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Giriş
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2018-ci il ərzində xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, həmvətənlərimizin yaşadıqları
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, habelə diaspor təşkilatları
arasında Azərbaycan naminə əməkdaşlığın daha da gücləndirilməsi və inkişafı istiqamətində fəaliyyətini davam etdirib.
Cari ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarının icrasının təmin olunması, Dünya
Azərbaycanlılarının IV Qurultayının Qətnaməsində əksini tapmış, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin 2016-cı il
27 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayından irəli gələn vəzifələrə dair Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq diaspor
və icmalar arasında təşkilatlanma işinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin koordinasiyası, yerli cəmiyyətə inteqrasiya, xarici ölkələrdə yaşayan
azərbaycanlı iş adamlarının, gənclərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, erməni diasporunun ölkəmizlə bağlı anti-təbliğat kampaniyalarının
qarşısının effektiv şəkildə alınması, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və digər mühüm məsələlər Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin 2018-ci il üzrə fəaliyyətinin prioritetlərini təşkil edib. Bununla yanaşı, 2018-ci ilin I və II yarımilliyi üçün xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən
diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin təşkili ilə bağlı Diasporla İş Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən müvafiq Əmrlə təsdiq edilmiş İş planlarının icrası
istiqamətində də müvafiq tədbirlər görülüb.
Ümumilikdə, Dövlət Komitəsi tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlərin statistikasına nəzər yetirsək, hesabat dövründə dünyanın müxtəlif ölkələrində
Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif məzmun və miqyaslı 350 layihə və tədbir həyata keçirilib.
Xarici ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, ölkəmizə qarşı erməni diasporu və lobbisi tərəfindən həyata keçirilən kampaniyaların qarşısının alınması ilə əlaqədar xarici ölkələrdə
Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən zəruri tədbirlər görülmüşdür.
Ötən dövr ərzində respublikamızın hüdudlarından kənarda yaşamalarına baxmayaraq, ölkəmizin zəngin mədəni irsinin qorunması və təbliği
istiqamətində soydaşlarımızın mühüm xidmətləri olub. Azərbaycan tarixində xüsusi əhəmiyyət kəsb edən əlamətdar dövlət bayramlarının -“Novruz
bayramı”, 28 May Respublika Günü, 15 İyun Milli Qurtuluş Günü, 9 Noyabr- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü, 12 Noyabr Konstitusiya
Günü, 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi əlamətdar günlər xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən müxtəlif
tədbirlərin təşkili ilə qeyd edilib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən 2018-ci ilin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edilməsi dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan Azərbaycan icması tərəfindən böyük sevinc hissi ilə qarşılanmış və AXC-nin 100 illiyi
münasibətilə ayrı-ayrı ölkələrdə müxtəlif formatlı tədbirlər təşkil olunub.
Bütün bunlarla yanaşı, 2018-ci il ərzində Dövlət Komitəsinin Ərazi şöbələrinin əhatə etdiyi region ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, cəmiyyətə inteqrasiyası, soydaşlarımızın ictimai-siyasi həyatda aktivliyinin təmin olunması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin genişləndirilməsi, habelə
diaspor təşkilatları arasında səmimi əməkdaşlıq münasibətlərinin yaradılması istiqamətində də bir sıra tədbirlər həyata keçirilib.
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Dövlət Komitəsində görülən işlər və təbliğat-təşviqat fəaliyyəti
Dövlət Komitəsi ölkə başçısının tapşırıqlarına, Komitənin əsasnaməsinə və digər normativ-hüquqi sənədlərə uyğun olaraq dünya azərbaycanlılarının
birləşdirilməsi, soydaşlarımızın fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi, diaspor hərəkatının gücləndirilməsi, milli-mədəni irsin təbliği, işğal edilmiş
ərazilərimizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və s. istiqamətlərdə ardıcıl fəaliyyət göstərir. Bütün bu işlərin sürətləndirilməsi məqsədilə
ölkə başçısının 5 iyul 2018-ci il tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu yaradılmışdır. Ümumilikdə, Komitənin fəaliyyətini üç
istiqamətdə təsvir etmək olar:

1.1. Son dövrlərdə yeni yaradılan imkanlar:
- Soydaşlarımızla interaktiv əlaqələri təmin etmək, diasporla bağlı xəbərlərin operativ yayımlanmasına nail olmaq, eləcə də ölkəmizlə bağlı xəbərlərin
xaricdə yaşayan soydaşlarımıza, eləcə də ümumilikdə ictimaiyyətə çatdırılması məqsədilə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət
göstərən yeni saytı yaradılmış və aktiv fəaliyyət göstərir. Komitənin saytında çevik əlaqə imkanları da yaradılmışdır ki, bu da Komitəyə müraciət imkanlarını
asanlaşdırır, vətəndaşların, diaspor təşkilatlarının, xaricdə yaşayan soydaşlarmızın suallarının operativ şəkildə cavablandırılmasına xdmət edir;
- “Vətən uzaqda deyil” şüarı altında müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları, fərqli peşə sahiblərini əhatə edən videoçarxlar hazırlanmış və ayrıayrı
ölkələrdə
(Azərbaycan,
Türkiyə,
Gürcüstan,
Fransa,
Almaniya,
Rumıniya,
Ukrayna
və
s.)
təqdimatı
keçirilmişdir
https://www.youtube.com/watch?v=bB23gWx0hpo). Ümumilikdə, 100 video çarxın hazırlanması nəzərdə tutulur.
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Ümumilikdə, sayta 10.463 İP-dən (İstifadəçi) daxil olma qeydə alınıb, səhifələr üzrə izlənilmə sayı isə 64.289 olubş.
Diaqram 1. Komitənin saytına yeni və təkrar daxil olanlar, %-lə

25.1%

74.9%

Təkrar daxil olanlar

Yeni daxil olanlar

Saytın ölkələr üzrə izlənməsinə gəldikdə isə, sayta 60 ölkədən daxilolmalar qeydiyyata alınıb. Bu ölkələrdən ilk onluğa aşağıdakılar aiddir:
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Diaqram 2. Ayrı-ayrı ölkələrdən sayta daxil olmalar, nəfər
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ABŞ

Gürcüstan

Kanada

Niderland

- Rəsmi sosial şəbəkə (Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube kanalı) səhifələri hazırlanmışdır və interaktivdir. Rəsmi internet ünvanı
və sosial şəbəkələrdə Komitənin fəaliyyətinin, diaspor hərəkatının işıqlandırılması istiqamətində görülən işlər sayəsində sosial şəbəkə
izləyicilərin sayı Facebook da 9300-dən 36608-ə, Twitter-də 3114-dən 3337-yə, İnstagram da 2200-dən 2500-ə, Youtube kanalında
abunəçilərin sayı 13-dən 141-ə qədər artmış və beləliklə də dünya azərbaycanlılarının virtual birliyinin yaradılması, diaspor hərəkatının
əlaqələndirilməsi istiqamətində əsaslı irəliləyişlər təmin edilmişdir.
Ümumilikdə, hesabat dövründə facebook səhifəsində 1023 informasiya paylaşılmışdır ki, bunun da 446 ədədi və ya 43,6%-i link, 367
ədədi və ya 35,9%-i foto, 201 ədədi və ya 19,6 %-i video, 9 ədədi və ya 0,9%-i isə status olmuşdur.

Diaqram 3. Dövlət Komitəsinin facebook səhifəsindən istifadə göstəriciləri, ədədlə
1023

909

7116

29552

Məlumatların sayı

Paylaşımlar
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Bəyənmə

Rəylər

Diaspor govaz adlı rəsmi Youtube kanalında Komitənin fəaliyyəti, diaspor təşkilatlarının tədbirləri və s. müvafiq
videolar yayımlanmaqdadır.
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Diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin intensivləşdirilməsi, eləcə də təşkilatların özləri arasında əlaqələrin gücləndirilməsi məqsədilə, ilk dəfə
olaraq infoqrafik diaspor xəritəsi yaradılaraq açıq istifadəyə təqdim edilib. Xəritədə xüsusi işarələnmiş nöqtələrin üzərinə sıxdıqda həmin
ərazidə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarını və onlar haqqında informasiyaları görmək mümkündür.

9

- Komitənin internet televiziyası Diaspor TV yaradılaraq aktiv fəaliyyəti təmin edilmişdir. Diaspor TV-də “Dünyada yaşayan
azırbaycanlıları tanıyaq-tanıdaq” layihəsi həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində, uğur əldə etmiş soydaşlarımız haqqında videoroliklər
hazırlanaraq yayımlanır. Onlayn Azərbaycan dili dərsləri təşkil edilir, “Azərbaycan dilində danışan xaricilər” və “Qarabağ” rubrikası da
fəaliyyət göstərir. Burada Qarabağ haqqında 5 cümlə 5 dildə yayımlanır. “Sabahın xeyir, Azərbaycan” rubrikası var, xaricdə yaşayan
soydaşlarımız, əsasən gənclər ölkəmizi salamlayır, “Sabahın xeyir, Vətən” söyləyirlər. Paralel olaraq, Komitənin İctimai Televiziya ilə birgə
layihəsi çərçivəsində ayda bir dəfə “Vətən uzaqda deyil” adlı veriliş yayımlanır. Verilişdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla müsahibələr,
həyata keçirilən layihələr barədə videoreportajlar və s. yer alır.

