliamı haqqında məlumatlar ermənilərin “şou”sunun iştirakçılarının və bu tədbirin azsaylı
qonaqlarının diqqətinə çatdırılıb. Aksiyanın iştirakçıları “Azərbaycana qarşı erməni terrorunu dayandırın!”,
“Heç kəs unudulmayacaq, heç nə yaddan çıxmayacaq”, “Ermənistan, Azərbaycandan rədd ol!”, “Xocalı
qətliamı bir daha təkrar olunmamalıdır!”, “Ermənistan işğal edilmiş Qarabağdan yüz minlərlə azərbaycanlını
qovub”, “Ermənistan etnik təmizləmədə günahkardır”, “Ermənistana ar olsun!”, “Xankəndidəki oyuncaq rejim
rədd olsun!”, “Azərbaycan torpaqlarından əl çək!” məzmunlu şüarlarla çıxış ediblər. Erməni lobbi təşkilatları
artıq bir neçə həftə idi ki, qanunvericilərə məktublar göndərir, onları şirnikləndirərək bu tədbirə dəvət
edirdilər. Buna baxmayaraq, onların səyləri nəticə verməyib. ABŞ Azərbaycanlılar şəbəkəsi ABŞ
qanunvericilərini erməni təcavüzü haqqında məlumatlandırmaq üçün yazılı kampaniya keçirib və Konqresin
nümayəndələrini oyuncaq rejimi ABŞ-da reklam edən erməni lobbi təşkilatlarının çağırışlarına əhəmiyyət
verməməyə və ABŞ-ın milli maraqlarına uyğun Ermənistanı ittiham etməyə çağırıb.
02 dekabr 2017
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Təranə Nəzərova Finlandiya parlamentinin deputatı, Azərbaycan-Finlandiya parlamentlərarası dostluq
qrupunun sədri Eero Lehti ilə görüşüb
Finlandiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyətinin rəhbəri Təranə Nəzərova
Finlandiya parlamentinin deputatı, Azərbaycan-Finlandiya parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Eero
Lehti ilə görüşüb. Görüşdə 20-də Belçika Krallığının paytaxtı Brüssel şəhərində "Separatizmin beynəlxalq
sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda keçirilmiş beynəlxalq Forumda iştirak edən
Finlandiya parlamentinin deputatları Tom Pakkalen və Antero Eerolla da olublar. Diaspor rəhbəri Finlandiya
parlamentinin deputatları ilə Brüssel Forumunu geniş müzakirə edib. Bu barədə Eero Lehtiyə geniş məlumat
verən T.Nəzərova Azərbaycanın 20 ildən artıqdır erməni separatizmindən əziyyət çəkdiyini xatırladıb. O, bu
mövzunun Avropa ölkələrinin parlament üzvləri, tanınmış siyasətçilər, ictimai xadimlərlə geniş şəkildə
müzakirə olunduğunu qeyd edib. Brüssel konfransında iştirak edən Finlandiya Parlamentinin deputatları Tom
Pakkalen və Antero Eerolla da öz növbəsində təəssüratlarını bölüşərək forumun yüksək səviyyədə təşkil
olunduğunu vurğulayıblar. Belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsinin zəruriliyini qeyd edən parlamentarilər
bildirib ki, forum separatizmə məruz qalmış ölkələrin haqq səsini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqla yanaşı,
problemlərin optimal həllinin məqsədəmüvafiq yollarla araşdırılmasına təkan verəcək.
Görüşdə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb,
T.Nəzərova Azərbaycan xalqının təcavüzün qurbanı olması, etnik təmizlənmə faktlarını deputatın diqqətinə
çatdırıb. O, həllini tapmayan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin təkcə bölgə üçün deyil,
beynəlxalq sülhə təhdidlər yaratdığını vurğulayıb
Qeyd edək ki, Tom Pakkalen Bakıda son prezident seçkilərinin müşahidəçisi olub. Antero Eerolla 2016-cı
ildə Azərbaycan-Ermənistan qoşunlarının təmas xəttinə yaxın yərləşən Azərbaycan rayonlarına səfər edərək
cəbhə xəttindəki vəziyyəti Finlandiya mediasında geniş işıqlandırıb. Eero Lehti isə 2016-cı ildə Bakıda
keçirilmiş Humanitar Forumun iştirakçısı olub.
08 dekabr 2017
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Niderland Krallığının Nijmegen şəhərinin Cuijk qəsəbəsində Azərbaycan gecəsi keçirilib
Niderland Krallığının Nijmegen şəhərinin Cuijk qəsəbəsində Azərbaycan gecəsi keçirilib. Brabant
Əyalətində yaşayan soydaşlarımızın təşkil etdiyi “Vətənim Azərbaycandır” adlı tədbirdə yerli iş adamları,
xaricilərlə işləyən təşkilatların nümayəndələri və digər qurumlardan qonaqlar iştirak edib. Azərbaycan və
Niderlandın dövlət himnləri ilə başlayan tədbirdə qonaqlara ölkəmiz, bayrağımız, işğal olunmuş
toprlaqlarımız, milli adət-ənənəmiz, mətbəximiz və s. haqqında məlumat verildikdən sonra gecə Azərbaycanın
təbiəti, tarixi, incəsənətindən bəhs edən səndəli filmin nümayişi ilə davam edib. Azərbaycan gecəsində Nəcibə
Babayevanın ifasında “Uzundərə”, “Sarı gəlin” milli rəqsləri və musiqiləri qonaqlara təqdim olunub. Tədbirin
iştirakçılarına Azərbaycan milli mətbəxinin bəzi təamlarından dadmaq imkanı da yaradılıb. Gecədə yerli
qonaqların hər birinə Azərbaycan haqqında kitablar, rəsm əsərləri, ölkəmiz barədə sənədli filmlərin olduğu
disk və milli baş ötrüyümüz olan kəlağayı hədiyyə edilib.
Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyindən, milli musiqimizdən, mətbəximizdən böyük zövq aldığını dilə
gətirən qonaqlar gecənin təşkilatçılarına təşəkkür ediblər. Qonaqlardan Henny Majer “belə gözəl musiqiyə,
mətbəxə, keçmişə və qonaqpərvərliyə sahib olan xalq heç bir zaman müharibə törətməz və yalnız sülh istər” –
deyə vurğulayıb. Tədbirdə iştirak edənlər bütün bu gözəllikləri görmək və yaxından tanış olmaq üçün
Azərbaycana səfər edəcəklərini bildirdilər. Sonda belə görüşlərin mütəmadi keçirilməsi qərara alınıb.
08 dekabr 2017
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Azərbaycan Dostları Təşkilatı tərəfindən Nigeriyada ölkəmizlə bağlı təqdimat keçirilib
Azərbaycan Dostları Təşkilatı tərəfindən Nigeriyada ölkəmizlə bağlı təqdimat keçirilib. Tədbirdə müxtəlif
ölkələrin diplomatik korpuslarının nümayəndələri, media təmsilçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak
ediblər. Məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq, iki ölkə arasındakı mədəni əlaqələri daha da
genişləndirməkdir.
Çıxış edən təşkilatın vitse-prezidenti, "Agility Logistics" şirkətinin direktoru Zaur Mansurov belə
təqdimatların Azərbaycan mədəniyyətinin, incəsənətinin tanıdılmasına xidmət etdiyini bildirib. Həmyerlimiz
Billurə Bayramova Azərbaycanın tolerant ölkə kimi yaxşı bir nümunə olduğunu və beynəlxalq tədbirlərə ev
sahibliyi etdiyini bildirib. O, Azərbaycanın zəngin mətbəxi haqqında da qonaqlara məlumat verib. Sonra tədbir
iştirakçıları milli yeməklərimizdən dadaraq milli musiqilərimizdən zövq alıblar.
12 dekabr 2017
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Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümü ilə əlaqədar Misirdə anım mərasimi keçirilib
Ulu öndər Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümü ilə əlaqədar Misirdə anım mərasimi keçirilib.
Əvvəlcə Misirin Qalyubiyyə vilayətinin Kanatır əl-Xeyriyyə şəhərində ümummilli lideri Heydər Əliyevin
Misir-Azərbaycan parkında ucaldılmış abidəsi ziyarət olunub, abidənin onünə tər çiçəklər qoyulub.
Tədbirdə Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respublikasındakı Səfirliyinin əməkdaşları,
Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyi-“Vətənpərvər”in üzvləri, burada təhsil alan tələbələrimiz,
Qalyubiyyə Qubernatorunun mədəniyyət və təhsil məsələləri üzrə müavinləri, Qubernatorluğun yaşıllaşdırma
və parklar idarəsinin rəisi, parkda yerləşən xeyriyyə-təhsil mərkəzinin rəhbərliyi, misirli məktəblilər iştirak
edib. Diaspor təşkilatının rəhbəri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirov mərasim iştirakçılarına ümummilli lider
Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti, onun Azərbaycan tarixində göstərdiyi xidmətlər barədə qısa məlumat
verib. Sonra parkda yerləşən xeyriyyə təhsil ocağına gələn tədbir iştirakçıları burada təşkil olunmuş foto-sərgi
və Azərbaycanla əlaqədar stendlərlə tanış olublar.
Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tural Rzayev
ulu öndərin keçdiyi zəngin həyat yolundan, Azərbaycan tarixindəki misilsiz rolundan danışıb. Azərbaycana
dair müzakirələrlə davam edən tədbirin sonunda misirli məktəblilərə hədiyyələr təqdim edilib.
