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XÜLASƏ 

 

2021-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
(DİDK) Azərbaycan haqqında dolğun məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, 
maddi-mənəvi irsin kütləvi təbliği, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların kompleks inkişafı, 
həmvətənlərimizin yaşadıqları ölkələrdə sivil adaptasiyası və inteqrasiyası, lobbiçiliyin 
təkamülü və digər istiqamətlərdə müvafiq fəaliyyətini davam etdirib. Böyük tarixi 
hadisələrlə yadda qalan ötən ildə Azərbaycan diasporu xüsusi aktiv olub, nümunəvi 
yekdillik və mütəşəkkillik göstərib. 2020-ci ildə Komitə tərəfindən hazırlanan “Xaricdə 
yaşayan aztəminatlı azərbaycanlılara sosial yardımın göstərilməsi qaydası” Nazirlər 
Kabinetinin 4 oktyabr tarixli qərarı ilə təsdiq olunub və 2021-ci ilin 1 yanvar tarixindən 
qüvvədədir. 

Dövlət Komitəsi 2021-ci il ərzində Azərbaycan diasporunun inkişafı, xarici 
ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, həmvətənlərimizin yaşadıqları 
ölkələrin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirakı, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya 
ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, milli kimliyin qorunması, diaspor təşkilatları 
arasında qarşılıqlı əməkdaşlığın gücləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirib. 
Soydaşlarımızın birliyi, azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında daha sıx birləşməsi üçün 
ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirib. 

Cari il ərzində Ermənistanın Cənubi Qafqaz regionunda həyata keçirdiyi 
separatçılıq, ekstremizm, özününküləşdirmə siyasəti ilə bağlı həqiqətlərin dünya 
ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmizə qarşı erməni diasporu və lobbisi tərəfindən həyata 
keçirilən kampaniyaların qarşısının alınması ilə əlaqədar bu ölkələrdə Azərbaycan 
diaspor təşkilatları tərəfindən toplantılar, sərgilər, nümayişlər və digər zəruri tədbirlər 
təşkil olunub. Eyni zamanda 20 Yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, Novruz bayramı, 
Oxçuçayın çirkləndirilməsinə etiraz, 28 May - Respublika Günü, 9 Noyabr - Dövlət 
Bayrağı Günü, 12 Dekabr – Heydər Əliyevin Anım Günü kimi günlərdə müxtəlif formatlı 
tədbirlər həyata keçirilib. 

2021-ci il ərzində DİDK xarici ölkələrdə 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 bir 
sıra tədbirlər və “Zoom” onlayn konfranslar həyata keçirib. Diaspor təşkilatlarından 
Komitəyə daxil olan məktub və ərizələrə baxılıb və aidiyyəti üzrə cavablar verilib. 
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Eyni zamanda Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında 2021-ci ilin 

“Nizami Gəncəvi İli” elan edilməsi haqqında Sərəncamına əsasən xarici ölkələrdə bir 
sıra tədbirlər təşkil olunub.  

 
 

28 May – Respublika Günü ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan 

soydaşlarımız, həmvətənlərimiz, diaspor təşkilatları, Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Şuraları və Azərbaycan Evləri tərəfindən müxtəlif formatda tədbirlər təşkil olunub və 

fərqli istiqamətlərdə işlər icra edilib. Belə ki, mövzuyla əlaqədar nüfuzlu qurumlara, 

beynəlxalq təşkilatlara məktublar, müraciətlər və bəyanatlar ünvanlanıb, xarici KİV-də 

məqalələr, müsahibələr dərc edilib, televiziya və radio proqramları, həmçinin 

videoçarxlar yayımlanıb, işğaldan azad olunmuş Şuşa, Zəngilan, Ağdam, Qubadlı 

şəhərlərindəki tarixi memarlıq və dini abidələrin, üçrəngli dövlət bayrağımızın 

təsvirlərinin əks olunduğu LED ekranlı maşınların hərəkəti təmin edilib, dəmiryolu 
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vağzalı, metro stansiyalarında, metro və tramvay qatarlarının içərisində “28 May - 

Azərbaycanın Respublika Günü!” şüarı yazılmış rəqəmsal lövhələr quraşdırılıb, 

Fransanın Strasburq şəhərində yerləşən Avropa Şurasının baş qərargahı 

Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb, "28 May – Azərbaycanın 

Respublika Günü!" və "Şərqdə ilk demokratik respublika" yazılmış rəqəmsal 

bilbordlar quraşdırılıb. Diaspor fəaliyyəti çərçivəsində dünyanın 35 ölkəsi üzrə 76 

tədbir keçirilmişdir. Bunların böyük hissəsi konfrans, iclas, aksiya və sair formatda, 

digərləri isə virtual şəkildə təşkil edilmiş, həmçinin müəyyən qismi bilbordlar, LED 

ekranlar və bannerlər vasitəsi ilə reallaşdırılıb.  

27 Sentyabr - Anım Günü ilə bağlı diaspor fəaliyyəti çərçivəsində dünyanın 36 

ölkəsi üzrə 99 tədbir keçirilib. Bunların böyük hissəsi konfrans, toplantı, aksiya və s. 

formatda, digərləri isə xarici media orqanlarında məqalə və beynəlxalq təşkilatlara 

ünvanlanmış bəyanatlar vasitəsilə reallaşdırılıb.  

Dövlət Komitəsi 2021-ci il ərzində “Dəmir yumruğun gücü ilə Şuşadayıq!” şüarı 
altında diaspor nümayəndələrinin Şuşaya dörd səfərini təşkil edib. İyulun 27-də baş 
tutan ilk səfərdə 25 ölkədən 75 soydaşımız iştirak edib. Avqustun 17-də gerçəkləşdirilən 
ikinci səfərdə 25 ölkədən 99 diaspor nümayəndəsi iştirak edib. Oktyabrın 9-da təşkil 
olunan Şuşaya üçüncü səfərdə 19 ölkədən 55 diaspor nümayəndəsi iştirak edib. 
Dekabrın 2-də isə 13 ölkədən 28 diaspor nümayəndəsi Şuşaya gedib. Səfər 
çərçivəsində diaspor nümayəndələri Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhərinin 
baş meydanı “Bazarbaşı”nı, Cıdır düzünü, erməni vandalizminə məruz qalmış 
“Güllələnmiş heykəllər”in olduğu meydanı, “Şuşa Bəyannaməsi”nin imzalandığı məkanı, 
Xurşidbanu Natəvanın evini, “Xan qızı bulağı”nı, Gəncə Qapısını, Saatlı, Aşağı və 
Yuxarı Gövhərağa məscidlərini və digər görməli yerləri ziyarət ediblər. Soydaşlarımız 
qədim şəhərdə aparılan yenidənqurma və abadlıq işləri ilə də tanış olublar. Şuşaya son 
30 ildə ilk dəfə ayaq basan diaspor nümayəndələri bu xoşbəxtliyi onlara bəxş edən Ali 
Baş Komandana və Azərbaycan Ordusuna təşəkkür ediblər. 

Heç şübhəsiz ki, DİDK-nin builki fəaliyyətinin əsasını tarixi Zəfərin birinci 
ildönümü və Qarabağ həqiqətlərinin dünyada təbliği təşkil edirdi. Bu baxımdan 8 Noyabr 
- Zəfər Günü tədbirlərinin dünyada möhtəşəm təşkilini Komitə olaraq qarşımıza məqsəd 
qoyduq. 8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar olaraq ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan 
soydaşlarımız, həmvətənlərimiz, diaspor təşkilatları, Azərbaycanlıların Koordinasiya 
Şuraları və Azərbaycan Evləri tərəfindən müxtəlif formatlı tədbirlər təşkil olunub və fərqli 
istiqamətlərdə işlər icra edilib. Belə ki, mövzu ilə əlaqədar nüfuzlu qurumlara, beynəlxalq 
təşkilatlara məktublar, müraciətlər və bəyanatlar ünvanlanıb, xarici KİV-də məqalələr, 
müsahibələr dərc edilib, televiziya və radio proqramları, həmçinin videoçarxlar 
yayımlanıb, işğaldan azad olunmuş Şuşa və digər Azərbaycan şəhərlərindəki tarixi 
memarlıq və dini abidələrin, üçrəngli dövlət bayrağımızın təsvirlərinin əks 
olunduğu LED ekranlı maşınların hərəkəti təmin edilib, dəmiryolu vağzalı, metro 
stansiyalarında, metro qatarları və tramvaylarda “8 Noyabr – Zəfər Günü!” şüarı 
yazılmış rəqəmsal lövhələr, poster və bannerlər, Nyu-Yorkun “Times Seynquare” 
meydanında “8 November. #KarabakhisAzerbaijan #Zafar” yazılmış bilbord 
quraşdırılıb, Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindəki Boris Yeltsin adına Prezident 
Mərkəzi və Londonda 10 bina Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi və  əməkdaşları müxtəlif 
ölkələrdə keçirilən Zəfər Günü tədbirlərində iştirak və çıxış edib. Ümumiyyətlə,  
Zəfər Günü münasibətilə dünyanın 47 ölkəsi üzrə 202 tədbir keçirilib. Bunların böyük 
hissəsi konfrans, aksiya, toplantı, məlumatlandırıcı aksiya, fləşmob, LED ekranlı 
maşınların hərəkəti, şüar, bilbord və bannerlərin quraşdırılması və s., digərləri isə idman 
turnirləri, avtoyürüşlər, sərgilər və başqa formatlarda baş tutub. 
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Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun 
prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü və dəstəyi ilə xarici ölkələrdə 
“Qarabağ” adlı həftəsonu Azərbaycan məktəbləri fəaliyyət göstərir. Artıq dünyanın 6 
şəhərindəki “Qarabağ məktəbi”ndə 250-dən çox azərbaycanlı uşaq təhsil alır. Bunlar 
Kanadanın Ottava, Fransanın Nant, İsveçrənin Bern, Polşanın Varşava, İsveçin 
Stokholm, Böyük Britaniyanın London şəhərləridir. Şagirdlərə Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı, Azərbaycan və dünya tarixi, rəsm və piano dərsləri keçirilir. Xaricdə yaşayan 
azərbaycanlılar üçün xüsusi dərslik hazırlanıb. Bundan başqa, xaricdə yaşayan 6-10 
yaşlı azərbaycanlı uşaqlar üçün hazırlanmış “Azərbaycan dili” dərsliyinə Təhsil 
Nazirliyinin qrifi və DİDK-nin maliyyə dəstəyi ilə çap edilərək xaricdəki soydaşlarımıza 
göndərilib. Eyni zamanda Komitənin rəsmi internet saytında qeydiyyatdan keçməklə 
kitabı elektron formatda əldə etmək imkanı da yaradılıb. 

 
Bu il Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi “Yaşat” Fonduna pul köçürmələri, 

qazilərimizə, şəhid və qazilərimizin ailələrinə maddi və mənəvi yardım göstərmələri 
üçün Azərbaycan diasporuna, ümumilikdə xaricdə yaşayan azərbaycanlılara çağırış 
edib. Bu mühüm çağırışın nəticəsində 29 aprel-31 may 2021-ci il tarixində Azərbaycan 
diasporunun yüksək fəallığı ilə müşayiət olunan “Yaşat” xeyriyyə marafonu baş tutub, 
marafon 7 saata yaxın müddətdə Azərbaycan Televiziyası ilə videoyazı formatında 
nümayiş olunub. Komitə bu işin təşkilini yüksək səviyyədə həyata keçirib və xeyriyyə 
marafonu “Yaşat” Fonduna 1 milyon manatdan artıq vəsaitin köçürülməsi ilə nəticələnib. 
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinın İctimai Televiziya ilə ortaq layihəsi olan 

"Vətən uzaqda deyil" proqramı ayda 2 dəfə yayımlanır.  
"Türkiyə-Azərbaycan" jurnalı ildə dörd dəfə 1000 tirajla işıq üzü görür və diaspor 

təşkilatlarına, kitabxanalara pulsuz olaraq paylanır. 

 
Komitənin və diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti Diaspor TV, Diaspor FM vasitəsilə 

təbliğ olunur, eləcə də 3 dildə aktiv sayt, sosial şəbəkə səhifələri fəaliyyət göstərir. 
Diaspor nümayəndələri ilə çevik əlaqə imkanları tam təmin edilib.  
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Xaricdə yaşayan nüfuzlu diaspor nümayəndələri və Cümhuriyyət qurucularının 

varisləri “Diaspor TV” vasitəsilə Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevi və 
Azərbaycan xalqını Zəfər Günü münasibətilə təbrik edib, Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsində 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr olunmuş dörd videoçarxın təqdimatı 
keçirilib, videoçarxlar Azərbaycanda fəaliyyət göstərən müxtəlif telekanallar vasitəsilə 
yayımlanıb.  

 
Cənab Prezident və hörmətli Birinci vitse-prezident tərəfindən soydaşlarımıza 

göstərilən diqqət və qayğı, verilmiş tövsiyələr birliyi, birgə fəaliyyəti tövsif edir. Artıq 
dünyanın 33 ölkəsini və 130-dan çox diaspor təşkilatını əhatə edən Azərbaycanlıların 14 
Koordinasiya Şurası fəaliyyət göstərir. Bunlar Polşa, İtaliya, İspaniya, Almaniya, Fransa, 
Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığı, Belçika və Niderland, İsveçrə, 
Ukrayna, Amerika, Baltikyanı, Skandinaviya, Şərqi Avropa və Ərəb ölkələri üzrə 
Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları fəaliyyət göstərir. Ukraynadakı diaspor 
təşkilatları Azərbaycanlıların Ali Radası adı altında birləşib. 
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Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiyasında Azərbaycan 

Evləri də mühüm yer tutur. 2021-ci ildə dünya ölkələri üzrə Azərbaycan Evlərinin sayı 
15-ə çatıb. Bunlar Tallin, Varşava, Budapeşt, Brüssel, Zalsburq, Barselona, Köln, Berlin, 
Münhen, Kiyev, Odessa, Ankara, İğdır, Marneuli və Saloniki şəhərlərində fəaliyyət 
göstərir. 
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İl ərzində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun qeydiyyat sisteminə 71 

layihə müraciəti daxil olub. Bunlardan 35-i təşkilatlardan, 36-sı isə fərdi - xaricdə 
yaşayan azərbaycanlılardan müraciətlər olub. 2020-ci ildə isə bu rəqəmlər müvafiq 
olaraq 30 və 18 olub. Fonda daxil olmuş layihə təkliflərindən 41-nə Müşahidə Şurası 
tərəfindən müsbət rəy verilib və bu layihələr icra olunub. 
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20 YANVAR FACİƏSİNİN 31-Cİ İLDÖNÜMÜ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR 
 

 20 Yanvar faciəsinin 31-ci ildönümü ilə bağlı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi  

və Azərbaycan diasporu tərəfindən 40-a yaxın ölkədə (ABŞ, Almaniya, Fransa, Polşa, 

Macarıstan, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə və s.) 70-dən çox müxtəlif formatlı anım tədbirləri 

keçirilib. COVID-19 pandemiyası ilə bağlı tətbiq edilən məhdudiyyətlər çərçivəsində 

təşkil olunan tədbirlərdə 20 Yanvar faciəsinin baş vermə səbəbləri və nəticələri barədə 

yerli sakinlər, eləcə də rəsmi şəxslər, beynəlxalq təşkilatlar məlumatlandırılıb; 

 Xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin təşəbbüsü və dəstəyi ilə ABŞ, Kanada,  

Monteneqro,  İtaliya, Türkiyə,  Macarıstan, Niderland, Misir, Əlcəzair, Səudiyyə 

Ərəbistanı və Yaponiya mediasında 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məqalələr dərc edilib; 

40-a yaxın ölkədə 70-dən çox müxtəlif formatlı anım tədbirləri 

 

11 ölkənin mediasında 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı məqalələrin dərci 
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XOCALI SOYQIRIMININ 29-CU İLDÖNÜMÜ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR 
 Həmvətənlərimiz və diaspor təşkilatları ilə əlaqələr gücləndirilib, ayrı-ayrı 

ölkələrdə soyqırımla bağlı daha müasir və innovativ məlumatlandırma imkanları 

araşdırılaraq müvafiq ümumiləşdirmələr aparılıb; 

 Komitə sədrinin 27 yanvar 2021-ci il tarixli 6-ü saylı və 10 fevral 2021-ci il tarixli 9-

ü saylı əmrinə əsasən “Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümünün keçirilməsinə dair” 

Tədbirlər Planın hazırlanması və həyata keçirilməsi ilə bağlı müvafiq  işçi qrupu 

yaradılıb və həftədə 3 dəfədən az olmayaraq işçi qrupun iclasları təşkil edilib; 

 Diaspor təşkilatları və soydaşlarımız müxtəlif dillərdə (ingilis, rus, fransız, italyan, 

ispan, ivrit və s.) üzərində “Xocalıya ədalət!” kampaniyasının rəsmi internet ünvanına 

keçidi təmin edən QR kodlar yazılmış müvafiq şüarlar, banerlər, bilbordlar və 

həştəqlərlə təmin edilib; 

 Yaponiyada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatına, yerli ictimaiyyətə paylamaq 

üçün, üzərində müvafiq QR kodlar olan maskalar göndərilib; 

56 onlayn görüş 

10 flaşmob 

13 sərgi-anım güşəsi 

70 dəyirmi masa 

23 ölkədə 62 məqalənin dərci 

3752 mənbədə 216 xəbər 
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 Soydaşlarımızla mütəmadi virtual müzakirələr təşkil edilib, müasir pandemiya 

dövründə yerli qanunlara əməl etməklə daha geniş məlumatlandırma imkanları 

nəzərdən keçirilib. Xarici ölkə vətəndaşlarının, beynəlxalq ekspertlərin iştirakı ilə diaspor 

təşkilatlarının təşkil etdiyi virtual tədbirlərdə yerli ekspertlərin də iştirakı təmin edilib. 

Ümumilikdə Komitənin təşkilatçılığı ilə xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin və xarici ölkə 

vətəndaşlarının, ekspertlərin iştirakı ilə 17 videokonfrans, virtual dəyirmi masa keçirilib;  

 Azərbaycanda səfərdə olan Qlobal Junalistlər Şurasının üzvləri ilə  Dövlət 

Komitəsində görüş keçirilib. Görüşdə Türkiyə, ABŞ, Yaponiya, İspaniya, İran, Böyük 

Briyaniya, Səudiyyə Ərəbistanı Krallığı və Livanın müxtəlif media orqanlarının 

təmsilçiləri iştirak ediblər;  
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 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Türkiyənin Xaricdə Yaşayan Türklər və 

Əqrəba İcmaları İdarəsi "1915-ci il hadisələrini və 1992-ci il Xocalı soyqırımını anlamaq" 

mövzusunda videokonfrans keçirərək, gerçək tarixi faktları müzakirə ediblər; 

 Dövlət Komitəsinin və Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsinin birgə 

təşkilatçılığı ilə “Xocalı faciəsinə hüquqi baxış: BMT-nin Soyqırımı cinayətinin qarşısının 

alınması və cəzalandırılması haqqında Konvensiya” mövzusunda Beynəlxalq Onlayn 

Simpozium keçirilib. Simpoziumda Azərbaycanla yanaşı, Türkiyə, ABŞ, İsveç, 

Qazaxıstandan olan alimlər, dünyanın müxtəlif ölkələrindən 100-ə yaxın diaspor 

nümayəndəsi, fəal gənc dinləyici qoşulub. 

 Xocalı faciəsinin 29-cu ildönümündə ABŞ-ın Minnesota ştatının qubernatoru, 

Florida ştatının Aventura, Holondeyl Biç və Sanni Ayles Biç şəhərlərinin merləri, Men 

ştatının Portlənd şəhərinin meri, İllinoys ştatının Skoki şəhərinin meri, Massaçusets 

ştatının Boston şəhər meri tərəfindən 26 fevral Xocalı soyqırımı qurbanlarının anım 

günü elan edilməsinə dair bəyanatlar qəbul edilib. ABŞ-ın İllinoys ştatının 

Nümayəndələr Palatasının üzvü olan Konqresmen Xocalı qətliamının 29-cu ildönümü ilə 

əlaqədar bəyanatla çıxış edib; 

 40 diaspor təşkilatı tərəfindən BMT-nin katibliyi, İnsan hüquqları üzrə Ali 

komissarlığı, Avropa Birliyi, Avropa Parlamenti, NATO-nun Parlament Assambleyası, 

Beynəlxalq Sülh Bürosu, həmvətənlərimizin yaşadığı ölkələrdə akreditə olunmuş xarici 

səfirliklərə, 18 ölkənin parlamenti, dövlət qurumlarına 100-dən artıq bəyanat, müraciət 

və məktublar ünvanlanıb; 

 Azərbaycan diasporu tərəfindən dünyanın müxtəlif ölkələrində, Berlin, Strasbirq, 

Vyana, Cenevrə və s. iri şəhərlərdə 10 fləşmob, 13 sərgi-anım guşəsi (Cenevrə, Haaqa, 

Varşava, Venesiya, Zalsburq, Berlin, Köln, Tallin və s.), 70 dəyirmi masa və digər 

formatlı tədbirlər həyata keçirilib, 27 ölkədə  56  onlayn görüş təşkil olunub. Fransa, 

Kanada, İsveç və digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən həftəsonu Azərbaycan 

məktəblərində Xocalı soyqırımı ilə bağlı dərslər keçirilib.   

 Dünyanın aparıcı ölkələrinin  Amsterdam, Haaqa, Minneapolis, Minnesota, 

Mançestr, London, Edinburq, Derbi, Qlazqo, Brayton və s. mərkəzi şəhərlərində 12 

bilboard, 32 banner, reklam və plakatlar nümayiş edilib, London, Vyana, Strasburq, 
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Paris, Vaşinqton, Nyu-York, Venesiya, Budapeşt, Münhen, Haaqa, Nant, Helsinki və s. 

şəhərlərdə məlumatlandırıcı broşürlər paylanılıb.  
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 Xocalı soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı Azərbaycan diaspor təşkilatları və 

fəalları tərəfindən 23 ölkədə 62 məqalə çap edilib; 

 Xocalı Soyqırımının 29-cu il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycan diaspor 

nümayəndələri tərəfindən xarici ölkələrdə təşkil olunmuş anım tədbirlərini əhatə edən 25 

video-material ölkənin bütün TV kanallarına göndərilib və yayımı təşkil edilib, 64 nəfər 

diaspor nümayəndəsinin televiziyalarda çıxışı təmin edilib. Ümumilikdə, Xocalı 

soyqırımının 29-cu ildönümü ilə bağlı 216 xəbər 3752 mənbədə yayımlanıb. Bütün 

xəbərlər, eləcə də soydaşlarımızın müxtəlif ölkələrdə təşkil etdiyi tədbirlərə dair 30-a 

yaxın qısa videomateriallar Dövlət Komitəsinin bütün sosial şəbəkə ünvanlarında 

yayımlanıb;  
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 26 fevral tarixində #justiceforkhocali həştəqi ilə Twitter sosial şəbəkəsində 

keçirilən kampaniyada Komitə əməkdaşları, soydaşlarımız və diaspor könüllüləri aktiv 

iştirak edib, 1000-lərlə paylaşımlar edilib. Nəticədə #justiceforkhocali həştəqi trendə 

düşərək, 2-ci yerə yüksəlib; 

 Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun təşəbbüsü və dəstəyi ilə 

"Westminster Azerbaijan Society" və “Azerbaijan Society Team”  ilə videoçarxların 

hazırlanıb,  Estoniyadakı Azərbaycan Evində sərgi təşkil edilib, Macarıstan-Azərbaycan 

Gənclər Birliyinin (MAGB) Budapeştin mərkəzində Dunay çayı kənarında “Qəmgin tank” 

abidəsinin önündə anım tədbiri təşkil etdilib, 10 dildə (ingilis, rus, ərəb, ispan, fransız və 

s.) “Unutma ki, təkrarlanmasın. İnsanlıq naminə” adlı videoçarx hazırlanaraq sosial 

şəbəkə üzərindən geniş şəkildə paylaşılıb.  