10

- Soydaşlar və diaspor təşkilatları haqqında qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi məqsədilə Komitədə, əlaqədar qurumların nümayəndələrinin
iştirakı ilə, müvafiq işçi qrup yaradılmışdır. Bu istiqamətdə xarici təcrübə
öyrənilərək təkliflər hazırlanıb və nəzərdən keçirilir;
- Türkiyə Respublikasında müvafiq sənədləri olmadan yaşayan
soydaşlarımızın sayının dəqiqləşdirilməsi və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə
təmin edilməsi məqsədilə işçi qrupu yaradılıb və soydaşlarımızın elektron
qeydiyyatı üçün müvafiq qurumlarla birlikdə xüsusi sistem hazırlanıb. İş qrupu
Türkiyəyə ezam edilərək müvafiq görüşlər keçirib;
- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin “Strateji Yol Xəritəsi” işlənib
hazırlanmışdır və icrası istiqamətində addımlar atılır;
- Diaspor təşkilatları arasında birliyinin təmin edilməsi, soydaşlarımızın vahid
məqsəd ətrafında birgə fəaliyyətinə nail olunması məqsədilə Almaniya, Fransa,
İsveçrə, Hollandiya və Skandinaviyada Komitənin nümayəndə heyətinin iştirakı
ilə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları yaradılıb, o cümlədən Amerika
Birləşmiş Ştatları, Türkiyə və Ukraynada da Şuraların təsis edilməsi məqsədilə
işçi qrupu yaradılıb və bu işlər “Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun şəkildə davam
etdirilir;
- İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan dili və mədəniyyəti məktəbi açılaraq,
soydaşlarımızın istifadəsinə verilmişdir;
- Xaricdə yaşayan gənclərin ölkəmizlə əlaqələrinin gücləndirilməsi və
gənclərin şəbəkələşməsinə dəstək məqsədilə “Sabahın xeyir, Azərbaycan”
layihəsinə başlanılmışdır. Layihə çərçivəsində hər gün bir xarici ölkədən
azərbaycanlı və ya azərbaycan dilini bilən gənc Vətənimizi salamlayaraq,
“Sabahın xeyir, Azərbaycan” deyir. Bu videoçarx rəsmi sosial şəbəkələrdə
yayımlanır;
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- Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza çatdırılması məqsədilə müvafiq kitab fondu formalaşdırılmaqdadır. Bu istiqamətdə ilkin olaraq 319
kitab AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının köməyi ilə əldə edilibdir;
- Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Komitəsi arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya əsasən Azərbaycan Respublikasının xarici
ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün diplomatik nümayəndəliklərinə birgə fəaliyyətlə bağlı müvafiq məktub göndərilib;
- Dövlət Komitəsinin loqo və üslubu, çoxsaylı təkliflər nəzərə alınmaqla yenidən tərtib edilib;
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- Diaspor təşkilatlarının internet saytlarının hazırlanması, e-poçt xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ layihələrdə, eləcə də sosial
mediada marketinq işinin təşkili məqsədlə müvafiq texniki dəstək göstərilir. Bu məqsədlə, diaspor təşkilatlarının qeydiyyata alınması
prosesi davam edir və artıq 85 təşkilat qeydiyyatdan keçib;
- Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin radiosu Diaspor FM test yayıma başlayıb. Həm veb (www.diaspor.fm)
üzərindən, həm də mobil tətbiq vasitəsi ilə yayım aparılır;
- Məşhur azərbaycanlıların bioqrafiyalarının toplandığı bank və baza üzrə ətraflı axtarış sisteminin yaradılmasına başlanılıb,
www.azerbaycan.li internet ünvanı qurulub. Yekunda toplanmış bioqrafiyaları “Dünya azrərbaycanlılarının eksiklopediyası” halında çap
etmək də nəzərdə tutulub.
- İlk dəfə olaraq, Dövlət Komitəsinin mobil tətbiqi hazırlanıb və iki xidmət aktivdir. Növbəti mobil tətbiqlər üzərində iş aparılır.
- Dövlət Komitəsi Azərbaycan tarixi və tarixi şəxsiyyətlər, görkəmli siyasət və dövlət adamları haqqında “TimeLine”lar hazırlayıb yayımlayır.
İlk olaraq Ulu öndər Heydər Əliyev haqqında xronoloji “Timeline” 12 dekabr ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günündə yayımlanıb.
- “Xaricdə yaşayan aztəminatlı azərbaycanlılara sosial yardımın göstərilməsi qaydası”nın formalaşdırılması məqsədilə, işçi qrup yaradılıb
və mütəmadi müzakirələr aparır.
- Dövlət Komitəsinin ştat cədvəli Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 645S saylı 26 sentyabr 2018-ci il tarixli sərəncamına
uyğunlaşdırılıb;
- Dövlət Komitəsinin strukturu yenidən qurularaq, çevik fəaliyyət mexanizmi formalaşdırılıb;
- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi tərəfindən 22 ölkədən 186 nəfər diaspor nümayəndəsi qəbul edilib;
- Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun loqosunun və vebsaytının hazırlanması üzərində işlər aparılır. Eyni zamanda, diaspor
nümayəndələri və təşkilatların onlayn formada layihələrinin təqdim olunması, monitorinqi, ekspertizası və s. üçün xüsusi sistem, eləcə də
2019- cu il üzrə ilkin Fəaliyyət Planı hazırlanıb;
- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin girişində ümummilli lider Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto guşə yaradılıb.
- Dövlət Komitəsinin və əməkdaşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədilə nəzarət-müşahidə kameraları quraşdırılıb, nizam-intizamın
gücləndirilməsi məqsədilə Komitəyə giriş-çıxışın elektron qeydiyyatını aparan müvafiq turniket sistemi yaradılıb;
- Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tələblərinə uyğun olaraq, Dövlət Komitəsinin binası yanğından mühafizə qurğuları ilə təmin edilib və mühafizə
sistemi müasir standartlara uyğunlaşdırılıb;
- Ukraynada Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş poçt markası buraxılıb.
- Komitənin təşkilatçılığı ilə Ukrayna, Rusiya, Rumıniya, Türkiyə, İtaliya, Almaniya, Finlandiya və s. ölkələrdə ümumilli lider Heydər Əliyevin
xatirəsinin anım tədbirləri keçirilib.
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı keçirilən tədbirlər çərçivəsində Ceyhun Hacıbəylinin Fransada yaşayan gəlini və
nəvəsinin Azərbaycana səfəri təşkil edilib, onlarla müvafiq görüşlər keçirilib.
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1.2. Dövlət Komitəsinin həyata keçirdiyi tədbirlər:
- Ümummilli lider H.Əliyevin 95 illiyi münasibətilə dövlət, mətbuat və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə konfrans keçirilib;
- Dövlət, ictimaiyyət və diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə Komitənin yeni veb səhifəsinin, loqosunun və himninin təqdimatı keçirilib;
- Dövlət Komitəsində Yeni Azərbaycan Partiyasının Səməd Vurğun 42 ilk ərazi partiya təşkilatı yaradılıb;
- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Həmkarlar İttifaqı Komitəsi yenidən formalaşdırılıb və qısa zamanda sosial ehtiyacı olan əməkdaşlara
sosial yardımlar verilib, 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il münasibətilə Şağan qəsəbəsindəki 3 saylı fiziki
və əqli qüsurlu uşaqlar üçün 200 yerlik internat evi ziyarət olunub, uşaqlara bayram sovqatları hədiyyə edilib;
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr edilmiş “Cümhuriyyətin 100 illiyi” Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsi təşkil edilmiş və
22-28 avqust tarixlərində Şəki şəhərində keçirilmişdir. 37 ölkədən 140 gəncin iştirak etdiyi düşərgədə “Azərbaycan Diaspor Gəncləri”
şəbəkəsinin təsis edilməsi ilə bağlı qətnamə və bəyanat qəbul edilib;

- Dövlət Komitəsi ilə Rumıniyanın Xaricdəki Rumınlar üzrə Nazirliyi və Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsi ilə razılaşma imzalanıb;
- Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bakı Dövlət Universitetinin birgə
təşkilatçılığı ilə “Dünya azərbaycanlıları: tarix və müasirlik” mövzusunda III Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib;
- Kaliforniyanın Qlendeyl şəhərində Merilənd prospektinin Arsax adlandırılmasına etiraz olaraq müvafiq petisiya hazırlanıb və müvafiq
qaydada Ağ evin saytında yerləşdirilib;
- Millət vəkilləri və diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım tədbiri keçirilib;
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1.3. Komitə rəhbərliyinin xarici səfərləri
Türkiyə, Gürcüstan, Fransa, Almaniya, Rumıniya, Ukrayna, Rusiya (Həştərxan), İsveç, İsveçrə, Amerika Birləşmiş
Ştatları, Niderland krallığı, Çin ölkələrinə səfərlər edilmiş, soydaşlarımız və diaspor fəalları ilə görüşlər keçirilmiş, onların
problemləri öyrənilmiş və həlli istiqamətində işlərə başlanılıb;

2. Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti
Hesabat dövründə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyətdə olan diaspor təşkilatları tərəfindən mühüm əhəmiyyətli tədbirlər həyata
keçirilmişdir.Tədbirlərin məzmunu və miqyası müxtəlif olmaqla Dövlət Komitəsinin qarşısında qoyulan məqsəd və vəzifələri əhatə edir.
Tədbirlərin siyahısında ənənəvi olaraq, Azərbaycan həqiqətlərinin, milli-mədəni irsimizin, adət-ənənələrin yaşadılması, elmi-praktiki konfranslar, seminarlar, Cümhuriyyətin 100 illiyi və s. istiqamətləri xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Müstəqillik və Milli Qurtuluş günləri, milli
bayramlar, hüzn günləri, Ümummilli liderin anım günü kimi tədbirlərin yüksək səviyyədə qeyd olunması artıq ənənə halını almışdır. Müxtəlif
ölkələrdə həyata keçirilən tədbirlər həm Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə, həm də yerli diaspor qurumlarının öz vəsaitləri
hesabına təşkil olunmuşdur. Bütün hallarda tədbirlərin geniş əhatəli və yüksək səviyyədə keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirilmişdir.
2018-ci il ərzində Azərbaycan diaspor qurumlarından, fərdi şəxslərdən, o cümlədən hökumət və qeyri hökumət təşkilatlarından Dövlət
Komitəsinə məktub və müraciətlər daxil olmuş, eləcə də müvafiq qaydada cavablandırılmışdır. Müraciətlərdə əsasən soydaşlarımızın fərdi
qaydada maddi yardıma ehtiyacı olduqları, ailələrinin yerli polis orqanları tərəfindən qanunsuz zərərçəkmələri, vətəndaşlıq məsələlərindəki
problemlər, icma və birliklərin isə mədəniyyət mərkəzləri üçün müxtəlif tarixi nümunələrə, musiqi alətlərinə, rəqs geyimlərinə olan ehtiyacı
haqqında məlumat verilmiş, müxtəlif nəşrlərə dəstək göstərilməsi xahiş edilmişdir.
2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və təşəbbüsü ilə 346 tədbir həyata
keçirilmişdir. Tədbirlərin, məzmun etibarı ilə, əhatə dairəsi aşağıda Diaqram 4-dəki kimidir:
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Diaqram 4. Həyata keçirilən tədbirlərin fəaliyyət istiqaməti üzrə statistik mənzərəsi, ədədlə
Əməkdaşlıq
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59