13 dekabr 2017
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Kiyevdə ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümü ilə əlaqədar Ulu Öndərin abidəsi
önündə anım mərasimi keçirilib
Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümü ilə əlaqədar
Ulu Öndərin abidəsi önündə anım mərasimi keçirilib. Əvvəlcə SOCAR şirkətinin Ukrayna nümayəndəliyinin
kollektivi ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə tər çiçəklər qoyub. Anım mərasimində çıxış edən
SOCAR-ın Ukraynadakı nümayəndəliyinin rəhbəri, “SOCAR EnergyUkraine” şirkətinin baş direktoru Elçin
Məmmədov bildirib ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin müdriklik və uzaqgörənliklə ardıcıl şəkildə həyata
keçirdiyi qlobal iqtisadi siyasət nəticəsində bu gün neft onun əsl sahibi olan Azərbaycan xalqına xidmət edir
və ölkəmizin siyasi müstəqilliyinin, iqtisadi tərəqqisinin, insanlarımızın rifahının yaxşılaşdırılmasına
yönəldilib. Bildirib ki, Azərbaycanın uğurlu neft strategiyası ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Gün ərzində Azərbaycan diasporunun nümayəndələri, gənclər, bölgələrdə yaşayan soydaşlarımız da
ümummilli lider Heydər Əliyevi anıblar. Anım mərasimində çıxış edən Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları
Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, Ukrayna Azərbaycanlıları Gənclər Birliyinin sədri İlhamə Allahverdiyeva,
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Parlament sədri Akif Gülməmmədov ulu öndər Heydər
Əliyevin ölkəmizin diaspor quruculuğundakı misilsiz xidmətlərindən danışıblar. Bildirilib ki, müasir, müstəqil
Azərbaycan dövlətinin memarı Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasəti bu gün dövlətimizin daha da qüdrətli
olmasına gətirib çıxarıb.
13 dekabr 2017
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Domodedovo şəhərində Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümü ilə bağlı anım mərasimi keçirilib
Moskva vilayətinin Domodedovo şəhərində Heydər Əliyevin vəfatının 14-cü ildönümü ilə bağlı anım
mərasimi keçirilib. "Xalqlar Dostluğu" Xeyriyyə Fondunun və Moskva vilayətindəki Azərbaycan icmasının
təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Domodedovo şəhər Dumasının deputatlar Şurasının sədri Leonid
Kovalevski, Moskva vilayəti Dumasının deputatı, hakim "Yedinnaya Rossiya" partiyasının Domodedovo
şəhəri üzrə bölməsinin sədri Dmitri Qorodetski, Domodedovo şəhər administrasiyası rəhbərinin birinci
müavini Marina Vedernikova, Domodedovo şəhər Şurasının deputatı, Azərbaycan Milli-Mədəni
Muxtariyyətinin sədri Əlizaman Rəhimov Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin, Rusiya Azərbaycan Gənclər
Birliyinin (AMOR) və Moskva vilayətindəki Azərbaycan diasporunun nümayəndələri iştirak ediblər.
Anım mərasimi Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş filmin nümayişi ilə başlayıb. Filmdə Heydər
Əliyevin Moskvada çalışdığı dövrdəki fəaliyyətindən, Rusiyanın regionlarında gördüyü işlərdən bəhs olunub.
Filmdə Rusiya regionlarının rəhbərləri Heydər Əliyevin Sovetlər İttifaqı dövründə bölgələrin inkişafı üçün
etdiklərinin əvəzolunmaz olduğunu qeyd ediblər. Tədbiri giriş sözü ilə açan "Xalqlar Dostluğu" Fondunun
prezidenti, Rusiya prezidenti yanında millətlərarası münasibətlər üzrə ekspertlər şurasının üzvü Araz
Mürsəliyev hər il ənənəvi olaraq Heydər Əliyevin anım mərasimini təşkil etdiklərini bildirib: "Dahi siyasi
xadim Heydər Əliyevin xatirəsi Azərbaycanda olduğu kimi Rusiyada da insanlar tərəfindən anılır. Heydər
Əliyev böyük siyasi istedada, dövlətçilik zəkasına malik olub. O, öz adını əbədi olaraq müasir Azərbaycanın
memarı kimi tarixə yazıb. Təsadüfi deyil ki, Rusiya prezidenti Vladimir Putin Heydər Əliyevi siyası nəhəng
(политическая глыба) və Rusiyanın böyük dostu adlandırıb".
Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin müşaviri Aqşin Əliyev isə çıxışında Heydər Əliyevin RusiyaAzərbaycan münasibətlərindəki rolundan, onun xatirəsinin Rusiyada əziz tutulmasından danışıb: "Bildiyiniz
kimi ümummilli liderin həyatının bir hissəsi Moskva ilə bağlı olub. Onun Sovetlər İttifaqı dövründə Moskvada
çalışdığı illərdə gördüyü işləri rusiyalılar hələ də unutmayıb. Rusiyanın regionlarının inkişafı ilə bağlı həyata
keçirdiyi layihələr hələ də dillər əzbəridir. Bu gün dünyanın bir çox yerlərində olduğu kimi Moskva
vilayətində də ulu öndərin anım mərasiminin keçirilməsi Heydər Əliyevin xatirəsinin əbədi olaraq rusiyalıların
ürəyində iz qoyduğuna dəlalət edir".
Moskva vilayəti Dumasının deputatı, hakim "Yedinnaya Rossiya" partiyasının Domodedovo şəhəri üzrə
bölməsinin sədri Dmitri Qorodetski çıxışında Heydər Əliyevin Sovetlər İttifaqının liderlərindən biri olduğunu
xatırladıb: "Heydər Əliyev kimi dövlət xadimləri yüz ildən bir dünyaya gəlir. Onun Sovetlər İttifaqı Nazirlər
Şurasının sədr müavini olduğu vaxtları yaxşı xatırlayıram. Heydər Əliyevin dünyanın ən nəhəng ölkəsi olan
SSRİ üçün gördüyü işlər unudulmazdır. Təəssüflər olsun ki, Heydər Əliyev Moskvada tutduğu yüksək
vəzifədən uzaqlaşdırıldı. Bütün bunlar Sovetlər İttifaqının dağılmasına gətirib çıxardı".
