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➢ Məmmədli, Murad. Skandinaviya azərbaycanlıları birgə fəaliyyət göstərəcək // Ekspress. - 2018.- 8 noyabr. 

- № 197. - S. 10. 

 

➢ Rasimoğlu, Ceyhun . Diaspor təşkilatlarının koordinasiyası ölkəmizin beynəlxalq gücü deməkdir // Səs. - 
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9-12 noyabr. - № 198. - S. 10. 
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➢ Hüseynzadə, Fuad. Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Los-Ancelesdə // Palitra. - 2018.- 15 noyabr. - 
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İslam Hüseynov: Rusiyada əksəriyyət bilir ki, azərbaycanlılar düşmən yox, dostdurlar 

 

Anar Turan 

 

Artıq 2018-ci ilə qədəm qoyduq. Ötən ilin uğurları, problıemləri həm dövlət səviyyəsində, həm də 

ictimai müstəvidə kifayət qədər müzakirə olundu və nəticə çıxarıldı. Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici 

siyasətdə atdığı məsulyyətli addımlar, qarşılıqlı əməkdaşlığa söykənən dostluq xətti, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların həmrəylik mövzusu, diasporumuzun inkişafı ötən il də diqqət mərkəzində oldu. 

 

Müxtəlif ölkələrdə qərarlaşan Azərbaycan diasporu artıq kifayət qədər təşkilatlanmışdır. Bunu istər Qərbi 

Avropada, istər okeanın o tayında, istərsə də postsovet ölkələrində müşahidə etmək mümkündür. Doğrudur, 

inkişafla bərabər qarşıya süni şəkildə çıxan problemlər müşayiət edilsə də, düşmənlərin informasiya 

manipulyasiyası ilə mübarizə şəraitində keçsə də, bütövlüklə qürbətdə yaşayan soydaşlarımız əvvəlki onillikillərə 

nisbətən, daha da fəallaşıb və milli məsələlər ətrafında daha sıx birliyə nail olublar. Xüsusilə, dünyanın ən böyük 

Azərbaycan diasporu sayılan Rusiya azərbaycanlıları bu mövzuda ən çox öyrənilməyə və təbliğ olunmağa ehtiyac 

duyulan kontingent hesab olunur. Bu baxımdan, Rusiyanın böyük şəhərlərindən hesab olunan Ulyanovskda 

azərbaycanlıların vəziyyəti, ictimai proseslərdə iştirakı, təşkilatlanması, bütövlükdə, bu nəhəng ölkədəki diaspor 

quruculuğu barədə vilayətin regional milli-mədəni muxtariyyətinin sədri İslam Hüseynovla söhbətləşdik. 

– İslam müəllim, sizin ictimai fəaliyyətiniz dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilmişdir. 2011-cı ildə siz 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilmisiniz. Bundan əvvəl Rusiya Federasiyasının 

“Xalqlar Dostluğu” ordeni ilə, Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi tərəfindən isə fərqlənmə medalı ilə təltif 

olunmusunuz. İstərdik ki, bu sahədəki fəaliyyətiniz barədə ətraflı danışasınız. 

– Mən 2005-ci ildən diaspor fəaliyyəti ilə məşğulam. Hazırda Ulyanovsk Regional Azərbaycan Milli 

Mədəni Muxtariyyətinin sədriyəm. Ulyanovsk vilayətində təxminən 30 minə qədər azərbaycanlı yaşayır. Bu, 

bizim regionun ən böyük diaspor təşkilatıdır. Əvvəla onu deyim ki, son on ildə diasporumuz kifayət qədər 

təşkilatlanmış və Ulyanovsk vilayətinin ictimai həyatının tərkib hissəsinə çevrilmişdir. Qeyd edim ki, biz 

Ulyanovsk Vilayəti Qubernatorluğunun nəzdində Milli Şuranın üzvlüyünə qəbul olunmuşuq. Bu, bizə imkan verdi 

ki, diasporumuzun səsi yüksək dairələrdə eşidilsin. Məqsədimiz aydın idi. Azərbaycan xalqının dostluq və 

mehriban qonşuluq münasibətlərini regionda nümayiş etdirdik. Səmərəli sosial-mədəni və xeyriyyə layihələrinin 

reallaşmasında imkanlarımızı nümayiş etdirməyə fürsət əldə etdik. Ötən illərdə bu istiqamətdə xeyli iş 

görülmüşdür. 

Mən onların ən əhəmiy-yətlilərindən bir neçəsini qeyd etmək istərdim. Regionlararası səviyyədə hər il 

vaxtaşırı olaraq, xalqlar dostluğuna həsr olunmuş mini futbol yarışları keçirdik. Eyni zamanda, Novruz bayramını 

da böyük təntənə ilə hər il qeyd edirik. Bu bayram vilayətin mərkəzi konsert zalında təşkil olunur və minlərlə 

tamaşaçının diqqətini cəlb edir. Müslüm Maqomayevin xatirə gecəsini təşkil etdik və inanın ki, bu, Ulyanovskda 

böyük mədəni hadisəyə çevrildi. Xeyriyyə işlərimiz vaxtaşırı olaraq, uşaq bağçaları və məktəblərə yönəldilir. 
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Bunu xüsusi ilə qeyd etmək istəyirəm ki, şəhərin 78 nömrəli orta məktəbi ilə sıx əlaqələrimiz var. Onun divarlarına 

Azərbaycan milli-mədəni muzeyinin eksponatları, nümunələri vurulmuşdur. Diaspor üzvlərimiz məktəb 

tədbirlərimizin fəxri qonaqlarıdır. Təbiidir ki, biz buraya boş əllə gəlmirik, pedaqoji kollektivlərlə birlikdə 

məktəblilər üçün müxtəlif aksiyalar keçirilir. 

2010-cu ildə Azərbaycanın birinci-vitse prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri 

Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu bu məktəbin əsaslı təmirinə kömək göstərdi. 

Təsadüfi deyil ki, 2004-cü ildən bu məktəb Heydər Əliyevin adını daşıyır. Bu təşəbbüsü biz irəli sürdük və 

istəyimiz şəhər hökuməti tərəfindən təsdiq olundu. 

– Azərbaycanımızın dəyərləri, görkəmli şəxsiyyətlərimizin, tanınmış simalarımızın adlarının 

əbədiləşdirilməsi və təbliğ olunması ilə bağlı rəhbərlik etdiyiniz diaspor qurumu konkret hansı addımları atıb? 

– 2009-cu ildə yerli hökumətlə qarşılıqlı münasibətlər şəraitində vilayətin sakinləri və diasporun iştirakı ilə 

Rusiyada Heydər Əliyevin abidəsi açıldı və onun ətrafındakı sahədə bu böyük şəxsiyyətin adını daşıyan meydan 

yaradıldı. Bu fakt bir də onunla əlamətdardır ki, həmin meydanın açılışına hər iki ölkənin prezidenti – İlham 

Əliyev və Dmitri Medvedev təşrif buyurmuşdular. Bu, bizim vilayətdə formalaşan diasporumuzun tarixində 

olduqca önəmli hadisə hesab olunur və hər birimizin yaddaşında xoş xatirə kimi qalmaqdadır. Bundan əlavə, 

diaspor qurumunun rəhbərliyi ilə xalqımızın böyük simalarından olan Nəriman Nərimanovun abidəsini qoyduq. 

Tarixi hadisəyə çevrilmiş bu təntənəli açılışlardan sonra Ulyanovsk bütün azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət 

daşıyan şəhərə çevrildi. 

Əlavə edim ki, üçqat Avropa və ikiqat SSRİ çempionu Zəfər Quliyev adına güləş turnirinin, Azərbaycan 

SSR-in ilk qrossmeysteri Vladimir Bağırovun xatirəsinə həsr olunmuş şahmat yarışlarının keçirilməsini də təklif 

etmişik. Biz eyni zamanda, Azərbaycanın dahi bəstəkarı Üzeyir bəy Hacıbəylinin yaradıcılığını mütəmadi olaraq 

təbliğ edirik. Biz Ulyanovskda “Dərviş teatrı” təşkil edərək Qubernator mədəniyyət sarayının səhnəsində Üzeyir 

Hacıbəylinin “Arşın mal alan” operettasını nümayiş etdirmişik. Bütün bu işlər qarşıya qoyduğumuz mədəni-

humanitar tədbirlər silsiləsinin tərkib hissəsidir ki, Rusiyada azərbaycanlıların mövqeyinin möhkəmlənməsinə 

xidmət edir. 

– Rusiyada ən böyük Azərbaycan cəmiyyətlərindən biri də məhz Ulyanovsk şəhərindədir. Vilayətdə otuz 

minə qədər soydaşımız yaşayır. Azərbaycanlıların orada bir-birilə əlaqələri, diaspor işində həmrəyliyi barədə 

nə deyə bilərsiniz? 

– Əlbəttə, bu qədər azərbaycanlının sıx tellərlə bir-birinə bağlı olmasında qurum olaraq, bizim üzərimizə 

böyük məsuliyyət düşür. Elə məsələlər var ki, bu, hər bir adamın daxilindən gələn hiss olmalıdır. Lakin bizim bu 

məsələ ilə bağlı tədbirlərimiz, aksiyalarımız, mərasimlərimiz mühüm əhəmiyyət daşıyır. Bəli, bu gün birmənalı 

şəkildə deyə bilərəm ki, bizim diaspor təşkilatı regionda yaşayan həmyerlilərimiz üçün dayaq nöqtəsinə 

çevrilmişdir. Əvvəla, biz bir-birimizlə əlaqə yaratmağa, yaxınlaşmağa çalışdıq. İkincisi, imkan yarandı ki, birgə 

fəaliyyətin ümumi işimiz olduğunu dərk edək. Üçüncüsü, azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi üçün bizim 

sıx münasibətlərimiz, təşkilatlanmağımız mühüm rol oynadı. Bu təşkilatlanma sayəsində miqrasiya strukturları 

və daxili işlər orqanları ilə konstruktiv münasibətlər yarandı. Bundan əlavə, minlərlə kilometr Vətəndən uzaqda 
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olsaq da, hər bir azərbaycanlı öz Vətəninin, öz xalqının mədəni və sosial həyatının bir hissəsi kimi qalmaqdadır. 

Yəni milli birlik olan təqdirdə, həm yaşadığın ölkənin, həm də öz ölkənin dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin 

inkişafına daha yaxından dəstək olmaq mümkündür. 

– Deyirlər ki, diaspor fəaliyyətində sayca çoxluqdan daha vacib olanı işin keyfiyyətidir. Bəs böyük 

qonşumuz Rusiyada necə, azərbaycanlılar milli, həmçinin mənəvi məsələlərdə təşkilatlana bilirlərmi? 

– Mən bu suala Prezident İlham Əliyevin Ulyanovsk torpağında dediyi sözlərlə cavab vermək istəyirəm. O 

deyib ki, öz gözlərimlə bu abidələri və meydanları, sizin gülər üzünüzü, isti münasibətinizi gördükcə, bir daha 

dərk edirəm ki, Azərbaycan və Rusiya, sözün həqiqi mənasında, əsl dostdur. Bütün ölkələr arasında belə 

münasibətlər olsa, yer üzündə möhkəm sülh və harmoniya mövcud olar. 

Rusiya azərbaycanlılarına maksimum imkan verilib ki, öz milli və şəxsi identifikasiyalarına aid 

keyfiyyətləri göstərsinlər. Əlbəttə, bu o demək deyil ki, biz bunların hamısından istifadə edirik. Ancaq imkan 

daxilində istifadə etməyə çalışırıq. Əgər fəal mövqe varsa, təkcə danışmaq kifayət deyil, işləmək də lazımdır. 

Bunun üçün heç bir bürokratik maneə yoxdur. Təhsil almaq, karyeranı qurmaq, o cümlədən dövlət və hökumət 

orqanlarında işləmək istəyirsənsə, sənə heç kəs mane olmur. Diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olmaq istəyirsənsə, 

qapılar açıqdır. Bu baxımdan özümüzün də istəyimizdən çox şey asılıdır. Əvvəlcə birlik nümayiş etdirməyi 

özümüz istəməliyik ki, nəticə hər zaman qənaətbəxş olsun. 

– Azərbaycan və Rusiya dövlətlərinin dərin, qarşılıqlı əməkdaşlığa söykənən siyasi, iqtisadi, mədəni 

münasibətləri mövcuddur. Bunun oradakı azərbaycanlılara nə dərəcədə təsiri vardır? 

– Şübhəsiz ki, təsiri var. Nə vaxt ki, ölkələrin liderləri dostluq nümayiş etdirirlər, bu, təbii olaraq, regionlara 

da sirayət edir. Eyni zamanda, sadə adamların münasibətlərinə təsir göstərir. Əksər rusiyalılar dərk edirlər ki, 

azərbaycanlılar düşmən deyil, müttəfiq və dostdurlar. Bəli, məişət millətçiliyi bütün xalqlarda hələ də yaşayır. O 

cümlədən Rusiyada da buna cəhd edənlər vaxtaşırı olaraq görünürlər. Lakin bu, tədricən aradan qalxır və cəmiyyət 

üzərində ciddi təsirə malik deyil. 

– Rusiyada ÜAK-ın (Ümumrusiya Azərbaycanlıları Konqresi) ləğvi Azərbaycanda ciddi etirazla 

qarşılanmışdı. Sizcə, gələcəkdə, sizin də vaxtılə təmsil olunduğunuz ÜAK-ı əvəz edəcək fundamental təşkilatın 

yaranması potensialı varmı? 

– Bəli, həmin potensial var. Axı Rusiyada milyonlarla azərbaycanlı yaşayır. İctimai işlərdə xüsusilə tələbat 

çoxdur. Bu işin üzərində çalışanlara Allah səbr və qüvvət versin. Bu, həqiqətən çox mürəkkəb və ağır işdir. Əgər 

Rusiyada yeni federal diaspor təşkilatı yaransa şəxsən mən bunu alqışlayacaq və dəstəkləyəcəyəm. Fikrimcə, digər 

diaspor liderləri də bu işi dəstəkləyəcəklər. Mən Prezident İlham Əliyevin dünya Azərbaycanlıların IV 

qurultayında dediyi sözləri yaxşı xatırlayıram: “Qoy çoxlu diaspor təşkilatı yaransın, qoy onlar bir-birilə rəqabətə 

girsinlər. Dəqiq və ağıllı çərçivədə, təbii ki. Bu, ümumi işimizin xeyrinədir.” 

– Nə vaxtsa həmişəlik Vətənə dönməyi düşünürsünüz, yoxsa Ulyanovskda hələ görüləcək çox işləriniz 

var? 
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– Siz doğru buyurursunuz, bu barədə fikirləşmək hələ tezdir. Hesab edirəm ki, hələ görüləcək çox iş var. 

Azərbaycanın milli maraqlarını təmsil etməyimiz üçün regional milli-mədəni muxtariyyətimizin fəaliyyətini daha 

da genişləndirməyi düşünürük. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-7 yanvar.-№3.-S.4. 
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Azərbaycan diasporu dünyada ciddi bir qüvvəyə çevrilə bilib 

 

Bilman Allahverdiyev 

 

Diaspor quruculuğu Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən biridir. Azərbaycan 

müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb edilməsi olmuşdur. 

Bu gün Azərbaycan da daxil olmaqla dünyanın 70-dək ölkəsində təqribən 50 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır. 

Məlumdur ki, tarixi ərazilərində yaşayan, hər hansı mühacirət faktı baş vermədən, yalnız müəyyən ictimai-siyasi 

hadisələrin gedişində yaranan sərhəd dəyişmələri nəticəsində xarici ölkə vətəndaşlarına çevrilmiş həmvətənlər - 

İranda, Gürcüstan və Rusiya Federasiyasının Azərbaycanla həmsərhəd rayonlarında yaşayan etnik azərbaycanlılar 

diaspor hesab olunmur. 

Dünyanın digər ərazilərinə - Amerika qitəsinə (1300000 nəfər), Avropa qitəsinə (1500000 nəfər), Afrika 

qitəsinə (1200000 nəfər), Asiya qitəsinə (3250000 nəfər), Türkiyəyə (3000000 nəfər), Avstraliya qitəsinə və 

Okeaniyaya (10000 nəfər) müxtəlif zamanlarda köç etmiş soydaşların sayı 10 milyondan artıqdır və bu rəqəm 

ekspertlərin rəyinə görə, Azərbaycan diasporunun ümumi sayı kimi qəbul edilə bilər. 

Bu gün onu da fəxarətlə demək olar ki, Azərbaycan diasporu dünyada ciddi bir qüvvəyə çevrilə bilib. 