Cari istiqamətlər

74

Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər və əməkdaşlıq 2
Soydaşlarımızın hüquqi maarifləndirilməsinə dəstək 2
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2.1. Azərbaycan həqiqətlərinin beynəlxalq aləmdə tanıdılması
Hesabat dövründə Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prioritet təşkil etmiş və bu sahədə ümumilikdə 95 tədbir
keçirilib. Xüsusilə də, Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi qruplarının ölkəmizlə bağlı anti-təbliğat
kampaniyalarının qarşısının alınması məqsədilə bu istiqamətdə cari il ərzində müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib, xarici ölkələrin KİV-də ölkəmizlə
bağlı mütəmadi olaraq məlumatlar yayımlanıb.
Dünyanın müxtəlif ölkələrində - ABŞ, Kanada, Almaniya Federativ Respublikası, Türkiyə Respublikası, İsveç Krallığı, Litva Respublikası,
Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, Fransa Respublikası, Belçika Krallığı, Niderland Krallığı və digər ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız tərəfindən
müxtəlif məzmunlu tədbirlər, kütləvi etiraz aksiyaları, konfrans və seminarlar təşkil olunub.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin “20 Yanvar faciəsinin iyirmi səkkizinci ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı
tədbirlər planı haqqında” 2017-ci il 20 dekabr tarixli 198 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin 25
dekabr 2017-ci il tarixli 135/1ü saylı əmri ilə “20 Yanvar faciəsinin iyirmi səkkizinci ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı” təsdiq edilib.
Tədbirlər planına uyğun olaraq, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif formatlı anım
mərasimləri, fotosərgilər, seminarlar, dəyirmi masalar, konfranslar keçirilib.
Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin “Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümünün keçirilməsi ilə bağlı
Tədbirlər planı haqqında” 2018-ci il 6 fevral tarixli 22 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin 13 fevral
2018-ci il tarixli 021/1ü saylı əmri ilə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları tərəfindən Xocalı soyqırımının iyirmi altıncı ildönümünün
keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər planı təsdiq edilib. Tədbirlər planına müvafiq olaraq dünyanın müxtəlif regionlarında - Avropada, Amerikada, Asiyada,
MDB məkanında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Xocalı soyqırımı barədə yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyətinin, beynəlxalq
təşkilatların, müxtəlif ölkələrin parlament və hökumət üzvlərinin, kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatlandırılması məqsədilə müxtəlif
kampaniyalar təşkil edib, elmi-praktiki konfranslar, etiraz aksiyaları keçirmişdir. Müasir informasiya texnologiyalarının imkanlarından istifadə edərək
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nəticələri haqqında əsil həqiqətləri bu barədə məhdud informasiyaya malik dövlət və
siyasət adamlarına, jurnalistlərə, eləcə də sadə vətəndaşlara çatdırmağa çalışıblar.
- Fevral ayında Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar olaraq Türkiyənin Kocaeli şəhər Körfəz rayonunda “Xocalı şəhidləri” abidəsinin
açılışı olub. Abidənin açılışında Körfəz bələdiyyəsinin sədri İsmail Baran, Körfəz rayonunun icra nümayəndəsi Hasan Hüseyn Can, Kocaeli
valisinin müavini Osman Ekşi, Türkiyə və Azərbaycan parlamentinin üzvləri, diaspor, dövlət və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə
çıxış edənlər Xocalı soyqırımını XX əsrin ən böyük cinayəti adlandırıblar.
- “Xocalıya Ədalət!” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində Azərbaycan diasporunun yaxından iştirakı ilə dünyanın müxtəlif ölkələrində bir sıra
tədbirlər, etiraz aksiyaları təşkil olunub.
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- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi haqqında “2018-ci il 19 yanvar tarixli 3587 nömrəli
Sərəncama müvafiq olaraq, xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları "31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı" günü ilə əlaqədar Avropa,
Asiya, Amerika ölkələrində və MDB məkanında müxtəlif formatlı anım mərasimləri keçirib, xarici ölkələrin ictimaiyyətini soyqırım barədə
məlumatlandırılıb.
- 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar olaraq keçirilən tədbirlərdən Kanadanın Toronto şəhərində yaşayan soydaşlarımızın
etiraz aksiyasını qeyd etmək olar. Şəhərin mərkəzi hesab olunan “Dandas Square” meydanına toplaşan aksiyaçılar əllərində Azərbaycan, Türkiyə
və Kanada bayraqları, soyqırıma, Ermənistanın davam edən işğalçılıq siyasətinə etiraz bildirən müxtəlif plakatlar tutmuş, şüarlar səsləndiriblər.
Etiraz aksiyasında Toronto və ətraf şəhərlərdə yaşayan Azərbaycan və Türk icmasının 200 nəfərə yaxın nümayəndəsi iştirak edib. 3 saata qədər
davam edən aksiya zamanı şəhərin sakinlərinə və qonaqlarına erməni hərbi birləşmələrinin 1918-ci ildə azərbaycanlıların başına gətirdiyi
hadisələr, eləcə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında məlumat verilib, bukletlər paylanılıb;
- İstanbul Türkiyə Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin (İSTAD) təşkilatçılığı ilə 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə əlaqədar
dərnəyin mərkəzində anım tədbiri keçirilib. Tədbirdə Azərbaycan-Türk Qadınlar Birliyinin, “Azərbaycan-Türkiyə Evi”nin sədri, Avropa
Azərbaycanlıları Konqresinin İdarə Heyətinin üzvü Tənzilə Rüstəmxanlı, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) sədri Sahil Qasımov, KİV və
ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. İSTAD-ın Baş katibi Metin Yıldırım 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü haqqında tədbir
iştirakçılarına qısa məlumat verdikdən sonra, mövzu ilə bağlı jurnalistlərin suallarını cavablandırıb. İSTAD-ın rəhbəri Səfər Karakoyunlu soyqırımı
haqqında danışarkən faktların əks olunduğu Quba Soyqırımı Memorial Kompleksinin ziyarəti zamanı çəkilmiş video və fotoşəkilləri nümayiş
üçün iştirakçıların diqqətinə təqdim edib.
- 26 mart tarixində Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) və Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin
(BAK) təşkilatçılığı ilə Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilən “Səssiz yürüş” aksiyası keçirilib. Rotterdam şəhərində keçirilən aksiyaya
Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Türk, Latviya, Litva, Estoniya, İraq türkmənlərinin diaspor təşkilatları da yaxından dəstək veribdir. Aksiya
iştirakçıları təkcə erməni terrorçularına yox, eyni zamanda onlara dəstək verən bəzi Avropa dövlətlərinə də etirazlarını bildiriblər. Bununla yanaşı,
aksiya iştirakçıları Niderland Parlamentinin alt palatasında, “erməni soyqırımını” qəbul etdikləri sənədə görə öz qəti etirazlarını bildirərək bundan
sonra da hər zaman Türkiyənin yanında olacaqlarını bildirib;
- 26 may tarixində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi münasibətilə Türkiyənin Kütahya vilayətinin Tunçbilək qəsəbəsində
“Azərbaycan” parkının və parkda Xocalıda qətlə yetirilənlərin əziz xatirəsinə ucaldılmış “Xocalı abidəsi” nin açılışı olmuşdur. Açılış mərasiminə
gələnlər öncə parkda təşkil edilmiş Xocalı soyqırımına həsr edilən fotosərgi ilə tanış olublar. Tunçbilək Bələdiyyəsinin dəstəyi və təşkilatçılığı ilə
keçirilən açılış mərasimində Türkiyə bələdiyyə rəhbərləri, millət vəkilləri, Azərbaycan Respublikasının Diasporla üzrə Dövlət Komitəsinin,
diasporların, Azərbaycan Parlamentinin nümayəndələri, eləcə də qeyri-hökumət və mətbuat təmsilçiləri iştirak edib;
- Aprelin 5-də Türkiyədə professor Aygün Attarın “Erməniçilik müasir dövrün böyük problemi kimi” əsəri çap olunmuşdur. Əsərdə 1917-ci ildə çar
Rusiyasında baş vermiş bolşevik inqilabının Qafqaza, o cümlədən Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatına təsiri, bolşeviklərin ermənilərdən