Domodedovo şəhər Dumasının deputatlar Şurasının sədri Leonid Kovalevski, Domodedovo şəhər
administrasiyası rəhbərinin birinci müavini Marina Vedernikova Heydər Əliyevin xatirəsinin anılmasının
Moskva vilayətində ənənəyə çevrildiyini qeyd ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi İlqar Hacıyev, AMOR İdarə
Heyətinin üzvü Emin Hacıyev və digər diaspor nümayəndələri ümummilli liderin xatirəsinin bütün
azərbaycanlıların ürəyində yaşayacağını, onun Rusiya-Azərbaycan dostluğuna verdiyi töhvələrin əbədi
olacağını vurğulayıblar.
13 dekabr 2017
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Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Şahverdi Babayev Qazaxıstanın
müstəqillik günü ilə əlaqədar yüksək fəxri ada layiq görülüb
Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü Şahverdi Babayev Qazaxıstanın
müstəqillik günü ilə əlaqədar yüksək fəxri ada layiq görülüb. Soydaşımız bu ölkənin ictimai-siaysi həyatında
fəal iştirakına, ölkədə sosial inkişafın gücləndirilməsindəki roluna, təbii fəlakətlər zamanı zərər çəkən
bölgələrə göstərdiyi maddi dəstəyə və digər xidmətlərinə görə “Qazax xalqının adamı” medalı ilə təltif edilib.
Qeyd edək ki, Almatı şəhərinin Karasay rayonunun fəxri vətəndaşı olan Şahverdi Babayev Azərbaycan və
Qazaxıstan arasındakı dostluq münasibətlərinin inkişafına və Qazaxıstandakı Azərbaycan diasporunun
fəaliyyətinə də öz töhfələrini verib. Bu xidmətlərinə görə Ş.Babayev 2016-cı ildə Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə “Tərəqqi” medalı ilə təltif olunub.
Bundan başqa, Şahverdi Babayev 2015-ci ildə "Qazaxıstan Xalqları Assambleyasının 20 illiyi" yubiley
medalı ilə də təltif olunub. Qazaxıstanda yaşayan milli azlıqlara dövlət qayğısı göstərmək və onların
fəaliyyətini sistemləşdirmək məqsədilə yaradılan Qazaxıstan Xalqları Assambleyasına ölkə Prezidenti
Nursultan Nazarbayev rəhbərlik edir.
15 dekabr 2017

418

Seymur Nəsirov Misir parlamentinin Vəqflər və Dini komitəsinin sədri, professor
Usəmə əl-Əbdllə görüşüb
“Vətənpərvər” – Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur
Nəsirov Misir parlamentinin Vəqflər və Dini komitəsinin sədri, professor Usəmə əl-Əbdllə görüşüb. Görüşdə
Seymur Nəsirov Azərbaycan həqiqətləri, ölkəmizin cəlb olunduğu Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ərazisinin 20
faizinin hələ də Ermənistan tərəfindən işğal altında saxlanılması, bir milyondan çox qaçqın və köçkünün
olması, Xocalı soyqırımı barədə ətraflı məlumat verib. Diaspor rəhbəri eyni zamanda Azərbaycanın müharibə
şəraitində yaşamasına baxmayaraq, son illər iqtisadi, sosial və digər sahələrdə əldə etdiyi uğurlardan da bəhs
edib. Azərbaycan-Misir əlaqələrdən də söhbət açan S.Nəsirov xalqlarımız arasındakı dostluq münasibətlərinin
çox qədim tarixə malik olduğunu vurğulayıb.
Misir parlamentinin Vəqflər və Dini komitəsinin sədri Usəmə əl-Əbdl isə öz növbəsində azərbaycanlıların
Misirin inkişafına verdiyi töhfələrdən məmnunluğunu dilə gətirərək hər zaman dost Azərbaycan xalqının
yanında olduğunu və bundan sonra da xalqlarımız arasında bu dostluğun möhkəmlənməsinə çalışacağını
bildirib. Görüşün sonunda S.Nəsirov ərəb mənbələrinə istinad edərək Misirdə fəaliyyət göstərmiş 100
azərbaycanlı alim və ədib haqqında yazdığı kitabı komitə sədrinə hədiyyə edib.
Qeyd edək ki, Misir parlamentinin Vəqflər və Dini komitəsinin sədri Usəmə əl-Əbdl dekabrın 21-də
Bakıda keçiriləcək “2017 - İslam Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusunda yekun
beynəlxalq konfransa qatılmaq üçün Azərbaycana səfər edəcək.
18 dekabr 2017
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Cahangir Novruzov Türkiyədə "XVII Direklerarası Seyirci Ödülləri" teatr mükafatının qalibi olub
Azərbaycanın görkəmli teatr və kino aktyoru, rejissor, əməkdar incəsənət xadimi Cahangir Novruzov
Türkiyədə "XVII Direklerarası Seyirci Ödülləri" teatr mükafatının qalibi olub. O, bu mükafata Adana
Böyükşəhər Bələdiyyə Teatrında səhnələşdirdiyi A.P.Çexovun kiçik dram əsərlərindən ibarət "Ah, bu
evlilik..." tamaşasındakı rejissor işinə görə layiq görülüb. Mükafat Adanada keçirilən mərasimində
həmyerlimizə təqdim olunub.