Ölkəmizdə gedən inkişaf prosesi dünyanın ən qabaqcıl və qocaman ölkələrini belə geridə qoymaqdadır. İstər 

iqtisadiyyat, istər xarici siyasət, istərsə də həyatın digər sahələrində ölkəmiz birincilər sırasındadır. Əsası 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu inkişaf indi də uğurla davam etməkdədir. Ölkəmiz yola 

saldığımız 2013-cü ildə həm daxildə, həm də xarici siyasətdə ciddi nailiyyətlər əldə etdi. Heç şübhəsiz ki, bu 

nailiyyətlər dövlətin apardığı uğurlu xarici siyasətin sayəsində mümkün olub. Bu xarici siyasətin bir hissəsi də 

diasporumuzla bağlıdır. Artıq bütün dünyada ciddi bir qüvvə kimi çıxış edən Azərbaycan diasporu ölkə başçısı 

İlham Əliyevin Türk Xalqlarının Qurultayında erməni yalanlarının qarşısının alınmasından danışarkən 

səsləndirdiyi "Biz müdafiədən hücuma keçməliyik" şüarından sonra daha qətiyyətli mövqe ortaya qoymağa 

başlayıb. Bu isə diaspor təşkilatlarımızın üzərinə» böyük məsuliyyət qoyur. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan diasporunun günümüzün tələblərinə uyğun inkişaf tarixi müstəqillik illərindən 

sonraya təsadüf edir. Sovetlər İttifaqının dağılmasında soma müstəqillik əldə edən Azərbaycanın qarşısında duran 

mühüm vəzifələrdən biri də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları təşkilatlandırmaq, onları ölkəmizin ümumi 

maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb etmək idi. Lakin müstəqilliyin ilk illərində bu məsələyə o qədər də diqqət 

yetirilmirdi. Yalnız 1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından soma bu 

sahədə də əsaslı dönüş baş verdi. Dövlət başçısı kimi bütün xarici səfərlərində həmin ölkələrdə yaşayan 

soydaşlarımızla görüşən ümummilli lider onların problem və qayğıları ilə maraqlanır, həmvətənlərimizi yenicə 

müstəqillik eldə etmiş Azərbaycanın ümumi mənafelərinin həyata keçirilməsi işində həmrəyliyə çağırırdı. Bu 

tendensiya diaspor nümayəndələri arasında bir əminlik yaradırdı ki, artıq onların da arxalandığı, güvənc yeri olan 

bir dövləti var. 
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Diaspor quruculuğu Azərbaycanda dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildiyindən 

diaspor təşkilatlarının Vətənə, dövlətə inamı, bağlılığı, eləcə də bir-biriləri arasındakı birlik əlaqələri, həmrəyliyi 

daha da artırdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 1991-ci il, dekabrın 31-dən etibarən qeyd edilən 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü soydaşlarımız arasında birlik və həmrəyliyi reallığa çevirirdi. Artıq, 

diaspor quruculuğu tarixində yeni bir mərhələ başlayırdı. 2001- ci il, noyabr ayının 9-u və 10-da Bakıda 

ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi məhz bu 

prosesin başlanğıcı idi. Qurultayda çıxışı zamanı ümummilli lider qeyd edirdi ki, bütün dünyaya səpələnmiş 

azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi həm müstəqil Azərbaycan dövləti, həm də dünyanın müxtəlif ölkələrində 

yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Ümumiyyətlə, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı 

xaricdəki soydaşlarımızın ümumi məqsəd, vahid ideya ətrafında birləşməsi yolunda böyük addım, gələcəyə 

istiqamətlənmiş önəmli tədbirlərdən idi, Qurultay həm də soydaşlarımızın birlik, və həmrəyliyini nümayiş etdirdi. 

Qurultayda xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil etmək, soydaşlarımız arasında milli birliyin 

möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası irəli sürüldü. Çox 

keçmədən 2002-ci il, iyulun 5-də Heydər Əliyev Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

yaradılması haqqında Fərman imzaladı. Dövlət Komitəsinin yaradılması bu sahədə olan problemlərin aradan 

qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmağa və Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini milli 

maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində mərkəzləşdirməyə imkan verirdi. 

Artıq Azərbaycan diasporu özünün inkişaf dövrünü yaşayırdı. Ancaq qurultaydan keçən dövr ərzində 

görülən işlər, əldə edilən nailiyyətləri təhlil etmək, ötən dövr ərzindəki fəaliyyətə nəzər salmaq zərurəti hiss 

olunurdu. Bu zərurət 2006-cı il, mart ayının 16-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi 

ilə nəticələndi. Dövlət başçısının bilavasitə iştirakı ilə keçirilən həmin qurultayda ötən beş il ərzində görülən işlərə 

nəzər salındı, gösterilən fəaliyyət qiymətləndirildi. Prezident İlham Əliyev qurultayda çıxışı zamanı qeyd edirdi 

ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim üçün də dayaqdır: "Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyonuq. 

Bu, dünya miqyasında böyük xalqdır. Bizim hamımızın bir Vətəni var - Azərbaycan. Çalışmalıyıq ki, doğma 

Vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək". 

Prezident İlham Əliyevin diaspor sahəsində atmış olduğu ən mühüm addımlardan biri 2008-ci il 19 noyabr 

tarixli Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması oldu. Belə bir komitənin yaradılması zərurəti isə ondan ibarət idi ki, 

qloballaşan dünyamızın reallıqları diaspor quruculuğu sahəsində Azərbaycanın qarşısında yeni vəzifələr qoyurdu. 

Belə ki, xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə 

artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirirdi. 

Artıq dünya azərbaycanlıları ilə iş daimi xarakter almışdı və hər beş ildən bir diaspor nümayəndələrimizin 

Bakıda bir araya gəlməsi, görülən işləri təhlil etməsi, dövlət qarşısında bir növ hesabat vermələri ənənəyə 

çevrilmişdi. Bu baxımdan istər 2011-ci il, iyul ayının 5-də, istərsə də 2016-cı il, iyun ayının 3-də keçirilən Dünya 

Azərbaycanlılarının III və IV Qurultayları bunun əyani sübutu idi. 
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Müstəqillik illərindən keçən dövr ərzində diaspora sahəsində bir çox nailiyyətlər əldə etsək, dünyaya səs 

salmağa müvəffəq olsaq da, ancaq bu sahədə bəzi problemlərin olduğunu da etiraf etməliyik. Problemlərə gəlincə, 

ən mənfi tendensiya bəzi diaspor təşkilatlan arasında tam mənada birliyin olmaması, onların biri-birini qəbul 

etməməsidir. Təsadüfi deyil ki, hələ Dünya Azərbaycanlıların III qurultayında çıxışı zamanı prezident İlham 

Əliyev də bu məqama xüsusi diqqət yetirmişdi: "Mən hesab edirəm ki, ən vacib amillərdən biri diaspor təşki-

latlarının birliyidir. Çünki biz ölkə daxilində də, xaricdə də bir yerdə olmalıyıq. Birlik bizi gücləndirir". 

Diaspor sahəsində mövcud olan digər problem ayrı-ayrı təşkilatların internet resurslardan səmərəli istifadə 

edə bilməməsi, xarici KİV-lərlə yaxından əlaqə qurmamasıdır. Məhz bu məsələ də prezident İlham Əliyev 

tərəfindən Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayında diaspor təşkilatları qarşısında qoyulmuşdu: "Diaspor 

təşkilatları yaşadıqları ölkələrdə internet saytları açmalıdırlar. Biz bunu hələ ki, görmürük. Azərbaycan dilində və 

xarici dillərdə qəzetlər dərc edilməlidir ki, azərbaycanlılar, onların övladları oxusunlar". 

Bəs ötən müddət ərzində prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının III və IV qurultaylarında 

diaspor təşkilatları qarşısında qoyduğu vəzifələr, tapşırıq və tövsiyələr nə dərəcədə həyata keçirilib? İstər aparılan 

müşahidələr, istərsə də ayrı-ayrı diaspor təşkilatları rəhbərlərinin mövqeləri onu deməyiə, əsas verir ki, hələ də 

dövlət başçısının qaldırdığı bəzi problemlər qalmaqdadır. 

Belə ki, əksər diaspor təşkilatları nəinki xarici KİV-lərlə əlaqə qura bilib, hətta bəzi təşkilatların internet 

saytları belə mövcud deyil. 

Diaspola İş üzrə Dövlət Komitəsinin informasiya şöbəsinin müdiri Elşad Miraləm qeyd edib ki, Dünya 

Azərbaycanlılarının IV qurultayında prezident İlham Əliyevin nitqində əksini tapmış tövsiyyələr Azərbaycan 

diasporunun fəaliyyətinin prioritet isatiqamətlərini təşkil edir: "Bu tövsiyələr Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin ictimai-

siyasi həyatında fəal iştirakı, media ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, siyasi təşkilatlarda təmsilçilik səviyyəsinin 

artırılması və s. bağlı idi. Bütün bunlar yeni dövrdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin strateji istiqamətlərini 

təşkil edir". 

Komitə rəsmisi deyib ki, dövlət başçısının tövsiyələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin 27 iyun, 2016- cı il tarixli sərəncamı ilə "Dünya Azərbaycanlılarının IV 

qurultayından irəli gələn vəzifələrə dair Tədbirlər Plari'ı təsdiq edilib. Hazırda həmin tədbirlər planının icrası 

istiqamətində iş aparılır: "Bir sıra ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin daha mükəmməl 

səviyyədə koordinasiya olunması istiqamətində tədbirlər görülür. KİV-lərlə əlaqələrin qurulması və 

gücləndirilməsi ilə bağlı bir sıra layihələr, təkliflər var ki, onların da həyata keçirilməsi üçün zəruri addımlar 

atılır". 

 

Azad Azərbaycan-2018.-9 yanvar.-№3.-S.5. 
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Azərbaycan diasporu fəaliyyət sferasını genişləndirir 

 

Diaspora təşkilatlarımızın fəaliyyətində ziyalılannuzm rolu danılmazdır 

 

Cavanşir Qədimov 

 

Bu gün Azərbaycanın dünyadakı səsi funksiyasını yerinə yetirən, onun haqq işi uğrunda apardığı 

mübarizəni beynəlxalq aləmə çatdıran mütəşəkkil diasporu mövcuddur. Azərbaycan diasporasının son 

vaxtlar sürətlə inkişaf etməsi heç kimə sirr deyil. Çox vacib və təqdirəlayiq haldır ki, artıq diaporamız 

yaşadıqları ölkələrin içtimai-siyasi həyatına nüfuz edə biliblər. Ancaq bu xəttin davam etdirilməsi ölkəmiz 

üçün olduqca vacib məsələdir. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, bu gün Azərbaycanın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, beynəlxalq 

aləmdə Azərbaycanın müsbət imicinin formalaşdırılması istiqamətində fəaliyyət göstərmək hər bir Azərbaycan 

vətəndaşının, o cümlədən diaspor təşkilatlarının əsas vəzifələrindəndir. Mübaliğəsiz demək olar ki, son illərdə bu 

sahədə ciddi irəliləyişlər eldə edilib. Artıq Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diaspora təşkilatları qarşılarına ciddi 

məqsəd qoyub. Bu işlərdə ziyalıların rolu da danılmazdır. Xalqın taleyinin həll olunduğu bütün məqamlarda həlle-

dici sözü demək səlahiyyəti məhz onlara - Azərbaycan ziyalısına məxsusdur. 

Azərbaycan ziyalısı istər Vətəndə, istərsə də Vətəndən uzaqda daim ölkənin ictimai həyatında aktiv iştirak 

edərək cəmiyyətə təsir göstərməyə çalışıb. Amma, bir sıra səbəblərdən ziyalı təbəqəsi doğma vətəndən uzaqda 

yaşamağa məcbur olub. 

Azərbaycan ziyalılarının xaricə ikinci axını ötən əsrin 90-cı illərində oldu. Həmin dövrdə Azərbaycan 

azadlığını qazansa da, ölkədəki qeyri-sabit vəziyyət, işsizlik digər vətəndaşlar kimi, ziyalı təbəqəsinin də xaricə 

üz tutması ilə nəticələndi. Lakin 1993-cü ildə Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı ilə bir çox problemlər kimi, 

bu da öz həllini tapdı. Bu dövrdən soma xaricdə yaşayan Azərbaycan ziyalısı özünü, artıq vətənindən qaçaq 

düşmüş kimi deyil, öz vətəninin təmsilçisi kimi hiss etməyə başladı. 

Təbii ki, elə həmin dövrdən başlayan diaspor quruculuğunda da ziyalı təbəqəsinin fəaliyyəti artdı. Yeni 

yaranan diaspor təşkilatlarının əsas hərəkətverici qüvvəsi də məhz ziyalılar oldu. Azərbaycan dövlətinin onlara 

dəstək verməsi, həyata keçirdikləri işləri qiymətləndirməsi isə bu fəaliyyəti bir az da stimullaşdırdı. Təsadüfi deyil 

ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlı ziyalıları bir arada toplaşaraq müzakirələr aparmaq, fəaliyyət istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmək və bir sıra imkanlar əldə etdilər. Ən nəhayət isə, Dünya azərbaycanlıları ziyalılarının I Forumu 

baş tutdu. 

2006-cı ilin iyun ayının 5-də Türkiyənin Antalya şəhərində keçirilən Dünya Azərbaycanlı Ziyalılarının 

Forumu da bu tarixi ənənəyə sədaqətin ifadəsi kimi qiymətləndirilməyə layiqdir. Azərbaycan Respublikasının 

dünya birliyinə sürətlə inteqrasiya olunduğu, milli dövlətçiliyinin ideoloji-siyasi və iqtisadi dayaqlarını 

möhkəmləndirdiyi bir dövrdə regionda cərəyan edən proseslərin məkəzində dayanan Azərbaycan beynəlxalq 

aləmdə layiqli yerini tutmuş, demokratik təsisatların bərqərar edilməsi, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu 
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istiqamətində önəmli addımlar atmışdır. Bütün bu nailiyyətlər dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan milyonlarla 

azərbaycanlının qəlbini qurur hissi ilə doldurur, onların tarixi Vətənə bağlılığını artırır, soydaşlarımız arasında 

milli birliyin təşəkkülünə və möhkəmlənməsinə təkan verir. O da sirr deyil ki, diaspora təşkilatlarımızın daha da 

inkişaf etməsinə kifayət qədər potensial mövcuddur. Mövcud potensiallar sırasında önəm kəsb edən ziyalı 

ordusunun olmasıdır ki, bu sahədə problem yoxdur. 

Diasporamızm inkişafında qadınların rolu da xüsusidir. Azərbaycan qadın diasporlarının bir sıra Avropa 

ölkələrində türk qadınlar birlikləri ilə səmərəli əməkdaşlığı mövcuddur. Buna misal kimi 1995-ci ildə yaranan 

Azəri-Türk Qadınlar Birliyini göstərmək olar. Ölkədə və beynəlxalq qurumlarda təmsil olunan təşkilatın 10 

mindən çox üzvü var. Birlik müstəqil Azərbaycan dövlətinin inkişafı və möhkəmlənməsində qadınların daha fəal 

iştirakına nail olmaq, milli kimliyin təbliği, xalqımızın tarixi faciələrini, torpaqlarımızın parçalandığını, 

milyonlarla soydaşımızın müxtəlif dövlətlərin tərkibində yaşadığını və onların arasında mənəvi, mədəni, iqtisadi 

əlaqələrin möhkəmlənməsi zərurətini təbliğ etməyi qarşısına. məqsəd qoyub. Dünyanın bütün qitələrinə 

səpələnmiş azərbaycanlı qadınları öz ana vətəninə daha möhkəm bağlamaq, onların gücünü millətimizin ümumi 

problemlərinin həllinə istiqamətləndirmək yönündə Birlik ardıcıl işlər aparır, digər ölkələrdə yaşayan azərbay-

canlı qadınların vasitəsilə həmin ölkələrin qadın təşkilatları və qabaqcıl qadınları ilə işgüzar, dostluq, elmi və 

mədəni əlaqələr qurmaq və inkişaf etdirməyə çalışır, Azərbaycan qadınlarının sülh hərəkatında, beynəlxalq 

görüşlərdə, elmi, siyasi və yaradıcılıq konfranslarında iştirakına yardım göstərir. 

Azərbaycan qadınlarını beynəlxalq aləmdə yaxından tanıtmaq, həyatımızın bütün sahələrində 

qadınlarımızın oynadığı mühüm rolu layiqincə göstərib təbliğ etmək, həmçinin Azərbaycan qadınlarının sülh 

hərəkatında, beynəlxalq görüşlərdə, elmi, siyasi və yaradıcılıq konfranslarında iştirakına yardım göstərmək, qadın 

problemlərini öyrənmək, bununla bağlı ölkə daxili və beynəlxalq tədbirlər təşkil etmək, xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızla əlaqələri, xüsusən, informasiya mübadiləsini genişləndirməyi Azəri-Türk Qadınlar Birliyi öz əsas 

vəzifəsi kimi göstərir. 

Bu sıradan 2010-cu ilin əvvəlində Danimarkanın Koge şəhərində Azərbaycan-Türk Qadınlar Birliyinin tə-

sis olunmasını göstərmək olar. Qurumun yaradılmasının əsas məqsədi Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması 

ehtimalı ilə bağlı olub və bəzi qüvvələrin Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq və dostluq münasibətlərinə ziyan 

vurmağa çalışmasına azərbaycanlı və türk qadınlarının etirazını əks etdirib. Belə bir qurumun yaradılması bu 

məsələdə qadınların da aktiv fəaliyyət göstərməsi zərurətindən irəli gəlib. 

Qeyd edək ki, birliyin təsis konfransında 38 qadın iştirak edib ki, bunlardan 15-i azərbaycanlı, 17-si türk, 

.6,nəfəri isə danimarkalı olub. Birliyik yüksək şəkildə fəaliyyətgöstərərək, Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları 

arasında öz layiqli yerini tutaraq ilk növbədə qadınların Azərbaycan-türk qardaşlığı, dostluğuna yeni bir təkan 

verərək bütün dünyaya bu qardaşlığın və dostluğun əbədi olduğunu sübut edir. 

Bu gün Azərbaycan qadını yalnız qadın diaspor təşkilatlarının işini təşkil etməklə kifayətlənmir. 

Azərbaycan qadını daha geniş fəaliyyət spektrini əhatə edən təşkilatlara rəhbərlik edir. Bunun ən bariz nümunəsi 

kimi Heydər Əliyev Fondunun Rusiya Federasiyasındakı nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyevanın rəhbərlik 

etdiyi Rusiyada Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) fəaliyyətini qeyd etmək olar. RAGT-nin təsis 
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olunması zamanı Leyla Əliyeva ümidvar olduğunu bildirib ki, RAGT elə bir vahid məkan yaratmağa nail olacaq 

ki, orada azərbaycanlı gənclərin hər bir nümayəndəsi özünə münasib maraqlı ideyalar tapacaq, yeni dostlar 

qazanacaq, bu təşkilat bir-birini sevmək, dostluq etmək, ünsiyyət saxlamaq, Azərbaycan ilə Rusiya arasında 

dostluq münasibətlərinin inkişafına öz töhfəsini vermək istəyənlərin hamısı üçün bir növ körpü olacaq. 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-10 yanvar.-№4.-S.5. 
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Uzun bir tarixi yol keçmiş Azərbaycan diasporu 

 

Azərbaycan diasporunun yayılma arealı günü-gündən daha da genişlənir 

 

Bilman Allahverdiyev 

 

Müasir dövrdə diaspor və lobbiçilik anlayışları beynəlxalq münasibətlərdə çox mühüm rol oynayır. 