18

Azərbaycana qarşı istifadə etmələri, saxta erməni məsələsinin siyasi mahiyyəti, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına köçürülməsinin bütövlükdə
Qafqaz bölgəsi üçün yaratdığı fəsadlar, XX əsrin əvvəllərində Anadolu bölgəsində erməni silahlı dəstələrinin törətdiyi ağır cinayətlər, onların
Azərbaycan və Türkiyədə törətdikləri soyqırımlar, azərbaycanlıların dəfələrlə deportasiya edilməsinin mahiyyəti, hazırda ölkəmizə qarşı davam
etdirilən işğalçılıq siyasəti və digər məsələlərdən bəhs olunub.
- Xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən dövlətimizin və xalqımızın milli mənafelərini xarici qrantlara qurban verən həm ölkədaxili, həm
də ölkədən kənarda antimilli qüvvələrin, həmçinin Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi qruplarının ölkəmizə anti-təbliğat kampaniyalarının
qarşısının alınması məqsədilə bu istiqamətdə cari il ərzində müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib, xarici ölkələrin KİV-də ölkəmizlə bağlı mütəmadi
olaraq məlumatlar yayımlanıbdır. Bu tədbirlər sırasında 2018-ci ilin mayın 9-da Helsinki Komissiyası tərəfindən ABŞ Konqresində Azərbaycana
qarşı irəli sürülən ermənipərəst dinləmələrə etirazları qeyd etmək olar. Belə ki, Azərbaycan-ABŞ Mədəniyyət Mərkəzi, Kanada Azərbaycan
Tədqiqatlar İnstitutu (KATİ), ABŞ-dakı “Millennial” Siyasət Mərkəzi və Kanadanın Vankuver şəhərindəki Azərbaycan icmasının Helsinki
Komissiyasına ünvanladıqları etiraz bəyanatlarında Azərbaycanda seçkilər və fundamental azadlıqlarla bağlı keçirilmiş dinləmələrinin səthi və
əsassız olduğu diqqətə çatdırılıbdır. Bildirilib ki, araşdırma prosesinin bir qismi, tənqid olunma da daxil olmaqla spekulyasiyaya və
ümumiləşdirməyə əsaslanır, hətta gerçəkləri faktlarla əks etdirmir. Bəyanatlarda həmçinin, Helsinki Komissiyasının Azərbaycanla bağlı son
hesabatının təhriflərlə dolu olduğunu bildirilib, Komissiya bəzi ölkələrdə, o cümlədən Ermənistanda insan haqları ilə bağlı dəhşətli vəziyyətə nəzər
salmağa çağırılıb.
- 2018-ci ilin11 aprel tarixində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin seçkiləri əlaqədar xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları xüsusi
fəallıq nümayiş etdiriblər. Belə ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları dövlət başçısı tərəfindən ölkəmizdə
yürüdülən uğurlu daxili və xarici siyasəti yüksək qiymətləndirdirərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Seçkilərində cənab İlham Əliyevin
namizədliyinə dəstək məqsədilə müxtəlif formatlı tədbirlər həyata keçirib, dünya azərbaycanlılarına müraciət və bəyanatlar ünvanlayaraq onları
düzgün seçim etməyə səsləyiblər.
-Cari ilin oktyabr ayında Kaliforniya Ştatının Qlendeyl şəhərindəki Merilend prospektinin adının dəyişdirilərək “Arsax” adlandırılması ilə bağlı
Amerika, Kanada Polşa və Ukraynadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları beynəlxalq qurumlara etiraz məktubları ünvanlayıblar.
- Noyabr ayında Rusiyaya məxsus Yandex.ru axtarış sistemində Azərbaycan Respublikası ilə bağlı dezinformasiya Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin məsələyə müdaxiləsilə proqramdan çıxarılıbdır. Diaspor təşkilatlarının və ümumilikdə soydaşlarımızın kəskin etirazları nəticəsində
sistemdə yerləşdirilmiş Azərbaycan Respublikası haqqında dezinformasiya proqramdan çıxarılıbdır. Qeyd edək ki, sistemin smartfonlar üçün
hazırladığı səsli proqramda Azərbaycan haqqında sorğuya yanlış məlumat yerləşdirilibdir. Məlumatda Azərbaycan Respublikası ləzgi, gürcü və
erməni torpaqlarında yaradılan qondarma dövlət kimi təqdim olunub.
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2.2

Milli- mədəni irsin təbliği

2018-ci ilin birinci yarımili ərzində xalqımızın zəngin mədəni irsinin təbliği, həmçinin dövlət əhəmiyyətli tarixi əlamətdar günlərin qeyd olunması
istiqamətində də uğurlu layihələr həyata keçirilibdir. Ölkəmizin milli-mədəni irsinin təbliği istiqamətində xarici ölkələrdəki Azərbaycan icması
tərəfindən keçirilən müxtəlif formatlı tədbirlərin sayı 90-dan çoxdur.
Аzərbаycаn хаlqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlаqədаr dünyanın müxtəlif ölkələrində silsilə
tədbirlər keçirilib. Belə ki, bu tədbirlərdən 8 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan-Monteneqro Mədəni və İqtisadi Mərkəzində Azərbaycan xalqının
ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü münasibətilə ikigünlük keçirilən "Heydər Əliyev kuboku" şahmat turnirini,
həmçinin 10 may 2018-ci il tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Heydər Əliyev adına Dünya Boks Komitəsinin (World Boxing
Committee H.Aliyev) təşkilatçılığı ilə mayın 5-də Almaniyanın Vaysvasser şəhərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan
olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş peşəkar boks turnirini və digərlərini göstərmək olar.
- Martın 1-də Türkiyənin İzmir şəhərinin Karşıyaka rayonundakı Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin büstünün açılışı olmuşdur. Açılış
mərasimində rəsmi şəxslər, millət vəkilləri, yerli ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələri, QHT və KİV təmsilçiləri, o cümlədən Qarabağ müharibəsi
qaziləri iştirak ediblər. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, millət vəkilləri Qənirə Paşayeva və Sona Əliyeva,
Karşıyaka rayonun bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Mutlu Akpınar, İzhelsinkmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət və Dayanışma Dərnəyinin sədri Mülazim
Pahsa və başqalarının çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsiyyətinin ucalığından, Ulu Öndərin Azərbaycan və
Türkiyənin inkişafı naminə həyata keçirdiyi beynəlxalq layihələrin əhəmiyyətindən, xalq arasında tükənməz nüfuzundan danışılıbdır. Qeyd edək ki,
Karşıyaka rayonun bələdiyyəsi və İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət və Dayanışma Dərnəyi arasında əldə olunan razılıq əsasında Heydər Əliyev
Parkı yenidən qurulmuş və burada Ulu Öndərimizin büstü qoyulub;
5 may 2018-ci il tarixində Almaniyanın Düsseldorf şəhərinin “Vitgenşteyn” adına Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan, rus və alman dilli
cəmiyyətlərin iştirakı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara Qarayevin 100 illiklərinə həsr olunmuş ədəbi-musiqili
gecə keçirilib.
- Mayın 7-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir keçirilib.
Tədbirdə Ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunmuş "Böyük ömrün anları" filmi nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Fuad Muradov ulu öndər Heydər Əliyevin şərəfli həyat yolu və fəaliyyəti haqqında danışıb. O bildirib ki, ölkəmizin müstəqilliyinin
möhkəmləndirilməsi, iqtisadi yüksəlişinin təmin edilməsi, beynəlxalq nüfuzunun artırılması böyük siyasi və ictimai xadimin səyləri nəticəsində
mümkün olub. Tədbir çərçivəsində “Ümummili liderin Dünya Azərbaycanlılarına tövsiyələri” adlı broşürlər tədbir iştirakçılarına paylanılıb;
- 10 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respulikasındakı Səfirliyi, “Vətənpərvər” Azərbaycanın Misirdə Diaspor
Təşkilatları Birliyinin və Misirin Qalyubiyyə vilayət rəhbərliyinin birgə təşkilatçılığı ilə burada yerləşən Misir-Azərbaycan Dostluq Parkında
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Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər keçirilib. Tədbirdə beş milyon əhalisi
olan Qalyubiyyə vilayətinin qubernatoru Mahmud Əl Aşmavi, Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb Respulikasındakı səfiri Tural Rzayev,
Vilayət məclisinin üzvləri, Azərbaycan Respublikasının bu ölkədəki səfirliyinin əməkdaşları, diaspor rəhbərləri və üzvləri iştirak edib.
- Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşan soydaşlarımız “Novruz bayramı”, 28 May Respublika Günü, 15 İyun Milli Qurtuluş Günü və digər
bayramları geniş şəkildə qeyd edərək ölkəmizin tarixi, zəngin mədəni irsini təbliğ etməyə çalışıblar. Bununla yanaşı, soydaşlarımız Azərbaycanın
görkəmli şəxsiyyətlərinin yad edilməsi məqsədilə tədbirlər, konsert proqramları təşkil edib, dünya festivallarında və sərgilərdə iştirak ediblər.
- 15 iyun 2018-ci il tarixində Murmanskda “Azərbaycan” Milli-Mədəni Muxtariyyəti və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) yerli
nümayəndəliyi Azərbaycanın Milli Qurtuluş Gününə həsr edilmiş tədbir təşkil edib. Tədbir çərçivəsində təşkil olunmuş “Xalqın xilaskarı” adlı
fotosərgidə ümummilli lider Heydər Əliyevin nadir fotoşəkilləri, respublikamız haqqında müxtəlif nəşrlər nümayiş etdirilib. Tədbirə Rusiyanın və
Azərbaycanın dövlət strukturlarının və ictimaiyyətin nümayəndələri, Murmansk şəhərinin və vilayətin müxtəlif ali məktəblərinin müəllimləri və
tələbələri dəvət olunub.
- Cari ilin iyul ayında Ukraynanın Kiyev şəhərində dünya şöhrətli müğənni və bəstəkar Müslüm Maqomayevin adını daşıyan parkın təntənəli açılış
mərasimi olub. Аçılış mərasimində Azərbaycan və Ukraynanın mədəniyyət nazirləri, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Kiyev şəhər
Dövlət Administrasiyasının rəhbərinin müavini, xarici ölkələrin Ukraynadakı səfirləri, Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru,
SSRİ Xalq Artisti, Rəssamlar İttifaqının sədri, Azərbaycan Dövlət Filarmoniyasının direktoru, aparıcı KİV nümayəndələri iştirak edib.
- Dekabr 12-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar anım
mərasimi keçirilib. Tədbirdə Heydər Əliyev Fondunun ulu öndərə həsr etdiyi qısametrajlı sənədli film nümayiş olunub. Dövlət Komitəsinin sədri
Fuad Muradov, Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin sədri Ülvi Quliyev Azərbaycanın müstəqilliyinin qorunub-saxlanılmasında, sabitliyin,
təhlükəsizliyin təmin olunmasında, ölkənin inkişafında ulu öndərin misilsiz xidmətlərindən danışıblar. Anım mərasimində Amerika Birləşmiş
Ştatlarında fəaliyyət göstərən diaspor rəhbəri Aleksandriya Soltanzadə və digərləri çıxış edərək ulu öndərlə bağlı xatirələrini, fikirlərini bölüşüblər.
Ümumilikdə isə Ümummilli liderin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar dünyanın bır çox ölkələrində - Almaniya Federativ Respublikasında,
Rumıniyada, Niderland Krallığında, Ukraynada, Misir Ərəb Respublikasında, İtaliyada, Rusiyanın və Türkiyənin bir sıra şəhərlərində anım
mərasimləri keçirilib.