Mükafatın "Halk Jürisi"nin üzvləri 2016-2017-ci ilin teatr mövsümünün ən yaxşılarını
müəyyənləşdiriblər. Münsiflər heyətinin üzvləri Türkiyənin bir sıra şəhərlərinin teatrlarında səhnəyə qoyulan
tamaşaları izləyərək qalibləri seçiblər. Xatırladaq ki, Cahangir Novruzov ötən teatr mövsümündə "Tiyatro için
Emek Ödülü" mükafatına layiq görülmüşdü.
Qeyd edək ki, 1995-ci ildən Türkiyədə yaşayan Cahangir Novruzov 20 ildir Adana şəhərində, Çukurova
Universitetinin Dövlət Konservatoriyasının teatr bölməsində çalışır. O, eyni zamanda Adana Azərbaycan
Kültür və Həmrəylik Dərnəyinin sədr müavinidir.
19 dekabr 2017
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşıdan gələn 100 illik yubileyi münasibətilə Litvada
Azərbaycan diaspor təşkilatları silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlayıb
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qarşıdan gələn 100 illik yubileyi münasibətilə Litvada Azərbaycan
diaspor təşkilatları silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlayıb. Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin
bununla bağlı hazırladığı layihə çərşivəsində Vilnüsdə Beynəlxalq elmi konfransın və xüsusi bayram
mərasiminin təşkili, foto və tarixi sənədlərdən ibarət səyyar sərgilərin nümayişi, elmi müzakirələrin və digər
tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulur.
Layihənin əsas hissəsi 1918-ci ildə əsası qoyulmuş müstəqil Azərbaycan-Litva dövlətlərarası əlaqələri
müstəvisində gerçəkləşdirilir. Bu istiqamətdə bir sıra tədbirlər artıq həyata keçirilib. Oktyabr ayında Litvanın
Varena rayonu Merkine qəsəbəsindəki Vintsas Kreve adına gimnaziyada Litva dövlətinin bərpa edilməsinin
qarşıdan gələn 100 illik yubileyinə və Litva ədəbiyyatının məşhur klassiki, 1909-1920-ci illərdə Bakı 1-ci
realnı məktəbinin müəllimi və 1919-1920-ci illərdə Litva dövlətinin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətindəki ilk
konsulu olmuş Vintsas Kreve-Mitskəviçyusun anadan olmasının 135 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans
keçirilib. Litva Ədəbiyyatı və Folkloru İnstitutu tərəfindən milli dil, ədəbiyyat və tarixi üzrə pedaqoji
mütəxəssislər üçün təşkil olunmuş bu konfransda Azərbaycan və Baltik xalqlarının ədəbi, mədəni, tarixi və
ictimai-siyasi əlaqələrinin tanınmış tədqiqatçısı, Litva Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Mahir Həmzəyev
1918-1922-ci illərdə Litva-Azərbaycan dövlətlərarası münasibətləri və V. Kreve-Mitskəviçyusun Bakıdakı
diplomatik fəaliyyəti ilə bağlı çıxış edib. Daha sonra bu mövzunun davamı olaraq Litvanın “Delfi” xəbərlər
portalında Mahir Həmzəyevin rus dilində hazırladığı “Litvanın Bakıdakı konsulu V. Krevenin verdiyi “həyat
vizaları” başlıqlı tarixi essesi dərc olunub. Esse həmçinin, litvaca nəşr edilən nüfuzlu “Kulturos barai”
jurnalında da çap edilib.
Bundan başqa, Litva Yazıçılar İttifaqının “Metai” aylıq bədii dərgisinin 2017-ci ilin noyabr-dekabr
aylarında çapdan çıxmış 11-ci və 12-ci saylarında Mahir Həmzəyevin bu mövzuda daha bir geniş tədqiqat işi –
litvalı yazıçı, dramaturq, pedaqoq və konsul Vintsas Krevenin Cümhuriyyət dövründə Bakı şəhər Dumasının
üzvü və Litva konsulu olaraq burada göstərdiyi ictimai-siyasi, kulturoloji və təşkilati fəaliyyəti haqqında tarixi
oçerkləri dərc olunub. Tədqiqatın növbəti hissəsi jurnalın 2018-ci ilin yanvar buraxılışınd işıq üzü görəcək.
Həmçinin, bu materiallarla bağlı Vilnüsdə Litva Yazıçılar İttifaqının klubunda ölkənin yaradıcılıq ittifaqları və
akademik dairələri təmsilçilərinin iştirakilə gələn ilin yanvar ayında dəyirmi masanın keçirilməsi və ətraflı
fikir mübadiləsi çərçivəsində tarixi-kulturoloji müzakirələrin aparılması planlaşdırılır.