 

https://www.facebook.com/hashtag/justiceforxocali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJzdEVxkbr6HVVVlYrmKxdh8ef_KTRySNW7cp2Lhd0wU2dHgmkTfoYA6XumEa6RrLBJIsYJFDTRZV2zHTgfBvRK0e3gqUfN7cWSQeQObTHutPj-cclypr9LQ9E6b_XPULkarq-oSq11XVuoRf_otYM&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/justiceforxocali?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJzdEVxkbr6HVVVlYrmKxdh8ef_KTRySNW7cp2Lhd0wU2dHgmkTfoYA6XumEa6RrLBJIsYJFDTRZV2zHTgfBvRK0e3gqUfN7cWSQeQObTHutPj-cclypr9LQ9E6b_XPULkarq-oSq11XVuoRf_otYM&__tn__=*NK-R
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24 APREL – QONDARMA “ERMƏNİ SOYQIRIMI” GÜNÜ ƏRƏFƏSİNDƏ 

TƏDBİRLƏR 

 

 Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarında minalanmış ərazilərin 

xəritələrinin təqdim edilməməsinə etiraz olaraq 24 ölkədə keçirilmiş 29 aksiya, dəyirmi 

masa, konfrans, onlayn müzakirə  və s. kimi tədbirlər keçirilib; 

 Xarici KİV və sosial media üzərindən beynəlxalq qurumlara, ölkə rəsmilərinə, 

parlament üzvlərinə çağırışlar, məktub və bəyanatlar ünvanlanıb. Bu istiqamətdə 17 

ölkə üzrə  22 tədbir keçirilib; 

 İşğaldan azad olunmuş ərazilərə dair mina xəritələrinin Ermənistan tərəfindən 

təqdim edilməməsi ilə bağlı məlumatlandırma kampaniyası: Led ekranlı maşınların 

hərəkəti, şüar və banerlərin quraşdırılması, lifletlərin paylanması istiqamətində ABŞ, 

İngiltərə və Niderland Krallığının ümumilikdə 10-a yaxın şəhərini əhatə edib; 

 Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş torpaqlarında minalanmış ərazilərlə bağlı 

xəritələrin təqdim edilməməsinə qarşı, soydaşlarımız, diaspor nümayəndələrimiz və 

diaspor könüllüləri tərəfindən xarici ölkələrdə və Azərbaycanda keçirilmiş müxtəlif 

formatlı tədbirlər haqqında 45 xəbər yerli kütləvi informasiya vasitələrində 325 mənbədə  

işıqlandırılıb. 

 

 

 

24 ölkədə 29 aksiya, dəyirmi masa,konfrans, onlaynm müzakirələr 

17 ölkə üzrə beynəlxalq  qurumlara çağırışlar 

325 mənbədə yayımlanan 45 xəbər  
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28 MAY – RESPUBLİKA GÜNÜ İLƏ BAĞLI TƏDBİRLƏR 
 

 Amerika–Azərbaycan Şurasının və "Pax Turcica" təşkilatının birgə 

təşkilatçılığı ilə 28 May – Respublika Gününə həsr olunmuş məktub 

kampaniyasına başlanılıb. Məktub müəllifləri yerli ictimaiyyəti 

https://www.congressweb.com/AAC/6#/6/ linki vasitəsilə Azərbaycanın demokratik 

təcrübəsi barədə məlumatlılığı artıran və 28 May tarixinin Azərbaycanın Milli 

Günü kimi tanınmasına həsr olunan kampaniyaya qoşulmağa çağırıb.  

 ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo, Şimali Karolina ştatının Durhem, 

Fayetevillla, Apeks, Şarlotta, Keri, Cənubi Karolina ştatının Greer şəhərlərində 28 

may 2021-ci il tarixinin Azərbaycan Respublikası Günü kimi tanınmasına dair 

bəyanatlar qəbul edilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Amerika Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurasının və Yuta-Azərbaycan İcmasının üzvü Kamran Qarayevin 

təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə ABŞ-ın 3 şəhərində (Nyu York ştatının Manhettan 

şəhərində, Kaliforniya ştatının Los-Anceles şəhərində və Corciya ştatının Atlanta 

şəhərində) 28 May – Respublika Gününün 103-cü ildönümünə həsr edilmiş 

məlumatlandırıcı aksiya keçirilib. 

 Amerika–Azərbaycan Şurasının rəhbəri Cavid Hüseynovun təşəbbüsü ilə 

"Washington Times" qəzetində "Azərbaycan demokratik yol açdı" sərlövhəli 

məqalə dərc edilib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Finlandiyada fəaliyyət 

göstərən Azər-Türk Gənclər Təşkilatının rəhbəri, Skandinaviya 

Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi 

Ülviyyə Cabbarovanın təşəbbüsü ilə Finlandiyanın paytaxtı Helsinki şəhərinin 

mərkəzində dəmiryolu vağzalında və metro stansiyasında, metro, tramvay və 

qatarların içərisində “28 May- Azərbaycanın Respublika Günü!” şüarı yazılmış 

rəqəmsal lövhələr quraşdırılıb. 

 Küveytin məşhur "Marina FM" radiosunda yayımlanan "Küveytin nəbzi" 

verilişində "Vətənsevər" Azərbaycan-Küveyt Mədəniyyət və Dostluq Cəmiyyətinin 

sədri Könül Hacızadə 28 May – Azərbaycanın Müstəqillik Günü mövzusunda çıxış 

edib. 

 Türkiyənin İstanbul Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türkiyə 

Qardaşlıq və Həmrəylik Birliyinin təşəbbüsü və dəstəyi ilə "Dünden bugüne Azerbaycan 

Türkiye İlişkileri" ("Dünəndən bugünə qədər Azərbaycan–Türkiyə münasibətləri") adlı 

jurnal dərc olunub. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Amerika Orta Qərb Ştatları 

üzrə Azərbaycan Mərkəzinin rəhbəri Fərid Məmmədovun təşəbbüsü və 

təşkilatçılığı ilə 28 may – Respublika Günü münasibətilə Çikaqo şəhərinin 

mərkəzində yerləşən "Daley Center"də 3 gün ərzində Azərbaycanın üçrəngli 

dövlət bayrağı qaldırılıb.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Şimali Karolina ştatında 

fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Dostluq Təşkilatı"nın rəhbəri Adika İqbalın 
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təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Roli şəhərində 28 may – Respublika Gününə həsr 

olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib.  
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 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Şimali Karolina ştatında 

fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Dostluq Təşkilatı"nın rəhbəri Adika İqbalın 

təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Roli şəhərində 28 may – Respublika Gününə həsr 

olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib.  

 Varşava Universitetinin əməkdaşı Dr.Şəhla Kazımovanın "Azərbaycan 

Prometeyizmi. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi və publisistik fəaliyyətı" adlı 

kitabı Varşava şəhərində nəşr edilib.  

 Fransanın Strasburq şəhərində yerləşən Avropa Şurasının baş qərargahı 

28 may - Respublika Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə 

işıqlandırılıb. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət 

göstərən "Natavan Qrup" və Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyanın birgə 

təşkilatçılığı ilə İngiltərənin paytaxtı London şəhərində 28 may – Respublika 

Gününə həsr olunmuş məlumat xarakterli bilbordlar yerləşdirilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Niderlandın Amsterdam və 

Rotterdam şəhərlərinin mərkəzi meydanında və ticarət mərkəzində "28 may – 

Azərbaycanın Respublika Günü!" və "Şərqdə ilk demokratik respublika" yazılmış 

bilbordlar quraşdırılıb. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və "Ana Vətən" Avropa 

Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin təşkilatçılığı ilə Niderlandın nüfuzlu AD 

(Algemeen Dağblad) qəzetində Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

yaranmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş fotomaterial dərc edilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət 

göstərən "Aziz Qrup"un təşkilatçılığı ilə London şəhərində 28 may – Respublika 

Gününün 103-cü ildönümünə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib.  

 “Qala” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəşid 

Məmmədovun təşəbbüsü ilə Yunanıstanın https://www.karfitsa.gr/ xəbər saytında 

Respublika günü ilə bağlı məqalə yayımlanıb.  

 Pekin Xarici Dillər Universitetinin Asiya-Afrika fakültəsinin Azərbaycan dili 

kafedrasının müdiri Aqşin Əliyevin təşəbbüsü ilə Çinin https://mp.weixin.qq.com 
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saytında 28 may – Respublika Gününə həsr olunmuş "Əzab və Şöhrət: 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının tarixi" sərlövhəli məqalə yayımlanıb.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və İsveçrə Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurasının təşəbbüsü ilə 28 may – Respublika Gününə həsr olunmuş 

videoçarx təqdim edilib. 

 Serbiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri 

Zərifə Əlizadənin təşəbbüsü ilə https://www.danas.rs xəbər portalında 28 may –

Respublika Günündən bəhs edən məqalə yayımlanıb.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, İsveç Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə Stokholm və Enköpinq şəhərlərində 28 

may – Respublika gününə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib. Aksiya 

zamanı 28 mayın Azərbaycanın Respublika Günü və Şərqdə ilk demokratik 

respublikanın yaranma günü olduğu barədə məlumatın, işğaldan azad olunmuş 

Şuşa, Zəngilan, Ağdam, Qubadlı şəhərlərindəki tarixi memarlıq və dini abidələ rin, 

üçrəngli dövlət bayrağımızın təsvirlərinin əks olunduğu LED ekranlı maşının 

hərəkəti təmin edilib. 

 Niderland Krallığının Osterveyk şəhərinin meri Hans Janssen 28 may 

- Respublika Gününün 103-cü ildönümü münasibətilə xalqımızı təbrik edib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Minnesota–Azərbaycan 

Assosiasiyasının təşkilatçılığı və təşəbbüsü ilə Minnesota ştatının Eagan şəhərində 28 

may – Respublika Gününə həsr olunmuş rəqəmsal bilbordlar yerləşdirilib. 

 Mayın 31-dən etibarən Haaqanın mərkəzi hissəsində hərəkət edən 16 

nömrəli tramvayın üzərində Azərbaycanın üçrəngli dövlət bayrağının, Bakıdakı 

İsmailliyə binasının, Qarabağ bölgəsinin füsunkar təbiətinin, Şuşa qalasının fotoşəkilləri 

yerləşdirilib. Aksiya 3 ay davam edib və avqustun 31-də başa çatıb. 

 Norvecdə fəaliyyət göstərən Norveç Azərbaycanlıları Gənclər 

Təşkilatının (NAYO), Oslodakı Azərbaycan Evinin və Nizami Gəncəvi adına 

həftəsonu Azərbaycan dili məktəbinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş videoçarx hazırlanıb. 

 Britaniya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin rəhbəri Fəridə Pənahovanın 

təşəbbüsü ilə https://www.dailysabah.com xəbər portalında "Azərbaycan 

qələbəsinin 103-cü ildönümünü böyük qürur hissi ilə qeyd edir" sərlövhəli məqalə 

yerləşdirilib. 

 Kanada parlamentinin deputatı, Kanada–Azərbaycan Parlamentlərarası 

Dostluq Qrupunun sədri Filip Lourens (Philip Lawrence) xalqımızı və ölkəsində 

yaşayan azərbaycanlıları 28 may – Respublika günü münasibətilə təbrik edib.  

 Türkiyənin Sakarya şəhərində fəaliyyət göstərən Sakarya–Azərbaycan 

Kültür və Həmrəylik Cəmiyyətinin sədri Sahib Həşimovun təşəbbüsü ilə 28 may – 

Respublika gününə həsr olunmuş videoçarx hazırlanıb.  

 "CAN" təşkilatının təşəbbüsü ilə Oslo şəhərində "Tur Heyerdalın 

Azərbaycana aparan addımları ilə milli mirasımızın mənşəyini kəşf et" adlı 

fotosərgi təşkil edilib. 
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 Avstraliya İttifaqının Sidney şəhərində yaşayan soydaşlarımız 28 May – 

Respublika Gününün 103-cü ildönümü münasibətilə fləşmob təşkil ediblər. 

Sidneyin Opera House teatrının qarşısında bir araya gələn 11 azərbaycanlı gənc 

"Yallı" milli rəqsini ifa edib. 

 İsraildə fəaliyyət göstərən "Azİz" İsrail–Azərbaycan Beynəlxalq 

Assosiasiasının təşkilatçılığı ilə 28 May – Respublika Gününün 103-cü 

ildönümünə həsr olunmuş virtual tədbir keçirilib.  

 Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) təşkilatçılığı ilə 28 May – 

Respublika Gününün 103-cü ildönümünə həsr edilmiş onlayn formatlı tədbir 

keçirilib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, ABŞ-Azərbaycan İnteqrasiya 

Mərkəzinin (USACİ) təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Texas ştatının Hyuston şəhərində 28 

may – Respublika gününün 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  
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 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin “28 may - Respublika günü” 

münasibətilə təşkil etdiyi virtual konfransa 58 ölkədən 367  nəfər soydaşımız, o 

cümlədən Cümhuriyyətçilərin müxtəlif ölkələrdə yaşayan varisləri, eyni zamanda 

2-ci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarının yaxınları, şəhid ailələrinin üzvləri, 

“Karabakh is Azerbaijan” platformasının təmsilçiləri, diaspor könüllüləri və d iaspor 

gəncləri qatılıb. 

 Türkiyənin Bandırma 17 Eylül Universitetində fəaliyyət göstərən Qafqaz Tədqiqat 

Cəmiyyətinin (QTC) təşkilatçılığı ilə 28 May – Respublika Gününə həsr olunmuş 

regional videokonrans keçirilib. 

 Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun (UABD) təşkilatçılığı ilə Kiyev 

şəhərində 28 May – Respublika Gününə həsr olunmuş "Dostluq Dialoqu: Ukrayna–

Azərbaycan" adlı simfonik musiqi konserti keçirilib. 

 Osloda fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi adına həftəsonu məktəbinin təşəbbüsü 

ilə 28 may – Respublika Gününün 103-cü ildönümünə həsr olunmuş videokonfrans 

keçirilib. 

 Gürcüstanda fəaliyyət göstərən Qardabani Gənclər Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 

Gürcüstan və Azərbaycan Demokratik Respublikalarının yaradılmasının 103-cü 

ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 İsveçdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı icmasının təşkilatçılığı ilə Stokholm 

şəhərində 28 may – Respublika Gününün 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir 

keçirilib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Amerika Azərbaycanlı ları 

Koordinasiya Şurasının üzvü, Yuta–Azərbaycan İcmasının nümayəndəsi Əsmər 

Qarayevanın təşkilatçılığı ilə Solt Leyk şəhərində 28 may – Respublika Gününə 

həsr olunmuş festival keçirilib. 

 Primorsk diyarının Ussuriysk şəhərində Respublika Günü qeyd edilib. 

 Azərbaycan-Amerika Qadın Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Azərbaycanın Milli 

Qəhrəmanı Albert Aqarunovun doğum gününə həsr edilmiş yazı inşa müsabiqəsinin 

qalibləri Respublika günündə elan edilib. 

 İsveçrədə fəaliyyət göstərən "Azərbaycanın Dostları" Birliyinin təşəbbüsü ilə Sürix 

şəhərində 28 may - Respublika gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Fransa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının, Azərbaycanın Fransadakı 

Səfirliyinin və UNESKO-dakı daimi nümayəndəliyinin təşkilatçılığı ilə Paris şəhərində 28 

may – Respublika Gününün 103-cü ildönümünə həsr olunmuş virtual konsert keçirilib. 

 Avstraliya İttifaqında fəaliyyət göstərən Avstraliya–Azərbaycan 

Assosiasiyasının (AAA) təşəbbüsü ilə Sidney şəhərində Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaradılmasının 103-cü ildönümünə həsr edilmiş toplantı keçirilib.  

 İsveçin Stokholm şəhərində fəaliyyət göstərən "SAF" İşveç–Azərbaycan 

Dərnəyinin təşəbbüsü ilə Stokholm şəhərində 28 may – Respublika gününə həsr 

olunmuş konsert keçirilib. 

 Rumıniyanın paytaxtı Buxarest şəhərində 28 may – Respublika günü 

münasibətilə rəsmi qəbul keçirilib.  

 Azərbaycan–Monteneqro İqtisadi və Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə 

Monteneqronun dövlətçilik rəmzi hesab edilən Lovçen dağının zirvəsində 

Azərbaycan bayrağı dalğalandırılıb.  
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 İğdır-Azərbaycan Dil, Tarix və Mədəniyyət Həmrəyliyini Yaşatma və 

Dəstəkləmə Dərnəyinin təşkilatçılığı və ölkəmizin Qarsdakı Baş konsulluğunun 

dəstəyi ilə İğdır şəhərində 28 may – Respublika günü münasibətilə təntənəli 

tədbir keçirilib. 

 Fransanın Nant şəhərində fəaliyyət göstərən "Qarabağ" həftəsonu 

məktəbinin növbəti dərsi 28 may – Respublika gününə həsr olunub. 

 İspaniyanın Barselona şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 28 

may – Respublika gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 Estoniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evinin təşkilatçılığı və Riqadakı 

Azərbaycan Ticarət Evinin dəstəyi ilə Tallinn şəhərindəki qədim Niguliste kilsəsində 28 

may – Respublika gününün 103-cü ildönümünə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib. 

 Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Hollanda Azərbaycan–Türk Kültür 

Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə Haaqa şəhərində 28 may – Respublika gününə həsr 

olunmuş toplantı keçirilib. 

 Şərqi Avropanın Latviya, Yunanıstan və Çex Respublikasında fəaliyyət 

göstərən azərbaycanlı icmalarının təşkilatçılığı ilə Riqa, Saloniki və Praqa 

şəhərlərində 28 may – Respublika gününə həsr olunmuş müxtəlif tədbirlər 

keçirilib. 

 İstanbul Türkiyə–Azərbaycan Həmrəylik və Kültür Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə 

İstanbul şəhərinin Kadıköy rayonunda Azərbaycan Demokratik Respublikasının (ADR) 

yaradılmasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Rusiyanın Samara şəhər dairəsi administrasiyasının dəstəyi və Samara 

vilayəti Azərbaycanlıları Liqasının sədri Şirvan Kərimovun təşəbbüsü və 

təşkilatçılığı ilə Samara şəhərindəki "Qələbə" Mədəniyyət Sarayında "Azərbaycan 

Mədəniyyəti Günləri" layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının (ADR) yaradılmasının 103-cü ildönümünə, Azərbaycan şairi və 

mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə və Samara 

Quberniyasının təsis olmasının 170 illiyinə həsr edilmiş bayram tədbiri 

keçirilib."Vətənpərvər" Misirdəki Azərbaycan Diaspor Təşkilatları Birliyinin 

təşəbbüsü ilə Qahirədə təhsil alan azərbaycanlı gənclər 28 may – Respublika 

günündə bir araya gəliblər.  

 Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) fəaliyyət göstərən "BƏƏ-də Azərbaycanlı 

Xanımlar" qrupunun təşəbbüsü ilə 28 may – Respublika günü münasibətilə 

soydaşlarımız Dubay şəhərində bir araya gəliblər.  

 Azərbaycan diasporunun fəalı Şəhla İsayevanın təşəbbüsü ilə Pakistanın 

Lahor şəhərində Respublika günü münasibətilə Azərbaycan bayrağı qaldırılıb.   

 ABŞ-ın Nyu-York, Boston və Fladelfiya şəhərlərində 28 may - Respublika günü 

münasibətilə Azərbaycan bayrağı ucaldılıb. 

 İsveç Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə "28 May – 

Azərbaycanımızın Cümhuriyyət Günü" mövzusunda videokonfrans keçirilib.  

 Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən "Ata Yurd-Nomad" Azərbaycan 

Etnomədəni Respublika İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Almatı şəhərində 28 may 

– Respublika gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 
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 "Qırğızıstan Azərbaycanlılarının Tərəqqipərvər Birliyi"nin təşkilatçılığı ilə 

Bişkek şəhərində 28 may – Respublika gününə həsr edilmiş mini-futbol turniri 

keçirilib.  

 Türkiyədə yaşayan tanınmış pianoçu, Azərbaycanın Əməkdar artisti, Ü.Hacıbəyli 

adına Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti İslam Manafovun Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının (ADR) 103-cü ildönümünə həsr olunmuş konserti keçirilib. 

 Florida ştatında fəaliyyət göstərən Florida Azərbaycanlıları İcmasının 

təşkilatçılığı ilə Mayami şəhərində 28 may – Respublika gününə həsr edilmiş 

bayram tədbiri keçirilib. 

 Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən Britaniya Azərbaycanlıları 

Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə London şəhərində 28 may - Respublika gününə 

həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 İsveçrədə fəaliyyət göstərən "Azərbaycanın Dostları" Birliyinin təşəbbüsü ilə Sürix 

şəhərində 28 may - Respublika gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 İsraildə yaşayan azərbaycanlı icmasının təşkilatçılığı ilə Tel -Əviv şəhərində 

28 may – Respublika gününə həsr olunmuş bayram şənliyi keçirilib.  

 Almaniyanın Münhen şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 28 

may - Respublika gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) təşəbbüsü ilə Niderlandın Oysterveyk 

və Amersfort şəhərlərində 28 May – Respublika gününə həsr olunmuş tədbirlər təşkil 

edilib.Tatarıstan Respublikasının Leninoqorsk şəhərində fəaliyyət göstərən "Birlik" 

Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyətinin təşkilatçılığı ilə Leninoqorsk şəhərində 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının 103-cü ildönümünə həsr olunmuş təntənəli 

bayram tədbiri keçirilib. 
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OXÇUÇAYLA BAĞLI TƏDBİRLƏR 
 

 İtaliyada fəaliyyət göstərən Mədəniyyətlərarası Əlaqələr üçün Gənclər 

Birliyinin üzvü Tünzalə Məmmədovanın təşəbbüsü ilə bu 

ölkənin https://www.politicamentecorretto.com, "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan 

Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə Yunanıstanın "Karfitsa", Birləşmiş Krallıqda 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmasının təşəbbüsü ilə bu ölkənin 

https://www.nawaiwaqt.co.uk, https://e.jang.com.pk və https://khabrain.tv xəbər 

portallarında, Azərbaycan Diaspor Gəncləri şəbəkəsinin İordaniya üzrə 

əlaqələndiricisi Samia Xamisin təşəbbüsü ilə İordaniyanın nüfuzlu "Neyruz" və "Əl 

Ənbat" qəzetlərində, ABŞ-ın Texas ştatının https://texas.statenews.net xəbər 

portalında isə Oxçuçayın çirkləndirilməsindən bəhs edən "Greenpeace və 

Cronimet ekoloji fəlakətin yaşandığı çaya göz yumur" sərlövhəli məqalələr 

yerləşdirilib;  

 Oxçuçay fəlakəti barədə Azərbaycan Diaspor Gəncləri şəbəkəsi, Türkiyədə 

fəaliyyət göstərən 75 diaspor təşkilatı və kütləvi informasiya vasitələri, dünyanın 

müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor gəncləri təşkilatları, Finlandiyada 

fəaliyyət göstərən Azər-Türk Gənclər Təşkilatının sədri, Skandinaviya 

Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə əlaqələndiricisi 

Ülviyyə Cabbarova, Norveçdə fəaliyyət göstərən "CAN" təşkilatı tərəfindən 

beynəlxalq təşkilatlara, Moldova Azərbaycanlıları Konqresi (MAK) Moldovanın 

UNESKO-dakı Milli Kömissiyasına, UNEP-in regional nümayəndəliyinə, 

"Greenpeace" beynəlxalq təşkilatına və Milli Coğrafiya Cəmiyyətinə (National 

Geographic Society) Avstraliya–Azərbaycan Assosiasiyası (AAA) Avstraliyanin 

Yaşıllar Partiyasına və "Croniment" şirkətinin Brisbon şəhərindəki 

nümayəndəliyinə, Almaniyadaki Azərbaycan Evləri bu ölkənin dövlət qurumlarına 

və ictimaiyyətinə müraciət ediblər; 

https://www.politicamentecorretto.com/
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ABŞ-ın müxtəlif əyalətlərindən Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya 

Şurasında (ACCA) birləşmiş diaspor təşkilatlarının liderləri və Braziliyada 

yaşayan və Azərbaycansevərliyi ilə fərqlənən ictimai fəal Andreia Hiromi 

Azərbaycanın Zəngilan rayonu ərazisindən keçən və Araz çayına tökülən 

Oxçuçayın Ermənistan və Almaniya şirkətləri tərəfindən zəhərli tullantılarla 

çirkləndirilməsinə etiraz olaraq "Cronimet" şirkətinin Amerikadakı ofislərinə 

bəyanat göndəriblər. İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası, İsveç 

Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası, Şərqi Avropa Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurası, Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası, 

Qobustan-İsveç Azərbaycan Aydınlar Ocağı, "Bizim səs" Azərbaycan–Norveç 

təşkilatı, Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən "Natavan Qrup"-u, "Azİz" İsrail–

Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası, Neapol–Bakı Assosiasiyası, Azərbaycan–

İtaliya Birliyi, Ukrayna Azərbaycanlıları Radası, İspaniya Azərbaycanlıları Birliyi 

və "QALA" Yunanıstan–Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Niderland Krallığında 

fəaliyyət göstərən Avropa Azərbaycanlıları Media Qrupu, “Ana Vətən” Avropa 

Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi, Belarusda fəaliyyət göstərən Azərbaycan İcmaları 

Konqresi, Avropa Azərbaycanlıları Konqresi və “Beynəlxalq Azərbaycan Xanımları 

Klubu” Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, həmçinin Münhen 

Azərbaycan Evi bəyanatlarında səhmlərinin böyük hissəsi Almaniyanın "Cronimet" 

şirkətinə məxsus olan Ermənistanın mis-molibden kombinatının ilkin təmizləmə 

işləri aparılmadan istehsalat tullantılarını birbaşa çaya buraxdığına və ekoloji 

standartlara riayət etmədiyinə diqqət cəlb edilib; 

 Nant şəhərində fəaliyyət göstərən "Qarabağ" Azərbaycan həftəsonu 

məktəbində Oxçuçayın çirkləndirilməsi mövzusunda dərs keçirilib; 
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 Azərbaycan Diaspor Gənclərinin Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən fəal 

üzvü Nərmin Qocayeva nüfuzlu "BBC Manchester" radiosuna müsahibə verib; 

 Ümumdünya Vəhşi Təbiət Fondu (World Wildlife Fund) ölkəmizin 

ərazisindən keçən Oxçuçayda Ermənistan və Almaniya şirkətlərinin törətdiyi 

fəlakətli durumla əlaqədar İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının 

müraciətinə cavab verib; 

 Braziliyada yaşayan və Azərbaycansevərliyi ilə fərqlənən ictimai fəal 

Andreia Hiromi ölkəmizin ərazisindən keçən Oxçuçayın çirkləndirilməsinə etiraz 

əlaməti olaraq Almaniyanın "Cronimet" şirkətinin Braziliyadakı nümayəndəliyinə 

müraciət edib; 

 Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Mehriban 

Ovçuyevanın təşəbbüsü ilə https://agir.greenvoice.fr portalında Oxçuçayın ekoloji 

fəlakətdən qorunması çağırışı ilə petisiyaya start verilib. 