21

2.3 Lobbiçiliyin inkişafı
2018-ci ildə dünyanın nüfuzlu beynəlxalq təşkilatları ilə həmçinin, müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində təmsil olunan siyasət
adamları, ictimai xadimlər və KİV nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulması, onların Azərbaycana səfərlərinin təşkili məqsədilə müxtəlif tədbirlər
keçirilib. Bununla yanaşı,Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin və əməkdaşlarının da xarici ölkələrə səfərləri çərçivəsində lobbi
quruculuğu sahəsində bir sıra mühüm görüşlər baş tutub.
23 fevral 2018-ci il tarixində İstanbulda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) nəzdində fəaliyyət göstərən diasporla iş üzrə
Təmas qrupunun IV iclası keçirilib. TDƏŞ Baş katibinin müavini Ömer Kocamanın sədrliyi ilə keçirilən toplantıda Türkiyə Respublikasının Nazirlər
Kabineti yanında Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba Toplulukları Departamentinin rəhbəri Mehmet Köse, Azərbaycan Respublikasının Diasporla
İş üzrə Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri, Qazaxıstan Mədəniyət və İdman Nazirliyinin Komitə rəhbərinin müavini Galymzhan Meldeshev və
Qırğızıstanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun konsulu Tilek Kozhogulovun rəhbərliyilə üzv ölkələrin diasporla iş üzrə Təmas qrupunun üzvləri
iştirak edib. Toplantıda, "Türk Şurası 2018-2019-cu illər üçün birgə fəaliyyət Planı", "Türk Şurası Türkdilli Diasporun birgə Fəaliyyət Strategiyası",
Türkiyədə keçiriləcək TDƏŞ-ə üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II Forumunun və üzv dövlətlərin diasporla iş üzrə nazirlik və qurum
rəhbərlərinin II görüşünün keçirilməsinə hazırlıq və digər məsələlər ətrafında müzakirələr aparılıb. Dünyada və regionda cərəyan edən hadisələr
fonunda Türkiyə və Azərbaycan tərəfinin "Türk Şurası Türkdilli Diasporun birgə Fəaliyyət Strategiyası" layihəsi ilə bağlı rəy və təkliflər müzakirə
edilərək qəbul olunub. Eyni zamanda, II görüşün Türkiyənin ev sahibliyi ilə bu ilin aprel-may ayları ərzində keçirilməsi qərara alınıb. Tərəflər
arasında üzv dövlətlərə qarşı qarayaxma, mənfi meyillərə qarşı xalqların arasındakı birliyi, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın arasındakı əlaqələri
gücləndirmək və ortaq dəyərlərimizlə bağlı maarifləndirmə aparılması məqsədi ilə TDƏŞ-ə üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II
Forumunun 2018-ci ilin sonu 2019-cu ilin əvvəlində Türkiyədə keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə olunub. Toplantı çərçivəsində Türkdilli diasporlar
arasında əməkdaşlıq və koordinasiyanın inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan tərəfinin təcrübəsindən istifadə edərək üzv dövlətlərin türkdilli
diasporların məskunlaşma coğrafiyasına uyğun olaraq "Diaspor Atlasının" hazırlanması qərara alınıb.
- Mayın 6-da Varşavada Polşanın Sosial Siyasət Nazirliyində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi (AAK) və Polşada Azərbaycanlı Gəncləri
Şurasının (PAGŞ) təşkilatçılığı ilə qitənin müxtəlif ölkələrindən gələn azərbaycanlılarla görüş keçirilib. Nazirliyin Miqrasiya Departamentinin rəhbəri
Maqdalina Sveklej ilə görüşdə AAK prezidenti Sahil Qasımov, PAGŞ sədri Nail Əhməd, AAK vitse prezidentləri - Alman-Azərbaycan Mədəniyyəti
cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyev, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, AAK üzvləri - Finlandiya-Azərbaycan
Assosiasiyasının həmsədrləri Vasif Muradlı və Arzu Muradlı, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Elsevər Məmmədov, İsveçrədə
Azərbaycanın Dostları Birliyinin sədri Arzu Əliyeva iştirak ediblər. Nazirlik rəsmisi Polşadan Azərbaycana gələn turistlərin sayının artdığını bildirərək
qeyd edib ki, buna səbəb Azərbaycanın tətbiq etdiyi elektron viza sistemi olub. Görüşdə M.Sveklejə ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı
soyqırımından bəhs edən video və çap materialları təqdim olunub. Görüş qarşılıqlı təkliflərin müzakirəsi ilə davam edib.
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- 23-27 may 2018-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Türkiyə
Respublikasında işgüzar səfərdə olub. Nümayəndə heyəti əvvəlcə Ankaradakı Heydər Əliyev parkını ziyarət edərək, ümummilli lider Heydər
Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri düzüb, xatirəsini ehtiramla yad edib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Türkiyə Respublikası
Prezidentinin Baş müşaviri Yalçın Topçu ilə görüşüb. Görüşdə iki ölkə arasındakı əlaqələrin çoxşaxəli və strateji səviyyədə olduğu qeyd olunub,
eyni zamanda bu gün türk dünyasının birləşməsinə böyük ehtiyac olduğu və ortaq problemlərimizin həlli və məqsədlərimizin reallaşdırılması
istiqamətində birgə çıxış etməyin vacibliyi vurğulanıb. Mayın 23-də daha bir görüş isə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri İsmayıl Qəhrəmanla
olub. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin inzibati binasında baş tutan görüşdə spiker İsmayıl Qəhrəman Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi ilə bir çox
məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. F.Muradov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən
həyata keçirilən işlərin iki ölkənin gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb, xalqlarımız arasında sülh və dostluq körpülərinin
olduğunu bildirərək, bu körpülərin təməlinin Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfindən atıldığını bir daha qeyd edib. Sonda Komitə sədri tərəfindən
İ.Qəhrəmana ingilis dilində nəşr edilmiş “Qarabağ” kitabı təqdim edilib. Görüşdə Azərbaycanın Türkiyə Respublikasındakı səfiri Xəzər İbrahim və
Səfirliyin əməkdaşları, Türkiyə və Azərbaycanın KİV təmsilçiləri iştirak ediblər. Qeyd edək ki, görüş Türkiyə mediasında geniş işıqlandırılıb;
- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya Agentliyinin (TİKA) sədri Sərdar Çam arasında
23 may tarixində keçirilən görüşdə Azərbaycan və Türkiyə diasporlarının fəaliyyəti, o cümlədən iki qurum arasında əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı
fikir mübadiləsi aparılıb;
- 12-17 iyun tarixlərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Gürcüstana səfər edib. Səfər müddətində Gürcüstan Patriarxı
II İlya, Xarici işlər naziri Mixeil Canelidze, Mədəniyyət və idman naziri Mixail Giorqadze, Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza
Vaşakmadze, Təhsil və elm naziri Mixail Çxenkeli, Gürcüstan Parlamentinin vitse-spikeri Zviad Dzidziquri (görüşdə azərbaycanlı deputatlar
Savalan Mirzəyev, Ruslan Hacıyev və Mahir Dərziyev də iştirak etmişdir) və Barışıq və vətəndaş bərabərliyi naziri Ketevan Tsixelaşvili, həmçinin
azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Gürcüstanın Kvemo Kartli bölgəsinin qubernatoru Qriqol Nemsadze ilə rəsmi görüşlər keçirilib. Bu görüşlərdə
Azərbaycan-Gürcüstan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması qeyd olunmaqla yanaşı, Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların müxtəlif
problemləri ilə bağlı müzakirələr də aparılıb.
- 13 noyabr tarixindən DİDK-nın nümayəndə heyəti ABŞ-a səfəri çərçivəsində Kaliforniya, Vaşinqton, Nyu-York şəhərlərində bir sıra dövlət
və hökumət rəsmiləri ilə görüşlər keçirilib. Meksikanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda , San Dieqo-Bakı
Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru Martin Kruminq, Koreya-Asiya icmasının 40 üzvü, Los-Ancelesdə Lənkəran-Monterey Dostluq
Assosiasiyasının icraçı direktoru Nensi Selfrik, Türkiyənin Los-Anceles şəhərindəki Baş Konsulu Can Oğuz, Amerika Yəhudi Komitəsinin LosAnceles bölməsinin rəhbərləri, ABŞ Dövlət Departamentində Siyasət və Qiymətləndirmə direktoru Stefen Guice, Türkiyənin Vaşinqtondakı səfiri
Serdar Kılıc və digər dövlət və hökumət rəsmiləri ilə keçirilmiş görüşləri qeyd etmək olar.
- Noyabrın 15-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsinin (YTB) rəhbəri Abdullah
Erenlə görüş keçirilib. Görüşdə, 1990-cı illərdə Türkiyəyə köçmüş və hazırda orada qeyri-qanuni məskunlaşmış azərbaycanlıların problemləri də
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müzakirə olunub. İdarə rəhbəri bildirib ki, Azərbaycan tərəfi həmin şəxslərin Azərbaycan Respublikasına mənsubluğunu təsdiq edən sənədlərlə
təmin etməsi və yaxud mövcud şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədlərinin yenilənməsi prosesini başa çatdırdıqdan sonra Türkiyə tərəfi öz dəstəyini
göstərəcəkdir.
- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində ölkəmizdə akkreditasiyadan keçmiş bir çox diplomatik nümayəndələrlə görüşlər keçirilib və müvafiq
müzakirələr aparılıb.
- Cari ilin 15 aprel tarixində Azİz Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvləri və diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə İsrailin Kiryat Bialik və
Azərbaycanın İsmayıllı şəhərləri arasında dostluğuna həsr olunmuş tədbir keçirilib.