Bu tədbirlərlə yanaşı eyni zamanda həm də Facebook sosial şəbəkəsində Litva ictimaiyyətini Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin qurulması və fəaliyyəti, eləcə də həmin dövr Litva-Azərbaycan dövlətlərarası
münasibətlərinin tarixi ilə bağlı məlumatlandırma və maarifləndirmə işləri həyata keçirilir
19 dekabr 2017
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Moskvada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr edilən tədbir keçirilib
Moskvada Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr edilən tədbir keçirilib. Tədbirdə Rusiyanın və Azərbaycanın
gənclər birliklərinin nümayəndələri və rəsmi qonaqları iştirak ediblər. Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər
Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Emin Hacıyev Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın
adından qonaqları qarşıdan gələn Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə təbrik
edib, təşkilatın 2017-ci ildə fəaliyyəti barədə məlumat verib. Emin Hacıyev qeyd edib ki, başa çatmaqda olan
il RAGB üçün uğurlu olub.
Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyi bir sıra yeni layihələr həyata
keçirib, Rusiyanın bir çox ictimai birlikləri və ali təhsil müəssisələri ilə uğurlu əməkdaşlığı davam etdirib.
E.Hacıyev Rusiyada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlı gənclər adından Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevi
doğum günü münasibətilə təbrik edib. Rusiyadakı Azərbaycan icması adından çıxış edən akademik Fazil
Qurbanov 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 xidmətlərindən danışıb, azərbaycanlı gənclərin Rusiya ictimaiyyətinə inteqrasiya etməsinin
vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edib ki, Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəallarının hər bir təşəbbüsü
Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun möhkəmlənməsinə və birləşməsinə töhfə verir. M.V.Lomonosov adına
Moskva Dövlət Universitetinin Botanika bağının direktoru Aleksey Reteyum Azərbaycanın son illər qazandığı
uğurlardan söz açıb, Rusiya ilə Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığa böyük töhfələr verən Rusiyanın
Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib.
Daha sonra Moskvada keçirilən mədəni-kütləvi tədbirlərdə yaxından iştirak edən bir qrup RAGB fəalına
fəxri fərmanlar təqdim edilib. Bayram tədbiri milli musiqi və rəqslərdən ibarət konsert proqramı ilə davam
edib.
25 dekabr 2017
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Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə İstanbul Kadıköy Caddebostan Mədəniyyət
Mərkəzində bayram tədbiri keçirib
İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət (İSTAD) Dərnəyi 31 dekabr–Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə İstanbul Kadıköy Caddebostan Mədəniyyət Mərkəzində
bayram tədbiri keçirib. Gecədə dirijor Tekin Büyükkayanın rəhbərliyi altında yeni fəaliyyətə başlayan
"Türkiyə Azərbaycan Qardaşlıq Xoru"nun konserti təşkil olunub. "Türkiyə Azərbaycan Qardaşlıq Xoru"nun
müşayiətilə Azərbaycan və Türkiyə bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. Tədbirdə çıxış edən İSTAD sədri
Sefer Karakoyunlu dünyadakı azərbaycanlıların və bütün türk dünyasının bayramını təbrik edib, bu birlik və
həmrəyliyin bütün dünya üçün bir nümunə olacağına ümid etdiyini deyib. Türkiyə- Azərbaycan qardaşlığı
əsrlərə söykəndiyini yada salan diaspor rəhbəri 1915-ci ildə Çanaqqala savaşında azərbaycanlıların türklərlə
çiyin-çiyinə vuruşduğunu, 1918-ci ildə Bakının erməni-bolşevik birləşmələrində azad edilməsi isə Türkiyənin
Azərbaycana köməyə gəldiyini vurğulayıb. S.Karakoyunlu bu həmrəyliyin sonsuza qədər sürməsini
arzulayaraq, təşkilatın fəaliyyətini dəstəkləyərək gecədə iştirak etdiyinə görə bütün qonaqlara təşəkkürünü
bildirib.
Daha sonra Azərbaycan Respublikasının İstanbul şəhərindəki Baş Konsulluğunun Konsulu Xəyyam
Daşdəmirov çıxış edərək iki dövlət, bir millətin təmsilçisi olmaqdan şərəf duyduğunu dilə gətirib. AzərbaycanTürkiyə qardaşlığı və bu həmrəyliyinin daimi olmasını arzulayan Xəyyam Daşdəmirov tədbir iştirakçılarını
Həmrəylik günü və Yeni il bayramı münasibətilə təbrik edib. O, həmçinin, gecənin təşkilatçısı İstanbul
Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Mədəniyyət Dərnəyinə və əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü bildirib.
Qars Bələdiyyəsinin sədri Murtaza Karaçanta da çıxışında Türkiyə Azərbaycan arasında mövcud olan
həmrəyliyindən, birliyin daha gücləndirilməsinin vacibliyindən və əhəmiyyətindən danışıb. Tədbirdə iştirak
edə bilməyən İstanbul Valisi Vasip Şahin və digər rəsmi şəxslərin təbrik məktubları oxunub. Bayram
tədbirində Avrasiya Türk Dərnəkləri Birliyi, Türkiyə Azərbaycanlı İş Adamları Birliyi, İğdır, Ardahan, Sivas,
Kars Azərbaycan Dərnəklərinin və digər diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, üzvləri, yerli ictimaiyyətin
nümayəndələri, burada yaşayan soydaşlarımız, tələbələr, KİV təmsilçiləri iştirak edib. Tədbir TRT News,
AzTv, İctimai, Space, Doğuş TV telekanallarında və kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılıb. Tədbir
çərçivəsində Azərbaycanı tanıtmaq məqsədilə “Araz” Nəşriyyatı və İSTAD-ın dəstəyi ilə hazırlanmış kitab
sərgisi təşkil edilib.