 

 
 

 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların inteqrasiyası üzrə görülmüş tədbirlər 

 Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) təşkilatçılığı ilə 
İstanbulda  39 ölkədən 60-a yaxın diaspor gənci Zəfər Gününü qeyd edib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə "Diaspor Gəncləri 1+1" 
layihəsi həyata keçirilib. Layihəyə 9 fərqli ölkədən 18 nəfər iştirakçı qatılıb. İştirakçıların 
9 nəfəri əcnəbi gənclər, digər 9 nəfər isə xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclər olub. 
Məqsəd ölkəmizin multikultural zənginliyini, eyni zamanda 30 illik işğal müddətində 
ermənilər tərəfindən törədilmiş vandalizm aktlarını, 44 günlük Vətən müharibəsi ərzində 
ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibə cinayətlərini və işğaldan sonra azad olunmuş 
ərazilərdə sürətlə davam edən yenidənqurma, bərpa-quruculuq prosesini qonaqlara 
göstərmək olub. Əcnəbi iştirakçılar öz ölkələrində geniş auditoriyası olan, ictimai-siyasi 
proseslərdə aktiv iştirak edən şəxslərdir. 

 Finlandiyada fəaliyyət göstərən diasporumuzun gənc üzvləri təhsil sahəsində 
böyük uğura nail olub. Belə ki, Azər-Türk Gənclər Təşkilatının fəal üzvü, Fin 
mediasında “Xocalıya ədalət” məqaləsinin müəllifi Mona Savojifar Finlandiyanın 
Etelə Tapiolan liseyinə, Ayla Qulieva Pietarsaaren liseyinə, Ülkər Əlizadə Vaasa 
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şəhər liseyinə, Əsmər İbrahimzadə Helsinki dillər liseyinə, Ömər Mirzəyev isə 
Espoo şəhərinin Pohjois Tapiola liseyinə daxil olub. 

 Polşa Azərbaycanlıları Şurasının təşəbbüsü və dəstəyi ilə Varşava 
şəhərində yaşayan soydaşlarımızın yerli ictimaiyyətə sıx inteqrasiya etməsi 
məqsədilə polyak dili kurslarına start verilib. 

 Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası idarə heyətinin üzvləri 
Kamran Qarayev və Əsmər Hüseynovanın birgə təşəbbüsü ilə ABŞ-ın Yuta 
Ştatında fəaliyyət göstərən “Yuta-Azərbaycan Dostluq Təşkilatı” rəsmi 
qeydiyyatdan keçib. 

 Ukraynanın Koblevo şəhərində təşkil edilən yeniyetmə, gənclər və böyüklər 
arasında universal döyüş növləri üzrə Dünya Kubokunda 28 ölkədən 400-ə qədər 
idmançının iştirak etdiyi yarışda Azərbaycan yığma komandası 24 idmançı  ilə 
təmsil olunub. 

 Fransada yaşayan soydaşımız, gənc fotoqraf Maya Bağırovanın "Mayanın 
Qara Bağı" adlı elektron kitabı hazırlanıb.   

 Danimarkada Azərbaycan diasporunun fəal üzvü, azərbaycanlı tibb 
professoru Məsud Aşina başağrıları sahəsində dünyanın ən məhsuldar alimi 
seçilib.  

 Rusiyanın "Вечерняя Москва" qəzeti 17 yaşlı azərbaycanlı gənc Nicat 
Nəsiblinin könüllülük fəaliyyətindən yazıb. Məqalədə bildirilib ki, ailəsi ilə 
Moskvada yaşayan Nicat Nəsibli 10-cu sinfi bitirib. Məktəbdə əla qiymətlərlə 
oxuyan Nicatın pandemiya ilə bağlı yaranmış çətin dönəmdə könüllülük 
fəaliyyətinə qoşulduğu nəzərə çatdırılıb. Onun "Peyvənd köməkçiləri" hərəkatının 
bir qrup gənc könüllüsünə rəhbərlik etdiyi bildirilib.  

 "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının prezidenti Lev 
Spivakın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
dəstəyi ilə Azərbaycana səfər edib.Dövlət Komitəsində görüş zamanı tərəflər 
diaspor sahəsində təcrübə mübadiləsinin aparılması və iki ölkənin müvafiq 
qurumları arasında əlaqələrin gücləndirilməsi barədə razılığa gəliblər. 

 Ukraynanı 67 kq-a qədər çəki dərəcəsində təmsil edən azərbaycanlı yunan-
Roma güləşçisi Pərviz Nəsibov Tokio Olimpiadasının yarımfinal mərhələsində 
Misiri təmsil edən Mohammed İbrahim El Sayed üzərində qələbə qazanaraq finala 
vəsiqə qazanıb. 

 Misirdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor mərkəzində Qahirənin müxtəlif 
universitetlərində təhsil alan xarici tələbələrlə görüş keçirilib. Pakistan, Əfqanıstan, 
İndoneziya, Banqladeş, Nigeriya, Seneqal, Somali, Sudan, Komor adaları və digər 
ölkələrdən olan tələbələr diaspor mərkəzində yaradılmış şəraitə görə minnətdarlıqlarını 
ifadə ediblər, ərəb dili və ədəbiyyatı ilə yanaşı, Azərbaycan dilinə, tarixinə və 
mədəniyyətinə də maraq göstərdiklərini vurğulayıblar. 

 Almaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycanlı Tibb İşçiləri Birliyinin (AATİB) 
https://az.amedeu.de saytı fəaliyyətə başlayıb.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə İtaliyada yaşayan 
azərbaycanlı rəssam Elay Məmmədov ölkəmizi Florensiyada keçirilən XIII 
beynəlxalq rəsm sərgisində təmsil edib.  

 Finlandiyanın qədim Porvoo şəhərində keçirilən yeniyetmələr arasında güləş 
üzrə ölkə çempionatında 11 yaşlı azərbaycanlı Sura Mirac Abbassoy birinci yer 
tutub. 

 Parisin məşhur Luvr muzeyinin Karusel zalında keçirilən “Art Shopping -
2021” beynəlxalq incəsənət sərgisində Azərbaycan rəssamlarının əsərləri 
nümayiş etdirilib.  

 İtaliyada fəaliyyət göstərən Neapol-Bakı Assosiasiyası bu ölkənin Bolonya 
şəhərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrə dəstək göstərib. Azərbaycanlı 
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tələbələrin sözlərinə görə, ERASMUS+ layihəsi çərçivsində bir həftəlik "Gənc 
valideynlər – Gənc səlahiyyətlər" treninq kurslarında iştirak edərkən müxtəlif 
ölkələrdən olan tələbələrlə birlikdə Neapol, Pompey, Parete kimi şəhərlərə 
səfərlər ediblər. 

 İtaliyada keçirilən Torino beynəlxalq incəsənət sərgisində iştirak edən 
tanınmış azərbaycanlı rəssam Elay Məmmədov “Paratissima-2021” mükafatına 
layiq görülüb.  

 Azərbaycan əsilli isveçli siyasətçi Turan Əliyevin namizədliyi İsveç 
parlamentində 4-cü böyük partiya sayılan Mərkəz Partiyasindan irəli sürülüb  

 Türkiyə Prezidentinin himayəsində təşkil və təqdim olunan TÜBA – 
Beynəlxalq Akademiya Mükafatının növbəti laureatları açıqlanıb. Üç laureat 
arasında Kopenhagen Universitetinin azərbaycanlı professoru Dr. Məsud Aşina 
da var. O, Sağlamlıq və Həyat Elmləri kateqoriyasında mükafata layiq görülüb.  
 
Azərbaycan haqqında məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

 Norveçdə fəaliyyət göstərən "CAN" təşkilatı Ermənistan tərəfindən 
Oxçuçayın çirkləndirilməsinə etiraz əlaməti olaraq beynəlxalq təşkilatlara müraciət 
ünvanlayıb. Müraciətdə Ermənistan və Almaniya şirkətlərinin Zəngilan rayonu 
ərazisindən keçən və Araz çayına tökülən Oxçuçayı zəhərli tullantılarla 
çirkləndirməkdə davam etməsi xəbərindən dərin üzüntü ifadə olunub.  

 İsveçdəki Azərbaycan diasporunun fəal üzvləri Abdulla Cavanşir Haşimi, 
Aida Amir Haşimi və Nadir Hollenbrandın təşəbbüsü ilə "Sərhədsiz Reportyorlar" 
təşkilatının bu ölkədəki nümayəndəliyinin https://www.reportrarutangranser.se 
saytında Kəlbəcərdə mina partlayışı nəticəsində həlak olan azərbaycanlı 
jurnalistlərdən və Ermənistanın yolverilməz davranışından bəhs edən məqalə 
yerləşdirilib. 

 Moldova Azərbaycanlıları Konqresi (MAK) Oxçuçay fəlakəti barədə 
Moldovanın UNESKO-dakı Milli Kömissiyasına, UNEP-in regional 
nümayəndəliyinə, "Greenpeace" beynəlxalq təşkilatına və Milli Coğrafiya 
Cəmiyyətinə (National Geographic Society) müraciət edib.  

 Finlandiyada fəaliyyət göstərən Azər-Türk Gənclər Təşkilatının sədri, 
Skandinaviya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə 
əlaqələndiricisi Ülviyyə Cabbarova ölkəmizin Zəngilan rayonundan keçən və Araz 
çayına tökülən Oxçuçayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi ilə əlaqədar 
beynəlxalq təşkilatlara müraciət edib. 

 Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları Oxçuçayın 
çirkləndirilməsinə etiraz əlaməti olaraq Almaniyanın "Cronimet" şirkətinə müraciət 
ediblər. Müraciətdə səhmlərinin böyük hissəsi Almaniyanın "Cronimet" şirkətinə 
məxsus olan Ermənistanın mis-molibden kombinatının ilkin təmizləmə işləri 
aparılmadan istehsalat tullantılarını birbaşa çaya buraxdığına və ekoloji 
standartlara riayət etmədiyinə diqqət cəlb edilib. 

 Braziliyada yaşayan və Azərbaycansevərliyi ilə fərqlənən ictimai fəal Andreia 
Hiromi ölkəmizin ərazisindən keçən Oxçuçayın çirkləndirilməsinə etiraz əlaməti 
olaraq Almaniyanın "Cronimet" şirkətinin Braziliyadakı nümayəndəliyinə müraciət 
edib və "Cronimet" şirkətini bu ekoloji cinayətə göz yummamağa, ətraf mühitin 
qorunmasına dair öhdəliklərini yerinə yetirməyə və Oxçuçayın çirkləndirilməsinə 
son qoymağa çağırıb. 

 Azərbaycan Diaspor Gəncləri Şəbəkəsi və dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət 
göstərən diaspor gəncləri təşkilatları Ermənistan və Almaniya şirkətləri tərəfindən 
Oxçuçayın çirkləndirilməsinə etiraz əlaməti olaraq birgə bəyanatla beynəlxalq 
təşkilatlara müraciət ediblər.  
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 Azərbaycan-İtaliya Gənclər Assosiasiyası, Mədəniyyətlərarası Əlaqələr üçün 
Gənclər Birliyi, Norveç-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı, Şimali Amerika-Azərbaycan 
Gənclər Təşkilatı, Litva-Azərbaycan Gənclər Təşkilatı, Azərbaycan-Macarıstan Gənclər 
Birliyi, Fransadakı Xəzər Araşdırmalar Mərkəzi və Azərbaycanlı Tələbələr 
Assosiasiyası, Finlandiyadakı "Azər-Türk" Gənclər Təşkilatı, "İrs" Estoniya-Azərbaycan 
Gənclər Mərkəzi, Şimali Kipr Türk Respublikasındakı Kipr-Azərbaycan Diaspor Mərkəzi, 
Belarusdakı "Azərbaycan İcmaları Konqresi"nin Gənclər Təşkilatı, Ukrayna 
Azərbaycanlılarının Gənclər Radası, “Moldova Azərbaycanlıları Konqresi”nin nəzdində 
Gənclər Təşkilatı və Sankt-Peterburq şəhərindəki "Azərbaycan milli-mədəni 
muxtariyyəti"nin Gənclər İttifaqı tərəfindən imzalanan bəyanat BMT-nin Ətraf Mühit 
Proqramının Avropa üzrə regional koordinatoru Metyu Billota, proqramın regional 
koordinatorlarına, BMT-nin Avropa İqtisadi Komissiyasının məlumat mərkəzinə, Ətraf 
mühit üzrə direktoru Marko Keynerə, UNECE-nin konvensiya katibləri Sonja Koeppelə 
və Tea Aulavuoya, eləcə də müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən 
"Greenpeace"in regional ofislərinə və katibliklərinə ünvanlanıb. 

 Fransada fəaliyyət göstərən Xəzər Araşdırmalar Mərkəzi Cənubi Qafqaz 
bölgəsində Ermənistanın yolverilməz davranışı ilə əlaqədar Fransa Milli 
Assambleyasının deputatlarına, senatorlarına, aparıcı KİV-lərə və tanınmış jurnalistlərə 
müraciət edib. Məktubda 30 illik işğal zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi 
müxtəlif xarakterli cinayətlərə diqqət cəlb edilib. Bu cinayətlərin arasında Azərbaycanın 
zəngin tarixi-mədəni irsinə qarşı törədilmiş vandalizm aktları, 10 noyabr 2020-ci il tarixli 
üçtərəfli sülh razılaşmasından öncə və sonrakı dövrdə ölkəmizin Qarabağ bölgəsində 
minalar yerləşdirilməsi, bu hərbi cinayət nəticəsində Azərbaycanda mina qurbanlarının 
sayının artması, ölkəmizin ərazisindən keçən və Araz çayına qovuşan Oxçuçayın kütləvi 
və davamlı şəkildə çirkləndirilməsi, bu çayların suyundan istifadənin flora, fauna və 
insan sağlamlığı üçün böyük təhlükə olması kimi faktlar sadalanıb. 

 İtaliyanın Milan şəhərində təhsil alan diaspor gəncləri tərəfindən DUOMO 
meydanında 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya təşkil 
olunub.  

 Su, Ətraf mühit və Sağlamlıq üzrə Qlobal İnstitutun (Global institute for Water, 
Enviroment and Health, GİWEH) direktoru Nidal Salim və Hüquq  və İnkişaf üzrə 
Beynəlxalq institutunun  katibi Riçard Belliti ilə əməkdaşlıq olunub.  

 Əməkdaşlıq çərçivəsində Oxçuçayın Ermənistan tərəfindən çirkləndirilməsi və 
mina kartlarının verilməsində imtina etmələri ilə əlaqədar bəyanatların hazırlanması və 
beynəlxalq aləmə çatdırılması nəzərdə tutulub. Həmçinin 2022-ci ilin fevral ayında BMT-
də konfransın təşkili gözlənilir. Qeyd edək ki, həmin şəxslər carı ilin noyabr ayında  
Azərbaycana səfər ediblər.  

 Nant şəhərində fəaliyyət göstərən "Qarabağ" Azərbaycan həftəsonu 
məktəbində Oxçuçayın çirkləndirilməsi mövzusunda dərs keçirilib.  Dərs zamanı 
şagirdlərə ekoloji fəlakətlərin yaranma səbəbləri,ətraf mühitin qorunmasının 
zəruriliyi, Zəngilan rayonundan keçən və Araz çayına tökülən Oxçuçayın 
Ermənistan və Almaniya şirkətləri tərəfindən çirkləndirilməsi barədə ətraflı 
məlumat verilib. 

 Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Mehriban 
Ovçuyevanın təşəbbüsü ilə https://agir.greenvoice.fr portalında Oxçuçayın ekoloji 
fəlakətdən qorunması çağırışı ilə petisiyaya start verilib.  

 İsraildə fəaliyyət göstərən "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 
bəyanatında səhmlərinin böyük hissəsi Almaniyanın "Cronimet" şirkətinə məxsus 
olan Ermənistanın mis-molibden kombinatının ilkin təmizləmə işləri aparılmadan 
istehsalat tullantılarını birbaşa çaya buraxdığına və ekoloji standartlara riayət 
etmədiyinə diqqət cəlb edilib.  
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 Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 
Oxçuçayın çirkləndirilməsinə etiraz əlaməti olaraq Almaniyanın "Cronimet" 
şirkətinə müraciət ediblər.  

 Fransada fəaliyyət göstərən Xəzər Araşdırmalar Mərkəzi Cənubi Qafqaz 
bölgəsində Ermənistanın yolverilməz davranışı ilə əlaqədar Fransa Milli 
Assambleyasının deputatlarına, senatorlarına, aparıcı KİV-lərə və tanınmış 
jurnalistlərə müraciət edib. Məktubda 30 illik işğal zamanı Ermənistanın 
Azərbaycana qarşı törətdiyi müxtəlif xarakterli cinayətlərə diqqət cəlb edilib. 

 Almaniyadakı Azərbaycan Evləri ölkəmizin ərazisindən keçən və Araz 
çayına tökülən Oxçuçaya qarşı Ermənistan və Almaniya şirkətlərinin törətdikləri 
ekoloji cinayətlə bağlı bu ölkənin dövlət qurumlarına və ictimaiyyətinə müraciət 
ediblər. 

 Monteneqronun Tuzi şəhərindəki Nizam məscidində Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərin anım mərasimi keçirilib.  Mərasimdə 
Müsəlman İcmasının rəisi Rifat Feyziç, Azərbaycan-Monteneqro Mədəni və 
İqtisadi Mərkəzinin direktoru Seyran Mirzəzadə çıxış ediblər.  

 Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində yaşayan həmyerlimiz Səltənət 
Rəvanqızının təşəbbüsü ilə bu ölkədə Oxçuçay fəlakətinə həsr olunmuş 
beynəlxalq poçt markası buraxılıb. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Türkiyə-Azərbaycan Dostluq, 
Əməkdaşlıq və Həmrəylik Vəqfinin (TADİV) dəstəyi ilə Türkiyədə TADEV 
Yayınları nəşriyyatında Azərbaycan Respublikasının Əməkdar jurnalisti, yazıçı 
Varis Yolçuyevin türk dilində ”Qızıl cib saatı” romanı işıq üzü görüb. 

 Parisdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində  
Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində itkin düşmüş, əsir və 
girov götürülmüş azərbaycanlıların xatirəsinə ithaf olunmuş konsert keçirilib.  
Tədbir Fransa–Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının, Azərbaycanın Fransadakı 
səfirliyinin və UNESCO yanında Daimi Nümayəndəliyinin birgə təşkilatçılığı ilə 
baş tutub. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Venesiya şəhərində 
azərbaycanlı icmasının məlumatlandırıcı aksiyası keçirilib. Ermənistanın ölkəmizə 
qarşı törətdiyi müharibə və ekoloji cinayətlərə diqqəti cəlb etmək məqsədilə təşkil 
edilən aksiya Venesiya şəhərinin ən izdihamlı yerlərindən biri olan Rialto körpüsü 
və Müqəddəs Bartolomeo meydanında baş tutub. 

 Niderland Krallığında yaşayan Azərbaycan icmasının təşkilatçılığı ilə Haaqa 
Sülh Sarayının önündə “Vətənə dəstək” aksiyası keçirilib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və “Ana Vətən” Avropa 
Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin təşkilatçılıgı ilə “De Vaillant” teatrında baş tutan 
təqdimat mərasimində Azərbaycan diaspor təşkilatlarının nümayəndələri və yerli 
sakinlər iştirak ediblər. 

 Niderlandda fəaliyyət göstərən “Ana Vətən” Niderland Azərbaycanlı Qadınlar 
Birliyi yerli “De Volkstrant” qəzetinin ölkəmizlə bağlı həqiqətə uyğun olmayan 
məlumat yaymasına etirazını bildirib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə  Parisdə fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində gənc fotojurnalist Maya Bağırovanın “Qara 
Bağ” adlı fotosərgisi təşkil edilib.  
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Azərbaycan xalqının milli-mədəni irsinin təbliği 
 

 "Azİz" İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının nəzdindəki Azərbaycan 
Mədəniyyət Mərkəzində azərbaycanlı alim, tarix elmləri namizədi Məhərrəm 
Zülfüqarlının rus dilinə tərcümə olunmuş "Generalın sirli taleyi" kitabının təqdimat 
mərasimi keçirilib.  

 Praqada yerləşən Beynəlxalq Təbiət Dostları təşkilatının könüllüsü Xədicə 
Əliyevanın təşəbbüsü və Çexiyadakı Azərbaycan icmasının təşkilatçılığı ilə 
ölkəmiz Çex Respublikasında keçirilən XV "RefuFest" mədəniyyətlərarası 
festivalında təmsil olunub. 

 Norveçdə fəaliyyət göstərən "CAN" təşkilatının təşəbbüsü, Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun, Tur Heyerdal 
İnstitutunun, Vestfold muzeyinin və "The Viking Planet" Muzeyinin dəstəyi ilə bu 
ölkənin Larvik şəhərində "Tur Heyerdalın Azərbaycana aparan addımları ilə milli 
mirasımızın mənşəyini kəşf et!" adlı sərgi açılıb. 

 Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının (BAA) dəstəyi və həmyerlimiz 
İlkin Quliyevin təşkilatçılığı ilə London şəhərində "Qarabağ kuboku" uğrunda 
futbol turniri keçirilib.  