2.3 Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətə inteqrasiyası və ictimai-siyasi fəallığın artırılması
Hesabat dövründə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, ictimai-siyasi fəallığının
artırılması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə də müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib.
16 yanvar 2018-ci il tarixində Daşkənddə Özbəkistandakı Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin (RAMMM) hesabat-seçki
konfransı keçirilib.Tədbirdə RAMMM-nin rəhbərləri, Səmərqənd, Buxara, Nəvai, Sırdərya və Daşkənd vilayətlərindəki Azərbaycan mədəniyyət
mərkəzləri, həmçinin Daşkənd şəhər Mədəniyyət Mərkəzindən seçilən nümayəndələr, diasporumuzun üzvləri iştirak ediblər. Sonra səsvermə yolu
ilə RAMMM-in 21 nəfərdən ibarət idarə heyəti seçilib. Həmin gün yeni seçilən idarə heyətinin ilk iclası da keçirilib. Səsvermə yolu ilə Firdovsi
Hüseynov RAMMM-nin sədri, Mobil Məmmədov birinci, Xasay Abdullayev ikinci müavin, Camal Əliyev isə icraçı direktor seçiliblər. İclasdan sonra
konfrans geniş tərkibdə davam etdirilib;
- Fevralın 28-də Türkiyənin İstanbul şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) toplantısı keçirilib. Toplantıda Türkiyə də daxil olmaqla
Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində azərbaycanlıların fəaliyyəti ilə bağlı yeni planlar müzakirə olunub. AAK-ın prezidenti Sahil Qasımov və İSTAD
rəhbəri Səfər Karakoyunlu AAK-ın fevralda baş tutacaq növbədənkənar qurultayına hazırlığı da müzakirə ediblər. Türkiyəli diaspor fəalları, o
cümlədən Səfər Karakoyunlu son bir ildə AAK-ın ciddi fəallığını, iri layihələrə start verdiyini vurğulayıb, bunun onlarla birgə planların reallaşması
üçün ciddi stimul olacağını bildirib. Daha sonra Türkiyə, Cənub-Şərqi Avropa ölkələri üzrə azərbaycanlıların fəaliyyəti geniş müzakirə olunub, yeni
layihələrlə bağlı birgə planlar nəzərdən keçirilib. Yaxın aylarda İSTAD-ın ev sahibliyi ilə AAK-ın İstanbul forumunun keçirilməsi barədə də qərar
qəbul olunub.
- 2018-ci ilin birinci yarımili ərzində azərbaycanlılarının yaşadıqları ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyası, seçkili orqanlarda təmsil olunması,
ümumilikdə isə ictimai-siyasi fəallığının artırılması sahəsində mühüm tədbirlər həyata keçirilib. 6 fevral tarixində Rusiyanın Arxangelsk vilayətində
Azərbaycan diasporunun idarə heyətinin sədri Tərlan Qasım oğlu Qasımov Arxangelsk şəhərində məscidin tikintisində göstərdiyi fəallığı görə
Rusiya Müftilər Şurasının rəhbəri Ravil Qaynutdin tərəfindən medalla tətlif edilib. Rusiya Müftilər Şurasının rəhbəri Ravil Qaynutdinin imzaladığı
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sənəddə Tərlan Qasımovun İslam prinsiplərinə sadiqliyinə, mehriban qonşuluğa, sülhə, yaradıcılığa, millətlərarası və dinlərarası həmrəyliyin
yaradılması üçün göstərdiyi aktiv fəaliyyətinə və tarixi Arxangelsk məscidinin yenidənqurulmasına verdiyi töhfələrə görə Rusiya müsəlmanları
medalı ilə təltif edildiyi yazılib.
- Mayın 4-də ABŞ-ın paytaxtında "Culturfied" Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq Uşaq Festivalında Azərbaycan bu il ilk dəfə olaraq
iştirak edib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın əsas mədəni və iqtisadi tədbirlərinin keçirildiyi məkan olan Ronald Reyqan Beynəlxaq Ticarət Mərkəzində
keçirilən festivala Vaşinqton şəhərinin sakinləri, o cümlədən ABŞ-ın müxtəlif ştatlarından gələn insanlar qatılıb. Azərbaycan festivalda ABŞ-ın
Bruklin (Nyu-York) şəhərində fəaliyyət göstərən “My Way” mərkəzinin Qafqaz Ritm (My Way Center Rhythms of Caucasus NYC) adlı uşaq rəqs
qrupu ilə təmsil olunub. Festivalda çıxış edən "Culturfied" Fondunun prezidenti Mele Melton ictimaiyyət üçün açıq olan tədbirin əsas məqsədinin
müxtəlif ölkələrin coğrafiyası, zəngin mədəni irsi, onların adət-ənənələrinin öyrənilməsindən ibarət olduğunu qeyd edib. Qafqaz Ritm rəqs
qrupunun ifasında təqdim olunan "Azərbaycan", "Yallı" və "Salam" rəqsləri izləyicilər tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanıb. Festivalda
Azərbaycanla yanaşı Anqola, İsveç, Boliviya, Türkiyə, Dominikan, Misir, Salvador, Misir, Haiti, İndoneziya, Keniya, Litva, Monqolustan, Panama,
Filippin, Qatar, Ruanda, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan və Uruqvaydan nümayəndələr iştirak ediblər.
- Mayın 18-dən 20-nə qədər Yunanıstanın Saloniki Şəhər Limanında 6-cı Multilinqualizm Beynəlxalq Dil festivalı keçirilib. Festival çərçivəsində
“QALA” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti Azərbaycan dilinin təqdimatını keçirib. Festival iştirakçıları Azərbaycan dilinin əlifbası ilə
tanış olub, Azərbaycan dilində sözlər yazmaq, oxumaq və tələffüz etmək imkanı qazanıblar. Bununla yanaşı, Azərbaycan Demokratik
Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə tarixi abidələrimiz, Azərbaycanın görməli yerləri ilə bağlı maraqlı məlumatlar verilib. Mərasimdə geniş
auditoriya qarşısında Azərbaycan dilində uşaq şeirləri və Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeiri səsləndirilib. Saloniki şəhərinin
İcra Başçısı cənab Yannis Butaris, İcra Başçısının Təhsil və İdman üzrə Müavini cənab Aleksandros Barbunakis və alim Aryiru Mumdidu
Beynəlxalq Dil Festivalında Azərbaycan stendini ziyarət edib və xatirə şəkilləri çəkilib.
- 12-17 iyun tarixlərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin Gürcüstana səfəri çərçivəsində bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı
icma nümayəndələri, Gürcüstan Azərbaycanlıları Ağsaqqallar Şurasının üzvləri və Gürcüstanın azərbaycanlı ziyalıları, Gürcüstan vətəndaşı olan
azərbaycanlı tələbələr, Azərbaycanın Gürcüstandakı İş Adamları Birliyi üzvləri, gürcü millətindən olan ayrı-ayrı ziyalılar ilə də görüşlər keçirilib.
Dövlət Komitəsinin adından Marneuli şəhərində 230 nəfər azərbaycanlının iştirak etdiyi iftar süfrəsi açılıb. Gürcüstandakı azərbaycanlı icma
nümayəndələri ilə görüşlərdə F.Muradov onları vahid bir təşkilat ətrafında birləşməyə çağırıb. Həmçinin səfər zamanı nümayəndə heyəti
Gürcüstandakı azərbaycanlı icmasına aid teatr, muzey, məscidlər və digər mədəniyyət ocaqlarını da ziyarət edib. Səfər müddətində Komitə
rəhbəri tərəfindən müxtəlif sahələrdə uğur qazanmış gənclərə, o cümlədən tələbələrə “noutbook”lar, Gürcüstanın Azərbaycanlı Əlillər
Cəmiyyətinə əlil arabaları hədiyyə edilib. Eyni zamanda, Bolnisi və Qardabani rayonlarının rəhbərliyinə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyəsi olan
təcili tibbi yardım avtomobilləri (hər rayona bir avtomobil) də təqdim edilib;
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- İyunun 24-də Türkiyədə keçirilən növbədənkənar parlament seçkilərində əslən azərbaycanlı olan Şamil Ayrım Ədalət və İnkişaf Partiyasından
İstanbul millət vəkili seçilib. Soydaşımızla Dövlət Komitəsi tərəfindən əlaqə yaradılıb, təbrik edilib, eləcə də gələcək işlər barədə fikir mübadiləsi
aparılıb;
- Hesabat dövründə ABŞ-ın İllinoys ştatından olan senatorlar Temmi Dakuort və Riçard Durbin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa
edilməsinin 27-ci ildönümü münasibətilə İllinoys Azərbaycan icmasının üzvlərinə təbrik məktubları göndərib. Təbrik məktubları ABŞ-ın Orta Qərb
ştatları üzrə Azərbaycan mərkəzinə ünvanlanıb. Məktublarda vurğulanır ki, bu təşkilatın fəaliyyəti, onun həyata keçirdiyi təhsil və xeyriyyə tədbirləri
Çikaqonun ictimai həyatını zənginləşdirir.
- Dekabr ayının 16-da Qazaxıstan Respublikasının müstəqilliyinin 27-ci ildönümü münasibətilə ölkənin sosial, iqtisadi və mədəni inkişafına, xalqlar
arasında dostluq və əməkdaşlığın güclənməsinə böyük töhfə verilməsində göstərdikləri xidmətlərə görə müxtəlif sahələrdə çalışan insanlar
mükafatlandırılıb.Təltif edilənlər arasında Qazaxıstan Azərbaycanlıları İttifaqının rəhbəri Əbülfəz Xamedov ən yüksək mükafata - II dərəcəli
dostluq ordeninə layiq görülüb. Bu, son beş ildə Qazaxıstanda yaşayan azsaylı xalqların nümayəndələrinə verilən ən yüksək mükafatdır.
Qazaxıstanın iqtisadi nailiyyətlərində xidmətlərinə görə soydaşlarımız Allahverdi Mamedov, Bəxtiyar Mirzəyev, Faiq Mahmudov, Faiq Bayramov
və Allahqulu Cəfərov da müxtəlif medal və mükafatlarla təltif olunublar.