Qloballaşan dünyanın reallıqları diaspor və lobbiçilik quruculuğu sahəsində təxirəsalınmaz addımlar 

atılmasını vəzifə kimi qarşıya qoyur. Ölkələr və xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, 

beynəlxalq siyasətdə diaspor və lobbi təşkilatlarının rolunun artması ölkəmizin də bu prosesə qoşulmasını 

prioritet məsələyə çevirmişdir. Artıq əminliklə demək olar ki, Azərbaycan diasporunun yayılma arealı 

günü-gündən daha da genişlənməkdədir. 

Azərbaycan diasporunun yayılma arealından danışarkən bu mövzunun tədqiqatçısı olan Zaur Əliyev 

haqlı olaraq vurğulayıb ki, ilk öncə bu sahədəki statistik məlumatlar problemini düzgün həll etmək 

lazımdır. Ekspertin qənaətincə, konkret coğrafiyada yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin yalnız təqribi 

sayını bilmək mümkündür: 

"1918-20 illərdən etibarən 1991-ci ilədək olan geniş tarixi dövrdə xarici ölkələrə mühacirət edən 

azərbaycanlıların təqribən 50 faizinin millliyət qrafasında "İran təbəəsi" və ya "Rus təbəəsi" sözü yazılırdı. Bu 

neqativ hallar əlbəttə azərbaycanlıların rus, türk, və ya iran diasporunun içərisində assimiliyasiya olmasına gətirib 

çıxarırdı". 

Z.Əliyev qeyd edib ki, konkret olaraq Amerika qitəsində yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin böyük 

hissəsi ABŞ-ın payına düşür: "Belə ki, diasporun formalaşması əsrin əvvəllərindən başlasa da, yalnız 80-ci 

illərin axırlarından etibarən güclü vüsət alıb. Azərbaycan diasporunun bütünlükdə formalaşması əslində uzun bir 

tarixi yol keçmişdir. Elmi nəticələrə görə Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir neçə 

mərhələyə bölünür. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycana ərəb istilaları, kütləvi surətdə islamlaşdırma siyasəti burada 

yaşayan əhalinin Yaxın və Orta Şərq şəhərlərinə axın etməsi ilə nəticələnmişdir. Baş verən bu miqrasiya prosesi 

əslində elə diasporun yaranmasının əsasını qoymuşdur. 

X-XIX əsrlər Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərində əslən Azərbaycandan olan yüzlərlə alim və 

tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün region xalqlarının intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması 

nəticəsində xaricdə məskunlaşma daha geniş vüsət almışdır. Bildiyimiz kimi görkəmli Azərbaycan mütəfəkkiri 

dilçi alimi Xətib Təbrizi, riyaziyyatçı alimi Xacə Nəsrəddin Tusi, müsiqiçi Səfiəddin Urməvi və digərlər 

Azərbaycanı diasporuporunun görkəmli nümayəndələri hesab olunur. 

Həmçinin Azərbaycanın Rusiya İmperiyası tərəfindən işğal edilməsindən sonrakı dövr. Eynilədə 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920 illər) süqutundan sonra azərbaycanlıların xaricə axını və 

Avropada Azərbaycan diasporunun yaranması. Bura əlavə etmək olar 1941-1945-ci illərdə II Dünya Müharibəsi 

zamanı əsirlikdən və SSRİ-nin xofundan vətənə dönə bilməyən azərbaycanlılardan ibarət icmaları, XX əsrin ikinci 
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yarısından etibarən İranda baş vermiş ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar olaraq bu ölkədən on minlərlə 

azərbaycanlının Qərb ölkələrinə mühacirətini və SSRi-nin dağılmasından sonra Azərbaycanda baş vermiş siyasi-

hərbi hadisələrin nəticəsində ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qalmış soydaşlarımızın xaricə mühacirəti". 

Ekspertin fikrincə, əslində bu prosesin tarixinə nəzər saldıqda görünür ki, Azərbaycan diasporunun 

formalaşması kifayət qədər uzun zaman kəsiyində baş vermişdir: "Çox təəssüf ki, bu prosesin ilk yarandığı 

gündən onun fəaliyyəti və inkişaf tarixini əks etdirən yazılı tarixi mənbələr çox azdır. Azərbaycanlıların ABŞ-a 

mühacirət etməsi proseşi uzun tarixi yol keçmiş və bir neçə mərhələdən ibarətdir. Amerika qitəsində 

məskunlaşmış azərbaycanlıların əksəriyyətini İrandan miqrasiya etmiş soydaşlarımız təşkil edir. 1970-ci ildən 

etibarən Türkiyədə, 1991-ci ildən etibarən isə Azərbaycandan bir qisim soydaşlarımız bu qitəyə axın etməyə 

başlamışlar. Bu proseslər ABŞ-da Azərbaycan diasporasının tərkibinə və sosial-iqtisadi fəaliyyətinə öz təsirini 

göstərmişdir. Təqdim olunan işdə ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlıların bu tarixi prosesi şərti olaraq 4 

mərhələyə bölünmüşdür: Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra XX əsrin 20-ci illərində 

azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirəti (1918-1920-ci illər): II Dünya müharibəsindən sonra azərbaycanlıların ABŞ-

a mühacirəti; Cənubi Azərbaycan azərbaycanlılarının ABŞ-a mühacirəti (50-90-cı illər); 50-90-cı illərdə, SSRİ-

nin dağılmasından sonra azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirəti Birləşmiş Ştatlara azərbaycanlıların mühacirəti 

əsasən XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən qəbul olunur. Çünki, ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlılar məhz 

bu dövrdən etibarən qeydiyyata düşməyə başlayırdılar". 

Z.Əliyev bildirib ki, Amerikada məşkunlaşan əsasən Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımızdır: 

“1970-ci ildən etibarən Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız ABŞ-a kütləvi axını başlayıb. 1991-ildən etibarən 

isə bu proses Azərbaycanda başlayıb. ABŞ-dakı Azərbaycan diasporu Azərbaycanın tarixinin və zəngin mədəni 

irsinin fəal təbliğatçısıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq aləmdəki nüfuzu və bütün siyasi proseslərə 

olan təsiri inkaredilməzdir. Hal-hazırda onlar diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir və onların demək olar ki, hər 

birinin əsas vəzifələrindən biri öz tarixi vətənlərinə Amerika hökuməti tərəfində iqtisadi və humanitar yardımların 

verilməsinə nail olmaqdır. Öz tarixi vətənlərinin mədəniyyətini, adət-ənənələrini və yaşam tərzini təbliğ etməklə 

ABŞ-la öz tarixi vətənləri arasındakı münasibətləri yaxşılığa doğru inkişaf etdirməkdir. ABŞ-da mövcud olan və 

ya yenicə formalaşmağa başlayan diaspor təşkilatlarının hər biri bir qayda olaraq ABŞ-da yaşayan digər millətlərlə 

qaynayıb-qarışaraq, mədəni etnik və siyasi fikirlərini ictimai rəydə müsbət istiqamətdə tanıtmaqla məşğul olurlar". 

Z.Əliyev qeyd edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları diasporumuzun ən çoxsaylı olduğu dövlətlərdən hesab 

olunur: "Azərbaycanlılar ABŞ-da kompakt halda əsasən Nyu- York, Los-Anceles, Kaliforniya, Nyu-Cersi, 

Vaşinqton və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Soydaşlarımızın dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnməsi uzun 

müddət Azərbaycan diasporunun mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasına mane olmuşdur. Azərbaycan 

diasporunun ümummilli ideya ətrafında birləşmiş fəaliyyətdə olan qüvvə kimi ortaya çıxması Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sovetlər Birliyi dövründə siyasi reallıq açıq şəkildə diaspor problemi ilə məşğul 

olmağa imkan verməsə də Heydər Əliyev hər vasitə ilə dünya azərbaycanlılarının vətənlə əlaqəsinə xidmət edəcək 

hər bir imkandan istifadə etmişdir". 

Azad Azərbaycan.-2018.-16 yanvar.-№7.-S.5.  
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Diaspor təşkilatlarımızın strateji hədəfləri 

 

Cavanşir Qədimov 

 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında diaspor təşkilatlarının rolu əvəzsizdir 

Müasir dövrdə diaspor təşkilatlarının problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində onların 

fəaliyyətinin milli maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsinə yönəldilməsi yönündə dövlət siyasəti xüsusilə təqdir 

olunmalıdır. Dünyada gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, beynəlxalq məsələlərdə diaspor və lobbi 

təşkilatlarının rolunun artması bu sahəyə diqqətin daha da artırılmasını tələb edir. Bu məsələlər prezident 

İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayında diaspor təşkilatları qarşısında qoyduğu 

vəzifələr, tapşırıq və tövsiyələrdə də prioritet təşkil edirdi. 

Bəs Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayından ötən dövr ərzində görülmüş işləri necə qiymətləndirmək 

olar? İstər aparılan müşahidələr, istərsə də ayrı-ayrı diaspor təşkilatları rəhbərlərinin mövqeləri onu deməyə əsas 

verir ki, hələ də dövlət başçısının qaldırdığı bəzi problemlər qalmaqdadır. Belə ki, əksər diaspor təşkilatlan nəinki 

xarici KİV-lərlə əlaqə qura bilib, hətta bəzi təşkilatların internet saytları belə mövcud deyil. 

Diaspola İş üzrə Dövlət Komitəsinin informasiya şöbəsinin müdiri Elşad Miraləm qeyd edib ki, 

Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayında prezident İlham Əliyevin nitqində əksini tapmış tövsiyələr 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini təşkil edir: "Bu tövsiyələr Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi, soydaşlarımızın 

yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakı, media ilə əlaqələrin gücləndirilməsi, siyasi təşkilatlarda 

təmsilçilik səviyyəsinin artırılması və sairə ilə bağlı idi. Bütün bunlar yeni dövrdə Azərbaycan diasporunun 

fəaliyyətinin strateji istiqamətlərini təşkil edir". 

Komitə rəsmisi deyib ki, dövlət başçısının tövsiyyələrinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının 

Prezident Administrasiyası rəhbərinin sərəncamı ilə "Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayından irəli 

gələn vəzifələrə dair Tədbirlər Plan"ı təsdiq edilib. Hazırda həmin tədbirlər planının icrası istiqamətində 

işlər davam edir: "Bir sıra ölkələrdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin daha mükəmməl səviyyədə 

koordinasiya olunması istiqamətində tədbirlər görülür. KİV- lərlə əlaqələrin qurulması və gücləndirilməsi ilə bağlı 

bir sıra layihələr, təkliflər var ki, onların da həyata keçirilməsi üçün zəruri addımlar atılır". 

Qeyd edək ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında diaspor təşkilatlarının rolu 

əvəzsizdir. Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında diasporumuz qarşısında qoyulan 

vəzifələrə gəlincə bu işlərin bir çox ölkələrdə uğurla davam etdirildiyini deyə bilərik. "Azərbaycan - 

Ukrayna" Beynəlxalq Alyansının rəhbəri Elmar Məmmədov qeyd edib ki, bu işlərin Ukraynada həyata 

keçirilməsində bir çox nailiyyətlər əldə edilib: "Ukraynada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti çox 

genişdir. Mən "Azərbaycan - Ukrayna" Beynəlxalq Alyansını yaradanda bu təşkilatların rəhbərlərinin təcrübəsini 

nəzərə almışam, onlardan öyrənmişəm. Fəaliyyətimiz dövründə gəldiyim yekun nəticə budur - uğur əldə etmək 

üçün diaspor təşkilatları sıx fəaliyyət göstərməlidir, təşkilatlar arasında birlik olmalıdır. Ukraynada dövlət olaraq 
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Azərbaycana, mədəniyyətimizə, məişətimizə çox böyük maraq var. Bu səbəbdən diaspor təşkilatlarının əsas 

fəaliyyət istiqamətlərindən biri mədəniyyətimizin təbliği olmalıdır. Çünki bəzən sözlə çatdıra bilmədiklərini 

mədəniyyətlə, tarixlə çatdırmaq olur. Azərbaycanın çox zəngin mədəniyyəti var, bu mədəniyyətin Ukrayna 

cəmiyyətinin müxtəlif təbəqələri arasında təbliğ olunması üçün aktiv fəaliyyət göstəririk". 

E. Məmmədov qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq istər diaspor 

təşkilatlarının, istərsə xarici ölkələrdə yaşayan hər bir azərbaycanlının bir nömrəli vəzifəsidir: "Biz 

"Azərbaycan - Ukrayna" Beynəlxalq Alyansı olaraq bu istiqamətdə fəaliyyətimizi ilboyu davam etdiririk. 2016-

cı ildəki Aprel əməliyyatları Ukraynada da böyük maraq doğurdu. O zaman Moldovanın ombudsmanı Aurelio 

Qriqoriu ilə döyüşlərin getdiyi bölgələrə səfər etdik. Səfər zamanı 11 beynəlxalq təşkilatın, tanınmış media 

orqanının nümayəndələrini müşayiət etdim. Baş verənləri gözləri ilə görmək həmin təşkilatların təmsilçilərinin 

əsl həqiqətin nədən ibarət olduğu barədə suallarına son qoydu. Xanım Qriqoriu Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünyaya çatdırılmasında mühüm rol oynayır, bu xidmətlərinə görə onu alyansımızın təsis etdiyi ali mükafatla - 

"Şərəf ordeni ilə təltif etmişik. Qarabağ həqiqətlərinin Ukrayna cəmiyyətinin diqqətinə çatdırılması istiqamətində 

fəaliyyətimiz davam edir. Ukrayna mediası ilə də sıx əlaqələrimiz var. Bütün tədbirlərimiz Ukrayna mətbuatında, 

telekanallarında işıqlandırılır. Mən media ilə əlaqələrə xüsusi önəm verirəm, əks təqdirdə görülən işlərin effekti 

gözlədiyimiz kimi olmaz". 

Diaspor təmsilçisi bildirib ki, Ukraynada dövlət qurumlarında, media sektorunda kifayət qədər 

azərbaycanlı çalışır: "Onların bir araya gətirilməsi, imkanlarından diaspor fəaliyyətinin genişləndirilməsi üçün 

istifadə olunması çox vacibdir. İki ölkənin inkişaf etdirə biləcəyi sektorlardan biri təhsil sahəsidir. Bildiyiniz kimi, 

Ukrayna universitetlərində çoxlu sayda azərbaycanlı tələbələr təhsil alırlar. Xarici vətəndaşlar üçün təhsil 

pulludur, bu mənada azərbaycanlı tələbələrin universitetlərin büdcəsinə köçürdükləri pul həm də Ukraynaya 

Azərbaycan tərəfdən verilən dolayı dəstək kimi dəyərləndirilməlidir. Soydaşlarımızın Ukrayna universitetlərini 

seçməsində GUAM ölkələrinin ali məktəblərinin diplomlarının qarşılıqlı tanınması faktoru mühüm rol oynayır". 

 

Məqalə KİVDF-nin maliyyə dəstəyi ilə çap edilib 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-26 yanvar.-№13.-S.5 
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Diasporlar arasında həmrəyliyə böyük ehtiyac var 

 

Türkdilli ölkələrin diasporları birləşərək dünyada formalaşmış "yazıq erməni" sindromunu sındırmalıdır 

 

Bilman Allahverdiyev 

 

Bu gün Azərbaycan türk 'I dünyasının inkişafında. türkdilli xalqların inteqrasiyasında mühüm rolu 

olan bir ölkədir. Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin (BDM) sədri İsmayıl Ağayev hesab edir ki, Azərbaycan 

diasporu digər türkdilli diasporlarla birlikdə lobbi fəaliyyəti göstərməlidir. 

Onun sözlərinə görə, türkdilli ölkələrin diasporlarının da fəallıq nümayiş etdirməsi vacibdir: 

"Təəssüflər olsun ki, hələlik digər türkdilli ölkələrin diasporları bu məsələdə istədiyimiz səviyyədə aktivlik 

göstərmirlər. Ona görə də Azərbaycan diasporu olaraq Türk diasporu ilə yanaşı digər türkdilli ölkələrin diaspora 

təşkilatları ilə də yaxından işləməli, ümumi bir amal, məqsəd ətrafında birləşib lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul 

olmalıdırlar". 

Erməni yalanlarının ifşası üçün də bu sahədə ciddi addımlar atılmalıdır. Diaspor Jurnalistləri 

Birliyinin (DJB) sədri Fuad Hüseynzadə bildirib ki, ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdiyi 

soyqırımların xaricdə tanıdılması diasporumuz üçün prioritetdir: "Bu təbliğat çərçivəsində erməni yalanları 

da ifşa olunmalıdır. Ermənilərin ən böyük yalanlarından biri də qondarma soyqırımı iddiası ilə dünyaya car 

çəkmələridir. Artıq ermənilər bir çox ölkələri buna inandırıblar. Bununla ermənilər dünyanı aldadırlar. Onlar bu 

yalanın 100 illiyini də qeyd etdilər. Bu yalanın üstünü açmağı diasporumuz öz hədəfinə çevirməlidir. Bunun üçün 

daha çox tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Əslində Türkiyə diasporu bu baxımdan daha aktivlik göstərməlidir. 