 Ukraynada "Biz fərqliyik, amma birik. Biz sənin övladlarınıq, Ukrayna!" şüarı 

ilə keçirilən “Etnik Çələng” («Етнічний віночок») festivalında Vətənimizi Ukrayna 

Azərbaycanlıları Radası təmsil edib. Azərbaycanla yanaşı, dünyanın 62 ölkəsinin 

milli mədəniyyət nümunələrinin təqdim edildiyi festivalda Ukraynanın xalq artisti, 



73 
 

həmyerlimiz Qurban Abbasov Müslüm Maqomayevin repertuarından “Azərbaycan” 

mahnısını ifa edib. 

 Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) həmtəsisçisi, sərbəst güləş üzrə 

Azərbaycan və SSRİ-nin Əməkdar bədən tərbiyəsi və idman xadimi Oleq Krapivin Kiyev 

şəhərində keçirilən “Wizard Open-2021” beynəlxalq kikboksinq turnirində uğurla çıxış 

edən Azərbaycan komandasının məşqçi və hakim heyəti ilə görüşüb. “Bakinets” güləş 

idman klubunda baş tutan görüş zamanı UAR həmtəsisçisi idmançılarımızı mötəbər 

turnirdə qazandıqları böyük nailiyyət münasibətilə təbrik edib. Diaspor fəallarının da 

iştirak etdiyi görüşdən sonra idmançıların şərəfinə ziyafət verilib.Rusiyada xalqımızın 

alman faşizmi üzərində qələbədəki töhfəsindən bəhs edən kitab nəşr olunub. Qeyd 

edək ki, kitab Moskva vilayəti hökumətinin “Moskva vilayəti azərbaycanlılarının 

regional milli-mədəni muxtariyyəti” ictimai təşkilatına ayırdığı subsidiya vəsaiti 

hesabına çap edilib. 

 Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) ofisində “ДОСТЫК” Qazax 
mədəni birliyinin rəhbəri Daniyar Eqamberdiyev ilə Radanın Baş katibi Ceyhun 
Məmmədov, aparat rəhbəri Elşad İbrahimov və media məsulu Rəşad Tağıyevin 
görüşü olub. 

 Fransada yaşayan Azərbaycan əsilli pianoçu Adilə Əliyeva adına XVI 
beynəlxalq musiqi müsabiqəsinin qaliblərinin adları açıqlanıb. 18-30 iyun 2021-ci 
il tarixində Fransada (Anemas) və İsveçrədə (Cenevrə) onlayn formatda təşkil 
edilmiş müsabiqə torpaqlarımızın azad olunması uğrunda Azərbaycanın əldə 
etdiyi böyük Qələbəyə həsr olunub. Piano və kamera musiqisi ifaçılarının 
qatıldıqları yarışda Azərbaycan və Avropa bəstəkarlarının klassik əsərləri təqdim 
olunub. 

 Amerika-Azərbaycan Musiqi Fondunun rəhbəri Cəmilə Cavadova-
Spitzberqin təşkilatçılığı və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə ABŞ-
da ilk dəfə olaraq bəstəkar Tofiq Quliyevin fortepiano üçün işlədiyi "Qaytağı" 
əsərindən ibarət kitablar dərc olunub. 

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Roli şəhərində fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan Dostluq Təşkilatının rəhbəri Adika İqbalın təşəbbüsü və təşkilatçılığı 
ilə ölkəmiz beynəlxalq yemək festivalında təmsil olunub. Müxtəlif xalqların 
mədəniyyətlərinin, adət-ənənələrinin və milli mətbəxlərinin təbliği məqsədilə təşkil 
edilən festivalda Azərbaycanla yanaşı, İtaliya, Almaniya, Yaponiya, Çin, 
Kolumbiya, Qırğızıstan, Meksika, Pakistan, Ukrayna – ümumilikdə 26 ölkənin 
guşəsi qurulub. 

 Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşəbbüsü və 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Finlandiyada yaşayan 
azərbaycanlılar “HİK” – “Neftçi” futbol klublarının görüşünü izləyiblər. 

 Xaricdə yaşayan azərbaycanlı uşaqlara doğma dilimizin və tariximizin tədrisi 
prosesinə Köln şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evi də qoşulub  

 Britaniya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının rəhbəri, kikboksinq üzrə dünya 
çempionu Hafiz Baxşəliyevin təşkilatçılığı ilə London şəhərində “Xarı bülbül” 
kikboksinq turniri keçirilib. 

 Bakıda “Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf” adlı qala-konsert keçirilib. Layihə Milli 
Musiqi və Qlobal Mədəniyyət Cəmiyyətinin təşkilatçılığı (sədr Azərbaycanın 
Əməkdar artisti, professor Nərgiz Əliyarova) və Dövlət Komitəsinin maliyyə 
dəstəyi ilə həyata keçirilib.  

 Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) kollektiv üzvü, Xarkov şəhərində 
fəaliyyət göstərən “Dostluq” Azərbaycan mədəni-tədris mərkəzi öz qapılarını 21-ci 
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dəfə Azərbaycan dilini, tarixini, mədəniyyətini və adət-ənənələrini öyrənmək 
istəyən müdavimlərinin üzünə açıb. 

 London Universitet Kollecində (University College London – UCL) fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə təhsil ocağında keçirilən 
“Welcome fair” sərgisində ölkəmiz təmsil edilib.  

 İsveçrədə fəaliyyət göstərən "Azərbaycanın Dostları" Birliyinin təşkilatçılığı 
ilə Sürix şəhərində azərbaycanlı rejissor İlqar Nəcəfin "Nar bağı" adlı bədii filmi 
nümayiş etdirilib. Qeyd edək ki, "Azərbaycanın Dostları" Birliyi son 6 il ərzində 
mütəmadi olaraq müxtəlif filmlərimizi “Cinema querfeld” festivalına təqdim edib.  

 Finlandiyanın Tampere şəhərində magistr təhsili alan soydaşımız, gənc fəal 
Şəfiqə Qasımzadə Turku şəhərində çalışdığı Ankkalampi-Ankdammen şirkətinın 
hazırlıq qrupunda “Azərbaycan həftəsi” təşkil edib.  

 Oslo şəhərində fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi adına həftəsonu 
Azərbaycan dili məktəbində Azərbaycanın dahi şairi və mütəfəkkiri Nizami 
Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə növbəti tədbir keçirilib.   

 Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı (NAYO) və Nizami Gəncəvi adına 
həftəsonu Azərbaycan məktəbi Oslo şəhərində keçirilən “Beynəlxalq Dostluq 
Günü” festivalında ölkəmizi təmsil edib. 

 Oslo şəhərində fəaliyyət göstərən Nizami Gəncəvi adına həftəsonu 
Azərbaycan məktəbinin növbəti dərsi 18 Oktyabr – Azərbaycanın Dövlət 
Müstəqilliyinin Bərpası Gününə həsr edilib. 

 Estoniyada fəaliyyət göstərən “İrs” Estoniya-Azərbaycan gənclər təşkilatının 
təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə Tallin şəhərində 18 oktyabr – Azərbaycanın 
Müstəqilliyinin Bərpası Gününə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirilib.  

 Minnesota-Azərbaycan Assosiasiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 
Minneapolis şəhərindəki Louri Avenyu (Lowry Avenue) körpüsü Azərbaycanın 
dövlət bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.  

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Apeks şəhərinin meri Jak Jilber (Jacques 
Gilbert) sosial media hesabında Azərbaycan icmasını təbrik edib. Mer bildirib ki, 
Roli şəhərində keçirilən tədbir zamanı Azərbaycan Dostluq Təşkilatına 18 oktyabr 
– Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyi Günü münasibətilə bəyannaməni təqdim etdiyi 
üçün şərəf və qürur duyur.  

 ABŞ-ın Florida ştatının Mayami-Deyd, Aventura və Hallandeyl-Biç 
şəhərlərinin merləri 18 oktyabr – Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü 
münasibətilə soydaşlarımıza müraciət ediblər.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət 
göstərən "Natavan Qrup"un təşkilatçılığı ilə İngiltərənin paytaxtı London 
şəhərində 7 bilbordda 18 Oktyabr - Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin Bərpası 
Gününün 30 illiyi münasibətilə məlumat xarakterli bilbordlar yerləşdirilib.  

 Tokioda fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Mərkəzi tərəfindən 
Yaponiya parlamentinə, Xarici İşlər Nazirliyinə, kütləvi informasiya vasitələrinə və 
qeyri-hökumət təşkilatlarına 18 oktyabr – Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası 
Günü münasibətilə bəyanat göndərilib.  

 ABŞ-ın Minnesota ştatının Minneapolis və Börnsvill (Burnsville) şəhərlərinin 
rəhbərliyi 18 oktyabr – Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Gününün 30-cu 
ildönümü münasibətilə soydaşlarımıza bəyannamələr ünvanlayıb.  

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının altı şəhərində “Azərbaycan Günü” elan 
edilib. Ştatın Roli, Şarlotta, Durham, Keri, Fayetville və Apeks şəhərlərində 18 
Oktyabr – Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpasının 30-cu ildönümü 
münasibətilə bəyannamələr qəbul edilib.  

 ABŞ-ın Florida ştatından olan senator Annet Coan Taddeo-Qoldşteyn 

Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Günü münasibətilə Bəyannamə imzalayıb. 
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Senator bəyan edib ki, 18 oktyabr tarixini Florida ştatında “Azərbaycanın 

Müstəqilliyinin Bərpası Günü” olaraq tanıyır.  

 Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Benilüks Azərbaycanlıları 
Konqresinin (BAK) təşəbbüsü ilə Haaqa şəhərində dahi Azərbaycan şairi və 
mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-
bədii gecə keçirilib.  

 Yunanıstanın Saloniki şəhərində keçirilən “36-cı Philoexenia” adlı 
beynəlxalq turizm sərgisində Azərbaycan təmsil olunub.  

 Ankarada yaşayan tanınmış azərbaycanlı heykəltəraş Səid Rüstəmin 
əsərlərindən ibarət sərginin açılış mərasimi keçirilib.  

 Belqrad şəhərində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
anadan olmasının 880 illiyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilib. Serbiyada 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin təşkillatçılığı ilə 
gerçəkləşdirilən tədbir paytaxtdakı Milli Muzeyin  Atrium zalında baş tutub. 

 Cenevrədə keçirilən “Les Automnales” payız yarmarkasında Azərbaycan 
incəsənətinin təqdimatı keçirilib. 

 Avstriyanın Zalsburq şəhərindəki Azərbaycan Evində milli mətbəx gününə 
həsr olunmuş tədbir keçirilib. Avstriya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin təşkilatçılığı 
ilə baş tutan tədbirdə Azərbaycan, Türkiyə icmalarının üzvləri və yerli 
ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. 

 Niderlandın Amsterdam şəhərində dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri 
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illik yubileyinə həsr olunmuş poçt 
markası buraxılıb. Amsterdamda yaşayan diaspor fəalı Səltənət Rəvanqızının 
təşəbbüsü ilə çap edilən markaların üzərində qüdrətli söz ustadının şəkli təsvir 
edilib, “Nizami Gəncəvi – 880” və “Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi” yazılıb. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və “Azərbaycanın Dostları” 
Birliyinin sədri Arzu Əliyeva-Bodmerin təşkilatçılığı ilə İsveçrənin Bazel şəhərində 
dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 
illik yubileyinə həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilib.  

 Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən “Türkdilli dövlətlərin siyasətinə dəstək 
fondu”, TürkPA-nın və Qırğız Respublikası İctimai Televiziyasının dəstəyi ilə 
Nizami Gəncəvinin "Yeddi gözəl" əsərinin qırğız dilində audiokitabı hazırlanıb. 
Fondun prezidenti Nüsrət Məmmədovun bildirdiyinə görə, Nizami Gəncəvinin 880 
illiyinə töhfə olaraq yaradılmış bu audiokitab dünyada fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan diasporu arasında bir ilkdir. Məşhur qırğız diktor Jıpara 
Şabdanaliyeva səsləndirdiyi audiokitab 14 hissədən ibarətdir və 6 saat 4 dəqiqə 
davam edir. Audiokitabın rejissoru Bektursun Kaldarovdur.  

 Daşkənd şəhərində “Mənəviyyat körpüləri – Nizamidən Nəvaiyə qədər” 
mövzusunda beynəlxalq elmi-nəzəri konfrans keçirilib. Özbəkistan Dövlət 
Şərqşünaslıq Universitetinin və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı (İƏT) Gənclər 
Forumunun Avrasiya Regional Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi konfransda İƏT 
Gənclər Forumunun Avrasiya Regional Mərkəzinin təşəbbüsü ilə bu yaxınlarda 
Bakıda ingilis dilində çap olunan “Contributions of the Eurasian Nations to Islamic 
Culture” (Avrasiya xalqlarının İslam mədəniyyətinə töhfəsi) kitabının təqdimatı 
olub. 
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                             Lobbiçilik istiqamətində atılan addımlar 
 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəvəti və təşkilatçılığı ilə İqtisadi Sülh 
Mərkəzinin təsisçisi və rəhbəri, İsrailin sabiq rabitə, peyk və kiber naziri, İsrail 
Parlamentinin Likud Partiyasından dörd çağırış deputat olmuş Ayub Karan və  israilli 
jurnalist, siyasi şərhçi Reyçel Avraham 2021-ci ilin 1-8 iyul tarixlərində Azərbaycana 
səfər ediblər. Ermənistan işğalından azad edilmiş ərazilərdə olan Ayub Karan  və 
Reyçel Avraham Ermənistanın Azərbaycan ərazilərini işğalı nəticəsində dəymiş ziyanı 
dəyərləndirib, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə gedən bərpa-yenidənqurma işləri ilə 
tanış olublar. Səfərdən sonra Reyçel Avraham İsrail mediası üçün iki və Kanadanın 
yəhudi mediası üçün iki məqalə yazıb. 

 İsrailin Avoda Partiyasının təsisçisi İhyel Barın və onu müşayiət edən Azİz 
təşkilatının prezidenti Lev Spivakın və Limuel Melamedin Azərbaycana  səfər baş tutub.  

 Avropa İttifaqı-Azərbaycan Əməkdaşlıq Komitəsinin sabiq sədri Səccad Heydər 
Kərim Azərbaycana səfəri çərçivəsində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 
Muradovla görüşüb. Eyni zamanda S. Heydər  Komitə ilə müqavilə imzalayıb və 
müqavilə çərçivəsində Belçikanın Brussel şəhərində  “Cənubi Qafqaz regionunda 
münaqişədən sonrakı problemlər” adlı konfrans keçirilib.  

 Azərbaycan həqiqətlərinin, xüsusilə Cənubi Qafqaz bölgəsində II Qarabağ 
müharibəsindən sonrakı vəziyyətin dünya ictimaiyyətinin diqqətində saxlanılması 
məqsədi ilə Meksika, Kolumbiya, Peru və Kosta-Rikanın aparıcı KİV-lərindən olan beş 
nəfər aparıcı jurnalistin 2021-ci ilin 23-30 avqust tarixlərində ölkəmizin işğaldan azad 
olunmuş ərazilərinə səfəri həyata keçrilib. 

 Dünya Ahıska Türkləri Birliyinin (DATÜB) nümayəndə heyəti Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin xətti ilə Azərbaycanda səfərdə olub.  

 Səhiyyə Nazirliyi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Almaniya-Azərbaycan 
Radioloji və Neyroradioloji Cəmiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Zəfər Tibb Simpoziumu 
təşkil olunub. 

 İsveç Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası bu ölkənin Baş naziri Stefan 
Löfvenə və Xarici İşlər naziri Ann Lindeyə təbrik məktubu ünvanlayıb. 
Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi İradə Əliyeva Söderbergin imzaladığı 
məktubda Stefan Löfvenin Baş nazir, Ann Lindenin Xarici İşlər naziri və ATƏT-in 
sədri vəzifələrində fəaliyyətlərini davam etdirəcəkləri münasibətilə İsveç 
azərbaycanlıları adından təbriklər çatdırılıb. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Azərbaycana səfər edən 
Fransanın məşhur jurnalisti, tarixçi Alain Roumestand, dünya  şöhrətli fransız 
fotoqrafı Grégory Herpe və onları müşayiət edən Parisdəki Azərbaycan Evinin 
rəhbəri Mirvari Fətəliyeva ilə görüş keçirilib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Azərbaycanda səfərdə olan 
fransız jurnalist, tarixçi Alən Rumestan və fransız fotoqraf Qriqori Herpe və onları 
müşayiət edən Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva işğaldan azad 
olunmuş Zəngilan, Qubadlı rayonlarında və Şuşa şəhərində olublar.  

 Türkiyə regionlarında baş verən dəhşətli yanğınların aradan qaldırılmasına 
dəstək məqsədilə diaspor təşkilatları hərəkətə keçiblər. Danimarkada fəaliyyət 
göstərən "Vətən" Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə soydaşlarımız arasında "Acınız 
acımızdır, Türkiyə!" adlı yardım kampaniyasına başlanılıb.  

 Avstriya Azərbaycanlıları Cəmiyyəti Baden şəhərinin UNESCO-nun 
Ümumdünya İrs Siyahısına daxil edilməsi münasibəti ilə yerli sakinləri təbrik edib.  

 İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası ölkənin milli bayramı 
münasibətilə İsveçrə xalqını təbrik edib. Soydaşlarımız adından İsveçrənin dövlət 
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və hökümət üzvlərinə ünvanlanan təbrik məktubunda bildirilib ki, İsveçrə xalqına 
dostcasına yanaşan azərbaycanlılar bu ölkədə eyni münasibətlə də qarşılaşıblar.  

 Azərbaycanda səfərdə olmuş fransız tarixçi və jurnalist Alən Rumestanın 
Fransanın “Causeur” portalında “Qarabağa qayıdış: Azərbaycan geniş 
yenidənqurma planının icrasına başlayır” sərlövhəli məqaləsi dərc edilib. 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəvəti ilə ölkəmizdə səfərdə olan fransız 
tarixçi və jurnalist Alən Rumestanın məqaləsi Fransada yaşayan erməniləri 
olduqca hiddətləndirib.  

 Vyanada fəaliyyət göstərən Avstriya-Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları 
Dərnəyi (“AZER-DER”) Türkiyənin bir sıra bölgələrində baş verən yanğın 
fəlakətinin nəticələrinin aradan qalxmasına dəstək məqsədilə ağacəkmə 
kampaniyasına başlayıb. 

 Müxtəlif bölgələrində güclü meşə yanğınları ilə mübarizə aparan Türkiyəni 

dəstəkləmək məqsədilə Rusiyada yaşayan azərbaycanlı gənclər qardaş ölkəyə 

humanitar yardım göndəriblər. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov İsrail Dövlətinin 
Diaspor İşləri üzrə yeni təyin olunmuş naziri Nachman Shai (Naxman Şey) ilə 
video-bağlantı formatında görüşüb. Komitə sədri Nachman Shaini (Naxman Şay) 
yeni vəzifəyə təyin olunması münasibəti ilə təbrik edərək, İsrail dövləti və 
Azərbaycan arasında qarşılıqlı etimada əsaslanan möhkəm əməkdaşlıq və strateji 
tərəfdaşlıq və  dostluq münasibətlərini qeyd edib.  Prezident İlham Əliyevin “Biz 
dinlər, mədəniyyətlər, ölkələr arasında körpülərin qurulması istiqamətində 
fəaliyyətimizi davam etdiririk” fikrini xatırladan Komitə sədri Azərbaycanda 
tolerantlıq ənənələrinin qorunmasının Azərbaycanın dövlət siyasətinin 
prioritetlərindən olduğunu bildirib. Nachman Shai (Naxman Şay) Azərbaycanda 
yəhudi icmasına olan qayğıdan, dini tolerantlıqdan böyük məmnunluq hissi 
keçirdiyini diqqətə çatdırıb, İsraildəki Azərbaycan icmasının fəaliyyətini yüksək 
qiymətləndirdiyini, iki xalqın dostluq münasibətlərinin daimi olacağına inamını 
ifadə edib. Tərəflər əməkdaşlıq perpektivlərini də müzakirə ediblər.  

 Avstraliya-Azərbaycan Assosiasiyası (AAA) qardaş Türkiyənin regionlarında 
baş verən yanğın fəlakəti ilə əlaqədar Türkiyənin Avstraliyadakı səfirliyinə 
müraciət edərək, Türkiyənin və türk millətinin yanında olduqlarını bildirib. 

 Qahirədə keçirilən “Fətva Evləri rəqəmsal texnologiyalar dövründə: İnkişaf 
problemləri və əməkdaşlıq mexanizmləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans 
çərçivəsində Pakistanın dini işlər və vəqflər naziri Pir Nur-ul Həqq Misirdəki 
Azərbaycan diasporunun rəhbəri, tədqiqatçı-alim Seymur Nəsirovla görüşüb. 
Pakistanlı nazir diaspor təşkilatının rəhbərinə bildirib ki, ölkəsində Azərbaycanın 
ərazi bütövlüyü uğrunda aparılan 44 günlük Vətən müharibəsi ədalətli mübarizə 
kimi qiymətləndirilir və əldə edilən Zəfər Pakistanda milli qələbə kimi qarşılanıb.  
 

Diasporun xarici KİV-də fəaliyyəti 
 

 Braziliyanın https://brasiliainfoco.com xəbər saytında Ermənistan və Almaniya 
şirkətlərinin Azərbaycan ərazisindən keçən və Araz çayına tökülən Oxçuçayda ekoloji 
cinayət törətməsi barədə Braziliyalı jurnalist Fabiana Ceyhan tərəfindən qələmə alınan 
məqalə yerləşdirilib. 

 "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə 
Yunanıstanın "Karfitsa" xəbər saytında Oxçuçay fəlakətinə həsr olunmuş məqalə 
yerləşdirilib. 

 https://texas.statenews.net xəbər portalında Oxçuçayın çirkləndirilməsindən 
bəhs edən “Greenpeace” və “CRONIMET” ekoloji fəlakətin yaşandığı çaya göz 
yumur" sərlövhəli məqalə yerləşdirilib. Amerika-Azərbaycan İnteqrasiya 
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Mərkəzinin rəhbəri Samir Novruzovun təşkilatçılığı ilə 17 iyul tarixində məqalə 
dərc edilib. 

 Azərbaycan Diaspor Gənclərinin Birləşmiş Krallıqda fəaliyyət göstərən fəal üzvü 
Nərmin Qocayeva nüfuzlu "BBC Manchester" radiosuna müsahibə verib. Radionun 
aparıcısı Tələt Faruq Eyvenə müsahibəsində Nərmin Qocayeva azərbaycanlı gənclərin 
Britaniya cəmiyyətinə sıx inteqrasiyasından, ölkəmizin yerləşdiyi çoğrafi məkandan, 
qədim tariximizdən, zəngin mədəniyyətimizdən, xalqımızın adət-ənənələrindən və 
multikulturalizm dəyərlərinə sadiqliyindən danışıb. 

 Braziliyanın San Paolo şəhərində yaşayan fəal Andreia Hirominin, eləcə də 
Tobaqo və Trinidad Respublikasında yaşayan yazıçı soydaşımız Emiliya Əhmədovanın 
beynəlxalq təşkilatlara, yerli və xarici KİV-lərə ünvanladıqları bəyanatlarda Ermənistanın 
mina təxribatları ilə bağlı davranışına biganə və səssiz qalmağın yolverilməz olduğu 
nəzərə çatdırılıb. Azərbaycanın mina xəritələrinin təhvil verilməsi barədə israrlı 
tələblərinə Ermənistanın məhəl qoymadığını xatırladan A.Hiromi braziliyalıları və 
beynəlxalq ictimaiyyəti Azərbaycanın haqlı və ədalətli mövqeyini dəstəkləməyə çağırıb. 

 İtaliyada fəaliyyət göstərən Mədəniyyətlərarası Əlaqələr üçün Gənclər 
Birliyinin üzvü Tünzalə Məmmədovanın təşəbbüsü ilə bu ölkənin 
https://www.politicamentecorretto.com xəbər saytında Oxçuçay fəlakətinə həsr 
olunmuş məqalə yerləşdirilib. 