2.4

Diaspor fəaliyyəti xarici KİV-də

- Hesabat dövründə Rusiya, MDB və Avropa ölkələrinin, xüsusilə də Asiya ölkələrindən Misir Ərəb Respublikası və Türkiyə Respublikasının KİVlərində Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti ilə bağlı 14 məlumat yayımlanıb. Məlumatların əsas qisminə Misirdə fəaliyyət göstərən “Vətənpərvər”
- Azərbaycanın Misirdəki Diaspor Təşkilatları Birliyinin təşəbbüsü ilə Misir televiziyasında Azərbaycanla bağlı yayımlanan verilişlər, Misirin mətbu
orqanlanda yayımlanan məlumatlar daxildir. Verilişlərdə Azərbaycanın mədəni və tarixi irsi təbliğ edilib, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı faktlar Misir ictimaiyyətinə çatdırılıb. Bundan əlavə, İtaliya mətbuatında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri
Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illiyinə, Türkiyə Respublikasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının yüz illiyinə, 31 mart
soyıqırımının 100-cü ildönümünə həsr olunmuş məqalələr də dərc edilib. Həmçinin, Rusiya azərbaycanlılarının vahid informasiya portalı olan
AZRU (www.azru.org) kütləvi informasiya vasitəsi qismində rəsmi qeydiyyat şəhadətnaməsi alıb;
- Avropada azərbaycanlılar yeni xəbər portalı yaradıblar. Xəbər portalı Polşadakı "Varşava Azərbaycanlılar Birliyi", "Vrotslav Azərbaycan
Cəmiyyəti" və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə yaradılıb. Sayt polyak və Azərbaycan dillərində yayımlanır
və “AzPolNews” adlanır (www.azpolnews.pl). Xəbər portalının gələcəkdə ingilis dilində də versiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub;
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2.5

Xaricdəki soydaşlarımızın təşkilatlanması və gənclərin diaspor fəaliyyətinə cəlb olunması

- 2018-ci il ərzində Asiya və Amerika ölkələrində gənclərin diaspor fəaliyyətinə və lobbi quruculuğuna cəlb olunması istiqamətində müxtəlif
formatlı tədbirlər keçirilib. Cari ilin avqust ayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan və “Cümhuriyyətin
100 illiyi” Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsində iştirak edən gənclərlə görüş keçirilib. Görüşdə Yay Düşərgəsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb,
gənclərin təəssüratları dinlənilib. Qonaqlar düşərgənin böyük əhəmiyyət daşıdığını, onlara müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla daha sıx
əlaqələr yaratmaq imkanı verdiyini qeyd ediblər. Komitə sədri Azərbaycan diaspor hərəkatının genişlənməsi üçün gənclərin üzərinə düşən
vəzifələrdən danışıb, onların potensialını yüksək qiymətləndirib.
- 3 mart 2018-ci il tarixində Azİz Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvləri və diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının
İsrailə hədiyyə etdiyi kitabların təqdimatı olub. Mayın 4-də isə Beynəlxalq Assosiasiyasının üzvləri və diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə "Azİz"
İdarə heyətinin açıq iclası keçirilib.
- Təşkilatlanma sahəsində keçirilən tədbirlər çərçivəsində Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə diaspor fəalları, iş adamları və gənclərlə
keçirilən görüşlər də xüsusi qeyd etmək olar. Cari ilin 22-28 avqust tarixlərində keçirilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan
“Cümhuriyyətin 100 illiyi” Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsi çərçivəsində “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” təşkilatı təsis edilib. 38 ölkədən 170
gəncin iştirak etdiyi düşərgədə müxtəlif ölkələrdə yaşayan 50-dən çox fəal azərbaycanlı gənci ətrafına toplayan “Azərbaycan diaspor gəncləri” adlı
təşkilatın loqosu hazırlanıb, “Wikipedia” açıq ensklopediyasında fəaliyyət göstərmək məqsədilə bir neçə üzvdən ibarət qrup yaradılıb.
- Noyabr ayında “Vətənpərvər” - Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirov Misirə təhsil almaq
üçün gələn yeni tələbələrlə görüş keçirib. Birliyin sədri Misirdə Azərbaycanı təbliğ etmək yolları haqqında öz tövsiyələrini verib, tələbələri
maraqlandıran sualları cavablandırıb. Diaspor rəhbəri, həmçinin onları Vətəni təbliğ etmək və Azərbaycan həqiqətlərini ictimaiyyətə çatdırmaq
məqsədilə sosial şəbəkələrdə fəal olmağa çağırıb. Qeyd edək ki, hər il Misir Mədəniyyət Mərkəzi tərəfindən Misirə təhsil almaq üçün göndərilən
tələbələr, diaspor tərəfindən qarşılanır, onların yerləşdirilməsi, sənədlərinin qaydaya salınması və təhsil almasında bütün lazımi köməklik göstərilir.
- Hesabat dövründə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Skandinaviya ölkələrindən Azərbaycana gələn gənclərlə görüş keçirilib. Görüşdə
Azərbaycan diaspor hərəkatının genişlənməsində gənclərin üzərinə düşən vəzifələrdən danışılıb, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada, o cümlədən
İsveçdə daha geniş yayılması imkanları müzakirə edilib.
- Hesabat dövründə Rusiya və MDB, Avropa, Asiya və Amerika ölkələrində xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması sahəsində 19
tədbir keçirilib. Azərbaycan diasporunun daha konstruktiv və məqsədyönlü şəkildə fəaliyyətinin təmin edilməsi, diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyətinin
əlaqələndirilməsi və daha aktiv fəaliyyət göstərməsi məqsədilə Avropa, Amerika və Asiya ölkələrində Koordinasiya Şuraları (Almaniya
Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası, Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası, Niderland və Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası,
Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası, İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası, Amerika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası
və s.) yaradılıb. Eyni zamanda, Türkiyə və Ukraynada Koordinasiya Şuralarının təsis edilməsi məqsədilə işçi qrupu yaradılıb. O cümlədən, 31 may
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tarixində Rusiyanın Həştərxan vilayətində Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə tikilən "Azərbaycan İş Mərkəzi"nin açılışı olub. Açılış mərasimində
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyeva, Rusiya və Azərbaycanın dövlət nümayəndələri, eləcə də hər iki ölkədən olan iş adamları
iştirak ediblər.