Bu baxımdan Azərbaycan-Türkiyə diasporunun həmrəyliyi daha vacibdir. Ümumiyyətlə, eyni geni daşıyan iki 

ölkə diasporunun birliyi hər zaman önəmlidir. Türk diasporu üçün ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 1905, 1918 

və nəhayət, 1992-ci illərdə törətdiyi soyqırımları tarixi faktdır. Onların törətdiyi bu soyqırımlarını dünyada 

tanıtmaqla beynəlxalq aləmə göstərə bilərik ki, türklər erməniləri yox, ermənilər türkləri, Azərbaycanda yaşayan 

digər xalqları soyqırıma məruz qoyub. Azərbaycan diasporu xaricdə bu soyqırımlarının təbliğini aparır. Amma 

türk diasporu ilə birgə bu təbliğatın aparılmasında fəallıq az hiss olunur. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, 

Azərbaycan diasporu erməni yalanlarını ifşa etmək üçün onların törətdiyi soyqırımlarını sübut kimi dünyaya 

yaymalıdır. Yəni ermənilər dünyada soyqırımı törədən bir xalq olaraq tanıdılmalıdır". 

Ekspertin sözlərinə görə, antierməni təbliğatında hədəflərə çatmaq üçün fərqli layihələr həyata 

keçirilməli, təbliğati işdə yeni formalara üstünlük verilməlidir: "Bunun üçün təbliğatın ideoloji hədəfləri təyin 

olunmalıdır. Yəni təbliğat mexanizmi ideologiya əsasında işləməlidir. Daha sonra dünyada formalaşmış "yazıq 

erməni" sindromu sındırılmalıdır. Qondarma erməni soyqırımını tanıyan ölkələrə müraciət edib, bunu qəbul 

etməklə səhv mövqedə olduqlarını bildirmək lazımdır. Ümumiyyətlə, xaricdəki yerli KİV-lərlə işi gücləndirməyə 

ehtiyac var". 
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DJB sədrinin fikrincə, diasporumuza təbliğati kömək üçün Məlumat İdarəetmə Mərkəzini 

yaratmaq, işi daha da sürətləndirər: "Erməni terroristlərini, eləcə də Xocalı soyqırımını törədənləri beynəlxalq 

ictimaiyyətə tanıdaraq, onları ifşa etmək lazımdır. Bununla bağlı xarici KİV-lərdə dayanmadan, çevik 

kampaniyalar aparmalıyıq. Xarici dövlətlərin, ilkin olaraq dost ölkələrin universitetlərində proqramdankənar 

"ermənilərin "soyqırımı" yalanları" adlı mühazirələr, görüşlər təşkil etmək olar. Bu zaman Xocalı və digər 

faciələrimizlə də bağlı məlumatlar verilməlidir. Faciələrimizi dünya ictimaiyyətinə çatdırmalıyıq. Xarici ölkələrdə 

daha çox siyasi və akademik elita ilə iş aparmaq təbliğatı daha effektli edər. Dünya kilsələrinə erməni soyqırımları 

ilə bağlı kitablar və müraciətlər göndərmək olar. Diaspor üzvləri, xüsusən gənc diaspor fəalları şəbəkələşib 

yaşadıqları ölkələrin rəsmi orqanlarına ermənilərin soyqırımı yalanları ilə bağlı virtual formada davamlı olaraq 

müraciətlər edə bilər. Diasporumuz digər xalqların diasporu ilə görüşlər təşkil edib, erməni iddialarının qondarma 

olması ilə bağlı söhbətlər aparmalıdır. 

Ümumiyyətlə, çalışmalıyıq ki, "erməni soyqırımı"ın yalan olduğunu, özümüzün yox, başqa xalqların dili 

ilə dünya ictimaiyyətinə çatdıraq. Ən əsası da bu məsələdə müdafiə yox, hücum mövqeyində olmaq gərəkdir". 

Bu məqamda qeyd edək ki, professor Əjdər Tağıoğlunun "Qədim ön Asiya və ön Qafqaz türk tayfaları" 

kitabında erməni və muzdlu ermənipərəsət tarixçilərin qədim türk torpaqları ilə əlaqədar XVl-cı əsrin 

əvvəllərindən günümüzə qədər kilsə əfsanə və rəvayətlərə söykənərək "Böyük Ermənistan" uydurması ilə 

əlaqədar iddiaları alt-üst edilir. Belə ki, problemlə əlaqədar zəngin tarixi faktlar əsasında geniş araşdırma aparan 

müəllif ilk növbədə rusdilli nəşrlərdə coğrafi ərazi adı olan "Armeniya" sözünün mənşəyindən danışır. O, həmin 

toponimin mənşəyini Fəratın yuxarı axarında yerləşmiş və miladdan öncə III minillikdə zəngin mədəniyyətli bir 

ölkə olmuş qədim Şuprianın ikinci adı olan "Arme" ilə əlaqələndirilir. Müəllif erməni saxtakarlığını açmaq və 

oxucunu "Böyük Armeniya" mifi ehkamından xilas etmək üçün "Arme" ölkə adının "Armeniya" formasında 

yazılışınadək ayrı-ayrı tarixi mənbələrdə qeydə alınmış şəklinə tarix və tarixilik kontekstində izahlar verib... 

Əjdər Tağıoğlu "Qafqaz Albaniyası" modelinin XIX əsrin əvvəllərində "Türksüz Qafqaz" siyasətilə 

əlaqədar Rus imperiyasının işğalçı ideoloji makinası tərəfindən yaradıldığını söyləyir. Müəllifə görə "Qafqaz 

Albaniyası"nı Kürün sol sahili ilə Alban dənizinin arasında dar, kiçik bir ərazidə yerləşdirməkdə müstəmləkəçi 

imperiyanın başlıca məqsədi özünün etibarlı Şərq dayaqlarını yaratmaq üçün vaxtı ilə babaları Ön Asiyanın Qərb 

ərazilərinə günəmuzd iş üçün səpələnmiş "xristian qardaşlarına" Qafqazda qədim "erməni evi" və "gürcü evi" 

tikməkdir. Azərbaycan türklərinin qədim tarixinə qarşı çevrilmiş bu qətl və qarətdən keçəcək qanlı siyasətə tarixi 

don geyindirmək üçün Sovet dövründə "dostluq və qardaşlıq" pərdəsi altında xristian-bolşevik metodologiyası 

əsasında planlı şəkildə yazdırılan tarix kitablarında Qafqaz Oğuz Albaniyasının qədim, siyasi-inzibati coğrafi 

ərazisinin Qərb sərhədləri birmənalı olaraq dəyişdirildi. Bundan sonra Oğuz Albaniyasının Qərb ərazilərində 

Cənubdan Dərəşam Oğuz nekropolundan Şimala Qara Dənizə tökülən Rion çayının sahillərinə qədər yerləşmiş 

qədim insan məskənlərində aparılmış arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar edilmiş maddi-mədəniyyət dədə malı kimi 

gəlmə ermənilərin və gürcülərin adına yazıldı. Müəllif yazır ki, özlərinə tarixi "Vətən" təşkil etmək məqsədilə 

dünya erməni irtica qüvvələrinin Kiçik Asiya və Ön Qafqaz türklərinə qarşı torpaq iddialarının qətl və qarətdən 

keçən tarixi ötən yüzilliklərdən başlayır... 
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Professor Əjdər Tağıoğlu yazır ki, məsələ bu qədər aydın olduğu halda Güney Anadolu və Qafqaz Oğuz 

Albaniyası ərazisini başdan-başa işğal etmək üçün XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq, dünyanın qüvvətli xristian 

dövlətlərinin (xüsusən fransız, ingilis və rusların) əli ilə Damokl qılıncı kimi Türk oğlunun boynunun ardına 

qoymuş "Böyük Hayastan"ın, başqa iddiada Böyük Armeniyanın "kilsə geneologiyası" bu günə qədər Azərbaycan 

tarixçiləri tərəfindən elmi şərhini tapmayıb. Əgər "Azərbaycan tarixi" adına kitablar yazmış "bizim" bəzi 

tarixçilərimiz Kremlin siyasi köləsinə çevrilməsəydilər və M. Xorenskiyə istinad edilmiş üç kitabdan ibarət olan 

"Armeniya tarixi"nin təkcə "Böyük Armeniya"nın geneologiyası" adlanan birinci kitabını vətəndaşlıq 

mövqeyindən tarix və tarixçilik kontekstində araşdırmış olsaydılar, bu gün qüvvətli xristian dövlətlərinin müstəqil 

Azərbaycanın başı üzərində fəlakət kabusu kimi saxladıqları "Böyük Armeniya"nın ideoloji terrorizm bünövrəsi 

vaxtında məhv edilmiş olardı. Bu ölüm və fəlakət makinasını qədim Türk torpaqlarında mənsub olduqları kiçik 

icmaya "vətən" "təşkil etmək" üçün üç yüz ildən bəri türklərə qarşı hayları tarixdə misli görünməmiş amansızlıq 

və qəddarlığa çağıran Venesiya qadın monastrı keşiş Mxitar Sevastiyski tərəfindən 1717-ci ildə Venesiya 

yaxınlığında Müqəddəs Lazar adasında inşa edilib. 

Bütün bunlar isə görüləcək işlər üçün bir fakt ola bilər. 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-16 fevral.-№25.-S.5. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

28 
 

Ölkəmizin dünyada layiqli təmsilçiləri 

 

Aparılan son hesablamalar göstərir ki, bu gün planetdə yaşayan yəhudilərin sayı 13 milyon nəfər təşkil edir. 

Onlardan yalnız 41 faizi müasir İsrail dövlətinin ərazisində məskunlaşıb. Yerdə qalan yəhudilər İsraildən kənarda 

yaşamalarına baxmayaraq, dövlət quruculuğu prosesinə indiyə qədər İsrailin daimi əhalisindən daha böyük töhfə 

veriblər. Elə indinin özündə də belə bir deyim var ki, boş səhra üzərində qurulmuş İsrail mövcudluğuna görə həm 

də müxtəlif xarici ölkələrdə, o cümlədən ABŞ-da yaşayan diaspor qüvvələrinə borcludur. 

Diasporla bağlı daha bir maraqlı misal Çin nümunəsində özünü göstərir. Araşdırmalardan belə bəlli olur ki, 

Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrində Çin diasporunun təmsilçiləri ümumi əhalinin 2 faizini təşkil edir. Amma həmin 

Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrinin təkcə Çinin özü ilə ticarət həcminin 90 faizi məhz bu 2 faizin əlindədir. Elə bu da 

Çin diasporunun Cənubi-Şərqi Asiya ölkələrinin sosial-iqtisadi siyasətinə, diplomatik fəaliyyətinə əhəmiyyətli 

dərəcədə təsir göstərmələrinə imkan verir. Bu qəbildən olan digər nümunələr diasporun hazırda hansı böyük təsir 

gücünə malik olduğunu daha aydın təsəvvür etməyə imkan verir. 

 

Uğurun təminatı 

 

Ölkələrin başqa dövlətlərdə qeyri-rəsmi elçilər də adlandırılan diasporla sıx işbirliyi olmadan, yüksək 

səviyyəli dialoq qurmadan uğura, qarşıya qoyulmuş məqsədə çatmaq indi olduqca çətindir. Diasporla tarixi Vətən 

arasında davamlı, daimi dialoq və bu dialoqun müasir dünya reallığı çərçivəsində qurulması uğurun təminatıdır. 

Xüsusən də ərazi və əhali baxımından kiçik hesab edilən dövlətlər üçün diasporla effektiv əlaqələrin yaradılması 

çox önəmlidir. Belə qəbildən olan dövlətlər üçün öz iradəsini dünya ictimaiyyətinə milli maraqlarına uyğun 

formada qəbul etdirməkdə və səmərəli əməkdaşlıq qurulmasında diasporun müstəsna rolu var. Qeyd edilən 

reallıqla Azərbaycan da hesablaşır, bunu mütləq mənada nəzərə alır. Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün Azərbaycanı 

artıq dünyanın dörd bir yanında layiqincə təmsil edən diaspor qüvvələri formalaşıb, onlarla qurulan iş, əlaqələr 

ölkəmizin beynəlxalq müstəvidə yeri ilə bağlı tam yeni bir vəziyyətə gətirib çıxarıb. 

Bu gün bütün diaspor qüvvələrimiz arasında o fikir hakimdir ki, müasir Azərbaycan bütün azərbaycanlıların 

Vətənidir. Bu tezis indi də həmvətənlərimizin birləşməsinin və qarşılıqlı fəaliyyətinin əsasını təşkil edir. Bir 

məqamı da qeyd edək ki, hazırda dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlının yaşadığı nəzərə alınarsa, onların 

bu tezis əsasında birləşməsi çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu, eyni zamanda möhkəm zəminlərə söykənən milli 

birliyin əsas sütunu hesab edilir. Dünya azərbaycanlıları arasında formalaşan bu birliyin müəllifi isə ulu öndər 

Heydər Əliyevdir. Ümummilli liderin azərbaycançılıq fəlsəfəsi, bununla bağlı formalaşdırdığı ideologiya təkcə 

ölkəmizdə yox, bütün dünyada soydaşlarımızın bir araya gəlməsində müstəsna rol oynayıb. Dünya 

azərbaycanlılarının xalqımızın milli mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına mənsubluq, vətənə bağlılıq, 

azərbaycançılıq duyğularına əsaslanan həmrəylik ideyası məhz Ulu öndərin sayəsində ictimai təşəbbüslərdən 

əməli işə keçib. Bunun nəticəsidir ki, dünya azərbaycanlılarının birlik və mütəşəkkilliyi zaman keçdikcə daha da 

güclənir, onların tarixi vətənlə əlaqələri möhkəmlənir. Nəticə etibarı ilə azərbaycanlıların vahid və monolit qüvvə 
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kimi təşkilatlanması prosesi özü keyfiyyətcə yeni mərhələyə qədəm qoyaraq ölkəmizin xarici siyasətində prioritet 

istiqamətlərdən birinə çevrilir. Artıq bu istiqamətdə böyük nailiyyətlərin əldə olunması da danılmaz reallıqdır. 

Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc da diaspor quruculuğu sahəsində əldə olunan nailiyyətləri yüksək 

qiymətləndirir. Onun sözlərinə görə, diaspor quruculuğu üçün uzun müddət iş aparılıb: «Bunların nəticəsidir ki, 

Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən güclü diaspor təşkilatları var. Bu diaspor təşkilatları 

Azərbaycan və digər dövlətlər arasında dostluq və əməkdaşlıq münasibətlərinin genişlənməsinə kömək edir. 

Azərbaycan həqiqətlərini, o cümlədən Dağlıq Qarabağ konflikti ilə bağlı reallıqları, cəmiyyətdə gedən bütün 

prosesləri dünyaya çatdırmaqda onlar vacib rol oynayır. Vahid məqsədlər uğurunda mübarizə aparan xaricdəki 

təmsilçilərimizin bu fəaliyyəti Azərbaycan üçün müstəsna əhəmiyyətə malikdir». Həqiqətən də görülən işlərin 

nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanla bağlı həqiqətlərdən dünya ictimaiyyəti müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

diasporumuz vasitəsilə də zəruri bilgilər əldə edə bilir. 

 

Diasporun üzərindəki böyük məsuliyyət 

 

Yaranmış vəziyyətdə diasporun üzərinə də kifayət qədər böyük məsuliyyət və vəzifənin düşməsi diqqətdən 

yayınmamalıdır. Ən azından o fonda ki, dünyanın hər hansı digər ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər 

bir həmvətənimiz milli problemlərin həllində, müstəqil Azərbaycanın inkişafı prosesində hər zaman yaxından 

iştirak etməlidir. Bura ilk növbədə dünyada Azərbaycanın nüfuzunu daha da artırmaq, Azərbaycan iqtisadiyyatına 

maksimum xarici sərmayə yatırmaq, Qarabağ problemini bundan sonra da erməni miflərindən azad etmək, 

ölkəmizin uğurlu inkişafı ilə bağlı bir çox digər məsələləri həll etmək üçün lazımdır. Yeri gəlmişkən qeyd edək 

ki, hazırda Azərbaycan diasporunun xüsusi diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri də Dağlıq Qarabağ münaqi-

şəsi ilə bağlıdır. 

Ümumiyyətlə, ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafının hazırkı mərhələsində Azərbaycan diasporunun 

qarşısında duran vəzifələri düzgün müəyyənləşdirməklə xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatları milli məqsədlər 

naminə səfərbər etmək, bədnam erməni lobbisinə qarşı effektiv əks-hücumun təşkilinə nail olmaq bu gün üçün 

aktual məsələlər olaraq qalır. Artıq qətiyyətlə söyləmək olar ki, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılmasında mühüm rol oynayan faktorlardan biri kimi də soydaşlarımız tərəfindən müxtəlif xarici ölkələrdə 

yaradılan diaspor təşkilatlan önəmli rol oynayır. Amma bu istiqamətdə fəaliyyətin daha da genişləndirilməsi 

olduqca zəruridir. Çünki bu gün Azərbaycanın qarşısında həllinə görə ən mürəkkəb problem olan Qarabağ 

münaqişəsi durmasaydı, ölkəmizdə tərəqqi indiki ilə müqayisədə xeyli yüksək, nailiyyətlər daha əhəmiyyətli 

olardı. Bu mənada Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini erməni diasporu tərəfindən 

aparılan antiazərbaycan təbliğat, Dağlıq Qarabağ probleminin həllini tapmaması, ərazilərimizin 20 faizinin 

Ermənistan tərəfindən işğal olunması müəyyən edir. Bundan sonra da xarici ölkələrdəki həmvətənlərimizin əsas 

fəaliyyəti məhz erməni işğalçıların Azərbaycan torpağında törətdikləri cinayətlərin ətraflı açıqlanması vəzifəsi 

ətrafında cəmləşməlidir. Eyni zamanda ermənilərin ərazi iddialarının təkcə Azərbaycana yox, başqa dövlətlərə 

qarşı da yönəlməsi ön planda olmalıdır. 
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Çatışmazlıqlar da az deyil 

 

Son araşdırmalar xaricdə Azərbaycanı 500-ə yaxın diaspor təşkilatının təmsil etdiyini göstərir. Bu rəqəm 

aydın nümayiş etdirir ki, hazırda azərbaycanlıların yaşadıqları hər bir ölkədə bir neçə diaspor təşkilatımız 

mövcuddur. Amma o da etiraf edilməlidir ki, bəzi hallarda həmin diaspor təşkilatları koordinasiya olunmuş 

şəkildə fəaliyyət göstərmək, həmrəylik nümayiş etdirmək əvəzinə bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Bu da ümumi işin 

nəticəsinə mənfi təsir edir. 