 Ukraynanın https://kyivdiplomatic.com/ua xəbər portalında Kiyev Milli 
Aviasiya Universitetinin professoru, "Ukrayna azərbaycanlılarının elmi şurası" 
ictimai təşkilatının sədri Arif Quliyevin "Azərbaycan tarixində yeni dövr" sərlövhəli 
məqaləsi yerləşdirilib. 

 Soydaşlarımızın təşəbbüsü ilə Macarıstanın nüfuzlu 
https://magyarnemzet.hu/ xəbər saytında "Dağlıq Qarabağda Qələbənin dəyəri: 
şəhidlər və təntənə" sərlövhəli məqalə dərc edilib.  
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-gyozelem-ara-hegyi-karabahban-martirok-es-
diadal-10070876/ .  

 "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə 
Yunanıstanın https://www.karfitsa.gr xəbər saytında "Azərbaycan regionlarında 
turizm" sərlövhəli məqalə yayımlanıb.  

 Soydaşlarımızın təşəbbüsü ilə Rusiyanın “Business-Dialog Media” qrupunun 

http://www.rbgmedia.ru/ saytında "Cənubi Qafqazda iqtisadi əlaqələrin inkişafının 

yeni mərhələsi" sərlövhəli məqalə dərc olunub. 

 Niderland Krallığının https://www.smaack.nl adlı portalında "Azərbaycanın 
kulinariya mədəniyyətinin xüsusi ənənələri" sərlövhəli məqalə yerləşdirilib.  
Məqalədə Bakıda anadan olmuş, amma yeniyetmə dövründən Niderlandda 
yaşayan soydaşımız Əsmər Bəydəmirova-Aşurbəylinin milli mətbəximizin qədim 
ənənələri və yemək mədəniyyəti haqqında fikirlərinə geniş yer verilib.  

 Komitənin dəstəyi ilə “Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının 
sədri Lev Spivakın rəhbərlik etdiyi yəhudi əsilli jurnalistlərdən ibarət nümayəndə 
heyəti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov, Qaçqınların və 
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev, 
Minatəmizləmə Agentliyinin (ANAMA) İdarə heyətinin sədri Vüqar Süleymanov, 
Azərbaycan Prezidentinin Şuşadakı xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov, AZAL -ın 
xüsusi nümayəndəsi Valeh Əmiraslanov, Gəncə şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı 
Niyazi Bayramov, Bakı və Gəncədəki yəhudi icmalarının, müxtəlif dini 
konfessiyaların nümayəndələri ilə görüşüblər. Azərbaycana səfər etmiş israilli 
jurnalistlər ölkəmizin işğaldan azad olunmuş ərazilərində və digər bölgələrində 
olublar. Nümayəndə heyətində təmsil olunan İsrailin “Ronkino Media Group”unun 
marketinq direktoru Aleksandr Qur Arye, “Аzİz” xəbər saytının rəhbəri, siyasi 
şərhçi Yuri Boçarov, “Luchsheye radio”nun baş redaktoru Zvi Zilber, “Azİz”in İdarə 

https://www.politicamentecorretto.com/
https://kyivdiplomatic.com/ua
https://magyarnemzet.hu/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-gyozelem-ara-hegyi-karabahban-martirok-es-diadal-10070876/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/a-gyozelem-ara-hegyi-karabahban-martirok-es-diadal-10070876/
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Heyətinin üzvü, “Sputnik” qəzetinin baş redaktoru Mark Qorin, “Epoxa” regional 
qəzetinin baş redaktoru Lyudmila Karasova Bakıda Hərbi Qənimətlər Parkını, 
Heydər Əliyev Mərkəzini və Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Albert Aqarunovun 
abidəsini ziyarət edib. İsrailin “Luchsheye Radio” kanalının səfərlə bağlı 
reportajını aşağıdakı linklərdən izləmək olar: https://youtu.be/4LPZOhPBs3U  
https://fb.watch/7j2uMffwHM/ 

 “Qala” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə 
https://www.karfitsa.gr xəbər portalında “Heydər Əliyev Mərkəzi” sərlövhəli 
məqalə yayımlanıb: https://www.karfitsa.gr/syllogos-ellino-azerikis-filias-qala-to-
kentro-heydar-aliyev/ 

 Norveçin “Utrop” qəzetində bu ölkədə fəaliyyət göstərən “CAN” diaspor 
təşkilatının sədri, modelyer Şervin Nəcəfpurun müsahibəsi dərc olunub. Qəzet 
yazıb ki, Osloda dünyaya gələn soydaşımız Antalyada keçirilmiş “Fashion Week 
Digital-2021” dəb həftəsində “Böyük Qayıdış” (The Great Return) adlı kolleksiyası 
ilə Türkiyəni heyran edib. 

 İsveçin https://cawamedia.wordpress.com xəbər portalında bu ölkənin media 
nümayəndələrinin Bakıda dövlət qurumlarının nümayəndələri ilə bir sıra görüşlər 
keçirdiyi barədə məlumat verilib: 
https://cawamedia.wordpress.com/2021/09/28/meetings-in-baku-azerbaijan/.  

 İsveçin “Cawa Media” xəbər portalında "Azərbaycanda Şuşa döyüşü" 
sərlövhəli məqalə yayımlanıb. Məqalədə Şuşa şəhərinin əsasının Azərbaycanın 
Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən 1752-ci ildə qoyulduğu, bu şəhərin ölkəmiz 
üçün mədəni və strateji əhəmiyyət daşıdığı, 1992-ci ildə Şuşanın ermənilər 
tərəfindən işğal olunduğu, II Qarabağ müharibəsi zamanı Azərbaycan Silahlı 
Qüvvələrinin Şuşa uğrunda qanlı döyüşlər apardığı və noyabrın 8-də şəhəri azad 
etdiyi barədə ətraflı məlumat verilib: 
https://cawamedia.wordpress.com/2021/10/04/the-battle-of-shusha-susa-in-
azerbaijan/.  

 İsveçin https://cawamedia.wordpress.com portalında Azərbaycandan bəhs 
edən digər  xəbərlər də yerləşdirilib."Bakı Kitab Mərkəzində Qarabağ haqqında 
kitab nəşri" sərlövhəli xəbərdə “Qarabağ dastanı. Оtuz ilin həsrəti – 44 günün 
Zəfəri” adlı kitabın təqdimat mərasimindən ətraflı məlumat verilib.  

 Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Fəridə Pənahovanın təşəbbüsü 
ilə Türkiyənin “Daily Sabah” xəbər portalında irlandiyalı siyasi şərhçi Patrik 
Uolşun “Qarabağın azadlığı müharibəsinin ildönümü” sərlövhəli məqaləsi 
yerləşdirilib. Məqaləni ətraflı şəkildə aşağıdakı linkdən oxumaq mümkündür:  
https://www.dailysabah.com/opinion/op-ed/anniversary-of-the-karabakh-liberation-
war 

 Yunanıstanın https://www.karfitsa.gr xəbər portalında 18 oktyabr – 
Azərbaycanın Müstəqilliyinin Bərpası Gününə həsr olunmuş məqalə yayımlanıb.  

 19 oktyabrda Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Benilüks 
Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) təşəbbüsü ilə Haaqa şəhərində dahi 
Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə 
həsr olunmuş ədəbi-bədii gecə keçirilib. 

 Finlandiyanın “Puolikuu” jurnalında “Azər-Türk Gənclər təşkilatının sədri, 
Skandinaviya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının Finlandiya üzrə 
əlaqələndiricisi Ülviyyə Cabbarovanın təşəbbüsü ilə Helsinki şəhərində 
gerçəkləşdirilən maraqlı tədbirdən bəhs edilib.  

 Niderlandın “FOR YOU” jurnalında Şuşaya həsr olunmuş “28” adlı sənədli 
filmdən bəhs edən “İtirilmiş uşaqlıq” sərlövhəli məqalə dərc olunub.  

 Yunanıstanın https://www.karfitsa.gr xəbər portalında “Nizami Gəncəvinin 
yaradıcılığında insan hüquqlarının təbliği” sərlövhəli məqalə 

https://www.karfitsa.gr/syllogos-ellino-azerikis-filias-qala-to-kentro-heydar-aliyev/
https://www.karfitsa.gr/syllogos-ellino-azerikis-filias-qala-to-kentro-heydar-aliyev/
https://cawamedia.wordpress.com/2021/09/28/meetings-in-baku-azerbaijan/
https://cawamedia.wordpress.com/2021/10/04/the-battle-of-shusha-susa-in-azerbaijan/
https://cawamedia.wordpress.com/2021/10/04/the-battle-of-shusha-susa-in-azerbaijan/
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yerləşdirilib.https://www.karfitsa.gr/diethni/syllogos-ellino-azerikis-filias-qala-
proothisi-ton-anthropinon-dikaiomaton-sta-erga-tou-nizami-gkantzavi/  
 
 

  
 

      
 

  
 

 
 
 

https://www.karfitsa.gr/diethni/syllogos-ellino-azerikis-filias-qala-proothisi-ton-anthropinon-dikaiomaton-sta-erga-tou-nizami-gkantzavi/
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           Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması üzrə görülmüş işlər 
 

 Yunanıstanın Saloniki şəhərində fəaliyyət göstərən "QALA" Yunanıstan-
Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin toplantısı keçirilib. Toplantı zamanı cəmiyyətin 
son iki illik hesabatı dinlənilib və nizamnaməyə uyğun olaraq təşkilati məsələyə 
baxılıb. Səsvermə yolu ilə Rəşid Məmmədov yenidən növbəti iki il üçün 
cəmiyyətin sədri seçilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Belçikadakı Azərbaycan icması ilə görüş 
keçirib. Görüş Brüsseldə yerləşən Azərbaycan Evində təşkil edilib. Tədbirdə 
Komitə nümayəndələri, Azərbaycanın Belçikadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri 
Vaqif Sadıqov, Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının, 
Azərbaycan Evinin, Belçikadakı azərbaycanlı icmasının təmsilçiləri iştirak ediblər. 

 Rotterdamda fəaliyyət göstərən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresində 
(BAK) və Haaqada yerləşən Hollanda–Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyində 
görüşlər keçirilib. Görüşlərdə bu ölkədəki azərbaycanlı icmasının üzvləri iştirak 
edib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Niderland Krallığının Haaqa şəhərində 
Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının üzvləri ilə görüş 
keçirib. Toplantıda Azərbaycanın Niderland Krallığındakı fövqəladə və səlahiyyətli 
səfiri Fikrət Axundov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları, 
Niderland-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının səlahiyyətli 
nümayəndələri, Niderland və Belçikada yaşayan diaspor fəalları, icma üzvləri 
iştirak edib. 

 Niderlandda səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 
Muradov və Komitə əməkdaşları Haaqa şəhərinin "Yeni İkendinen" məzarlığında 
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Xocalı soyqırımı qurbanlarının əziz xatirəsinə ucaldılmış Xocalı abidəsini ziyarət 
ediblər. Mərasimdə Komitə əməkdaşları ilə bərabər Niderland -Belçika 
Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının üzvləri iştirak ediblər.  

 Kiyev şəhərində Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) idarə heyətin in 
toplantısı keçirilib 

 Almaniyada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları 
Köln şəhərindəki Azərbaycan Evini və “Pantera GYM” idman zalını ziyarət edib.  

 Almaniyada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi əməkdaşlarının 
Kölndə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması ilə görüşü baş tutub. Görüşdə Köln 
şəhərində və ətrafında yaşayan azərbaycanlılar, Almaniyanın aparıcı 
universitetlərində çalışan həkim soydaşlarımız, Türkiyənin Kölndəki 
konsulluğunun əməkdaşları, türk diasporunun və KİV-lərinin təmsilçiləri iştirak 
ediblər. 

 Almaniyada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədri Fuad 
Muradovun və Komitə əməkdaşlarının Köln Universiteti Klinikasının Radiologiya 
İnstitutunda azərbaycanlı tibb mütəxəssisləri ilə görüşü keçirilib.  

 Belçikadakı Azərbaycan Evinin gələcək fəaliyyət istiqamətlərinə həsr 
olunmuş ilk toplantı keçirilib.Toplantıda Niderland–Belçika Azərbaycanlıları 
Koordinasiya Şurasının Belçika üzrə əlaqələndiricisi İlkin Hüseynzadə və Belçika 
Azərbaycanlıları Federasiyasının idarə heyətinin üzvləri iştirak ediblər.  

 Tallin şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində Estoniyada yaşayan 
azərbaycanlılarla görüş keçirilib.Ölkəmizin Estoniyadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə 
baş tutan görüşdə xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin tar ixi vətənlərinin milli 
maraq və mənafeyininin qorunması istiqamətində gördükləri işə nəzər salınıb, 
həyata keçirilən fəaliyyətin önəmi vurğulanıb.  

 Almaniyada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə 
heyəti Berlin şəhərində Almaniya Azərbaycanlıları Alyansının (AAA) toplantısında 
iştirak edib.  

 Münhen şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində icma üzvləri ilə 
görüş keçirilib. 

 Belçikada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində bu ölkədə yaşayan 
azərbaycanlı icmasının bir qrup üzvü ilə görüş keçirilib. 

 Avstriyanın Zalsburq şəhərində Azərbaycan Evinin rəsmi açılış mərasimi 
keçirilib. Mərasimdə Dasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycanın Avstriyadakı 
səfirliyi, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbərliyi və əməkdaşları, 
Azərbaycanın Zalsburqdakı fəxri konsulluğunun əməkdaşları, Avstriyada yaşayan 
soydaşlarımız və yerli ictimaiyyətin təmsilçiləri iştirak ediblər.  

 Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində Azərbaycan icması ilə görüş və 
Şərqi Avropa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının toplantısı keçirilib. 
Azərbaycan Evində baş tutan görüşdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
(DİDK) əməkdaşları, Azərbaycanın Macarıstandakı səfirliyinin nümayəndələri, 
Koordinasiya Şurasının əlaqələndiriciləri və icma üzvləri iştirak ediblər.  

 Türkiyənin Kocaeli şəhərində Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının 
(TADEF) V növbədənkənar qurultayı keçirilib. Türkiyədə fəaliyyət göstərən 18 
Azərbaycan dərnəyinin daxil olduğu təşkilatın qurultayı II Qarabağ savaşı zamanı 
qəhrəmancasına şəhid olan vətən övladlarımızın əziz xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla 
yad edilməsi ilə başlayıb. Sonra Türkiyə və Azərbaycanın dövlət himnləri səsləndirilib. 

 Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Dubay şəhərində bu ölkədə fəaliyyət göstərən 
azərbaycanlı icması ilə görüş keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 
Muradovun çıxışından sonra Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə və elektron resurslarına 
həsr edilmiş videoçarxlar nümayiş olunub. Sonda Ərəb Ölkələri üzrə Azərbaycanlıların 
Koordinasiya Şurasının BƏƏ üzrə əlaqələndiriciləri seçilib. 
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 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Birləşmiş Ərəb 
Əmirliklərinin Dubay şəhərində müxtəlif ərəb ölkələrində fəaliyyət göstərən azərbaycanlı 
icması ilə görüş keçirib. Görüş çərçivəsində Dubay şəhərində Ərəb Ölkələri üzrə 
Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təsis toplantısı keçirilib. Müzakirələrin nəticəsi 
olaraq Ərəb Ölkələri üzrə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təsis edilməsi 
barədə qərar qəbul olunub. Şuranın yol xəritəsi hazırlanıb, gələcək fəaliyyətinə dair fikir 
mübadiləsi aparılıb, soydaşlarımızın təklifləri dinlənilib. Koordinasiya Şurasının 
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, İordaniya, Misir, Qətər, Oman və Səudiyyə Ərəbistanı üzrə 
əlaqələndiriciləri seçilib.  

 Qahirə şəhərində Azərbaycan Diaspor Mərkəzində Azərbaycan dilini öyrənən 
müdavimlərin Misirdə səfərdə olan Azərbaycan Respublikası Dövlət Dil Komissiyası 
yanında Monitorinq Mərkəzinin nümayəndələri ilə görüşü keçirilib. Görüş zamanı 
“Vətənpərvər” Misirdəki Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, tədqiqatçı-alim Seymur 
Nəsirov diaspor mərkəzinin fəaliyyət istiqamətləri, ölkələrimiz arasında dostluq əlaqələri, 
xalqlarımızın ortaq tarixi və mədəni dəyərləri barədə danışıb.  
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27 Sentyabr –  Anım Günü ilə bağlı diasporun fəaliyyəti 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Amerika Azərbaycanlıları  
Koordinasiya Şurasının idarə heyətinin üzvü, Yuta - Azərbaycan Dostluq Təşkilatının 
nümayəndəsi  Kamran Qarayevin təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar 
ABŞ-ın 5 ştatında məlumat xarakterli aksiya keçirilib. LED ekranlı avtomobillər 
Vaşinqton, Manhetten (Nyu York ştatı), Los-Anceles (Kaliforniya ştatı), Boston 
(Massaçusets ştatı) və Filadelfiya (Pensilvaniya ştatı) şəhərlərində hərəkət edib.  

 Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən “Mərkəzi Asiyada Mütərəqqi Azərbaycanlılar 
Birliyi”nin təşkilatçılığı ilə Bişkek şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş 
aksiya-rekviyem keçirilib.  

 "Azİz" İsrail - Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə Kiryat-Yam 
şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş musiqili aksiya keçirilib. 
Azərbaycan və İsrailin dövlət bayraqlarının dalğalandırıldığı meydan guşəsində “Azİz”in 
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fəal üzvü Salman Rabaev kamançada ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunması 
uğrunda həlak olmuş şəhidlərimizə ithaf olunan musiqi əsərlərini ifa edib.  

 Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyasının (AAA) təşkilatçılığı ilə Sidneyin 
mərkəzində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş aksiyada Vətən müharibəsi 
şəhidlərinə həsr olunmuş anım guşəsi yaradılıb. 

 Niderlandda fəaliyyət göstərən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) 
Rotterdam şəhərindəki qərargahında 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş 
mərasim keçirilib. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərimizin 
xatirəsinin bir dəqiqəlik sükutla yad edilməsi və Qurani-Kərimdən ayələrin oxunması ilə 
başlayan tədbirdə BAK üzvləri, türk və uyğur icmalarının nümayəndələri iştirak ediblər.  

 Helsinki şəhərində təşkil olunan 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı aksiyada 
şəhidlərimizin ruhuna yandırılan şamlar çiçəklərlə birlikdə dənizə buraxılıb. 

 Florida Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü ilə “Nova 
Southeastern University”də 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir təşkil 
edilib. Tədbir zamanı Universitetin tələbəsi Nabat Eminova 44 günlük Vətən 
müharibəsinə dair təqdimatla çıxış edib, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin tarixi 
barədə ətraflı məlumat verib.  

 Haaqa şəhərində fəaliyyət göstərən Hollanda-Azərbaycan Türk Kültür Dərnəyinin 
təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Anım 
mərasimi Haaqadakı Məsumlar və Əhli-beyt məscidlərinin imamları Seh Mehmet və 
Türkcan Akbalın Qurani-Kərimdən oxuduqları ayələr və dualarla, daha sonra isə 
çıxışlarla davam edib. 

 Stokholmda yaşayan azərbaycanlı icmasının iştirakı ilə Azərbaycanın 
İsveçdəki səfirliyinin binası önündə 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar 
mərasim keçirilib. Səfirliyin binası önünə gül dəstələri düzülüb, şamlar yandırılıb, 
şəhidlərimizin ruhuna dualar oxunub  

 İsveç Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə Yöteborq şəhərində 
27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş aksiyada şəhidlərimizin fotoları nümayiş 
etdirilib, onların şəkilləri önünə güllər düzülüb, xatirələrinə ehtiram əlaməti olaraq şamlar 
yandırılıb, həzin musiqi səsləndirilib. 

 “Azerbaijani Ladies Club” (ALC) və Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) 
Kitabxana İnformasiya Mərkəzinin (KİM) 24/7 kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr edilən “Vətən” videoçarxı hazırlanıb. 

 Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADEF) təşəbbüsü və 
təşkilatçılığı, Sarıyer Bələdiyyəsinin dəstəyi ilə İstanbul şəhərində 27 Sentyabr – 
Anım Gününə həsr olunmuş mərasim keçirilib. 

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Roli şəhərindəki Kapitol binası qarşısında 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş aksiyada həlak olmuş əsgər və 
zabitlərimizin, eləcə də Ermənistanın "Smerç" raketləri və ağır artilleriya ilə 
Azərbaycanın Gəncə, Bərdə, Tərtər və digər şəhərlərinə məkrli hücumu 
nəticəsində həyatını itirən mülki vətəndaşlarımızın və uşaqların fotoşəkilləri 
nümayiş etdirilib.  

 27 Sentyabr - Anım Gününə həsr edilən aksiya Azərbaycan-Nyu York 
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutub. Aksiya zamanı Nyu -York Azərbaycan-
Amerika Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri Telman Cəlilin rəhbərlik etdiyi ansamblın 
ifasında həzin musiqilər səsləndirilib 

 Şimali İrlandiyada yaşayan Azərbaycan icmasının təşəbbüsü, Birləşmiş Krallıqda 
yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə Antrim şəhərində 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş aksiya keçirilib. Antrim şəhərində yerləşən 
“Qala Bağları”nın (“Castle Gardens”) əklil ərazisində toplaşan soydaşlarımız 44 günlük 
Vətən müharibəsi dönəmində ölkəmizin ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş igid əsgər 
və zabitlərimizin, eləcə də bütün şəhidlərimizin xatirəsini dərin ehtiramla yad ediblər.  
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 Kanadanın Monreal şəhərində fəaliyyət göstərən Kvebek Azərbaycanlıları 
Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş 
mərasim keçirilib. 

 Almaniyanın Köln şəhərindəki Azərbaycan Evinin nəzdində fəaliyyət göstərən 
Azərbaycan dili və tarixi kurslarında 27 Sentyabr – Anım Günü ilə bağlı tədbir keçirilib. 

 Kanadanın Toronto şəhərində fəaliyyət göstərən "Vətən" Azərbaycan 
İncəsənət və Mədəniyyət Mərkəzinin təşəbbüsü əsasında ingilis dilində 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş videomaterial hazırlanıb. 
https://youtu.be/7JZ_m34uFXk 

 Polşanın https://trybuna.info xəbər saytında Polşa Azərbaycanlıları Şurasının 
rəhbəri Fərid Cəfərlinin “27 Sentyabr – Anım Günü” sərlövhəli məqaləsi yerləşdirilib. 

 Ankara şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 27 Sentyabr – Anım 
Gününə həsr olunmuş mərasim keçirilib. Tədbir çərçivəsində II Qarabağ müharibəsinin 
əzəmətli döyüş səhnələrini, xalqımızın Vətən uğrunda birliyini, həmrəyliyini və sair 
mühüm məqamları əks etdirən fotosərgi nümayiş etdirilib. 

 Toronto şəhər təhsil müəssisəsinin xarici dillər bölməsinin Azərbaycan dili – Ana 
dili sinfinin növbəti dərsinin mövzusu 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunub. 

 27 Sentyabr – Anım Günündə İstanbuldakı Mübariz İbrahimov adına 
məktəbin şagirdləri Bağcılar Eğitim və Araşdırma Xəstəxanasında müalicə alan 
Vətən müharibəsi qazilərini ziyarət ediblər. 

 Türkiyənin İstanbul şəhərində fəaliyyət göstərən Heydər Əliyev adına Azərbaycan 
məktəbində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Rusiyanın Primorsk vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun 
“Dostluq” ictimai təşkilatının və Rusiya Yazıçılar Birliyinin Primorsk şöbəsinin 
birgə təşəbbüsü ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib. 

 Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin üzvləri 27 Sentyabr – Anım Günü ilə 
əlaqədar Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan şəhidlərimizi yad ediblər. 

 Samara vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar Liqasının təşkilatçılığı 
ilə Samara şəhərindəki Xalqlar Dostluğu Evində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr 
olunmuş mərasim keçirilib. 