2.6 Digər ölkələrin eyni profilli qurumları ilə əməkdaşlıq
- Nümayəndə heyətinin Rumıniyaya səfəri çərçivəsində Rumıniya Baş nazirinin strateji tərəfdaşlıqların tətbiqi üzrə müavini xanım Ana Birçal
tərəflər arasında 2009-cu ildə imzalanmış Strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqda Birgə Bəyannamə və Strateji tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi
üzrə Birgə Fəaliyyət Planının vacibliyinə toxunub, iqtisadi əlaqələrin, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşlarının genişləndirilməsinin önəmini qeyd edib.
Rumıniya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin səviyyəsindən duyulan məmnunluğu ifadə edən A.Birçal cari ilin mart ayında ölkəmizə
səfərini xatırladıb, ölkələrimiz arasında iqtisadi, mədəni, elm və təhsil əlaqələrinin dərinləşdiyini, nəqliyyat və enerji layihələrini həyata keçirmək
üçün böyük imkanların mövcud olduğunu qeyd edib. O əlavə edib ki, Rumıniya Azərbaycan ilə Aİ arasındakı dialoqun inkişafından və yeni
müqavilə üzrə danışıqlarda irəliləyişin müşahidə olunmasından məmnunluq hissi keçirir və bu danışıqların uğurla yekunlaşdırılması üçün
səylərini əsirgəməyəcək.
- Ankarada Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) üzv dövlətlərin diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumlarının və təşkilat
rəhbərlərinin 3-cü iclası keçirilib. İclasda ölkəmizi Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti təmsil edib.
- TDƏŞ Baş katibi Bağdad Amreyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə ümumi məlumat verib. İclasda türkdilli diasporların hazırkı
vəziyyətinin və şuraya üzv dövlətlərin diaspor qurumları arasında güclü koordinasiya və əməkdaşlıq imkanları, Türk Şurasının "Türk Şurası
Türkdilli Diasporların Birgə Fəaliyyət Strategiyası" və “2018-2019-cu illər üzrə türkdilli diasporların birgə fəaliyyət planı”nın qəbul edilməsi, Türk
Şurasının II Diaspor Forumunun keçirilməsi, Türkdilli Diasporların Atlasının hazırlanması, Türk Şurasının diaspor məsələlərinə məsul dövlət
qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin növbəti görüşünün vaxtı və yerinin müəyyənləşdirilməsi və digər məsələlər ətrafında geniş müzakirələr
aparılıb.
- İclasda Türkdilli diasporlar arasında əməkdaşlıq və koordinasiyanı gücləndirmək məqsədilə Türk Şurası nəzdində birgə onlayn diaspor portalının
hazırlanması məsələsi ilkin olaraq razılaşdırılıb. Tərəflər türkdilli dövlətlərin diasporları ilə bağlı geniş məlumat mübadiləsinin aparılması üçün
Türk Şurasının Diaspor Atlasının hazırlanması və digər məsələlərlə bağlı müvafiq birgə razılığa gəliblər. Səfər çərçivəsində Azərbaycan
Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qazaxıstan Respublikasının Vətəndaşlar Fondu və Türkiyə Respublikasının Xaricdə
Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar İdarəsi arasında diaspor siyasəti sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
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2.7 Soydaşlarımızın hüquqi maarifləndirilməsinə dəstək
Soydaşlarımızın hüquqi maarifləndirilməsinə dəstək məqsədilə sentyabrın 17-də Rusiya Federasiyasında və Tatarıstan Respublikasında
miqrantların sosial uyğunlaşması və inteqrasiyasına həsr olunmuş seminar çərçivəsində Rusiya Federasiyasının Kazan şəhərində Tatarıstanda
yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına yardım proqramının inkişafı haqqında razılaşma imzalanıb. Müqavilə “Azərbaycan” milli mədəni
muxtariyyətinin rəhbəri Bəşir Bəşirov və “Yeni Əsr” Muxtar Xeyriyyə Qeyri-kommersiya təşkilatının baş direktoru Liliya Tayişeva arasında
bağlanılıb.
23-26 sentyabr 2018-ci il tarixlərində Dövlət Komitəsinin əməkdaşları, ölkəmizin İstanbul şəhərindəki Baş Konsulluğu ilə birgə, Türkiyədə
şəxsiyyəti təsdiq edən müvafiq sənədləri olmadan məskunlaşmış soydaşlarımız ilə bir sıra görüşlər keçiriblər. İstanbul şəhərinin Qaziosmanpaşa
rayonunun 500 evlər, Rami, Eyyubsultan, Bağlarbaşı,Yıldıztabya, Barbaros, Hayreddinpaşa, Hürriyyət, Fevzi Çakmak məhəllələri, Bayrampaşa
rayonunun Yıldırım, Altıntepe, Orta məhəllə, Kartaltepe, Vatan məhəllələri, ətraf bölgələr, həmçinin, Küçükçekmece rayonunun Halkalı Mərkəz
məhəllələrində soydaşlarımızla görüşlər keçirilmiş və maarifləndirici söhbətlər aparılıb. Qeyd edək ki, 1990-cı illərdə Türkiyə Respublikasına
köçmüş və orada qeyri-qanuni şəkildə məskunlaşmış yüzlərlə azərbaycanlı vardır. Soydaşlarımızın Türkiyə ərazisində qeydiyyata alınması, hüquqi
statuslarının müəyyənləşdirilməsi və sosial müdafiəsinin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq dövlət qurumları ilə birgə müəyyən işlər
görülməkdədir. Bu işlərin davamı kimi, qeyd edilən insanların Azərbaycan Respublikasına mənsubluğunun aydınlaşdırılması və şəxsiyyəti təsdiq
edən sənədlərlə (şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumvətəndaş pasportu) təmin edilməsi məqsədilə müvafiq işçi qrupu yaradılıb və siyahıyaalma ilə bağlı
hazırlıq işlərinə başlanılıb. Soydaşlarımızın ilkin qeydiyyatının aparılması məqsədilə müvafiq internet imkanları yaradılıb və bu istiqamətdə işlər
davam etdirilir.
Dekabrın 17-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə İstanbulda “Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılarla görüş: planlar və
perspektivlər” mövzusunda görüş keçirilib. Görüşdə Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar, Türkiyənin rəsmi şəxsləri, bu ölkənin universitetlərindən
məzun olmuş və hazırda təhsil alan azərbaycanlı gənclər, Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, fəalları, nüfuzlu azərbaycanlı iş
adamları, KİV-nin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak edib. Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini
Valeh Hacıyev 2019-cu və növbəti illər üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə bağlı məlumat verib. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən
Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın sosial müdafiəsinin təmin edilməsi, hüquq və azadlıqlarının qorunması, onların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasının
Dövlət Komitəsinin prioritetlərinə daxil olduğunu qeyd etməklə yanaşı, bu istiqamətdə, ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, bütün mümkün
addımların atıldığını diqqətə çatdırmışdır.
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2.8 Beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlər və əməkdaşlıq
Hesabat dövründə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən keçirilən beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərə cari ilin 22-28 avqust tarixlərində
keçirilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunan “Cümhuriyyətin 100 illiyi” Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsi daxildir. 37
ölkədən ( Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropanın müxtəlif ölkələrindən, keçmiş sovet respublikalarından, müxtəlif Şərq ölkələrindən) düşərgəyə
140-dan artıq gənc toplanıbdır. Düşərgə ərzində gənclər ictimai şəxslər, millət vəkilləri, müharibənin ağrı-acısını yaşamış soydaşlarımız, vətəndaş
cəmiyyətinin təmsilçiləri, mədəniyyət xadimləri, eləcə də yerli gənclər və diaspor sahəsinin ekspertləri ilə görüşüb, tarixi məkanlarla tanış olub,
Azərbaycan tarixi, dili, Ermənistan- Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, ölkəmizin inkişaf dinamikası, turizm potensialı və s. barədə məlumat
alıblar. Düşərgə müddətində diaspor gəncləri üçün peşəkar mütəxəssislərin iştirakı ilə “Mənim dilim” təlimləri təşkil edilib, “Vətəni tanı”
mövzusunda viktorina və yarışlar keçirilib. Yay düşərgəsində miqrasiya, gənclər siyasəti, mədəniyyətlərarası dialoq, diasporun inkişafı,
idman və digər mövzularda panellər təşkil edilib. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata
keçirilən “Xocalıya ədalət!” kampaniyası haqqında düşərgə iştirakçılarına ətraflı məlumat verilib. Xocalı soyqırımı zamanı hər iki
valideynini itirmiş soydaşlarımız və Aprel qaziləri ilə görüşlər təşkil edilib. Düşərgənin yekununda “Azərbaycan Diaspor Gəncləri”
təşkilatının yaradılması ilə bağlı qərar qəbul edilib.
25-26 oktyabr tarixində Bakıda “Yeni dünya və yeni insan formalaşdıraq: kreativlik və insan inkişafı” mövzusunda keçirilən VI Beynəlxalq
Humanitar Forum çərçivəsində bir qrup diaspor nümayəndələri Azərbaycana gəlibdir. Diaspor nümayəndələri oktyabrın 25-də ADA Universitetində
olub, universitet rəhbərliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri ilə görüşüblər. Görüşdə xaricdə çalışan elm adamları ilə texniki sahədə,
İKT sahəsində əməkdaşlığın vacibliyi və təcrübə mübadiləsinin əhəmiyyəti müzakirə olunmuş, diaspor təşkilatları arasında koordinasiyanın zəruri
olduğu vurğulanıb.
2018-ci ildə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin beynəlxalq təşkilatlarla, yerli və xarici ölkələrin qurumları ilə əməkdaşlıq istiqamətində 13
tədbir keçirilib. Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndə heyəti ilə Dövlət Komitəsində keçirilən görüşlər, "Beynəlxalq Miqrasiya Hüququ"
mövzusunda təlimlərdə Dövlət Komitəsi əməkdaşlarının iştirakı, “Böyük İpək Yolu” Beynəlxalq Gənclər İttifaqının üzvləri ilə görüş, həmçinin, Dövlət
Komitəsinin nümayəndə heyətinin Amerika, Avropa və Asiya ölkələrinə səfəri çərçivəsində xarici dövlətlərin müvafiq dövlət qurumlarının
nümayəndələri ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq görüşləri və sənədlərin imzalanması bu tədbirlərə misal ola bilər.
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyasına və Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayının Qətnaməsində əksini tapmış, həmçinin
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası rəhbərinin 2016-cı il 27 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Dünya
Azərbaycanlılarının IV qurultayından irəli gələn vəzifələrə dair Tədbirlər Planı”na uyğun olaraq Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, mədəni irsin təbliği, lobbiçiliyin inkişafı, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, cəmiyyətə inteqrasiyası və ictimaisiyasi fəallığının artırılması, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiyası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 2019-2022-ci illər üzrə
fəaliyyətinin prioritetlərindən olacaqdır.

30

2.9 Cari istiqamətlər
İl ərzində Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən cari istiqamətlər üzrə 46 tədbir həyata keçirilib. Keçirilən tədbirlərin böyük əksəriyyətini
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 16 may tarixli 2867 nömrəli Sərəncamı
ilə əlaqədar həyata keçirilən tədbirlər təşkil edir. Bu tədbirlərə ABŞ və Kanadada keçirilən Cümhuriyyət Günü tədbirləri, Azərbaycan-Estoniya Dostluq
Parkının , İstanbulda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və İstanbul Maltepe Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100-cü il
Parkı”nın (ümumi sahəsi 36 min m²-dən çox olan parkın böyük hissəsini yaşıllıq zonası təşkil edir) açılış mərasimləri , Azərbaycan Cümhuriyyətinin
100 illiyinə həsr olunmuş futbol matçı, Ankarada “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti – 100. Biblioqrafiya”, “Qara Qarayev-Biblioqrafiya” kitablarının
təqdimat mərasimləri, həmçinin dünyanın müxtəlif ölkələrində-ABŞ, Kanada, Almaniya Federativ Respublikası, Türkiyə Respublikası, Norveç Krallığı,
Fransa Respublikası, Niderland Krallığı, Danimarka Krallığı, Belçika Krallığı, Finlandiya Respublikası, İsveç Krallığı, Litva Respublikası, İtaliya
Respublikası, Estoniya Respublikası, Latviya Respublikası, Polşa Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğız Respublikası, Özbəkistan
Respublikası, Çex Respublikası, Macarıstan Respublikası, Serbiya Respublikası,Ukraynada keçirilən konfranslar, sərgilər, dərslər, film nümayişləri
və digər tədbirlər daxildir. Həmçinin, 8 iyun 2018-ci il tarixində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təmsilçiləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100
illiyi ilə əlaqədar Avropa ölkələrində təşkil edilən tədbirlər çərçivəsində Avropa Parlamentinin üzvləri ilə görüşüblər. Bundan əlavə, Diasporla İş üzrə
Dövlət Komitəsinin Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı həyata keçirdiyi tədbirlər çərçivəsində Azərbaycanın müstəqil dövlət kimi tanınmasında böyük
xidmətləri olmuş şəxsiyyətlərdən biri Ceyhun Hacıbəylinin Parisdə yaşayan varisləri - oğlu Timuçinin həyat yoldaşı Paskal Hacıbəyli Buşe və oğlu
Benjamin Hacıbəyli Azərbaycana gəliblər. Onlar Fəxri Xiyabanı və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət edib, muzeylərdə olub, Dövlət Komitəsində, Mədəniyyət
Nazirliyində, ADA Universitetində və digər qurumlarda görüşlər keçiriblər.
O cümlədən, cari ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr olunmuş silsilə tədbirlər həyata keçirilib. Bu
münasibətlə Almaniyada boks turniri, Rusiyanın Solikamsk şəhərində Ümummilli lider Heydər Əliyevin 95-ci il dönümünə həsr olunmuş beynəlxalq
Cüdo yarışı, Türkiyənin İzmir şəhərinin Karşıyaka rayonundakı Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin büstünün açılışı mərasimi, həmçinin
konfranslar, dəyirmi masalar və digər formatda tədbirlər təşkil olunub.
Keçirilən tədbirlərdə, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti, Azərbaycanın xarici dövlətlərdəki səfirlik və konsulluqlarının
əməkdaşları, AXC qurucularının həyatda olan varisləri, Azərbaycan və xarici ölkə diasporlarının üzvləri, ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər.
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3 . Dövlət Komitəsinə daxil olan müraciətlərin icrası
2018-ci ildə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə 1330 məktub daxil olub, 1021 məktub isə göndərilib. Bunlardan 867-ü mərkəzi icra
hakimiyyəti orqanlarından, müxtəlif yerli və beynəlxalq təşkilatlardan, eləcə də Azərbaycanın diaspor təşkilatlarından, 221-ü vətəndaş
müraciəti, 242-si Azərbaycan Respublikasının qanunları, fərman və sərəncamlar, həmçinin, Nazirlər Kabinetinin qərarlarıdır.
Müraciətlərin əksəriyyəti, qanunvericliyin tələblərinə uyğun olaraq, vaxtında cavablandırılıb. Konkret struktur bölmələri üzrə
müraciətlərə baxılması statistikası isə aşağıdakı kimi olub:
Diaqram 5. Dövlət Komitəsinin struktur bölmələri üzrə məktubların cavablandırılması, ədəd
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