Diasporumuzun fəaliyyətində digər çatışmazlıq başqa ölkələrdən olanlarla daha genişmiqyaslı əməkdaşlıq 

qurulmamasıdır. Düzdür, Türkiyə və başqa ölkələrin diasporu ilə sıx əlaqələr var. Amma indilikdə onların sayı 

azlıq təşkil edir və bu mənada digər Azərbaycana yaxın ölkələrin diaspor qurumları ilə münasibətlərin 

genişləndirilməsi çox önəmlidir. Bu gün də respublikamızın qazandığı uğurların beynəlxalq səviyyədə geniş 

təbliği xarici siyasət idarəsinin, səfirliklərimizin, diaspor və lobbi təşkilatlarımızın qarşısında duran başlıca 

vəzifələrdən biridir. Bu, təkcə təbliğati-siyasi məzmun kəsb edən məsələ olmayıb, həm də aparıcı dövlətlərin, 

beynəlxalq maliyyə qurumlarının, nüfuzlu şirkətlərin Azərbaycana marağının artırılması baxımından vacib 

əhəmiyyət kəsb edir. 

Qeyd edilənlərə rəğmən, o da etiraf olunmalıdır ki, bu gün Azərbaycan diasporu böyük iqtisadi, mədəni, 

intellektual qüvvəyə malikdir, ölkələrin ictimai-siyasi həyatına onların təsiri getdikcə daha artıq hiss olunur. 

Postsovet məkanında, Avropada, Asiyada, Amerikada çoxsaylı azərbaycanlı icmaları və cəmiyyətləri əvvəlki 

dövrlərlə müqayisədə xeyli səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Daha bir vacib nüans ondan ibarətdir ki, Azərbaycan 

diasporu fəaliyyətini artıq müasir tələblər əsasında qurur, işində qabaqcıl texnologiyadan geniş istifadə edir. Tarixi 

vətənlə bağlılıq şəraitində münasibətlərin inkişaf etdirilməsi isə diaspor qüvvələrimizə əlavə güc və stimul verir. 

Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Nikolayev vilayət təşkilatının sədri Yunus Əliyev bu xüsusda 

qeyd edir ki, dövlətimizin diaspor siyasəti xaricdəki həmvətənlərimizin daha mütəşəkkil formada təşkilatlanması 

prosesinə öz təsirini göstərib: «indi soydaşlarımız yaşadıqları ölkələrin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni 

həyatında daha fəal rol oynayır, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, təcavüzkar erməni dairələrinin 

ideoloji təxribatlarının qarşısının alınmasında da qətiyyət nümayiş etdirirlər». Yunus Əliyev bildirir ki, bu gün 

Azərbaycan həmişəkindən daha güclüdür: «Bu gücün təməlində təkcə iqtisadi və hərbi qüdrətimiz deyil, həm də 

sıx birliyimiz dayanır. Ona görə də harada yaşadığımızdan asılı olmayaraq, milli birlik və həmrəylik ideyaları 

soydaşlarımızı birləşdirən əsas dəyərlərdir». 

Daha bir məqam ondan ibarətdir ki, yaxşı təşkilatlanmış, əlaqəli şəkildə fəaliyyət  göstərən mövcud 

olduğu ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edən, hökumətdə və seçkili orqanlarda təmsil olunmağa 

başlayan, rəsmi strukturlarla əlaqələr yaratmış Azərbaycan diasporu hazırda müxtəlif ölkələrdə əsas güc 

mərkəzlərindən birinə çevrilməyi də bacarıb. Onlar fəaliyyətlərində ümumbəşəri dəyərlərə yiyələnməklə yanaşı, 

milli varlığımızı qoruyub saxlamaq, mədəniyyətimizi, dilimizi və adət-ənənələrimizi gələcək nəsillərə ötürmək, 

azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşərək, güclü diaspor hərəkatının formalaşdırılmasını uğurla həyata 
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keçirirlər. Beləliklə də, fəaliyyətlərində hər zaman dəstək gördükləri Azərbaycan dövlətinin, dövlətçiliyinin 

keşiyində də layiqincə dayanırlar. Bu da nəticə etibarı ilə dünya miqyasında Azərbaycanın nüfuzunu daha da 

artırır, onu daha güclü dövlətə çevirir. 

 

Mövqe.-2018.-20 fevral-№ 33.-S.6. 
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Azərbaycan diasporu və iş adamları: 

Real vəziyyət və müsbət tendensiya 

 

Əli Zülfüqaroğlu 

 

Bu gün diaspor Azərbaycan üçün strateji sahələrdən biri hesab olunur. Təkcə Azərbaycan deyil, dünyanın 

bir çox ölkəsində bu sahəyə ciddi diqqət ayrılır ki, bu da təsadüfi deyil. Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi mövqe 

və sahib olduğu resurslar ölkəmizə olan geosiyasi maraqları artırır. Azərbaycanla əməkdaşlıqda maraqlı olan 

ölkələrlə yanaşı, eyni zamanda müxtəlif təzyiq vasitələrindən istifadə edən dövlətlərin sayı da az deyil. Buna görə 

də Azərbaycan tarix boyu təzyqlərə məruz qalıb və bunun nəticəsində xalq olaraq böyük problemlər yaşamışıq. 

Buna itirilmiş ərazilərimizi, eyni zamanda Qarabağ problemini misal göstərə bilərik. 

Bütün bu faktorlar dövlətin xarici siyasətinin güclü olmasını şərtləndirir. Amma o da bir həqiqətdir ki, hər 

hansı bir ölkənin xarici siyasətinin güclü olması təkcə dövlətdən asılı olan məsələ deyil. Burada eyni zamanda, 

diaspor və lobbi çalışmalarının xüsusi əhəmiyyəti var. Bunu sübut edən konkret fakt kimi yəhudi lobbisini misal 

göstərə bilərik. 

Strateji hədəflərə çatmaq üçün Azərbaycan diasporu daha da güclənməli və geniş təsir imkanlarına sahib 

olmalıdır. Daha mütəşəkkil olmaq, güclənmək üçün təbii ki, maliyyə mütləq və əsas şərtlərdən biridir. Bu 

baxımdan da Azərbaycanlı iş adamlarının üzərinə xüsusi məsuliyyət düşür. 

Bütün dövrlərdə iş adamları dövlətçiliyin möhkəmlənməsi və inkişafı üçün əsas rol oynayıblar. Müsir 

dövrdə isə iş adamlarının fəaliyyəti iqtisadiyyatın güclənməsi, eyni zamanda dövlətin sütunlarının daha da 

möhkəmlənməsi üçün əsas faktora çevrilib. Təbii ki, burada iş adamlarının milli olması çox ciddi əhəmiyyət 

daşıyır.  

Hamımıza bəllidir ki, ümumilikdə müxtəlif səbəblərdən azərbaycanlı iş adamları diaspor sahəsinə yatırım 

etmirdilər. Bunun səbəblərindən biri etimad mühitidir. Digər bir səbəb isə milli təfəkkürlə bağlıdır. Təbii ki, 

diaspor məsələlərinə xərclənən pul gəlir gətirmir və buna görə də bu məsələ bir çoxlarına maraqsız gələ bilər. 

Amma onu da unutmamalıyıq ki, milli məsələlərə yatırılan vəsit dövlətçiliyə və gələcəyimizə yatırım deməkdir. 

Bu o demək deyil ki, diaspor işinə dəstək vermək istəyən iş adamlarımız yoxdur. Təbii ki, müxtəlif dövrlər 

ərzində müəyyən səbəblərdən zədələnən etimad mühitini bərpa etmək çətindir. Mümkünsüz də deyil. Son 

zamanlar milli məsələlər, dövlətçilik maraqları, o cümlədən diaspor işinə pul xərcləyən iş adamlarının fəaliyyəti 

ilə bağlı müşahidələr müsbət tendensiyadan xəbər verir. 

 

Müsbət tendensiya 

 

Bu məsələ ilə bağlı irəliləyiş müşahidə edilir. Azərbaycan diasporuna iş adamlarının dəstəyi ilə bağlı 

müsbət tendensiya çox ciddi addımdır. Hazırki dönəmdə bu tendensiya Azərbaycan üçün çox ciddi əhəmiyyət 
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daşıyır. Çünki dövlət bütün yükü öz üzərinə götürə bilməz və götürməməlidir də. Buna görə də iş adamlarının bu 

istiqamətdə maliyyə xərcləməsi xüsusi önəm daşıyır. 

Diaspor üzrə araşdırmaçı-jurnalist Elnur Eltürk bildirdi ki, zaman-zaman iş adamlarımız diaspor 

fəaliyyətinə dəstək veriblər. Onun sözlərinə görə, müəyyən zamanlarda iş adamlarımızın diaspor işinə dəstək 

verməməsinin əsas səbəblərindən biri də, öz maraqları üçün fəaliyyət göstərən təşkilat sədrlərinin onların 

inamlarından sui-istifadə etmələri olub: “İş adamlarımızın xeyirxah missiyaya qoşulması, xaricdə fəaliyyət 

göstərən təşkilatlarımıza böyük dəstək deməkdir. Düzdür, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı iş 

adamları o qədər çox deyillər. Amma müəyyən addımlar atılır və vəziyyəti yaxşı istiqamətə dəyişmək olar. Biz 

belə insanlarımızı qorumalı və onların həvəsdən düşməsinə imkan verməməliyik ki, diaspor sahəsində iş 

adamlarımızı ağırlığı hiss olunsun. İş adamlarımızın dəstəyi ilə uğurlu layihələrə reallaşdırmaq olar. Məsələn, 

xaricdə fəaliyyət göstərən erməni diasporunda erməni iş adamları fəal iştirak edirlər. Onlar Ermənistanın yalançı 

və qondarma həqiqətləri uğrunda milyonlarla pul xərcləyirlər, erməni yalanlarının təbliğinə böyük dəstək verirlər. 

Bir sıra əcnəbi siyasilərin maliyyələşməsində aktivlik göstərirlər”. 

Elnur Eltürk əlavə etdi ki, belə olan halda azərbaycanlı iş adamlarının diaspor prosesində fəallaşması, nəticə 

etibarilə güclü diasporun yaranmasını sürətləndirə bilər: “Bu gün Azərbaycan diasporunda daha çox maddi güc 

və intellekt birliyinə böyük ehtiyac duyulur. Bunun üçün yetərincə imkan və potensial var. Son zamanlar bu 

istiqamətdə müsbət tendensiyanın yarandığını müşahidə edirik. Bu önəmli məsələdir və ümid edirəm ki, gələcəkdə 

daha çox iş adamı milli məsələlərdə, diaspor sahəsində dəstəklərini əsirgəməyəcəklər”.  

 

Strateji plan və effektiv nəticə 

 

Polşada fəaliyyət göstərən Polşa Azərbaycan Gənclər Şurasının sədri Nail Əhməd diqqətə çatdırdı ki, dünya 

təcrübəsində həmişə iş adamları diasporun vahid güc olması, öz sözünü deməsi üçün onlara dəstək veriblər: 

“Düşünürəm ki eyni mexanizmi biz də qurmalıyıq, konkret olaraq fondlar yaradılmalıdır, iş adamları ianələr 

ayırmalıdır. Ayrılan vəsait isə birmənalı şəkildə diasporumuzun həmin ölkədə güc mərkəzinə çevrilməsinə 

xərclənməlidir. Bəlkə də bu atılan addımların ən önəmlisi olar. Elə bir zamanda yaşayırıq ki maliyyəsiz diaspor 

təşkilatını ayaqda saxlamaq çox çətindir. Düşünürəm ki bu cür addımların müşahidə edilməsi və getdikcə 

artırılması ən yaxın zamanda öz effektini göstərəcək. İş adamlarının dəstəyi çoxalarsa diaspor təşkilatlarımız 

lazımi anda istədikləri hədəfə vurmaq gücündə olacaqlar, həmçinin ayaqda qalmaq haqqında yox, prioritet 

istiqamətlərdə hücuma keçməyi düşünəcəklər”. 

“Diaspor” Jurnalistlər Birliyinin sədri Fuad Hüseynzadə diqqətə çatdırdı ki, bir vaxtlar azərbaycanlı iş 

adamları diaspor üçün kifayət qədər maliyyə xarcləyirdilər: “Dövlət müstəqilliyimizin ilk illərəndə bu daha çox 

müşahidə olunurdu. Bu kimi addımların atılması diasporun inkişafına öz müsbət təsirini göstərirdi. Lakin 

sonradan dünyada baş verən iqtisadi böhranlar görünür, azərbaycanlı iş adamlarına da təsir etdi. Hazırda iş 

adamlarının diaspor işinə yatırım etmələri hələ ki, istənilən səviyyədə deyil. Çoz az sayda, bəzən bir-iki görüntülər 

olur. Bilirsiz, xaricdəki bir çox iş adamlarımız, eyni zamanda diaspor təşkilatı sədridirlər. Yaxşı olardı ki, iş 
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adamları bu sədrlik postunu liderlik qabiliyyəti olan aktiv diaspor üzvlərinə versinlər. Onların da bu işi xüsusi 

strateji planlamaya uyğun aparması lazımdır. İş adamlarının da belə planların reallaşdırılmasına dəstək göstərməsi 

effektiv nəticə verə bilər”. 

 

Etmad mühiti əsas faktordur 

 

Rusiyada fəaliyyət göstərən diapsor fəalı Şamil Tağıyev dedi ki, azərbaycanlı iş adamlarının xaricdə 

yaşayan həmyerlilərimizin siyasi, ictimai və iqdisadi həyatında rolu çox mühümdü: “Çünki hər bir addımın uğurlu 

nəticə ilə reallaşması üçün böyük maiddi və mənəvi dəstəyə eytiyac var. Mənim nəzərimcə bu cür dəstəyi bir 

vaxtlar etdiyi kimi bizim rusiyada yaşayan iş adamları edə bilərlər, sadəcə bizlərə düşən ilk vəzifə həmin 

işadamlarının yenidən etibarını qazanmaqdır. Əgər iş adamları diaspor fəallarına etibar edib dəstəkləyərləsə, bir 

çox ictimai və siyasi lahiyələr həyata keçirmək olar, nəticədə isə bu lahiyələrdən xaricdə yaşayan azərbaycanlilar 

müsbət şəkildə istifadə edə bilərlər. Həm də lobbiçilik fəaliyəti daha da güclü olar”. 

Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Zaur Əliyev bildirdi ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların xarici 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən əcnəbi təşkilatlarla, yerli iş adamları ilə çox sıx əlaqələri var. Onun sözlərinə görə, 

bu əlaqələrdən istifadə edib Azərbaycanın qeyri-neft sektorunun inkişafında prioritet istiqamətlər seçməyimiz 

vacibdir: “Xaricdə yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının Azərbaycanda iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə sərmayə 

qoymasına stimul verən amillər, dövlət səviyyəsində həyata keçirilən ardıcıl tədbirlər nəticəsində formalaşan 

əlverişli investisiya mühitinin yaratdığı əlavə imkanlar, ölkənin ümumi iqtisadi inkişafında xaricdə yaşayan 

azərbaycanlı iş adamlarının rolu ilə bağlı bir sıra məsələlər bu gün çox önəmlidir. Xarici ölkələrdə yaşayan və 

fəaliyyət göstərən azərbaycanlı iş adamlarının ölkəmizin milli maraqlarının qоrunması, Azərbaycan həqiqətlərinin 

təbliği və diaspоr quruculuğu işinə daha fəal şəkildə cəlb оlunması da mütləq nəzərə alınmalıdır”. Onun fikrincə, 

dünyada yaşayan və böyük maliyyə potensialına malik olan azərbaycanlıların birliyi nəticə etibarı ilə diaspor 

quruculuğuna müsbət təsiri göstərəcək: “Yəni, onlar artıq diasporun qarşısında duracaq istənilən vəzifənin 

öhdəsindən gələ biləcəklər. Nəzərə alaq ki, diasporun qarşısında bir çox hallarda maliyyə problemləri dayanır. 

Dünyada yaşayan imkanlı azərabycanlıların təşkilatlanması və birliyinin təsis edilməsi nəticədə maliyyə 

problemlərinin həlli baxımından da əhəmiyyətli olacaq. Maliyyə imkanları geniş olan insanların eyni zamanda 

yaşadıqları ölkələrdə proseslərə təsiri və siyasi güc olmaq imkanları da genişdir. Yetər ki, həmin potensialı 

birləşdirsinlər və vahid məqsədə istiqamətləndirsinlər. Türkiyədə türk iş adamlarının müxtəlif birlikləri fəaliyyət 

göstərir. Belə bir təşkilatı iş adamları özləri formalaşdırmalıdırlar”.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən isə bildirdilər ki, ümumiyyətlə son illərdə həm iş adamları, həm də 

ziyalıların diaspor fəaliyyətinə marağının artdığı müşahidə olunur: “Müxtəlif sahələrdə çalışan nüfuzlu 

soydaşlarımız Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, mədəni irsimiz, tariximiz barədə 

məlumatlandırılması prosesində daha yaxında iştirak etmək istəyirlər. Diaspor təşkilatlarında təmsil olunmaqla 

bağlı müraciətlər olur. Bütün bunlar müsbət tendensiyanın olduğunu deməyə əsas verir”. 