25 dekabr 2017
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Dünya azərbaycanlılarına
Əziz həmvətənlər!
Hörmətli soydaşlar!
Milli birlik və Vətənə məhəbbət kimi nəcib duyğuları təcəssüm etdirən 31 Dekabr–Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ərəfəsində hər birinizi ürəkdən salamlayır və ən xoş arzularımı
çatdırıram. Qəlbi həmişə doğma yurda sevgi hissi ilə döyünən bütün soydaşlarımızın milli-mənəvi dəyərlərə
bağlılığı və Azərbaycanla əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi daim dövlətimizin diqqət mərkəzindədir.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin irəli sürdüyü azərbaycançılıq məfkurəsinə əsaslanan ardıcıl tədbirlər xaricdə
yaşayan həmvətənlərimizin daha sıx birliyinin təşəkkül tapmasına təkan vermiş, ölkəmizin dünya dövlətləri ilə
qarşılıqlı faydalı münasibətlərinin inkişafında diaspor təşkilatlarının rolunu xeyli gücləndirmişdir.
Bu gün Azərbaycan Respublikası böyük iqtisadi, siyasi və mədəni potensiala malikdir. Bu potensial
dövrün mürəkkəb çağırışlarına adekvat cavab vermək üçün bizə geniş imkanlar açır. Müstəqil dövlət kimi öz
yolunu inamla davam etdirən ölkəmizdə qlobal maliyyə-iqtisadi böhranın təsirləri aradan qaldırılmış, sosialiqtisadi inkişafın dayanıqlığı və davamlı ictimai-siyasi sabitlik təmin olunmuşdur. Təşəbbüskarı olduğumuz
transmilli layihələrin həyata keçirilməsində yüksək nailiyyətlər qazanmışıq. Nəhəng neft şirkətləri ilə “Əsrin
müqaviləsi”nin 2050-ci ilə qədər uzadılmasına dair sazişin imzalanması, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
istifadəyə verilməsi, Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin ölkəmizdən keçən hissəsində işlərin başa çatdırılması
respublikamızın tərəqqisi və xalqımızın rifahının yüksəlməsinə xidmət edir, Azərbaycanın dünyadakı
geostrateji əhəmiyyətini artırır.
Mədəniyyətlərarası dialoqun təşviqi və ümumbəşəri problemlərin həlli sahəsində dövlətimizin ardıcıl və
qətiyyətli mövqeyi beynəlxalq aləmdə rəğbət hissi ilə qarşılanır. 2017-ci ilin ölkəmizdə “İslam Həmrəyliyi İli”
elan edilməsi, IV Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun və IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
uğurla keçirilməsi Azərbaycanın multikulturalizmə və tolerantlıq ənənələrinə sadiq olduğunu bütün dünyaya
bir daha nümayiş etdirdi.
Biz Vətənimizin hərtərəfli inkişafı ilə bağlı qarşıya qoyduğumuz məqsədlərə çatmaq üçün əzmlə çalışırıq.
Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində, qədim və zəngin mədəniyyətinin təbliğində, Azərbaycana
qarşı təxribatçı əməllərin qarşısının alınmasında diaspor təşkilatlarının da üzərinə mühüm vəzifələr düşür.
Buna görə də xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz milli maraqlarımızın müdafiəsi naminə azərbaycançılıq ideyası
ətrafında sıx birləşməlidirlər. İnanıram ki, sizin məqsədyönlü və birgə fəaliyyətiniz gücümüzü daha da
artıracaq, hamımızı dərindən narahat edən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tezliklə
nizamlanmasına, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpasına sanballı töhfəsini verəcəkdir. Sizə bu yolda möhkəm
iradə və mütəşəkkillik, şəxsi həyatınızda səadət və firavanlıq arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun!
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 dekabr 2017-ci il.
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Kiyev şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib
Kiyev şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib.
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirdə Ukraynanın dövlət və
hökumət rəsmiləri, Ali Radanın deputatları, diplomatik korpusun nümayəndələri və diaspor fəalları iştirak
ediblər. Tədbirdən əvvəl Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin 2017-ci ilin yekunlarına dair
hesabat konfransı keçirilib. Konqresin 23 vilayət təşkilatı sədrlərinin iştirak etdiyi konfransda qurumun cari
ildə həyata keçirdiyi tədbirlər və Odessa Azərbaycanlıları Konqresi tərəfindən təqdim olunmuş yeni fəaliyyət
proqramı müzakirə edilib. Sonra Prezident mehmanxanasının ziyafət salonunda Yeni il və Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycanın və Ukraynanın dövlət
himnlərinin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə Prezident İlham Əliyevin Həmrəylik Günü münasibətilə
dünya azərbaycanlılarına ünvanladığı təbrik məktubu oxunub.
Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev 26 il bundan əvvəl dövlət
müstəqilliyini bərpa edən Azərbaycanın beynəlxalq arenada əldə etdiyi yüksək nailiyyətlərdən söz açıb. Dövlət
müstəqilliyimizin qorunub saxlanılmasında və dünya azərbaycanlılarının vahid məfkurə ətrafında
birləşməsində ulu öndər Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərindən danışan diaspor təşkilatının sədri Prezident
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə həyata keçirilən mühüm iqtisadi, sosial islahatlardan bəhs edib. O,
Azərbaycanla Ukrayna arasında mövcud olan strateji müttəfiqlik münasibətlərini müstəqillik tariximizin uğuru
kimi dəyərləndirib.
Tədbirdə Ukraynanın 3-cü Prezidenti Viktor Yuşşenko, sabiq xarici işlər naziri, Ali Radanın deputatı
Leonid Kojara, Avrasiya Yəhudi Konqresinin sədri Yosef Zisels, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin
müşaviri Elman Bağırov və digər şəxslər müstəqillik tariximizin uğurlarından bəhs edərək, dost Azərbaycan
və Ukrayna xalqlarına sülh və əmin-amanlıq arzularını çatdırıblar. Bildirilib ki, bu gün Azərbaycan regionun
ən qüdrətli dövlətinə çevrilib, beynəlxalq layihələrin müəllifidir. Azərbaycanın diaspor fəalları Ukraynanın
ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edirlər.
Tədbirdə diasporumuzun inkişafındakı xidmətlərinə görə Konqresin bir sıra vilayət təşkilatlarının
sədrlərinə Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Birləşmiş Ukrayna
Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri fərmanları təqdim olunub. Bayram şənliyinin iştirakçıları Ukraynanın Xalq
Artisti Qurban Abbasovun ifasında musiqilər dinləyiblər.
27 dekabr 2017
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Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 95 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş
“Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi haqqında Əsasnamə”də dəyişiklik
edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2009-cu il 14 may tarixli 95 nömrəli Fərmanı (Azərbaycan
Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2009, № 5, maddə 327, № 12, maddə 983; 2011, № 2, maddə 85;
2017, № 5, maddə 769) ilə təsdiq edilmiş “Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi
haqqında Əsasnamə”nin 13-cü hissəsinin birinci cümləsində “birinci müavini və” sözləri “bir birinci müavini
və iki” sözləri ilə əvəz edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini
üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə
məlumat versin;
2.4. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 27 dekabr 2017-ci il.
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Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə bir qrup şəxsin “Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə, xalqlar arasında dostluğun möhkəmləndirilməsi
və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə görə aşağıdakı şəxslər “Tərəqqi” medalı ilə təltif
edilsinlər:
Ali Tekin Atalar
Allahverdiyeva İlhamə Kəmənd qızı
Babayeva Ofelya Rəhim qızı
Boçarov Yuri Borisoviç
Demirçi Ayhan Yunus oğlu
Əhmədov Eldar Məmməd oğlu
Əliyev Yunus Dəmir oğlu
Əsgərov Məhəmməd Xəlil oğlu
Hacıyev Qüdrət Əli oğlu
Qarayev Ələkbər Qara oğlu
Muradlı Arzu Oqtay qızı
Nəsirov Seymur Rahim oğlu
Osman Əsli Əli qızı
Rəhimli Səftər Mikayıl oğlu
Rəhman Vaqif Yusuf oğlu
Rüstəmxanlı Tənzilə Yolçu qızı
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il.
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Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə bir qrup şəxsə fəxri adların verilməsi
haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə, Azərbaycan diasporunun inkişafındakı
xidmətlərinə, mədəniyyət və incəsənət sahəsindəki nailiyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə Azərbaycan
Respublikasının fəxri adları verilsin:
“Əməkdar rəssam”
Qurbanov Seyfəddin Əli oğlu
Məmmədov Rəhim Əliağa oğlu.
“Əməkdar artist”
Manafzadə Turan İslam qızı
Məmmədova Elnarə Tofiq qızı
Nuriyev Mais Şükür oğlu.

İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il.
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M.Vardinoyannisin “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
Azərbaycan və Yunanıstan xalqları arasında dostluq əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə
Marianna Vardinoyannis “Dostluq” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il.
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R.V.İlatovun “Dostluq” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamı
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraqqərara
alıram:
Azərbaycan və İsrail xalqları arasında dostluq əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Robert
Viktoroviç İlatov “Dostluq” ordeni ilə təltif edilsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 28 dekabr 2017-ci il.

430

Dövlət Komitəsinin kollektivi ümummilli lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib
Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin kollektivi və bir qrup diaspor
nümayəndəsi 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü ilə əlaqədar Fəxri xiyabanda ümumilli
lider Heydər Əliyevin məzarını ziyarət edib. Dövlət Komitəsinin kollektivi və diaspor nümayəndələri
ümumilli liderin xatirəsini ehtiramla yad edərək məzarı önünə əklil qoyublar.
Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın da xatirəsi yad olunub, məzarı önünə əklil
qoyulub. Ziyarətdən sonra Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov jurnalistlərin
suallarını cavablandırıb.
Qeyd edək ki, 1991-ci ilin dekabr ayının 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisi ulu öndər
Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilməsi haqqında
qərar qəbul edib. Həmin ildən etibarən 31 dekabr dünya azərbaycanlılarının həmrəylik günü kimi qeyd
olunur.
29 dekabr 2017
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