 İtaliyanın https://fai.informazione.it xəbər portalında Avropa Xəbər 
Agentliyinin İtaliya üzrə xüsusi müxbiri Karlo Marinonun 27 Sentyabr – Anım 
Gününə həsr olunmuş “Bir il əvvəl Azərbaycanla Ermənistan arasındakı müharibə 
başa çatdı” sərlövhəli məqaləsi yayımlanıb . 

 Birləşmiş Krallıq üzrə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə 
London şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə ilə əlaqədar məlumat xarakterli 
aksiyada LED ekranlı yük avtomobili səhər saat 10:00-dan axşam saat 20:00-a kimi 
şəhərin Parlament meydanı, Trafalqar meydanı, Kovent bağı, Kensinqton məhkəməsi 
və Çeniston Bağları marşrutu üzrə hərəkət edib.  

 İordaniyada yaşayan gənc həmyerlimiz, Azərbaycan Diaspor Gənclər 
şəbəkəsinin üzvü Samia Xamisin yerli www.nayrouz.com xəbər saytında 27  
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş məqaləsi dərc olunub. 

 “Qala” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəşid Məmmədovun 
təşəbbüsü ilə bu ölkənin https://www.karfitsa.gr xəbər saytında Azərbaycanın 
mədəniyyət paytaxtı Şuşaya həsr olunmuş məqalə yayımlanıb. 

 Fransanın Nant şəhərində fəaliyyət göstərən “Qarabağ” Azərbaycan 
həftəsonu məktəbində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş dərs keçirilib. 

 Haaqa şəhərində Vətən müharibəsinin ildönümü ilə əlaqədar 27 Sentyabr – 
Anım Gününə həsr olunmuş səssiz yürüş və aksiya keçirilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Ukrayna Azərbaycanlıları 
Radasının (UAR) təşkilatçılığı ilə Kiyev şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr 
olunmuş fotosərginin açılış mərasimi keçirilib. 

https://youtu.be/7JZ_m34uFXk
https://trybuna.info/
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 Qətərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan icması 27 Sentyabr – Anım Günü ilə 
əlaqədar bəyanatla çıxış edib. Qətərdəki dövlət qurumlarına və müxtəlif təşkilatlara 
ünvanlanmış bəyanatda soydaşlarımız beynəlxalq ictimaiyyət Azərbaycanın regionda 
davamlı sülhün bərqərar olunmasına yönəlmiş səylərini dəstəkləməyə çağırıb. 

 İtaliyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmasının və ölkəmizin İtaliyadakı 
səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Roma şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr 
olunmuş mərasimlər keçirilib. 

 İordaniyanın Əmman şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun 
üzvləri 27 Sentyabr – Anım gününə həsr olunmuş mərasimlərdə iştirak ediblər. 
Ölkəmizin İordaniyadakı səfirliyində təşkil olunan tədbirdə Vətən müharibəsi şəhidlərinin 
xatirəsi yad edilib, anım guşəsinin önünə güllər düzülüb, şamlar yandırılıb. 

 Oslo şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan dili həftəsonu məktəbinin və 
Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – 
Anım Gününə həsr olunmuş “Qarabağ Azərbaycandır” adlı fotosərgi təşkil edilib. 

 Norveçdə fəaliyyət göstərən “CAN” diaspor təşkilatının təşəbbüsü ilə Oslo 
şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş aksiya təşkil edilib. Şəhərin 
mərkəzində baş tutan aksiya zamanı Vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr olunmuş anım 
guşəsi yaradılıb.  

 Monteneqroda yaşayan Azərbaycan və Türkiyə vətəndaşlarının bir qrupunun 
təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 İspaniyanın Barselona şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycan icması ilə yanaşı, 
ispan qonaqların da qatıldığı tədbirdə Azərbaycan Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin 27 Sentyabr – Anım Günü münasibətilə xalqa müraciəti təqdim olunub.  

 Tokioda fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Yaponiya Dostluq Mərkəzi 27 Sentyabr – 
Anım Günü ilə bağlı bəyanat yayıb.  

 Qazaxıstanın Mangistau vilayətində fəaliyyət göstərən “Dostluq” Azərbaycan 
Etnomədəni Birliyinin və Azərbaycanın Aktau şəhərindəki Baş konsulluğunun birgə 
təşkilatçılığı ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Odessa vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun “Birlik” 
təşkilatı 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirib. 

 ABŞ-ın Yuta ştatında Solt Leyk şəhərinin 15 ərazisində 27 Sentyabr – Anım 
Gününə həsr edilmiş anım guşələri yaradılıb.  

 Pakistan-Rumıniya Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Lahor şəhərində 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr edilmiş mərasim keçirilib.  

 İsveçrədə fəaliyyət göstərən “Qarabağ” həftəsonu məktəbində 27 Sentyabr - 
Anım gününə həsr olunmuş dərs keçirilib. 

 Kolumbiyanın Barrankilya şəhərində 27 Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar 
səssiz yürüş və aksiya keçirilib.  

 Latviyada fəaliyyət göstərən “Azəri” gənclər təşkilatının təşəbbüsü ilə Riqa 
şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş aksiya keçirilib.  

 “Qala” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə 
Saloniki şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 Qırğızıstanda fəaliyyət göstərən “Azəri” İctimai Birliyinin təşkilatçılığı ilə Bişkek 
şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş mərasim keçirilib. 

 Rusiya Federasiyasının Stavropol diyarının Pyatiqorsk şəhərində fəaliyyət 
göstərən “Araz” Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyətinin 27 Sentyabr – Anım Gününə 
həsr olunmuş tədbiri keçirilib. 

 İtaliyanın https://electomagazine.it xəbər portalında Azərbaycanda Anım Gününün 
qeyd olunması barədə məqalə yayımlanıb. 

 Azərbaycan Könüllü Təşkilatları İttifaqının dəstəyilə Əbu Dabidə  yaşayan 
Azərbaycan diasporunun fəal üzvü, “Karabakh is Azerbaijan!” Milli Platformasının 

https://electomagazine.it/
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koordinatorlarından olan Nuranə Əsəd və digər həmvətənlərimiz 27 Sentyabr – 
Anım Gününü şəhid Emil Əhmədovun ailə üzvləri ilə birlikdə keçiriblər. 

 “Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş videokonfrans keçirilib. 

 Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları 27 Sentyabr – Anım 
Günü ilə əlaqədar Fransanın siyasi rəhbərliyinə müraciət edib. 

 Ər-Riyad şəhərində yaşayan həmvətənlərimizin və türk diaspor nümayəndələrinin 
iştirakı ilə Azərbaycanın Səudiyyə Ərəbistanı Krallığındakı səfirliyində 27 Sentyabr – 
Anım Gününə həsr olunmuş tədbir təşkil olunub. 

 Avstraliya Azərbaycanlıları Assosiasiyası (AAA) 27 Sentyabr – Anım Günü 
ilə əlaqədar bu ölkənin xarici işlər naziri Meris Peynə müraciət ünvanlayıb.  

 Çex Respublikasında fəaliyyət göstərən Azərbaycan icmasının və ölkəmizin 
bu respublikadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə Praqa şəhərində 27 Sentyabr – 
Anım Gününə həsr olunmuş mərasim keçirilib.  

 İsveçrədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun təmsilçiləri 27 
Sentyabr – Anım Günü ilə əlaqədar Cenevrə şəhərində keçirilmiş tədbirə 
qatılıblar. 

 Şimali Kipr Türk Sinema Televiziya Dərnəyinin təşəbbüsü və Azərbaycan-
Kipr Dostluq Cəmiyyətinin dəstəyi ilə “3 ölkə, 1 festival” mövzusunda keçirilən 
Beynəlxalq Film Festivalı öz işinə yekun vurub. 

 Rusiya Federasiyasının Kabardin-Balkar Respublikasında fəaliyyət göstərən 
“Azəri” Azərbaycan Milli-Mədəni Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Nalçik şəhərində 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Britaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin rəhbəri Fəridə Pənahovanın təşəbbüsü 
ilə Türkiyənin “Daily Sabah” xəbər portalında irlandiyalı siyasi şərhçi Patrik 
Uolşun “Qarabağın azadlığı müharibəsinin ildönümü” sərlövhəli məqaləsi 
yerləşdirilib. 

 Litvanın Klaypeda şəhərində fəaliyyət göstərən “Azəris” diaspor təşkilatının 
təşəbbüsü ilə 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 Türkiyənin İstanbul şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Təhsil, 
Mədəniyyət və Sosial Həmrəylik Dərnəyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Hüseyn 
Cavid adına məktəbin müəllim və şagirdləri 27 Sentyabr – Anım Günü ilə 
əlaqədar tədbir keçiriblər. 

 Misirdəki Azərbaycan diasporunun təşəbbüsü ilə Qahirə şəhərində 27 
Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş “Qarabağ, Azərbaycan” adlı kitab nəşr 
olunub.  

 Türkiyə-Azərbaycan Dostluq Dərnəkləri Federasiyası, İğdır Azərbaycan Evi 
Dərnəyi və ölkəmizin Qarsdakı Baş Konsulluğunun birgə təşkilatçılığı ilə İğdır 
şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbiri keçirilib. 
Anım mərasimində İğdır valisi Hüseyn Engin Sarıibrahim, İğdır vilayətinin polis 
rəisi Oğuzhan Yonca, jandarma alayı komandir müavini Nadir Demirkan və yerli 
ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. 

 Çexiyada yaşayan Azərbaycan diasporunun gənc fəallarının təşəbbüsü və 
təşkilatçılığı ilə Praqa şəhərində 27 Sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir 
keçirilib. Tədbirdə şəhidlərin ruhuna dualar oxunub və ehsan verilib. Şəhidlərimizin 
adına qurban kəsilib və digər millətlərdən olan ailələrə paylanıb.   

 Rusiyanın Primorsk vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun 

“Dostluq” ictimai təşkilatının və Rusiya Yazıçılar Birliyinin Primorsk şöbəsinin 

birgə təşəbbüsü ilə 27 sentyabr – Anım Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib.  

 Samara vilayətində fəaliyyət göstərən Azərbaycanlılar Liqasının təşkilatçılığı 

ilə Samara şəhərindəki Xalqlar Dostluğu Evində 27 sentyabr – Anım Gününə həsr 

olunmuş mərasim keçirilib. 
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 Rusiya Federasiyasının Stavropol diyarının Pyatiqorsk şəhərində fəaliyyət 

göstərən “Araz” Azərbaycan Milli-Mədəni Muxtariyyətinin 27 sentyabr – Anım 

Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Rusiya Federasiyasının Kabardin-Balkar Respublikasında fəaliyyət göstərən 

“Azəri” Azərbaycan Milli-Mədəni Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Nalçik şəhərində 27 

sentyabr – Anım Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

 Rusiya Federasiyasının Stavropol diyarının Stavropol şəhərində 27 sentyabr 

– Anım Gününə həsr olunmuş tədbirlər keçirilib. “Odlar yurdu” Azərbaycan Milli-

Mədəni Mərkəzinin Stavropol diyar ictimai təşkilatının prezidenti Fəxrəddin 

Yarıyevin təşəbbüsü ilə baş tutan tədbirdə icma üzvlərimiz və yerli ictimaiyyətin 

nümayəndələri iştirak edib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Ukrayna Azərbaycanlıları 
Radasının (UAR) təşkilatçılığı ilə Kiyev şəhərində 27 sentyabr – Anım Gününə 
həsr olunmuş fotosərginin açılış mərasimi keçirilib.Tədbirdə Qarabağ Dirçəliş 
Fondu tərəfindən ərsəyə gələn, ideya müəllifi Azərbaycan Respublikasının Birinci 
vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın olduğu "Karabakh.Center" layihəsi 
əsasında erməni işğalçıları tərəfindən törədilən dağıntıların əks olunduğu 
"Qarabağda Urbisid" adlı fotosərgi nümayiş olunub.  

 Rusiyadakı Azərbaycan diasporunun fəalı, iqtisadiyyat elmləri namizədi 
Aybəniz Rüstəmovanın Vətən müharibəsi şəhidlərinə həsr etdiyi “Şəhidlik əbədi 
zirvədir” kitabının Moskva şəhərində təqdimat mərasimi keçirilib.  
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8 Noyabr – Zəfər Günü ilə əlaqədar həyata keçirilmiş tədbirlər 
 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Belçika Azərbaycan Evi və 
Belçika Azərbaycanlıları Federasiyasının təşkilatçılığı ilə Brüsseldə 8 Noyabr - 
Zəfər Gününə həsr olunmuş “Victory” adlı konsert proqramı keçirilib. 



95 
 

 Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) mərkəzi ofisində keçirilən “Kiyev 
– tolerantlıq və həmrəylik şəhəri” mövzusunda tədbir çərçivəsində  “Qarabağda 
Urbisid” adlı fotosərgi təşkil olunub.  

 Azərbaycan Kimya Cəmiyyətinin (Azerbaijan Chemical Society) təşkilatçılığı 
ilə “Alternativ yanacaqların istilik-fiziki xassələri” mövzusunda vebinar keçirilib. 
Tədbirdə Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin, Təhsil Nazirliyinin, Almaniya 
Azərbaycanlıları Alyansının, AMEA-nın Kimya Elmləri Bölməsi və Bakı Dövlət 
Universitetinin Kimya fakültəsinin dəstəyi ilə baş tutan tədbirin 8 Noyabr – Zəfər 
Günü ərəfəsinə təsadüf etdiyini xatırladan Cəmiyyətin elm, təhsil və tədqiqat üzrə 
meneceri Dr. Elmir Babayev Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Silahlı 
Qüvvələrimizin qazandığı böyük Qələbənin birinci ildönümü münasibətilə 
xalqımızı və vebinar iştirakçılarını təbrik edib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, İsveç Azərbaycanlıları 
Koordinasiya Şurasının və Azərbaycan Qarabağ Azadlıq Mərkəzi Dərnəyinin 
təşkilatçılığı ilə baş İsveçin Yöteborq şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş bayram tədbiri keçirilib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Niderlandda fəaliyyət 
göstərən Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) təşkilatçılığı ilə Rotterdam 
şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş bayram tədbiri keçirilib.  Bakı 
Media Mərkəzinin hazırladığı “BİZ” filminin nümayiş olunduğu tədbir bədii 
proqramla davam edib. 

 İordaniyada yaşayan həmvətənlərimiz Zəfər Gününü qeyd etmək üçün 
Əmman şəhərində bir araya gəliblər. 

 Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) Kiyevdəki mərkəzi ofisində “Ze! 
Molodyojka” və Yeni Azərbaycan Partiyasının (YAP) Gənclər Birliyinin 
nümayəndələri "Qarabağda Urbisid" adlı fotosərgi ilə tanış olublar.  

 Berlin Azərbaycan Evinin nəzdində fəaliyyət göstərən "Ana dilimizi sevək" 
kursunun ilk dərsi 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr edilib. 

 Misirdəki diaspor mərkəzində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təşkil 
olunan tədbirdə azərbaycanlı uşaqlar tərəfindən Qarabağ və Vətən müharibəsi 
mövzularında çəkilmiş rəsmlərə baxış keçirilib, müəlliflərə diaspor mərkəz inin 
hədiyyələri təqdim edilib. 

 Türkiyənin İstanbul şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Diaspor 
Gənclərinin Zəfər Görüşündə 39 ölkədən 60-a yaxın gənc iştirak edib. 

 Birləşmiş Krallıq üzrə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı 
ilə London şəhərindəki “Chelsea Old Town Hall” bələdiyyə binasında 8 Noyabr – 
Zəfər Gününə həsr olunmuş “Voices of Peace” (“Sülhün səsləri”) adlı təntənəli 
qala-konsert keçirilib. 

 Noyabrın 5-də Nyu-York şəhərindəki Linkoln Mərkəzində Üzeyir Hacıbəyli 
adına Beynəlxalq Bəstəkarlar Müsabiqəsinin yekun konserti keçirilib.  Tədbiri giriş 
sözü ilə açan Azərbaycan Respublikasının BMT yanında daimi nümayəndəsi 
Yaşar Əliyev və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov qala -
konsertin Azərbaycan üçün önəmli olan bir tarixdə - Zəfər Günü ərəfəsində təşkil 
olunmasının xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini bildirib və həmvətənlərimizi bu 
əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib. 

 Omanda yaşayan həmvətənlərimiz 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə 
paytaxt Məsqət şəhərində bir araya gəliblər. Ərəb Ölkələri üzrə Azərbaycanlıların 
Koordinasiya Şurasının Oman Sultanlığı üzrə əlaqələndiricisi, Məsqət Musiqi və 
İncəsənət Akademiyasının direktoru Səidə Xəlilovanın təşəbbüsü ilə müxtəlif 
sahələrdə çalışan azərbaycanlıların iştirak etdiyi görüşdə Vətən müharibəsi 
şəhidlərinin əziz xatirəsi yad edilib. 
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 Qardabani Gənclər Mərkəzində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə “Zəfərə 
doğru addımla” şüarı altında tədbir keçirilib.Tədbir çəçivəsində “ŞUŞA – 
Azərbaycanın tarixi və strateji əhəmiyyətli mədəniyyət paytaxtı” kitabının təqdimat 
mərasimi keçirilib. 

 Gürcüstan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzinin (GAİM) təşkilatçılığı 
ilə azərbaycanlıların kompakt məskunlaşdığı Marneulidə 8 Noyabr - Zəfər Günü 
qeyd edilib. 

 Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 8 
Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Şimali Kipr Türk Respublikasının Girnə 
şəhərində təntənəli tədbir keçirilib. 

 İsveçrənin Sürix şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə musiqi 
gecəsi və fotosərgi təşkil edilib. “Volkshaus” (“Xalqlar Evi”) konsert zalında baş 
tutan tədbir çərçivəsində təşkil olunmuş sərgidə Ermənistanın 30 ilə yaxın müddət 
ərzində işğal altında saxladığı əzəli Azərbaycan torpaqlarında törətdiyi vandalizm 
aktlarını ifşa edən 50-dən çox fotomaterial nümayiş etdirilib. 

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatının Çapel Hill şəhərində Nobel mükafatçısı Əziz 
Sancar adına Türk Mədəniyyət Mərkəzində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə 
tədbir keçirilib. Vətən müharibəsinə dair filmin nümayiş olunduğu tədbir bədii 
hissə ilə davam edib. 

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatında Əziz Sancar adına Türk Mədəniyyət 
Mərkəzində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə keçirilən tədbirdə Prezident 
İlham Əliyevin tapşırığı ilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 
Muradov Nobel mükafatçısı Əziz Sancara təltif edildiyi “Azərbaycan Respublikası 
Prezidentinin Fəxri Diplomu”nu təqdim edib. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr 
olunmuş videoçarxların təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin və Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun maliyyə dəstəyi ilə 
hazırlanmış videoçarxlar nümayiş olunub. Xalq artisti Fəxrəddin Manafovun, 
Vətən müharibəsi qazilərinin və Azərbaycanın diasporunun Qarabağla bağlı 
keçirdiyi aksiyalardan fraqmentlərin yer aldığı videoçarxlar Dövlət Komitəsinin və 
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun sosial şəbəkə hesablarında, eləcə  də 
mediada yayımlanıb. 

 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Misirdə yaşayan azərbaycanlı 
xanımların və azyaşlı uşaqların iştirakı ilə tədbir təşkil edilib.  

 Polşanın paytaxtı Varşava şəhərində 8 noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş konsert keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Polşa 
Azərbaycanlıları Şurasının təşkilatçılığı ilə baş tutan konsertdə dirijor Fərhad 
Qarayusiflinin rəhbərlik etdiyi orkestrin ifasında Azərbaycanın klassik 
bəstəkarlarının əsərləri səsləndirilib. 

 Almaniyanın Köln şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
“Füsünkar musiqi” (“Adorable Music”) adlı konsert təşkil edilib. 

 Türkiyənin paytaxtı Ankara şəhərində Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm 
Mərkəzinin və ANKA Azərbaycan Mədəniyyət və İncəsənət Dərnəyinin birgə 
təşkilatçılığı ilə “Bu Zəfər hamımızın ortaq Zəfəri” adlı tədbir keçirilib.  

 Norveçin paytaxtı Oslo şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
təntənəli tədbir keçirilib. 

 Berlin şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş “Zəfərə gedən 44 
gün” adlı təntənəli tədbir keçirilib.Tədbirdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini 
və diaspor nümayəndələrinin Şuşaya səfərlərini əks etdirən videoçarxlar nümayiş 
olunub. Azərbaycanlı sənətçilərin iştirakı ilə konsert olub, Zəfər Gününə həsr 
olunmuş fotosərgi nümayiş etdirilib. 
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 Türkiyənin Bursa şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə "Mən 
Qarabağam" adlı Zəfər Konserti baş tutub. Tədbir çərçivəsində "Qarabağın dünəni 
və bu günü" adlı sərgi təşkil olunub. 

 Vyana şəhərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi  və Avstriya-
Azərbaycan Mədəniyyət və İş Adamları Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – 
Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir keçirilib. 

 London şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Britaniya Azərbaycanlıları 
Assosiasiyasının təşəbbüsü ilə gerçəkləşdirilən tədbir çərçivəsində keçirilən 
konsertdə müğənnilər Azərbaycan bəstəkarlarının mahnılarını ifa ediblər. 

 İspaniyanın Barselona şəhərində, Licue Konservatoriyasında Zəfər Gününə 
həsr edilmiş konsert proqramı təşkil olunub. Konsert çərçivəsində Zəfər Günü ilə 
bağlı fotosərgi də keçirilib. 

 Kanadanın Vankuver şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzi tərəfindən 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə onlayn formatda təşkil 
edilən tədbirdə şəhidlərimizə həsr edilmiş şeirlər səsləndirilib, Zəfər Gününü əks 
etdirən videoçarxlar nümayiş etdirilib.  

 İstanbulda 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi və Türkiyə-Azərbaycan Dərnəklər Federasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə 
keçirilən təntənəli tədbirdə Azərbaycanın milli rəqsləri nümayiş olunub və 
musiqiləri səsləndirilib.  

 Niderlandın Haaqa şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
“Qələbə və Sülh” adlı təntənəli konsertdə Vətən müharibəsinə və  Zəfər Gününə 
həsr olunmuş videoçarx nümayiş etdirilib. 

 Fransanın Strasburq şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
təntənəli tədbirdə 44 günlük Vətən müharibəsinə və Zəfər Gününə həsr olunmuş 
videoçarxlar nümayış olunub. 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov ABŞ-da fəaliyyət 
göstərən Azərbaycan icmasının və Amerika Azərbaycanlıları Koordinasiya 
Şurasının üzvləri ilə görüşüb. Nyu-York ştatında baş tutan görüşdə ABŞ-ın 
müxtəlif ştat və şəhərlərində fəaliyyət göstərən diaspor fəalları iştirak ediblər. 

 ABŞ-ın Nyu-York şəhərindəki Karnegi konsert zalında 8 Noyabr – Zəfər 
Günü münasibətilə bayram konserti keçirilib. Konsert Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin dəstəyi, Florida Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının rəhbəri 
Töhfə Eminovanın və Florida Texnologiyalar Universitetinin professoru Pərvin 
Muradova-Dilbazinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konsertdə musiqiçilər Kamilla 
Məmmədova, Səmra Əmiraslan, Haoven Xiao (piano), Mişa Vitenson (skripka), 
Sara Nordin və Soyeon Yu (vokalçı) Azərbaycanın xalq və bəstəkar mahnılarını 
ifa ediblər. Tədbir çərçivəsində Azərbaycanı Zəfərə aparan hadisələri əks etdirən 
fotosərgi də nümayiş etdirilib. 

 Almaniyanın Detmold, Horn Bad Maynberq şəhərlərində 8 Noyabr – Zəfər 
Gününə həsr olunmuş "Odlar Diyarından Zəfərə doğru" adlı konsert keçirilib. 
“Səslərin Harmoniyası” Alman-Azərbaycan Beynəlxalq Musiqi Festivalı 
çərçivəsində təşkil edilən konsertlərdə Almaniyada yaşayan musiqiçi və bəstəkar 
Xədicə Zeynalovanın rəhbərlik etdiyi “Bridge of Sound” orkestri, çıxış edib.  