Xalq Cəbhəsi.-2018.-22 fevral.-№35.-S.7.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

35 
 

 “Diaspor fəaliyyətinə kənardan təsirlər olmamalıdır” 

 

Vüqar Abbasov: “Bütün diaspor təşkilatlarımız lobbiçilik etmək gücündə deyil…” 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Hazırda diasporun inkişaf sürətinin artırılması vacib amil hesab olunur. Lakin bunun üçün yeni taktiki 

yollardan istifadə edilməlidir. Niderland Jurnalistlər Birliyinin üzvü, “Connect” təşkilatının sədri Vüqar Abbasov 

bu mövzuda öz fikirlərini bizimlə bölüşüb. 

 

- Xaricdəki azərbaycanlıların birinci nəsli öz hədəflərinə tam çata bilibmi? 

-Hesab edirəm ki, diaspor fəaliyyətinə kənardan təsirlər olmalı deyil. Diasporun inkişafı təbii qaydada 

getməlidir. Xaricdə yaşayanlar həm də hiss etməlidirlər ki, Vətəndə yaşayan soydaşları da onlara qarşı biganə 

deyil, isti münasibətdədir. Bəlkə, bunu çoxları deməz, yaxud da mən yanılıram, ancaq hesab edirəm ki, əgər 

xaricdə yaşayan biri öz ölkəsindən, xalqından inciyərsə, ruhdan düşər və fəaliyyəti də effektiv olmaz. Hətta bir 

çox hallarda heç bir fəaliyyət göstərmək istəməz. Böyük şairimiz Məmməd Arazın sözlərini xatırladım: “Qohum 

da soyuyur, dost da soyuyur, Gedən unudulur, gedən unutmur. Qərib ürəyində bir səs uyuyur, Vətən unudulmur, 

Vətən unutmur”. Bəli, həqiqətən də ölkədən gedən unutmur. Unudulduğunu hiss edəndə isə heç bir fəaliyyətə 

həvəs də qalmaz. Yenə də M. Arazın dili ilə desək, qərib (indiki dildə desək, diaspor üzvü) Vətənini unutmur və 

Vətənin də onu unutmadığını düşünür. Diaspor üzvləri qürbətdə yaşayanlar deməkdir, yəni qəriblər. Qəriblərin 

qəlbinə dəyməzlər (gülümsəyir). Ədəbiyyatdan uzaqlaşaraq sualınıza bir qədər fərqli cavab verim. Diasporun 

inkişafı üçün gərəkənlərdən biri yerli dili, adət-ənənəni bilməkdir. Bizim nəsil bunları bacardığımız qədər öyrənib, 

bizdən sonrakı nəsil isə, bu baxımdan daha irəli getmiş olacaq. İlk olaraq bilməyimiz lazımdır ki, hədəfimiz nədir? 

Hansı hədəfə çatmaqdan söhbət gedir? Bizim təşkilatın hədəflərinə gəlincə, hədəfimizə çatdığımızı iddia edə 

bilmərəm. Bunun üçün çox iş görülməlidir. Şəxsi anlamda da onu demək istəyirəm ki, hədəflərim böyük idi və 

yenə də elədir. Bu hədəflərə çatmaq üçün, təvazökarlıqdan kənar səslənsə də, bir çox imkanlarım, əlaqələrim var 

idi və bu gün də var. Ancaq hələlik maddi imkanlarımız o səviyyədə deyil. Bunu da öz hesabımıza, kimsədən asılı 

olmadan düzəltməyə çalışırıq. Dediklərim başqa cür anlaşılmasın deyə, bir daha qeyd edirəm ki, kimsədən bir 

gözləntim yoxdur. 

-Bəs estafeti verəcək ikinci nəsil formalaşıbmı? Birinci nəsil Vətəndən gedib deyə, Azərbaycanın 

səsini eşidir. İkinci nəsil isə xaricdə böyüyüb. Onların Vətənin səsini eşitməmək təhlükəsi varmı? 

-İkinci nəsil biz istəsək də, istəməsək də formalaşır. Ancaq onlarda estafeti bizdən almaq həvəsi olacaqmı, 

bunu bilmirəm. Bəli, bizim nəsil Azərbaycanda dünyaya göz açdı, orda böyüdü, oranın çörəyini yeyib, suyunu 

içdi. Damağımızdan oranın yeməklərinin dadı hələ də getməyib. Oradakı bir çox, son dövrün tarixi hadisələrinə 

şahidlik etmişik. 20 yanvar 1990-cı il, Xocalı soyqırımı hadisələrini Azərbaycanda hiss etmişik. Biz onları unuda 

bilmərik və əlbəttə ki, bunları yaşadığımız ölkələrdə yerli əhaliyə çatdırmaqdan öncə övladlarımıza çatdırmalıyıq, 
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mən belə düşünürəm. Biz özümüzü Vətənin bir parçası hesab edirik, gələcək nəsillər də bunu belə hiss etsələr, 

narahat olmağına dəyməz. Bir qədər öncə də qeyd etdiyim kimi, gərək vətən də bunu istəsin. Məsələn, xaricdə 

yaşayanları vətəndaşlıqdan çıxardarlarsa, getdikcə onların vətənlə bağları qırılacaq, buna inanın. Təbii ki, mən 

müşahidələrimə əsaslanaraq bunları deyirəm. Örnək olaraq qan qardaşlarımızı, Avropada yaşayan Türkiyə 

türklərini göstərə bilərəm. Artıq neçənci nəsildir ki, öz soyuna, Vətəninə bağlıdırlar və inanıram ki, belə də 

qalacaqlar. Ancaq burda olan digər xalqlar var ki, onlar özlərini ancaq niderlandlı hesab edirlər və ancaq bura 

bağlıdırlar. Bildikləri isə, ən yaxşı halda, soylarının hansı ölkəyə bağlı olduğudur. Biz, bizdən sonrakı nəsilə 

tariximizi, mədəniyyətimizi və ən başlıcası isə dilimizi öyrətməliyik. Bunun üçün internet məktəblər yaradılması 

məqsədəuyğun olar. Bəlkə də var, mənim xəbərim yoxdur. Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən məktəblərimiz də 

var. Ancaq kağız üzərində olan məktəblərin hamısı reallıqda olsa, bu sarıdan da narahatçılığımıza əsas olmazdı 

(gülümsəyir). Ümumilikdə götürəndə isə, inanmıram ki, belə bir təhlükə olsun. Düşünürəm ki, ən azı bizdən 

sonrakı nəsildə belə bir təhlükə olmaz. Təkrar qeyd edirəm ki, bunun olmaması həm bizlərdən, həm də Vətəndə 

bizimlə bağlı verilmiş, veriləcək qərarlardan, göstəriləcək münasibətlərdən asılıdır. 

-Diasporumuzun inkişafından, təşkilatlanmasından danışarkən, adətən, belə bir fikir səsləndirilir ki, 

artıq diaspordan lobbiçiliyə keçmək lazımdır. Sizcə, bu keçidin strateji planlaması olmalıdırmı? 

-Məncə, bunlar tamamilə ayrı-ayrı mənalar daşıyır. Bilirsiniz ki, lobbiçilik Amerikada yaranıb. Əgər 

nəzəriyyəyə müraciət etsək, görərik ki, “lobbi” ingilis dilindədir və dilimizdə mənası “dəhliz,” “vestibül” 

deməkdir. Diaspor isə yunan sözüdür və bir xalqın öz ölkəsindən kənarda yaşayanlarına deyilir. Əlbəttə ki, diaspor 

nümayəndələri həm də lobbiçiliklə məşğul ola bilərlər. Ancaq bu o demək deyil ki, biz diaspor fəaliyyətinə son 

qoyub lobbiçiliklə məşğul olmalıyıq. Obrazlı desək, bütün diasporu bir “dəhlizə” sığışdırmaq mümkün deyil. 

Əvvəla, onu qeyd edim ki, heç də bütün diaspor təşkilatlarımız lobbiçilik etmək gücündə deyil və buna ehtiyac 

olduğunu da düşünmürəm. Diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatlar, fəaliyyətdə olduğu ölkədəki 

soydaşlarının da xidmətlərindən istifadə edərək, soy-kökünün bağlı olduğu ölkəni təbliğ edə, tanıtdıra, müxtəlif 

tədbirlər təşkil edərək soydaşları bir yerə yığa, adət-ənənənin qorunmasına çalışa bilər ki, bura Novruz bayramı, 

Həmrəylik günü vəs. aiddir. Diaspor fəaliyyəti geniş anlayışdır; bura, həmçinin doğma dilində məktəblərin təşkili, 

musiqimizin təbliği vəs. daxildir. Lobbiçilik isə tam fərqli fəaliyyətdir. Qısa desək, lobbiçilik dövlət və 

qanunverici orqanların qəbul edəcəyi qərarlara təsir etmək deməkdir. Əsas məqsəd isə hansısa qrupların, dövlətin 

maraqlarına xidmət etməkdir. Doğrudur, bu gün lobbiçilik fəaliyyəti tam normal hesab olunur, ancaq bu fəaliyyət 

heç də həmişə yaxşı qarşılanmır. Sirr deyil ki, lobbiçilik fəaliyyəti bəzən xoşa gəlməyən formalarda da həyata 

keçirilir ki, bunu da müxtəlif cür anlamaq olar. Odur ki, hesab edirəm ki, “lobbiçiliyə keçmək lazımdır” fikrinin 

sahibləri, fikirlərini bir qədər daha aydın izah etsələr daha yaxşı olar.  

-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi adı altında xaricdəki soydaşlarımız öz potensialını nə 

dərəcədə ortaya qoya bilər? 

-Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bu il AXC-nin yaranmasının 100 illiyidir. Sevindirici haldır ki, ölkə 

Prezidenti bu ili “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətiİli” elan edib. Fürsətdən istifadə edərək, düz bir əsr öncə, 

müsəlman dünyasında ilk demokratik respublikanı quranları- Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əlimardan bəy 
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Topçubaşovu, Fətəli xan Xoyskini, Nəsib bəy Yusifbəylini və digərlərini böyük hörmətlə yad edirəm. Mənə elə 

gəlir ki, 100 il öncə AXC qurulmasaydı, bugünkü Azərbaycan da olmazdı. Bu mənada, hesab edirəm ki, hər 

birimiz AXC-nin 100 illiyinin ən yüksək səviyyədə keçirilməsinə öz töhfəmizi verməliyik. Bu, həmçinin bizlərə 

- xaricdə yaşayanlara da aiddir. Ümid edirəm ki, ayrı-ayrı diaspor təşkilatları, diasporumuzun aktiv üzvləri bu 

istiqamətdə əllərindən gələni edəcəklər. Bizim “Connect” təşkilatı bu məqsədlə çoxsaylı broşürlər sifariş edib. 

Əslində, bu broşürləri biz artıq neçənci dəfədir ki, yüksək tirajla çap etdiririk. Burda Azərbaycanla bağlı ümumi 

məlumatlar, tarixindən tutmuş turizm imkanlarına qədər yer alıb. Eləcədə AXC barədə də qısa məlumat verilib. 

Yazıların fonunda isə ölkəmizin müxtəlif yerlərindən şəkillər verilib. Sözügedən broşürləri yaşadığımız ərazidə 

kitabxanalara, ümumiyyətlə, insanların çox getdikləri yerlərdə, idarələrdə paylamaq fikrindəyik. Əlbəttə ki, 

bundan başqa da planlarımız var ki, imkanımız yol verərsə, onları da həyata keçirəcəyik.  

-Siz uzun müddət Vətəndə televiziyada çalışmısınız. Hazırda Niderlandda həm də aktiv diaspor 

jurnalisti olaraq fəaliyyət gösrərirsiniz. Sizcə, KİV, xüsusən də televiziya cəmiyyətin inkişafında hansı rolu 

oynamalıdır? 

-Hesab edirəm ki, televiziyalar, ümumiyyətlə, KİV cəmiyyətin maariflənməsində önəmli rol oynamalıdır. 

Əgər biz belə düşünürüksə, demək ki, televiziyalar, mətbuat bir addım öndə olmalıdır. Mətbuat, televiziya həm 

də cəmiyyətin güzgüsü heab edilir. Hər təbəqənin zövqünü oxşayan verilişlər hazırlamaq mümkündür. Bu 

yaxınlarda “Facebook” səhifəmdə buna bənzər status yazmışdım ki, televiziyalar tamaşaçıların zövqünə görə 

verilişlər hazırlamalı deyil. Əksinə, verilişlər tamaşaçıların zövqünü formalaşdırılmalıdır. Çox dəyər verdiyim 

bəzi dostlarım (televiziya sahəsində çox təcrübəli olduqları fikrindəyəm) bildirdilər ki, verilişlər reytinq cədvəlinə 

görə hazırlanır. Belə anlaşıldı ki, keçirilən rəy sorğusuna görə tamaşaçılar məhz şou səpkili, çal-çağır verilişlərini 

istəyirlər. Reklam verən şirkətlər də məhz bu sorğunun nəticəsinə görə reklamlarını yerləşdirmək istəyirlər. Bu 

sorğunu da hanısa şirkət aparır. Ancaq mənə maraqlı olan odur ki, sorğu kimlərin arasında aparılır və sorğu 

aparılan qrup real tamaşaçıların neçə faizini özündə əks etdirir? Suallar çoxdur və imkan olduqca cavablarını da 

almağa çalışacağıq. Hesab edirəm ki, nə demək istədiyim aydın oldu. Cəmiyyət, insanlarımız televiziyalardan çox 

şeylər öyrənə bilər. 

 

Palitra.-2018.-27 fevral.-№38.-S.12. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

38 
 

Amsterdamda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin növbədənkənar qurultayı keçirilib 

 

Vüqar Seyidov 

 

Fevralın 27-də Amsterdamda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) növbədənkənar qurultayı 

keçirilib. 

 

Qurultayın işində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 

Həsənov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Azərbaycanın Belçika və 

Lüksemburqdakı səfiri Fuad İsgəndərov, Niderlanddakı müvəqqəti işlər vəkili Cəlal Mirzəyev, Avropa 

ölkələrindəki diaspor nümayəndələri, ölkəmizin bir sıra aparıcı media qurumlarının rəhbərləri və digər qonaqlar 

iştirak ediblər. 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov qurultayın açılışında çıxış 

edib. 

Əli Həsənov deyib ki, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin hər bir qurultayı qarşısında duran mühüm 

tapşırıqlarla fövqəladə hadisə hesab olunur. Dövlətimizin inkişafını, diasporumuzun qarşısında duran vəzifələrin 

aktuallığını, müzakirə olunan məsələlərin vacibliyini nəzərə alsaq, bu qurultay tam vaxtında keçirilir. Qurultayın 

indi keçirilməsi Avropa azərbaycanlılarının ötən dövrdəki fəaliyyətinə yekun vurmaq, qarşıda duran vəzifələri 

müəyyən etmək baxımından məqbul sayıla bilər. 

Prezidentin köməkçisi fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı Amsterdamda keçirilən 

anım tədbirindən danışaraq deyib: “Xocalı soyqırımı bir günün məsələsi deyil. Xocalıya gələn yolun - ermənilərin 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımının 200 ildən artıq tarixi var. Ermənilər xarici havadarlarının dəstəyindən istifadə 

edərək azərbaycanlıların əzəli torpaqlarında dövlət qurublar. Ermənilər azərbaycanlıları zaman-zaman öz 

torpaqlarından qovub, qətlə yetirib, soydaşlarımızın yaşadığı yerləri dağıdıblar. Faktiki olaraq ermənilər böyük 

dövlət qurmaq arzularını azərbaycanlıların kütləvi surətdə məhv edilməsi, torpaqlarından didərgin salınması, 

millət olaraq varlığına son qoyulması istiqamətində aparmağa çalışırlar. Əlbəttə, bunlara yardım edənlərin də öz 

məqsədləri var. 

Xocalıda həlak olanlar dinc insanlar idilər. Ermənilər bu soyqırımını azərbaycanlıların gözünü qorxutmaq, 

yaşadıqları torpaqlardan kütləvi şəkildə qovmaq kimi mənfur məqsədlə törədiblər. Bizim diasporun qarşısında 

duran əsas vəzifə bu ağrı-acıları olduğu kimi dünyaya çatdırmaqdır. Ermənilərin xislətini, azərbaycanlılara qarşı 

qanlı soyqırımı həyata keçirmiş vəhşi, cinayətkar Ermənistan rejiminin yürütdüyü siyasəti bütün dünyaya 

çatdırmaq həm dövlətimizin, həm Azərbaycan cəmiyyətinin, həm də diasporumuzun bir nömrəli vəzifəsidir. 

Əlbəttə, bunu həyata keçirmək o qədər də asan deyil. Ermənilər uzun müddətdir antiazərbaycan fəaliyyətini həyata 

keçirərək, bu məqsədlə dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yuvalar qurub, buna dünyanın aparıcı media 

nümayəndələrini cəlb ediblər. Onlar xarici ölkələrin antimüsəlman, antitürk ovqatlı siyasətçilərini də bu işə 

qoşublar. Erməni lobbisinin dəstəyi ilə xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatlarını da bu işə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

39 
 

cəlb ediblər. Onların lobbiçiliyi ilə yaradılan anti-Azərbaycan koalisiyası təəssüf ki, güclüdür. Azərbaycan 

dövləti, elitası, diasporu bu gücün qarşısında mübarizə aparır. Açıq deyim ki, çox çətin vəzifə qarşısındayıq”. 