 Danimarkanın Kopenhagen şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş tədbir konsert proqramı ilə davam edib. 

 İsveçrədə fəaliyyət göstərən "Azərbaycanın Dostları" Cəmiyyətinin 
nəzdindəki "Buta" rəqs dərnəyinin növbəti dərsi 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunub. 

 Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində Azərbaycanın 44 günlük Vətən 
müharibəsindəki Qələbəsi münasibətilə gəmidə keçirilən “Zəfər Günü” adlı 
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tədbirdə Vətən müharibəsində şəhid və qazi olmuş həmvətənlərimizin ailə 
üzvlərinə dəstək olmaq məqsədilə “YAŞAT” Fonduna ianələr də toplanıb.  

 Almaniyanın Münhen şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
tədbir konsert proqramı ilə davam edib. 

 Kanadanın paytaxtı Ottava səhərində fəaliyyət göstərən “Qarabağ” 
Azərbaycan dili məktəbinin novbəti dərsi 8 Noyabr - Zəfər Gününə həsr edilib. 

 İsveçrənin Bern şəhərində fəaliyyət göstərən “Qarabağ” həftəsonu 
Azərbaycan məktəbinin növbəti dərsi 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunub. 

 Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının 
təşəbbüsü ilə Nant şəhərindəki “Qarabağ” həftəsonu Azərbaycan məktəbində 8 
Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə tədbir keçirilib. Sonra məktəb şagirdləri 
Azərbaycan və Türkiyə bayraqları ilə Nantın mərkəzi kücələrində yürüşə çıxaraq, 
yerli sakinlərə “Xarı Bülbül” rəmzinin təsvirini və qızıl güllər paylayıblar.  

 ABŞ-ın Minnesota ştatının Minneapolis şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü 
qeyd edilib. Minnesota Azərbaycan Assosiasiyasının rəhbəri Günel Rallisin 
təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə Aşkina Türk Rəqs Ansamblı Azərbaycan 
rəqslərini ifa edib. Tədbir Azərbaycan xalq mahnılarının səsləndirilməsi ilə davam 
edib. 

 Fransanın Tuluz şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli 
tədbir keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, “Azərbaycan İcması 
Birliyi – AİB” Cənub-Qərb Mədəniyyət Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş tutan 
tədbir konsert proqramı ilə davam edib. 

 Fransanın Tuluz şəhərində yaşayan soydaşlarımız 8 Noyabr – Zəfər Günü 
münasibətilə Fransa Müqavimət Hərəkatının görkəmli nümayəndələrindən biri 
olan Əhmədiyyə Cəbrayılovun Montaban şəhərinin Neqrapolis qəsəbəsində 
yerləşən xatirə lövhəsini ziyarət ediblər.  

 Kanadanın Monreal şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə tədbir 
keçirilib. 

 Norveç, Azərbaycan və Belçika məktəblilərinin 8  Noyabr – Zəfər Gününə 
həsr olunmuş birgə vurtual tədbiri keçirilib.  

 Norveçin Stavanger şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş “Xarı 
bülbül” konserti keçirilib. 

 Litvada fəaliyyət göstərən “Azəris” Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Klaypeda 
şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş yürüş və konsert keçirilib. 

 Böyük Britaniyanın paytaxtı London şəhərindəki 6 bina 8 Noyabr – Zəfər 
Günü münasibətilə Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb.  London vaxtı 
ilə saat 19:00-dan başlayan işıqlandırma mərasimi 01:00-a kimi davam edib. 

 “Azİz” İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 8 Noyabr – Zəfər Günü 
münasibətilə xalqımızı təbrik edib. 
 ABŞ-da səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 

Muradov Türkiyənin Nyu-Yorkdakı baş konsulluğunda olub. 
 İsrailin Aşdod şəhər meriyası 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə xalqımızı 

təbrik edib. 
 Ankara Böyükşəhər Bələdiyyəsi və “Xəzər” Azərbaycan Xalq Rəqsləri 

Dərnəyinin birgə təşkilatçılığı ilə böyük Zəfərin birinci ildönümündə “Anadoludan 
Xəzərə: Zəfər Qardaşlığı” adlı konsert proqramı təşkil olunub.Ankara sakinləri 
Gülçöhrə Sanqunun rəhbərlik etdiyi “Xəzər” Azərbaycan Xalq Rəqsləri Dərnəyinin 
rəqqaslarının ifasında milli rəqsləri böyük maraqla izləyiblər.  

 Kanadanın Toronto şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
“Zəfər bayrağı” adlı informativ tədbir keçirilib.  “Vətən” Azərbaycan İncəsənət və 
Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutan təntənəli tədbirdə Azərbaycan 
bayrağının tarixi, Qarabağ müharibəsinin xronologiyası haqqında video, habelə 
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uzun illər Kanadada yaşamış mərhum bəstəkar Adil Bəbirovun Qarabağ 
musiqisinə həsr edilmiş “Karabakh is Azerbaijan” videosu nümayiş olunub.  

 Rusiyanın Yekaterinburq şəhərindəki Boris Yeltsin adına Prezident Mərkəzi 

8 noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Azərbaycanın dövlət bayrağının rəngləri ilə 

işıqlandırılıb. Aksiya Sverdlovsk vilayətində fəaliyyət göstərən “Azərbaycan-Ural” 

milli-mədəni ictimai təşkilatının təşəbbüsü ilə həyata keçirilib. 

 Rusiyanın Yekaterinburq şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü və 9 Noyabr – 

Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə təntənəli tədbir keçirilib. Tədbir Sverdlovsk 

vilayətində fəaliyyət göstərən “Azərbaycan-Ural” milli-mədəni ictimai təşkilatının, 

Azərbaycanın Yekaterinburqdakı Baş konsulluğunun və Rusiya Azərbaycanlı 

Gənclər Təşkilatının (AMOR) Yekaterinburqdakı nümayəndəliyinin birgə 

təşkilatçılığı ilə baş tutub. Tədbirdə Zəfər Gününə həsr olunuş videoçarx nümayiş 

etdirilib.Tədbir çərçivəsində Vətən müharibəsi dönəmində və sonra göstərdikləri 

fəallığa görə Azərbaycan diasporunun üzvlərinə Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin fəxri fərmanları təqdim olunub. 

 Ukraynanın Odessa şəhərində Vətən müharibəsinin başa çatmasının birinci 

ildönümünə və 8 noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 

“Azərbaycan Evi”ndə təşkil edilən tədbir “Birlik” Odessa Azərbaycanlılarının 

diaspor təşkilatının təşəbbüsü ilə baş tutub.  

 Ukraynada “Dnepropetrovsk vilayəti Azərbaycanlıları Liqası”nın Milli-Mədəni 

Mərkəzində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə bayram tədbiri keçirilib. Liqanın 

nəzdindəki həftəsonu Azərbaycan məktəbi şagirdlərinin ifasında Azərbaycanın 

Dövlət Himninin səsləndirilməsi ilə başlayan tədbirdə ölkəmizin ərazi bütövlüyü 

uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman şəhidlərimizin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla 

yad edilib. 

 Kiyev şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü və 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü 

münasibətilə şou-aksiya keçirilib. Ukrayna Azərbaycanlıları Radasının (UAR) həmsədri, 

Kiyev Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Oleq Krapivinin təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə 

paytaxtın mərkəzi Klovskaya küçəsi-7 ünvanındakı inzibati binalardan birinin üzərində 

Azərbaycanın möhtəşəm tarixi bayramları şərəfinə lazer-şou keçirilib. Aksiya zamanı 

Müzəffər Ali Baş Komandan, Prezident İlham Əliyevin, Azərbaycan əsgərinin, 

Azərbaycan xəritəsinin, dövlət bayrağının, Şuşa məscidinin və “Xarı bülbül” rəmzinin 

reproduksiyaları nümayiş olunub.  

 Ukraynanın Xarkov şəhərində Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində 
əldə etdiyi parlaq qələbənin birinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib. 
Tədbir “Dostluq” Azərbaycan mədəniyyət-təhsil mərkəzində baş tutub.  

 “Era” teatrının yaradıcı heyəti Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) 
dəstəyi ilə 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Anar Rafiqoğlunun “Cənnətdən 
gələn məktublar” tamaşasını səhnələşdirib. Azərbaycan dilində hazırlanan səhnə 
əsəri Tbilisidəki Akaki Xorava adına Aktyorlar Evində nümayiş olunub. 
 Polşanın Krakov şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr edilmiş “Vaqifin 

şux gözəli” adlı bədii tədbir keçirilib. “Xarı Bülbül” Dünya Azərbaycanlıları 
Mədəniyyət Assosiasiyasının təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə baş tutan tədbirdə 
Vaqif yaradıcılığına həsr edilmiş qısametrajlı film nümayiş olunub. 

 Yunanıstanın Saloniki şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
“Bayrağım Qarabağda” adlı bayram tədbiri keçirilib. 

 İtaliyada 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə gənclər arasında “Zəfər” futbol 
turniri keçirilib. 
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 İsveçrənin Bern şəhərində fəaliyyət göstərən “Qarabağ” həftəsonu 

Azərbaycan məktəbinin növbəti dərsi 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunub. 
 İsrailin Afula şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli 

konsert keçirilib. 

 Avstriyanın Vyana şəhərindəki əzəmətli Lixtenşteyn sarayında 8 Noyabr – 

Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirilib. 
 Lüksemburq şəhərində “Qarabağ” Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının 

təşkilatçılığı ilə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib.  
 Estoniyanın paytaxtı Tallin şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunan 

tədbir keçirilib. 
 Kanadanın Toronto şəhər təhsil müəssisəsinin xarici dillər bölməsin in 

Azərbaycan dili – Ana dili sinfinin növbəti dərsinin mövzusu 8 Noyabr – Zəfər 
Gününün birinci ildönümünə həsr olunub.  

 İspaniyanın Madrid şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü və 9 Noyabr – Dövlət 
Bayrağı Günü münasibətilə təntənəli tədbir keçirilib.  

 İstanbulda “Şuşanın Azadlığı və Qarabağ Zəfər Bayramı” adlı tədbir təşkil  
olunub. 

 İstanbulda “Validə Sultan” gəmisində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibəti ilə 

baş tutan bayram gecəsi bədii hissə ilə davam edib.  
 Ukraynanın Dnepropetrovsk vilayətinin Dnipro şəhərində 8 Noyabr – Zəfər 

Günü münasibətilə bayram tədbiri keçirilib. 
 Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları, soydaşlarımız və 

ölkəmizə dost xalqların nümayəndələri tərəfindən Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham Əliyevin ünvanına 8 Noyabr - Zəfər 
Günü münasibətilə təbrik məktubları daxil olub. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 
tarixi Zəfərin birinci ildönümü münasibətilə Ali Baş Komandanı qürur hissi ilə 
təbrik edib, torpaqlarımızı 30 illik işğaldan azad etdiyinə və Azərbaycan xalqına 
böyük Qələbə bəxş etdiyinə görə dərin minnətdarlıqlarını bildiriblər . 

 Gürcüstanın Milli Parlament Kitabxanasında və Qardabani Gənclər 
Mərkəzində professor Elçin Əhmədovun “Şuşa - tarixi, mədəni, strateji əhəmiyyəti 
qala şəhər” adlı kitabının təqdimatı keçirilib. 

 ABŞ-ın Hyuston şəhərində Texas ştatında yaşayan Azərbaycan icmasının 
üzvləri ilə görüş keçirilib. Görüşdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
sədri Fuad Muradov Azərbaycan Prezidenti, Müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə Vətən müharibəsində qazanılmış şanlı qələbənin birinci 
ildönümü münasibətilə soydaşlarımızı təbrik edib.  

 ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan Azərbaycan icmasının üzvləri ilə görüş 

keçirilib. 
 "Udmurtiya-Azərbaycan Dostluq İctimai Mərkəzi"nin İjevsk Regional İctimai 

bölməsinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycanın Vətən müharibəsində Qələbəsinin birinci 
ildönümünə həsr olunan tədbir keçirilib. 

 Bişkek şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş təntənəli tədbir 

keçirilib. 

 Daşkənd şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  
 Qazaxıstanın Almatı şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 

toplantı keçirilib. 
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 Qırğızıstanın Bişkek, Oş və Kant şəhərlərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə 
həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib. 

 Ukraynanın Xarkov şəhərində Azərbaycan xalqının Vətən müharibəsində 
əldə etdiyi parlaq qələbənin birinci ildönümünə həsr olunmuş tədbir keçirilib.  

 Paris şəhərindəki məşhur "Salle Gaveau" klassik musiqi konsert zalında 8 
Noyabr – Zəfər Günü, 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü və 12 noyabr – 
Konstitusiya Günü münasibətilə “Sülhün səsi” adlı möhtəşəm konsert keçirilib.  
Tədbirə gələn qonaqlara Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə 
hazırlanan "Karabakh on the cusp of revival" ("Qarabağ dirçəlişin astanasında") 
broşürləri paylanılıb.  

 ABŞ-ın İllinoys ştatının Skokie şəhərində Azərbaycan icmasının üzvləri ilə 
görüş keçirilib. 

 Türkiyənin Bartın şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə tədbir 
keçirilib. 

 Yerusəlimdə yerləşən “Repatriant Evi” binasında “Azİz” İsrail-Azərbaycan 
Beynəlxalq Assosiasiyasının bu şəhərdəki şöbəsinə məxsus ofisin rəmzi açılış 
mərasimi keçirilib. 

 Roma şəhərindəki "Chiesa di San Paolo" kilsəsində 8 Noyabr – Zəfər 
Gününə həsr edilmiş “Sülh üçün Qələbə” adlı konsert keçirilib. 

 Diaspor nümayəndələrinin Şuşa səfəri zamanı Cıdır düzündə 
dalğalandırılmış böyük ölçülü Azərbaycan bayrağı Dubay şəhərinin mərkəzində 
açılıb. Daha sonra 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin dəstəyi və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yaşayan azərbaycanlıların 
iştirakı ilə “Zəfər Görüşü” adlı tədbir keçirilib.  

 Türkiyədə Qarabağ zəfərinə həsr edilən beynəlxalq futvolley turniri başa 
çatıb. 

 Helsinki şəhərindəki Mədəniyyət Mərkəzində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş “Azərbaycanda Zəfər Günü” adlı təntənəli tədbir keçirilib.  

 Çexiyanın Praqa şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə və dahi Azərbaycan 
şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyinə həsr 
olunmuş “Yeddi gözəl şöhrət yolunda” adlı qala-konsert keçirilib. 

 Minsk şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təntənəli tədbir 
keçirilib. Tədbir çərçivəsində Vətən müharibəsi və müharibədən sonrakı dövrü əks 
etdirən fotosərgi nümayiş etdirilib. 

 Türkiyənin Giresun Universitetində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə 
Giresun Azərbaycanlılar Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə tədbir keçirilib.  Giresun 
Azərbaycanlılar Dərnəyinin başqanı Elgün Məmmədov dərnəyin tədbirlərinin təşkil 
edilməsində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və Azərbaycan Diasporuna 
Dəstək Fondunun dəstəyini xüsusilə qeyd edib. 

 Macarıstanın paytaxtı Budapeşt şəhərində Zəfər Gününə həsr edilmiş 
"Victory CUP" adlı futzal turniri keçirilib. 

 Oslo şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə "Azərbaycan: 30 il 
müstəqillik və 44 günlük əbədiyyət" adlı təntənəli konsert keçirilib.  Tədbir 
çərçivəsində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərində Ermənistanın 
törətdiyi vəhşilikləri ifşa edən fotosərgi nümayiş etdirilib.  

 Vaşinqton şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə "Qarabağın ritmi" 
("Rhythm of Karabakh") adlı xeyriyyə konserti keçirilib. 

 ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San Xose şəhərində Azərbaycan icmasının 
üzvləri ilə görüş keçirilib. Tədbirdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və 
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun fəaliyyətinə həsr edilmiş videoçarx 
nümayiş olunub. 
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 Meksika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Mexiko şəhərində Latın Amerikası 
ölkələrində yaşayan Azərbaycan icmasının nümayəndələri ilə görüş keçirilib.  

  Minsk şəhərində Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki qələbəsinin birinci 
ildönümünə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirilib.  

 Azərbaycanda ilk dəfə olaraq keçirilən Zəfər Tibb Simpoziumunun 
iştirakçıları Göygöl və Gəncə şəhərlərinə səfər ediblər. 

 Almaniyanın “Lippe Aktuell” qəzetində Alman-Azərbaycan Beynəlxalq Musiqi 
Festivalı çərçivəsində Zəfər Gününə həsr edilmiş sərgi və konsertdən bəhs edən 
“Odlar Yurdundan” sərlövhəli məqalə dərc edilib.  

 “Ana Vətən” Avropa Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Mayisə 
Ağamirzəyevanın təşəbbüsü ilə Niderlandın “FOR YOU” jurnalında Şuşaya həsr 
olunmuş “28” adlı sənədli filmdən bəhs edən “İtirilmiş uşaqlıq” sərlövhəli məqa lə 
dərc olunub. 
 Gürcüstanın “Sakartvelos Respublika” qəzetində “Şuşa bizimdir - Qarabağ 

Azərbaycandır” sərlövhəli məqalə gürcü dilində dərc olunub. 
 Yeni Zelandiya yerli “Times Media” nəşrində Şuşa şəhərinin işğaldan azad 

edilməsinin birinci ildönümünə həsr olunmuş məlumat dərc edilib 
 Avstraliyanın Sidney şəhərinin mərkəzində yerləşən “Central”, “Winyard” və 

“Town Hall” metro stansiyalarında 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı bilbordlar 
yerləşdirilib. 

 Bakı şəhərindəki 5 nömrəli Uşaq-Gənclər İnkişaf Mərkəzində 8 Noyabr – 
Zəfər Gününə həsr olunmuş “Qəhrəman ataların istedadlı övladları” adlı tədbir 
keçirilib. Tədbirdə Fransa-Azərbaycan Dialoqu Assosiasiyasının həyata keçirdiyi 
“Dünya Qarabağ şəhidlərinin və qazilərinin uşaqlarının gözü ilə” layihəsi 
çərçivəsində şəhid övladlarının rəsm əsərləri nümayiş etdiri lib. Şəhid övladlarının 
rəsm əsərləri Azərbaycan Rəssamlar İttifaqının xətti ilə dünyanın məşhur sərgi 
salonlarında da nümayiş olunacaq. 

 BMT-nin Bonn şəhərindəki qərargahı önündə 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş məlumatlandırıcı aksiya zamanı “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı altında 
fotosərgi nümayiş etdirilib. 

 Oslo şəhərindəki Norveç parlamenti binasının – Stortingetin qarşısında 8 
Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə “Böyük qayıdış” adlı aksiya keçirilib. 

 Almaniyanın Köln şəhərindəki Domplatte kilsəsinin qarşısında 8 Noyabr – 
Zəfər Gününə həsr olunmuş aksiyada “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı ilə 
fotosərgi nümayiş etdirilib. 

 İsveçin Yöteborq şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər Günü 
ilə bağlı məlumatın və “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarının əks olunduğu 
avtomobilin Yöteborq şəhərinin mərkəzi küçələrində hərəkəti təmin o lunub. 

 İtaliyanın Venesiya şəhərində, Santa Luçia dəmir yolu stansiyasının 
qarşısında 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr edilmiş “Qarabağ informasiya sərgisi” 
layihəsi çərçivəsində Ermənistanın 30 ilə yaxın işğal altında saxladığı Azərbaycan 
torpaqlarında törətdiyi vandalizm aktlarını ifşa edən fotomateriallar təqdim olunub.  

 ABŞ-ın Nyu-York şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə Zəfər 
avtoyürüşü keçirilib.Aksiya Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası və 
Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə şəhərin Bruklin bölgəsində 
baş tutub. 

 Berlin şəhərindəki Brandenburq qapıları önündə 8 Noyabr – Zəfər Gününə 
həsr olunmuş “Zəfərə gedən 44 gün” adlı fotosərgidə azad edilmiş 
torpaqlarımızda Ermənistanın törətdiyi vandalizm aktlarını sübut edən 
fotomateriallar nümayiş etdirilib. 

 London şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş məlumatlandırıcı 
aksiya zamanı üzərində Zəfər Günü ilə bağlı fotomateriallar yerləşdirilmiş LED 
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ekranlı avtomobillərin hərəkəti təmin olunub. Noyabrın 7-dən başlayan aksiya 3 
gün ərzində davam edib. 

 Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş yürüş və tədbir keçirilib. Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyinin önündə 
gerçəkləşdirilən bayram tədbiri konsert proqramı ilə başa çatıb.  

 Tbilisi şəhərinin mərkəzində yerləşən Rike parkda 8 Noyabr – Zəfər Günü 
münasibətilə təşkil olunmuş fləşmobda üzərində Zəfər bayramının və Şuşanın 
simvolu - Xarı bülbülün təsviri olan ağ köynək geyinmiş 60 gənc göy, qırmızı, 
yaşıl rəngli, aypara və səkkizguşəli ulduzun yer aldığı lövhələrdə Azərbaycanın 
dövlət bayrağının təsvirini yaradıblar. 

 İsveçin paytaxtı Stokholm şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
məlumatlandırıcı aksiya zamanı üzərində “8 Noyabr – Azərbaycanın Zəfər Günü” 
ifadəsi və “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarı yazılmış avtomobil Stokholm şəhərinin 
mərkəzi küçələrində hərəkət edib. 

 Böyük Britaniyanın və Şimali İrlandiya Birləşmiş Krallığının bir sıra 
şəhərlərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş Zəfər fləşmobu keçirilib.  

 İngiltərənin Lids şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş yürüş-
aksiya zamanı “Zəfər Günü #Qarabağ Azərbaycandır!” yazılmış poster nümayiş 
etdirilib.  

 Yaponiyanın “YouTube” kanalında Azərbaycanın Zəfər Gününə həsr 
olunmuş veriliş yayımlanıb. 

 Meksika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtı Mexiko şəhərində 8 Noyabr - Zəfər 
Gününə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya təşkil edilib. 

 Yaponiyanın Tokio şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə 
məlumatlandırıcı aksiya zamanı xüsusi maskalar və broşürlər Tokio sakinlərinə 
paylanıb. Qeyd edək ki, maskaların üzərinə yerləşdirilmiş QR-kodu oxutmaqla 
Vətən müharibəsi, onun tarixi və qazanılmış möhtəşəm Zəfər barədə Heydər 
Əliyev Fondu tərəfindən ingilis dilində hazırlanmış məlumatlarla tanış olmaq 
mümkündür. 

 Tbilisidə 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə daha iki fləşmob baş tutub.  
İlk olaraq Azərbaycan bayraqları ilə bəzədilmiş üç gəzinti kateri Kür çayı boyunca 
hərəkət edib. 

 Türkiyənin “Yeşil İğdır” portalında Cabbar Şıktaşın müəllifi olduğu 
“Azerbaycan Candır, Karabağ ebedi Azerbaycandır” başlıqlı məqaləsi yayımlanıb. 
Məqaləni aşağıdakı linkdən oxumaq mümkündür: 
https://yesiligdir.com/yazar/yazi/7758 

 Avstraliya-Azərbaycan Assosasiyasının təşəbbüsü ilə Sidney şəhərində 8 
Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə 20 avtomobilin və 50-yə yaxın həmvətənimizin 
qatıldığı avtoyürüş təşkil edilib. 

 Gürcüstanın Milli Parlament Kitabxanasının zalında 8 Noyabr – Zəfər Günü 
münasibətilə Qarabağ xalçalarından ibarət sərgi təşkil olunub.  

 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə Avstraliyanın Sidney şəhərində xüsusi 
yük maşınlarının üzərində Zəfər Günü lə bağlı şəkilləri əks etdirən elektron 
məlumatlandırıcı lövhələr yerləşdirilib. Yük maşınları insanların sıx hərəkət etdiyi 
küçələr boyunca hərəkət edərək “Anzac" və “Harbour" körpülərinin yaxınlığından 
keçib. 

 Monteneqronun “Crnogorskiportal” saytında Azərbaycanın Zəfər Günü ilə 
bağlı məqalə dərc olunub. Məqaləni ətraflı şəkildə aşağıdakı linkdən oxumaq 
mümkündür: https://crnogorskiportal.me/sadrzaj/6405 

 ABŞ-ın Nyu-York şəhərində 8 Noyabr - Zəfər Gününə və 9 Noyabr - Dövlət 
Bayrağı Gününə həsr olunmuş məlumatlandırma aksiyası keçirilib.Aksiya şəhərin 
məşhur “Times” meydanında baş tutub. Meydandakı binalardan biri üzərində 

https://yesiligdir.com/yazar/yazi/7758
https://crnogorskiportal.me/sadrzaj/6405
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Azərbaycan bayrağı rəngində “8 November. #KarabakhisAzerbaijan #Zafar” 
yazılmış bilbord bir saat ərzində nümayiş etdirilib.  Aksiyanı izləyənlər arasında 
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları da olub. Məlumatlandırma 
aksiyası bütün həftə boyu davam edib. Aksiya 300 mindən çox izləyicisi 
olan "New York - Times Square" “Facebook” səhifəsində canlı yayımlanıb 
(https://www.facebook.com/newyorktimessquare1/videos/1199227560569562/). 

 ABŞ-ın yeddi ştatında Zəfər Günü münasibətilə LED ekranlı yük maşınları 
üzərində Azərbaycan və Qarabağla bağlı şəkilləri əks etdirən elektron 
məlumatlandırıcı lövhələr yerləşdirilib. 

 Çex Respublikasının şəhərlərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş 
məlumatlandırıcı aksiya zamanı 27 bilbordda Azərbaycanın dövlət bayrağının və 
azad olunmuş Şuşa şəhərinin təsviri fonunda “8 Noyabr 2020. Qarabağa sülhün 
gəldiyi gündür” məlumatı əks olunub. 

 Tallin şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Evində 8 Noyabr - Zəfər 
Günü və 9 Noyabr - Bayraq Günü münasibətilə azərbaycanlı rəssam Ləman 
Aslanovanın fərdi sərgisinin açılış mərasimi keçirilib. 

 Dünya azərbaycanlılarının 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş “Zəfər 
yallısı” adlı videoçarxı təqdim olunub. 

 Bişkek şəhərindəki Qapara Aytiyeva adına Qırğız Milli Təsviri İncəsənət 
Muzeyində “Mərkəzi Asiyada Tərəqqipərvər Azərbaycanlıların Birliyi”nin təşkil 
etdiyi və 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş fotosərginin açılış mərasimi 
keçirilib. 

 Serbiyanın https://www.danas.rs xəbər portalında 8 Noyabr – Zəfər Gününə 
həsr olunmuş “Azərbaycanın qələbəsinin birinci ildönümü” sərlövhəli məqalə 
yayımlanıb. 

 ABŞ-ın Los-Anceles şəhərində yaşayan gənc diaspor fəalı özünün “Nigar 
Tapar” adlı “Youtube” kanalında 8 Noyabr - Zəfər Günü münasibətilə videoçarx 
(https://youtu.be/UY36MZ9h96E) paylaşıb. 

 Yunanıstanın https://www.karfitsa.gr xəbər portalında 8 Noyabr – Zəfər 
Günündən bəhs edən “8 Noyabr: Dağlıq Qarabağ münasiqəsindən bir il sonra” 
sərlövhəli məqalə yerləşdirilib. 

 Slovakiyanın paytaxtı Bratislava şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Gününə həsr 
olunmuş məlumatlandırıcı aksiya zamanı Bratislavanın mərkəzi meydanında və 
küçələrində “Qarabağ Azərbaycandır!” şüarının əks olunduğu bannerlər 
yerləşdirilib. 

 İsveçrənin müxtəlif şəhərlərində Vətən müharibəsinin başa çatmasının 
birinci ildönümünə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib.  

 Yeni Zelandiyanın “Times Media” nəşrində 8 Noyabr - Zəfər Günü ilə bağlı 
ikinci məqalə işıq üzü görüb. 

 Kiyev şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü və 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü 
münasibətilə şou-aksiya keçirilib. 

 Avstriyanın Vyana şəhərinin məşhur Heldenplatz (Qəhrəmanlar) 
meydanında 8 Noyabr – Zəfər Gününə və 9 Noyabr – Dövlət Bayrağı Gününə 
həsr olunmuş aksiya çərçivəsində Azərbaycanın dövlət bayrağı ilə bəzədilmiş 
avtomobil gün ərzində şəhərin mərkəzi küçələrində hərəkət edib. 

 Qazaxıstanın Türkistan şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə rəsm 
sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.  

 Niderlandın Rotterdam şəhərində fəaliiyyət göstərən Benilüks 
Azərbaycanlıları Konqresinin nəzdindəki “Qarabağ” idman klubunda 8 Noyabr – 
Zəfər Gününə həsr olunmuş şahmat turniri keçirilib.  

https://www.facebook.com/newyorktimessquare1/videos/1199227560569562/
https://youtu.be/UY36MZ9h96E
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 ABŞ-ın İllinoys ştatının Çikaqo şəhərinin mərkəzində 8 Noyabr - Zəfər Günü 
və 9 Noyabr - Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə Azərbaycanın dövlət bayrağı 
qaldırılıb. 

 Koreya Respublikasının paytaxtı Seul şəhərində 8 Noyabr – Zəfər Günü və 9 
Noyabr – Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə məlumatlandırıcı aksiya keçirilib.  

 Litvanın https://obzor.lt xəbər portalında Klaypeda şəhərində Azərbaycanın 
Zəfər Gününün təntənəli şəkildə qeyd olunmasından bəhs edən “Klaypedada 
Azərbaycan mədəniyyəti günləri” və “Baltik dənizi sahilində Azərbaycan 
melodiyaları” sərlövhəli məlumatlar yerləşdirilib.   

 İsrailin Netanya şəhərindəki Yad-le Banim parkında 8 Noyabr – Zəfər 
Gününə həsr olunmuş aksiya keçirilib. 

 İtaliyanın https://www.politicamentecorretto.com portalında Vətən 
müharibəsində qələbənin birinci ildönümü münasibətilə Roma şəhərində 
Azərbaycan-İtaliya Birliyinin təşkil etdiyi “Qələbə üçün sülh” konserti barədə xəbər 
yerləşdirilib. 

 Roma şəhərində Azərbaycanın Vətən müharibəsində qazandığı qələbənin 
birinci ildönümünə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya zamanı paytaxtın 52 
nəqliyyat dayanacağındakı elektron lövhələrdə “Zəfər üçün sülh” adlı 
fotomateriallar yerləşdirilib. 

 Yunanıstanın Saloniki şəhərində Vətən müharibəsinin başa çatmasının 
birinci ildönümünə həsr olunmuş məlumatlandırıcı aksiya keçirilib.  

 İspaniyanın Barselona şəhərində Vətən müharibəsinin başa çatmasının 
birinci ildönümü münasibətilə məlumatlandırıcı aksiya təşkil edilib.  

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları Belarusa səfər 

çərçivəsində Minsk şəhərindəki Maksim Tank adına Belarus Dövlət Pedaqoji 

Universitetində fəaliyyət göstərən Azərbaycan dili və mədəniyyəti mərkəzini 

ziyarət edib. Dövlət Komitəsinin adından mərkəzə kitablar və xatirə hədiyyələri 

təqdim olunub. 

 Minsk şəhərində 8 noyabr – Zəfər Günü münasibətilə təntənəli tədbir 

keçirilib. Tədbirdə Belarusun dövlət rəsmiləri, diplomatik korpusun rəhbərləri, 

Azərbaycanın Belarusdakı səfirliyinin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

əməkdaşları, Azərbaycan diasporunun və yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak 

edib. Tədbir çərçivəsində Vətən müharibəsi və müharibədən sonrakı dövrü əks 

etdirən fotosərgi nümayiş etdirilib. 

 Minsk şəhərində Azərbaycanın Vətən müharibəsindəki qələbəsinin birinci 

ildönümünə həsr olunmuş təntənəli konsert keçirilib. Belarusda fəaliyyət göstərən 

“Azərbaycan İcmaları Konqresi”nin gənclər şöbəsinin təşkil etdiyi bayram tədbirində 

150-dən çox qonaq iştirak edib.  

 Moldova Azərbaycanlıları Konqresinin (MAK) təşkilatçılığı ilə Moldovanın 

paytaxtı Kişinyov şəhərində 8 noyabr – Zəfər Gününə həsr olunmuş yürüş zamanı 

soydaşlarımız Azərbaycan, Türkiyə və Moldovanın görkəmli dövlət xadimləri 

Heydər Əliyevin, Mustafa Kamal Atatürkün və Ştefan çel Marenin abidələrini 

ziyarət edib. 

 Moldovanın paytaxtı Kişinyov şəhərində 8 noyabr – Zəfər Gününə həsr 

olunmuş tədbir keçirilib. Azərbaycanın Moldovadakı səfirliyinin önündə 

gerçəkləşdirilən bayram tədbiri konsert proqramı ilə başa çatıb. 
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 Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbirlər 

 

 Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və əməkdaşları Fəxri 

Xiyabanda Heydər Əliyevin xatirəsini ehtiramla yad ediblər. 

 Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi Moskvada ümummilli lider Heydər 

Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş gecə təşkil edib. Tədbirin qonaqları arasında 

tanınmış siyasi və ictimai xadimlər, Heydər Əliyevin dostları və silahdaşları, dost 

ölkələrin səfirləri olub. Xatirə gecəsi konsert proqramı ilə davam edib. 

 Rusiyanın Ulyanovsk vilayətində Azərbaycanın görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin xatirəsinə həsr olunmuş cüdo üzrə II Regionlararası 

Xalqlar Dostluğu Kuboku keçirilib. Ulyanovsk Regional Azərbaycan Milli-Mədəni 

Muxtariyyəti, Ulyanovsk şəhər Cüdo Federasiyası və Ulyanovsk vilayətinin Cüdoçular 

Assosiasiyasının birgə təşkilatçılığı ilə baş tutan turnirdə Rusiyanın regionlarından 500-

dən çox yeniyetmə idmançı iştirak edib. 

 Belarus paytaxtının əsas simvollarından biri olan Minskdəki Milli Kitabxananın 

binası Azərbaycan bayrağının rəngləri ilə işıqlandırılıb. “12 dekabr Ümummilli Lider 

Heydər Əliyevin anım günüdür”, - binanın üzərində yerləşdirilən məlumatda qeyd 

olunub. 

 Kişinyov şəhərində görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Moldova Azərbaycanlıları 

Konqresinin təşkilatçılığı ilə dahi şəxsiyyətin ölkəmizin Moldovadakı səfirliyinin 

yaxınlığında ucaldılmış büstü ziyarət edilib. Soydaşlarımız və diplomatlarımız 
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ümummilli liderin əziz xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad edib, abidəsinin önünə 

gül dəstələri düzüb.  

 Kanadanın Ottava şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan dili məktəbində 

12 dekabr – ümummilli lider Heydər Əliyevin Anım Günü ilə bağlı onlayn dərs 

keçirilib. Dərs zamanı ulu öndərin həyatı və fəaliyyəti ilə bağlı təqdimat nümayiş 

etdirilib. 

 ABŞ, Kanada, İsrail, Böyük Britaniya və Şimali İrlandiya Birləşmiş 

Krallığında fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları ümummilli liderin xalq şairi 

Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şerini səsləndirməsi ilə bağlı videonu 

#HeydarAliyev #Azerbaijan həştəqləri ilə paylaşıblar. 

 Almaniyanın Maqdeburq şəhərində görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar boks üzrə yoldaşlıq yarışı 

təşkil edilib. Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən “Odlar Yurdu” boks 

klubunun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə baş tutan yoldaşlıq yarışında digər idman 

klublarının müxtəlif millətlərdən olan boksçuları iştirak ediblər. 

 Almaniyanın Münhen şəhərində görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın 

ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Münhen 

Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzində təşkil olunmuş tədbirdə diasporumuzun 

və yerli ictimaiyyətin nümayəndələri iştirak ediblər. Tədbir ulu öndərin həyat və 

fəaliyyətindən bəhs edən sənədli filmin nümayiş etdirilməsi ilə başa çatıb. 

 Azərbaycanın Qırğızıstandakı səfirliyi Qırğız-Türk Manas Universitetində ulu öndər 

Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirib. 

 Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində fəaliyyət göstərən “Ata Yurd-

Nomad” Azərbaycan Etnomədəni Respublika İctimai Birliyi tərəfindən Ulu Öndər Heydər 

Əliyevin vəfatının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. 

 Azərbaycan Respublikasının Gürcüstandakı səfiri və səfirliyin əməkdaşları 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin Tbilisidəki abidəsini ziyarət 

ediblər. 

 Mərasimdə Azərbaycanın Gürcüstandakı səfiri Faiq Quliyev, hərbi attaşe, 

polkovnik-leytenant Fuad İbrahimov, səfirlik və hərbi attaşe aparatının əməkdaşları 

iştirak ediblər. 

 Qazaxıstan Respublikasının Almatı şəhərində fəaliyyət göstərən “Dostluq” 

Azərbaycan Etno-Mədəni Birliyi tərəfindən Ulu Öndər Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci 

ildönümü ilə əlaqədar anım tədbiri keçirilib. Ulu öndərin büstü önünə gül dəstələri 

düzülüb, xatirəsi ehtiramla yad olunub. 

 Gürcustan Azərbaycanlılarının İnteqrasiya Mərkəzin müəllimlər heyəti ilə 

Azərbaycanın ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatının 18-ci ildönümü ilə əlaqədar 

Tbilisidəki büstü ziyarət ediblər. Ulu öndərin abidəsi önünə əklil və gül dəstələri düzülüb, 

xatirəsi ehtiramla yad olunub. 

 "Sankt-Peterburq Azərbaycanlılarının Milli-Mədəni Muxtariyyəti" ictimai təşkilatı 

nəzdindəki Azərbaycan Gəncləri Birliyinin (AGB) üzvləri Qoroxovaya küçəsi, 6 

ünvanında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin barelyefinin 

qarşısına  gül dəstələri düzüblər. 1949-1950-ci illərdə Heydər Əliyevin təhsil aldığı SSRİ 

Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin ali məktəbi o dövrdə bu binada yerləşirdi. Qeyd edək ki, 

mərasimdə Azərbaycanın Rusiya Federasiyasının şimal paytaxtındakı konsulluğunun 

əməkdaşları və diaspor nümayəndələri iştirak edib. 

 İtaliyanın Milan şəhərində görkəmli dövlət xadimi və xalqımızın ümummilli 

lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar tədbir keçirilib. Diasporla iş üzrə 

Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Neapol-Bakı Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə baş 
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tutan tədbirdə diplomatik korpusun, azərbaycanlı icmasının və yerli ictimaiyyətin 

nümayəndələri iştirak ediblər. 

 12 dekabr tarixində  Yunanıstanın https://www.karfitsa.gr xəbər saytında 

görkəmli dövlət xadimi, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin anım günü ilə 

əlaqədar “Heydər Əliyevin vəfatından 18 il ötür” sərlövhəli məqalə 

yerləşdirilib.“Qala” Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Rəşid 

Məmmədovun təşəbbüsü ilə qələmə alınan məqalədə dahi şəxsiyyətin həyat və 

fəaliyyəti, ölkəmizin milli maraqları və taleyüklü məsələlərində qətiyyətli və 

prinsipial mövqe tutduğu, müstəqil Azərbaycan dövlətinin möhkəmləndirilməsi və 

inkişafında misilsiz xidmətlər göstərdiyi barədə ətraflı məlumat verilib: 

https://www.karfitsa.gr/diethni/qala-18-chronia-apo-ton-thanato-tou-cheintar-

aligiev/ 

 

31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ilə əlaqədar həyata 
keçirilmiş tədbirlər 
 
 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və yeni təqvim ili 

münasibətilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DİDK) “Bir olaq, həmrəy 
olaq!” adlı bayram videokonfransı təşkil edib. Konfransda 67 ölkədən 570 
soydaşımız iştirak edib.  

 ABŞ-ın Şimali Karolina ştatında 31 dekabr “Azərbaycanlıların Həmrəylik 
Günü” elan edilib.Ştatın bir sıra rəsmi şəxsləri bununla bağlı bəyannamə 
qəbul ediblər. 

 31 dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü  münasibətilə 
Vyanada Azərbaycanın Avstriyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı tədbir keçirilib.  

 Ukraynanın Odessa vilayətində yaşayan azərbaycanlıların və yerli icra 
hakimiyyəti orqanları nümayəndələrinin iştirakı ilə 31 Dekabr – Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü qeyd edilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Lüksemburq şəhərindəki “Qarabağ” Azərbaycan-Lüksemburq Mədəniyyət 
Assosiasiyasının binasında rəssam Rövşən Nurun “Sevgi rəmzi” adlı fərdi 
sərgisinin açılış mərasimi keçirilib.  

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Dubay şəhərində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində (BƏƏ) yaşayan 
azərbaycanlıların bayram tədbiri keçirilib.  

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Polşanın Krakov şəhərində Polşa Azərbaycanlıları Şurası (PAŞ), “Xarı 
Bülbül” Mədəni Dərnəyi və Varşavada yerləşən Azərbaycan Ticarət Evinin 
birgə təşkilatçılığı, Azərbaycanın Polşadakı səfirliyinin dəstəyi ilə bayram 
tədbiri keçirilib.   

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Tatarıstan Respublikasının Leninoqorsk şəhərində “Birlik”  Azərbaycan 
Milli-Mədəni Muxtariyyətinin təşkilatçılığı ilə xeyriyyə tədbiri keçirilib.  

 Rusiyanın Kamçatka bölgəsində yaşayan Azərbaycan icması 31 dekabr – 
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və görkəmli Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə bayram tədbiri keçiri lib. 

 Türkiyənin İstanbul şəhərində 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik Günü və Vətən müharibəsində qazanılan Zəfərin birinci 
ildönümü, eləcə də dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin 
880 illik yubileyi münasibətilə “Sirlər xəzinəsi” poemasından “Kərpickəsən 
kişinin dastanı” hekayəsi əsasında hazırlanan tamaşa təqdim olunub.   

https://www.karfitsa.gr/diethni/qala-18-chronia-apo-ton-thanato-tou-cheintar-aligiev/
https://www.karfitsa.gr/diethni/qala-18-chronia-apo-ton-thanato-tou-cheintar-aligiev/
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 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə Kiyev 
şəhərində diasporlararası mini-futbol turniri keçirilib. Ukrayna 
Azərbaycanları Radası (UAR) və “Ze! Molodyojka” gənclər təşkilatının birgə 
təşkilatçılığı ilə REJO İdman Kompleksində baş tutan turnirdə Ukrayna, 
Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Qırğızıstan və ərəb gənclərdən ibarət 
“Dostluq” komandaları iştirak ediblər.  

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə ABŞ-
ın Florida ştatının Mayami şəhərində bayram tədbiri keçirilib.  

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Rusiyanın Krasnodar diyarının Novorossiysk şəhərində 
Krasnodar diyarı Azərbaycanlıları Birliyinin təşkilatçılığı ilə xeyriyyə tədbiri 
keçirilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə “Azİz” İsrail - Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası bayram 
tədbiri keçirib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun dəstəyi və 
Azərbaycan-Kipr Dostluq Cəmiyyətinin təşkilatçılığı ilə Şimali Kipr Türk 
Respublikasının Lefkoşa şəhərində tədbir keçirilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Estoniyanın Tallin şəhərindəki Azərbaycan Evinin və Azərbaycanın 
Estoniyadakı səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə tədbir  keçirilib.  

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu Paris şəhərindəki Luvr muzeyinin 
“l'Oratoire du Louvre” zalında “Balaban cazla görüşür” (“Balaban meets 
jazz”) adlı konsert təşkil edib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Rusiyanın Perm şəhərində Perm diyarı Azərbaycanlılarının 
Milli-Mədəni Muxtariyyətinin və onun nəzdindəki Gənclər Komitəsinin 
təşkilatçılığı ilə bayram tədbiri keçirilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 
Azərbaycan Kültür və Dayanışma İcmasının təşkilatçılığı ilə Sakarya 
Universitetində bayram tədbiri keçirilib.  

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Türkiyənin Eskişehir şəhərində Eskişehir Azərbaycanlılar 
Dərnəyinin təşkilatçılığı ilə bayram tədbiri keçirilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) təşəbbüsü ilə 
müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı jurnalistlərlə onlayn görüş keçirilib.   

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə “Şəhidlərimizin əmanətinə sevinc bəxş edək!” adlı aksiya 
keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) təşkilatçılığı və 
Birləşmiş Ərəb Əmirliklərindəki (BƏƏ) Azərbaycan diaspor fəallarının 
dəstəyi ilə baş tutan aksiya zamanı Vətən müharibəsi şəhidlərinin və 
qazilərinin ailələri ziyarət edilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin 
(RAMMM) təşəbbüsü ilə Daşkənd şəhərində tədbir keçirilib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 
münasibətilə Avstriyanın Zalsburq şəhərindəki Azərbaycan Evində tədbir 
keçirilib.  
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 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Türkiyənin İstanbul şəhərində Azərbaycan Egitim Kültür 
Dərnəyinin və nəzdindəki Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimov 
adına məktəbin təşkilatçılığı ilə  tədbir keçirib. 

 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il 
münasibətilə Nyu-York–Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Amerika-
Azərbaycan Qadın Cəmiyyəti və Amerika-Azərbaycan Mədəniyyət 
Mərkəzinin birgə təşkilatçılığı ilə Nyu-York şəhərinin Bruklin rayonunda 
bayram tədbiri keçirilib.  
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Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun fəaliyyəti 

 

Hesabat ilində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun ümumi sənəd 

dövriyyəsi təxminən iki dəfə artıb. Belə ki, cari ildə Fonda 226-sı təşkilatlar, 93-ü isə 

vətəndaşlardan olmaqla, ümumilikdə 319 məktub daxil olub. Bu isə ötən ilin 

göstəricilərindən təxminən 2 dəfə çoxdur (2020-ci ildə 170 məktub daxil olub ki, 

onlardan 77-si təşkilatlar, 93-ü isə vətəndaşlar tərəfindəndir). Cari ildə göndərilən 

məktubların sayı 195 olub (2020-ci ildə 90 olub).  

Cari ildə Fondun Müşahidə Şurasının 11 iclası keçirilib. Müşahidə Şurasının 

iclaslarında 71 layihə təklifinə baxılıb, 45-i ilə bağlı müsbət qərar verilib. 2021-ci il  

ərzində layihələrin qeydiyyat sisteminə 71 müraciət daxil olub ki, bunlardan 35-ni 

təşkilatlardan, 36-nı isə fərdi (xaricdə yaşayan azərbaycanlılardan) müraciətlər təşkil 

edib. 

Fondda layihələrin idarə edilməsi 5 ərazi bölgüsü üzrə həyata keçirilmişdir: MDB, 

Ukrayna, Moldaviya və ABŞ, Böyük Britaniya və İrlandiya Birləşmiş krallığı, Avstraliya 

istiqaməti üzrə daxil olmuş 13 layihə təklifindən (təşkilatlardan 6, fərdi şəxslərdən 7) 5-

nə (təşkilatlardan 2, fərdi şəxslərdən 3) Müşahidə Şurası tərəfindən müsbət rəy verilib 

və o layihələr icra olunub.  

Avropa ölkələri istiqaməti üzrə daxil olmuş 19 layihə təklifindən (təşkilatlardan 5, 

fərdi şəxslərdən 14)  14-nə (təşkilatlardan 5, fərdi şəxslərdən 9) Müşahidə Şurası 

tərəfindən müsbət rəy verilib və layihələr icra olunub. 

      Gürcüstan  regionu üzrə 2021-ci ildə  Fonda  9 təşkilatdan  layihə müraciəti daxil 

olub. Bunlardan 5 sayda layihəyə maliyyə vəsaiti ayrılıb. Eyni zamanda 1 fiziki şəxs 

Fondun elektron sistemində qeydiyyatdan keçib.  