Ermənilərin Dağlıq Qarabağda həyata keçirdikləri işğal siyasətinin 30 illiyini utanmadan, çəkinmədən son 

vaxtlar “Artsaxı tanıdaq” adı ilə dünyada qeyd etdiklərini diqqətə çatdıran Əli Həsənov deyib: “Ermənilər böyük 

mərkəzlər yaradıblar. Bu mərkəzlərin biri Brüssel, biri London, biri Paris, biri Moskva, biri isə ABŞ-dadır. Hər 

mərkəzə xaricdəki erməni lobbisi, imkanlı ermənilər pul köçürürlər. “Artsaxı tanıdaq” kampaniyasının da məqsədi 

dünyanın müxtəlif ölkələrinin səyyahlarını, siyasətçilərini, keçmiş və indiki dövlət xadimlərini, məşhur 

jurnalistləri, bloqqerləri Ermənistana aparıb oradan Dağlıq Qarabağa keçirməkdir. Dağlıq Qarabağda yaradılan 

mövcud rejim real vəziyyəti dünyaya tanıtmaq istiqamətində fəaliyyət göstərir. Guya orada formalaşmış dövlət 

var, azərbaycanlılar onu dağıtmaq istəyir və sair məsələləri təbliğ edirlər. Belə şəraitdə biz Xocalı soyqırımının 

ildönümünü hər il keçiririk və keçirməliyik. Bu məsələdə diasporumuzun üzərinə mühüm vəzifə düşür. Hər bir 

azərbaycanlı bu gün fədakar olmağa borcludur. Hər bir azərbaycanlı fədakarcasına öz milli vəzifəsini icra 

etməlidir”. 

Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin tamam 

olmasından da ermənilər antiazərbaycan ruhda istifadə etmək istəyirlər. Əli Həsənov deyib: “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti bizim dövlətçiliyimizin bir parçasıdır. Onlar deyirlər ki, azərbaycanlıların cəmi 100 illik dövlətçilik 

tarixi var. Amma ermənilər undurlar ki, onlar İrəvan xanlığının ərazisində dövlət qurublar. İrəvan xanlığı 

Azərbaycan dövlətidir. Amma bizim mərkəzləşmiş dövlətimizin tarixi daha qədimə gedir. XVI əsrdə artıq 

mükəmməl Səfəvilər dövlətinin olması buna sübutdur”. 

Azərbaycan mediasında tez-tez dövlət rəsmilərinin, ziyalıların çıxışlarının verildiyini söyləyən Əli Həsənov 

deyib: “Bizim qarşımızda Azərbaycanın dövlətçiliyinin yaşaması, dövlətçiliyimizin əbədiyaşar olması vəzifəsi 

durur. Qarşımızda Azərbaycanın iqtisadi, sosial, siyasi maraqlarının təmin olunması məqsədi dayanır”. 

“Azərbaycan mətbuatı, diasporu dövlət maraqlarının qorunmasını qarşısında məqsəd kimi qoyur və 

qoymalıdır”, - deyən Prezidentin köməkçisi qeyd edib: “Biz 30 ildir Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı 

işğal siyasətini dünyaya çatdırmaqla yanaşı, Azərbaycanın Cənubi Qafqazda sülh tərəfdarı olmasını da təbliğ 

etməliyik. Diaspor bunu qarşısına vəzifə kimi qoymalıdır. Azərbaycan enerji, nəqliyyat, kommunikasiya 

siyasətini təkcə öz xalqının maraqları, firavan həyatı üçün istifadə etmir. O cümlədən digər bölgə ölkələrinə, 

işğalçılıq siyasətindən əl çəkəcəyi təqdirdə elə Ermənistana da şərait yaratmaq istəyir. Azərbaycan bölgəyə sülh, 

firavanlıq, Ermənistan isə müharibə, işğal, fəlakət gətirir”. 

Azərbaycan diasporunun, həmçinin ölkənin transmilli, geosiyasi maraqlarını təbliğ etməsinin zəruriliyini 

vurğulayan Əli Həsənov deyib: “Bu gün Azərbaycan Avropa İttifaqının reallaşdıra bilmədiyi “Nabucco” 

layihəsini Türkiyə ilə birlikdə həyata keçirir. “Cənub Qaz Dəhlizi” layihəsi faktiki olaraq Avropaya ikinci enerji 

təhlükəsizliyi nəfəsi verəcək. Bu istiqamətdə təbliğat aparılmalıdır. Ermənilər bunlara mane olmaq istəyir, onların 

bu əməllərini yaşadığınız ölkədə təbliğ edin. Ermənilər ayrı-ayrı ölkələrin bəzi media orqanlarında bu layihələrin 

əleyhinə çıxış edirlər. Hansı ki, o ölkələrin Azərbaycanın enerji resurslarına həqiqətən böyük ehtiyacı var”. 
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Prezidentin köməkçisi bildirib ki, təhlükəsizlik Azərbaycanın maraqlarının əsas prioritetini təşkil edir. Bu 

gün Azərbaycan Ordusu bölgənin texniki cəhətdən təmin olunmuş, döyüş qabiliyyəti yüksək olan ordusu hesab 

edilir. Aprel döyüşləri bunu aydın göstərdi. Bu gün bizə mane olmasalar, yaxud da biz ermənilərin Azərbaycan 

torpaqlarını azad etməyəcəyi qənaətinə gəlsək, bir ay ərzində torpaqlarımızı azad etmək gücündəyik. Bunun üçün 

əsas resurs dövlətdir. Dövlətimiz inkişaf edir, möhkəmlənir. Prezident İlham Əliyev 15 il ərzində Azərbaycanı 

inkişaf etdirərək dövlətin mövcud imkanlarını azı 3,5 dəfə artırıb. Büdcə, sosial resurslar, hərbi, iqtisadi, xarici 

siyasət resursları və sair buna aiddir. Bu gün Azərbaycanın demək olar ki, həll edə bilməyəcəyi məsələ yoxdur. 

Bizim həll edilməyən yeganə problemimiz Dağlıq Qarabağ məsələsidir ki, bunun da üzərində iş görürük. 

Azərbaycan bu məsələdə artıq bütün sivil dünyaya haqlı olduğunu çatdırıb. Təəssüf ki, beynəlxalq aləmin ikili 

standartlar səbəbindən hələ ki, son qərar verilməyib. 

Əli Həsənov qeyd edib ki, Azərbaycan dövlətinin rəsmi resursları ilə yanaşı, milli elita, media və diaspor 

da ölkənin xarici siyasətinin, milli maraqlarının təbliğində xüsusi rola və gücə malikdir. 

Müasir dünyada gedən proseslərə toxunan Əli Həsənov bildirib ki, indiki dövrdə biz birlikdə güclü ola 

bilərik. Odur ki, biz xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılara inanırıq, güvənirik. Amma, eyni zamanda, istəyirik 

ki, siz də Azərbaycan dövlətinə inanasınız, güvənəsiniz. Bu il bizi çoxsaylı tədbirlər gözləyir. Düşünürəm ki, 

bütün bu məsələlərdə siz öz enerjinizi, dəyərli vaxtınızı əsirgəməyəcəksiniz. Azərbaycan dövləti də həmişə sizə 

dəstək olmağa hazırdır. İnanıram ki, Azərbaycan dövlətinin xaricdə yaşayan azərbaycanlıları birləşdirmək 

istiqamətində atdığı hər bir addım sizin tərəfinizdən təqdir olunur, dəstəklənir və siz bu addımlara söykənərək öz 

aranızda daha sıx birlik yaradacaqsınız, ana Vətən olan Azərbaycanla birliyinizi möhkəmləndirəcəksiniz və 

Azərbaycanın tərəfdaşları ilə çiyin-çiyinə verərək bizim maraqlarımızın ifadə olunmasında iştirak edəcəksiniz. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov çıxışında soydaşlarımızın yaşadıqları 

ölkələrin ictimai-siyasi və mədəni həyatına daha çox inteqrasiya etmələrinin əhəmiyyətindən danışıb. O bildirib 

ki, Avropada azərbaycanlıların yeni nəsli yetişir. Azərbaycanlılar çalışmalıdırlar ki, yaşadıqları ölkələrdə 

cəmiyyətə daha çox inteqrasiya etsinlər, yeni nəslə daha çox imkanlar yaratsınlar. 

Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki, Azərbaycan dövləti diasporun inkişafına maksimum dərəcədə 

dəstək verir və bu məsələ Prezident İlham Əliyevin daim diqqətindədir. Harada yaşamasından asılı olmayaraq hər 

bir azərbaycanlı öz Vətəni üçün fəaliyyətini gücləndirməlidir. 

AAK-ın son dövrlər bir sıra uğurlu layihələr həyata keçirdiyini vurğulayan Nazim İbrahimov bildirib ki, 

bu qurultay təşkilatın tarixində yeni bir səhifə açmalıdır. “İndi bizim qarışımızda yeni vəzifələr dayanır. 

Azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə siyasi proseslərə təsir imkanına malik bir gücə çevrilməlidir. Azərbaycan 

Prezidenti də dünya azərbaycanlılarının son qurultayındakı nitqində bu məqamı xüsusi olaraq vurğulayıb. Hesab 

edirəm ki, biz bu qurultayda yeni dövr üçün fəaliyyətimizin strategiyasını dəqiq müəyyən edəcəyik”, - deyə o 

bildirib. 

Azərbaycanın Belçika və Lüksemburqdakı səfiri, ölkəmizin Avropa İttifaqı yanında nümayəndəliyinin 

rəhbəri Fuad İsgəndərov qurultayda çıxış edərək xaricdəki Azərbaycan diplomatlarının diasporun dəstəyinə 

ehtiyacı olduğunu qeyd edib. 
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Səfir deyib ki, diplomatların fəaliyyətində nəticələrin əldə edilməsində diasporun rolu güclü olmalıdır: 

“Mən xüsusilə Avropadakı diasporumuzu bu məsələdə fəal olmağa çağırıram. Avropa Parlamentində erməni 

diplomatları deyil, diaspor nümayəndələri danışıqlar aparırlar. Bu səbəbdən diasporumuz üçün yerli deputatlarla 

əlaqələrin gücləndirilməsi prioritet məsələ olmalıdır. Azərbaycanın Avropadakı real fəaliyyətini 

genişləndirməliyik. Bu gün Avropanın bir neçə ölkəsində Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı abidə var. Bu, təbii ki, 

diasporun uğurudur, amma əlaqələrin genişləndirilməsində daha fəal olmalıyıq. Mən açıq deyə bilərəm ki, 

ermənilərlə mübarizənin diplomatik, hərbi və eyni zamanda, diaspor cəbhəsi var. Diasporun qarşısında ciddi 

vəzifələr durur”. 

Daha sonra AAK-ın prezidenti Sahil Qasımov geniş hesabat məruzəsi ilə çıxış edərək təşkilatın 2017-ci 

ildəki fəaliyyəti barədə qurultay iştirakçılarına məlumat verib. Avropadakı diaspor fəaliyyətinin genişləndirilməsi, 

buradakı soydaşlarımızın ideya-siyasi birliyinin daha da gücləndirilməsi məqsədilə 2017-ci ildə qitədə 4 yeni 

diaspor təşkilatının yaradıldığını qeyd edən AAK prezidenti Konqresin V Qurultayından ötən dövr ərzindəki 

fəaliyyəti, xüsusilə də Avropada yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması, onların ictimai-siyasi fəallığının 

artırılması və yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiyası, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı dünya ictimaiyyətinin 

məlumatlandırılması, diaspor təşkilatları arasında əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və inkişafı istiqamətindəki 

görülmüş işlər barədə məlumat verib. 

Sonra AAK-ın VI qurultayının mandat komissiyası sədrinin məruzəsi dinlənilib. 

Qurultay Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi ilə bağlı 

tədbirlərə, Azərbaycan diasporunun işində medianın roluna həsr edilmiş panellərlə davam edib. 

Qurultay çərçivəsində Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə verdiyi böyük töhfəyə görə bir sıra fəal 

iştirakçıya medallar və fəxri fərmanlar təqdim edilib. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-28 fevral.-№46.-S.6. 
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Amsterdamda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin VI qurultayı başa çatıb 

 

Vüqar Seyidov 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) təşkilatçılığı 

ilə Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində AAK-ın VI (növbədənkənar) qurultayı panel iclaslarla işini 

davam etdirib. Qurultayda Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli 

Həsənov, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov, Azərbaycanın Belçika və 

Lüksemburqdakı səfiri Fuad İsgəndərov, Niderlanddakı müvəqqəti işlər vəkili Cəlal Mirzəyev, Avropa 

ölkələrindəki diaspor nümayəndələri, ölkəmizin bir sıra aparıcı media qurumlarının rəhbərləri və digər 

qonaqlar iştirak ediblər. 

 

Qurultayın ilk panel iclası Azərbaycan Prezidentinin “2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi haqqında Sərəncamına uyğun olaraq Avropa ölkələrində 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar AAK-ın Tədbirlər Planının layihəsinin 

müzakirəsinə həsr edilib. 

Paneldə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri prezidenti, AAK-ın İdarə Heyətinin üzvü Samira 

Patzer-İsmayilova, AAK İcraiyyə Komitəsinin üzvləri - Finlandiya Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Arzu 

Oqtay Muradlı, İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlu, Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin 

sədri Tənzilə Rüstəmxanlı, Serbiyada Azərbaycanlıların Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Zərifə Əlizadə çıxış edərək 

mövzu ilə bağlı təkliflərini səsləndiriblər. 

Panelin moderatoru Samira-Patzer İsmayilova çıxış edərək Azərbaycan Respublikası Prezidentinin “2018-

ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi haqqında Sərəncamı 

barədə tədbir iştirakçılarına geniş məlumat verib. O, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin müasir 

dövrümüzün ən önəmli nailiyyətlərindən biri olduğunu qeyd edərək müstəqil Azərbaycan Respublikasının məhz 

həmin Cümhuriyyətin varisi olduğunu söyləyib. Azərbaycanın bir çox sahələrdə əldə etdiyi nailiyyətlərdən 

danışan S.İsmayilova dövlətimizin tarixinin və zəngin mədəni irsinin Avropa ölkələrində geniş tanıdılmasının 

zəruriliyini diqqətə çatdırıb. 

İstanbul Türkiyə Azərbaycan Dərnəyinin (İSTAD) sədri Səfər Qaraqoyunlu çıxışında rəhbərlik etdiyi 

qurum haqqında geniş məlumat verib. O bildirib ki, İSTAD Türkiyə və Azərbaycanın ortaq problemlərini, “erməni 

soyqırımı” iddialarının əsassız olduğunu, Dağlıq Qarabağ məsələsi və Xocalı soyqırımı ilə bağlı faktları dünya 

ictimaiyyətinin nəzərinə çatdırmağa çalışır. S.Qaraqoyunlu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yüzilliyinin 

Türkiyədə də qeyd edilməsi ilə bağlı geniş proqramın olduğunu diqqətə çatdırıb. 

Azəri-Türk Qadınlar Birliyinin sədri Tənzilə Rüstəmxanlı isə çıxışında müsəlman Şərqində yaradılmış ilk 

demokratik respublikanın qısamüddətli fəaliyyəti dövründə həyata keçirilmiş mühüm tədbirlər barədə danışıb. O 

bildirib ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə qəbul edilmiş mühüm qərarların, həyata keçirilmiş 
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islahatların Şərqdəki digər  dövlətlərə də az təsiri olmayıb. 1990-cı illərdə Azərbaycanın güclərin mübarizə 

meydanına çevrildiyini qeyd edən T.Rüstəmxanlı vurğulayıb ki, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

misilsiz xidmətinin nəticəsində bu gün Azərbaycan dövləti müstəqildir və məhz ulu öndərin məqsədyönlü, 

uzaqgörən siyasəti sayəsində Azərbaycan dünyanın nüfuzlu dövlətləri ilə bir masa arxasında təmsil olunaraq öz 

fikrini və şərtlərini irəli sürməyə qadir ölkəyə çevrilib. 

Serbiyada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Zərifə Əlizadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yüzilliyi ilə əlaqədar Serbiyada keçiriləcək tədbirləri diqqətə çatdıraraq bu ölkədə müasir yazıçıların 

antologiyasının nəşr olunacağını qeyd edib. O, Serbiyada Azərbaycan mədəniyyətinə böyük marağın olduğunu 

qeyd edərək, mayın 10-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yüzilliyi ilə əlaqədar simfonik orkestrin iştirakı ilə 

Belqrad Opera və Balet Teatrında böyük tədbirin keçiriləcəyini bildirib. Serb dilinə tərcümə olunacaq əsərlərin 

Xorvatiya, Bosniya və Herseqovina, Monteneqro oxucuları üçün maraqlı olacağını söyləyən Mərkəzin sədri, eyni 

zamanda, may ayında yüzilliklə bağlı Azərbaycan günlərinin təşkil ediləcəyini də vurğulayıb. 

Finlandiya Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Arzu Oqtay Muradlı çıxışında  fevralın 8-də AAK-ın 

təşkilatçılığı ilə keçirilən forumda Tədbirlər Planı layihəsi ilə bağlı görüləcək işlərə dair müzakirələr aparıldığını 

bildirib. Həmçinin qeyd edib ki, mayın 24-də Finlandiyada Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yüzilliyinə həsr 

edilmiş tədbir təşkil olunacaq. A.Oqtay Baltikyanı ölkələr, Türkiyə, Almaniya, İsveç və digər ölkələrdə də AAK-

ın təşkilatçılığı ilə çoxsaylı tədbirlərin keçiriləcəyini diqqətə çatdırıb. 

Qurultayın ikinci panel iclası “1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının yüzilliyi haqqında” Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Sərəncamına uyğun olaraq Avropa ölkələrində 31 Mart - Azərbaycanlıların 

soyqırımının yüzilliyinin qeyd edilməsi ilə əlaqədar AAK-ın Tədbirlər Planının müzakirəsinə həsr edilib. AAK 

İcraiyyə Komitəsinin üzvü, Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyevanın moderatorluğu ilə keçən 

paneldə AAK-ın vitse-prezidenti, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, Dünya 

Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının üzvü, AAK-ın fəxri prezidenti, Mayns Azərbaycan Cəmiyyətinin 

sədri Başar Kömür, Polşada Azərbaycanlı Gənclər Şurasının sədri Nail Əhmədzadə çıxış edərək təkliflər 

səsləndiriblər. 

Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva çıxışında bildirib ki, erməni millətçiləri tarixin müxtəlif 

mərhələlərində mifik “böyük Ermənistan” ideyasını reallaşdırmaq məqsədilə soydaşlarımıza qarşı etnik 

təmizləmə, deportasiya və soyqırımı aktları həyata keçiriblər. O, 31 Mart soyqırımının yüzilliyi ilə əlaqədar 

Avropanın bütün ölkələrində tədbirlərin təşkil edilməsinin, təbliğat kampaniyalarının aparılmasının zəruriliyini 

diqqətə çatdırıb. 

Başar Kömür isə çıxışında tarixən türklərə qarşı edilən haqsızlıqlardan bəhs edib. “Harada olursanız olun, 

öz milli dəyərlərinizə sahib çıxın. Bu, sizə ancaq başucalığı gətirə bilər”, - deyə o bildirib. Başar Kömür 

Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən şəxsləri 31 Mart soyqırımının beynəlxalq aləmdə tanıdılması məqsədilə iş 

görməyə çağırıb, Quba Memorial Soyqırımı Kompleksinə ziyarətin təşkilinin zəruriliyini vurğulayıb. 

Rövşən Tağıyev çıxışında Azərbaycan diasporunun informasiya müharibəsində daha mütəşəkkil şəkildə 

işləməsinin zəruriliyini bildirib. O, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasında vahid proqram əsasında 
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fəaliyyət göstərməyin zəruriliyini vurğulayıb. R.Tağıyev, həmçinin təmsil etdiyi təşkilat tərəfindən son günlərdə 

Xocalı soyqırımı ilə bağlı həyata keçirilən tədbirləri diqqətə çatdırıb. 

Nail Əhmədzadə gənclər tərəfindən mütəmadi şəkildə ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin Polşa ictimaiyyətinə 

çatdırıldığını və bu istiqamətdə ən yeni üsul və vasitələrin tətbiq edildiyini söyləyib. O, Polşada Azərbaycanlı 

Gənclər Şurasının 31 Mart soyqırımı ilə bağlı həyata keçirəcəyi tədbirləri diqqətə çatdıraraq, tədbir çərçivəsində 

Polşanın 10-a yaxın aparıcı media rəhbərinin Azərbaycana səfərinin planlaşdırıldığını bildirib. 

Qurultayın üçüncü paneli “Azərbaycan diasporu və Azərbaycan mediası: əməkdaşlıq səviyyəsi, problemlər 

və onların həlli yolları”na həsr edilib. Panelin moderatoru “Yeni Müsavat” media qrupunun rəhbəri Rauf Arifoğlu 

çıxışında media və diaspor görüşünün bu şəkildə təşkilini zəruri və təqdirəlayiq addım hesab edib. O qeyd edib 

ki, media nümayəndələri diasporla həmişə birlikdə çalışmağa hazırdır və daim onlardan təkliflər gözləyir. Media 

qrupun rəhbəri, həmçinin diasporun son fəaliyyətindəki yenilikləri də təqdir edib və bunun daha da geniş 

olmasının vacibliyindən danışıb. R.Arifoğlu istər rəhbərlik etdiyi media qrupun, istərsə də digər media 

qurumlarının sosial şəbəkələrdəki fəaliyyətini də xatırladaraq diasporu bundan yararlanmağa dəvət edib. 

“APA Holdinq”in prezidenti Vüsalə Mahirqızı dövlətin mediadan gözləntisinin Azərbaycan Prezidentinin 

ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov tərəfindən dəfələrlə səsləndirildiyini xatırladaraq rəhbərlik 

etdiyi media holdinq barədə qurultay iştirakçılarına məlumat verib.  O, həmçinin bildirib ki, rəhbərlik etdiyi 

holdinq Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə sıx işləyən media qurumlardan biridir. V.Mahirqızı qeyd edib ki, 

milli məsələlərdə diasporun media ilə əməkdaşlığı olmalıdır. O, diaspor liderlərini Azərbaycan həqiqətlərinin 

yayılmasında daha fəal birgə işə dəvət edib. 

“Teleqraf” media qrupunun rəhbəri Aynur Quliyeva isə bildirib ki, rəhbərlik etdiyi media qurum diasporla 

çox sıx əməkdaşlıq edir: “Xaricdə yaşayan soydaşlarımız, yerli mətbuatla, yerli siyasətçilərlə yaxından təmas 

qursalar bu, daha çox faydalı olar. Azərbaycan üçün əlamətdar günlərdə sosial şəbəkələrdə yerli siyasətçiləri, 

tanınmış adamları birgə fəaliyyətə cəlb etmək önəmlidir. Bu məsələdə biz media olaraq birgə əməkdaşlığa hazırıq. 

“Report” agentliyinin baş redaktoru Murad Əliyev diasporun xarici media ilə təmasının, xüsusən də 

Azərbaycan mətbuatı ilə xarici mətbuatın qarşılıqlı əlaqələrinin inkişafının vacibliyini bildirərək deyib: “Cənab 

Prezident İlham Əliyev də dünya azərbaycanlılarının sonuncu qurultayında xarici mətbuat nümayəndələri ilə daha 

yaxından işləməyi tövsiyə etdi. Çox yaxşı olardı ki, biz elə diasporun vasitəsilə onların olduqları ölkələrin 

jurnalistləri ilə ya Bakıda, ya öz ölkələrində görüşlər keçirək, birgə layihələr həyata keçirək”. 

 “Yeniçağ” media qrupunun rəhbəri Aqil Ələsgər isə xarici mediada azərbaycanlıların çalışmasının 

vacibliyindən danışıb: “Biz media olaraq diasporla çox yaxından işləyirik, onların fəaliyyətini işıqlandırırıq. 

Amma bu, Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması üçün kifayət etmir. Yaxşı olardı ki, xarici mətbuatda 

azərbaycanlıların yer almasına, əməkdaş kimi çalışmasına diqqət edək. Bu məsələdə bizim diaspor liderlərimiz, 

xaricdəki iş adamlarımız daha fəal ola bilərlər”. 

“İnterpress” saytının rəhbəri Toğrul Allahverdili də diasporla birgə fəaliyyətdən danışaraq təkliflərini 

səsləndirib. 
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 “Haqqın.az” və “Virtualaz.org” saytlarının rəhbəri Eynulla Fətullayev isə xaricdə yaşayan azərbaycanlıları 

daha çox yaşadıqları ölkələrdə cəmiyyətə inteqrasiya olunmağa, eyni zamanda, o ölkələrin media orqanlarına daha 

çox nüfuz etməyə çağırıb. O qeyd edib ki, diaspor nümayəndələrimiz qəlbində Azərbaycan sevgisini yaşatmaqla 

yanaşı, yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətinin bir parçası olmağa çalışmalıdır. 

Diasporla İş üzrə Dövlət komitəsinin sədri Nazim İbrahimov bildirib ki, son vaxtlar diaspor liderləri 

arasında həqiqi qəhrəmanlardan fərqli olaraq “sosial media qəhrəmanları” da peyda olub. “Heç bir praktik 

fəaliyyətləri yoxdur, ancaq sosial şəbəkədə hər gün nə isə yazıb diqqət çəkir, hətta şikayət də edir lər ki, onlara 

diqqət göstərmirik. Ona görə, mən mediamızdan xahiş edərdim diaspordan yazarkən belə faktlara diqqət etsinlər, 

əvvəlcədən bir məlumat toplasınlar ki, fəaliyyətlərini işıqlandırdıqları diaspor adından danışan kimdir”, - deyə o 

bildirib. Dövlət Komitəsinin sədri, eyni zamanda, media rəhbərlərinin xarici mətbuatla qarşılıqlı əməkdaşlıq 

təklifini də  dəstəkləyib. 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxışında Azərbaycan 

mətbuatı ilə diasporun birgə fəaliyyətinin son dərəcə mühüm olduğunu qeyd edib. Əli Həsənov qeyd edib ki, 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tədbirlərində Azərbaycan mediasının fəaliyyətini əlaqələndirən belə bir 

panelin təşkil olunması təqdirəlayiqdir. Gələcəkdə digər tədbirlərdə də media ilə bağlı oxşar panellərin təşkil 

olunması vacibdir. Vaxtilə Azərbaycan informasiya blokadasında idi. Buna səbəb isə yeni müstəqilləşmiş 

medianın peşəkarlardan ibarət olmaması idi. İndi Azərbaycan mediası peşəkar kollektivlərdən ibarətdir. Bu gün 

bizim mediamız regionun və dünyanın öndə gedən media qurumları ilə yarışa bilir, Azərbaycanın milli 

maraqlarının qorunması və eyni zamanda, informasiya bolluğunun təşkil olunmasında müstəsna xidmət göstərir. 

Qurultayın sonunda Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin Nizamnaməsinə əlavə və dəyişikliklər müzakirə 

olunaraq qəbul edilib. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin rəhbər orqanlarının yeni tərkibi təsdiq edilib, Sahil 

Qasımov səs çoxluğu ilə yenidən Konqresin prezidenti seçilib. 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin 2018-2021-ci illər üçün fəaliyyət proqramı, Avropa Azərbaycanlıları 

Konqresinin VI (növbədənkənar) qurultayının qətnaməsi qəbul edilib. Qurultay iştirakçıları adından Xocalı 

soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara bəyanat ünvanlanıb. Bundan başqa, Metsamor Atom 

Elektrik Stansiyası ilə bağlı beynəlxalq təşkilatlara müraciət və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevə qurultay iştirakçıları adından müraciət ünvanlanıb. 

 

Xalq qəzeti.-2018.-1 mart.-№47.-S.5. 
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Diasporun həmrəylik strategiyası 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Hazırda virtual aləm dünya içində bir dünya olub. Artıq istər fərdi, istərsə də ümumi ictimai fəaliyyətlər də 

yeni dövrün tələblərinə uyğun qurulmalıdır. Bu baxımdan, dünya azərbaycanlılarının üzərinə böyük məsuliyyət 

düşür. Xüsusən, xaricdə yaşayan soydaşlarımız Azərbaycan diasporunun inkişafında və xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların, xüsusilə diaspor nümayəndələrinin Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında çevik addımlar atmalıdırlar. Əlbəttə ki, bu baxımdan internetin gücündən istifadə edilməsi vacib 

amildir. Əsasən də sosial medianın əhəmiyyəti daha böyükdür. Xaricdəki soydaşlarımız sosial mediada kifayət 

qədər aktivdirlər. Lakin bu işdə də həmrəyliyə ehtiyac var. Xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz sosial mediada 

həmrəylik nümayiş etdirərək aktiv olarsa, Azərbaycan həqiqətləri dünyaya daha çox yayılar. 

Biz 27 ildir Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü 31 dekabrda qeyd etməklə real həmrəy olmağa 

çalışırıq. Müasir dövrdə elə bu günün əhəmiyyət və effektivliyini daha da gücləndirmək üçün virtual 

həmrəyliyimizi artırmalıyıq. Virtual həmrəylik dünya azərbaycanlıları üçün çox önəmlidir. Bu, zamanın tələbi və 

hər hansı fəaliyyətin təsir gücünü artırmaq üçün strateji keçiddir. Azərbaycanın xaricdə təbliğat və tanıtımını 

aparmaq üçün əsas taktiki yolların internet üzərindən görülməsinə ehtiyac var. Bunun üçün də heç də xaricdə 

yaşayıb diaspor olmağa ehtiyac yoxdur. Virtual məkana daxil olub təbliğat aparanların hamısı elə “virtual diaspor’ 

dur. 

Diasporun strategiyası bəllidir - bu, təbliğatdır. Bu strategiyanı həyata keçirmək üçün taktiki yollar zamana 

görə dəyişməlidir. Bu gün bu taktikada internet üzərindən olan layihələrə üstünlük verilməlidir. Bu, həm də bizim 

informasiya müharibəsində gücümüzü artırmış olar. Nəzər almaq lazımdır ki, informasiya savaşında Azərbaycana 

qarşı qara kampaniyaların, erməni təxribatlarının, yalan məlumatların qarşısının alınmasında və ifşa olunmasında 

xarici medianın gücündən yararlanmaq vacib amildir. Lakin son zamanlar erməni lobbisi tərəfindən dünya KİV-

lərin də yalan məlumatların yayılması bir daha göstərdi ki, bizim xarici ölkələrdə media dayaqlarımız çox zəifdir. 

Xaricdə Qarabağ həqiqətlərini yaymaq, gündəmi bizim xeyrimizə dəyişmək üçün təbliğat aparan azərbaycanlı və 

əcnəbi jurnalistlərin azlığı belə məqamlarda daha çox özünü büruzə verir. 

Müasir dövrümüzdə informasiya özü də bir mübarizə növünə keçib. Beynəlxalq aləmdə KİV vasitəsilə 

mübarizə aparmaq və media dayaqlarımızı gücləndirmək üçün xarici ölkə mediası ilə əlaqələr qurmaq, 

sıxlaşdırmaq lazımdır. Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının açılış mərasimində Prezident İlham Əliyev 

bildirib ki, xarici mediaya çıxışımız yaxşı vəziyyətdə deyil. Dövlət başçısı deyib ki, xaricdə böyük azərbaycanlı 

jurnalist təbəqəsinin yetişməsi vacibdir: “Həmin jurnalistlər istər-istəməz Azərbaycan həqiqətlərini çatdıracaqlar. 

21-ci əsrdə informasiya mübarizəsi mühümdür. Hansı ölkəyə qarşı çirkin kampaniya aparılırsa, ictimai fikir də 

ona qarşı yönəlir. Bu istiqamət prioritet istiqamətdir, zəif yerimizdir və qurultayda müzakirə olunmalıdır. 

Azərbaycan dövləti buna dəstək verə bilərsə, biz hazırıq”. Fikrimizcə, cənab Prezidentin bu çağırışlarının 

reallaşdırılması üçün xarici dövlətlərdə və xarici ölkələrin domenləri altında media portalları və televiziya 
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kanalları yaradılmalı və yaxud sayt alınmalıdır. Bunların rəhbərləri və işçiləri qeyri-azərbaycanlılar olmalıdırlar. 

Məsələn, ermənilərin Ukraynada, Rusiyada, ABŞ-da, Fransada və digər ölkələrdə, hətta Türkiyədə bu cür media 

resursları mövcuddur. Bu resurslar yalnız xəbərlər üzərində qurulmamalı, həmçinin intellektual, şou, musiqi 

istiqamətli olmalı və geniş auditoriyanı əhatə etməlidir. Azərbaycana lazım olan məqamlarda bu KİV-lərdən 

istifadə olunmalıdır. Bununla yanaşı, diaspor üzvləri hər hansı məsələ ilə bağlı etiraz etmək və həqiqətlərimizi 

çatdırmaq üçün yaşadığı ölkənin KİV-inə virtual olaraq müraciət göndərə bilər. 

Stimul üçün xarici ölkələrdə media sahəsində çalışan, istər professional, istər texniki işçiləri 

mükafatlandırmaq olar. Məsələn, Türkiyə vətəndaşları xarici ölkələrdə hansısa bir müddət ərzində oxuyub və ya 

çalışırsa, vətəninə döndükdə ona gömrük və vergi güzəştləri edilir. Əlavə olaraq xaricdə çalışan azərbaycanlıların 

hər hansısa məlumatın yayılmasında əməyi keçərsə, ona mükafat verilməsini tənzimləmək olar. 

Xarici ölkələrdə nüfuzlu media resurslarının rəhbərləri, müxbirləri və nüfuzlu blogerlərlə də şəxsi 

münasibətlər yaradılmalıdır. Onlarda Azərbaycana uyğun məlumatların yayılmasında maraq oyadılmalıdır. 

AXC-nin və 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyi adı altında diasporumuz tanıtım 

kampaniyaları keçirib öz potensialını ortaya qoya bilər 

Məlum olduğu kimi, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti və 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının 100 

illiyidir. Bunlarla bağlı tədbirlərin keçirilməsi üçün Prezident İlham Əliyev tərəfindən sərəncamlar imzalanıb. Hər 

iki tarixi hadisənin 100 illiyi adı altında xaricdəki soydaşlarımız virtual tanıtım kampaniyaları keçirib öz 

potensiallarını ortaya qoya bilərlər. Niderland Jurnalistlər Birliyinin üzvü, “Connect” təşkilatının sədri Vüqar 

Abbasov bu mövzuda öz fikirlərini bizimlə bölüşdü: “Sevindirici haldır ki, ölkə Prezidenti bu ili “Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti İli” elan edib, Fürsətdən istifadə edərək, düz bir əsr öncə, müsəlman dünyasında ilk 

demokratik respublikanı quranları, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni, Əlimərdan bəy Topçubaşovu, Fətəli Xan 

Xoyskini, Nəsib bəy Yusifbəylini və digərlərini böyük hörmətlə yad edirəm. Mənə elə gəlir ki, 100 il öncə AXC 

qurulmasaydı, bugünkü Azərbaycan da olmazdı. Bu mənada, hesab edirəm ki, hər birimiz AXC-nin 100 illiyinin 

ən yüksək səviyyədə keçirilməsinə öz töhfəmizi verməliyik. Bu, həmçinin bizlərə, xaricdə yaşayanlara da aiddir. 

Ümid edirəm ki, ayn-ayn diaspor təşkilatlan, diasporumuzun aktiv üzvləri bu istiqamətdə əllərindən gələni 

edəcəklər”. 

Vüqar Abbasov dedi ki, “Connect” təşkilatı bu məqsədlə çoxsaylı broşürlər sifariş edib: “Əslində, bu 

broşürləri biz artıq neçənci dəfədir ki, yüksək tirajla çap etdiririk. Burda Azərbaycanla bağlı ümumi məlumatlar, 

tarixindən tutmuş turizm imkanlarına qədər yer alıb. Eləcə də AXC barədə də qısa məlumat verilib. Yazıların 

fonunda isə ölkəmizin müxtəlif yerlərindən şəkillər verilib. Sözügedən broşürləri yaşadığımız ərazidə 

kitabxanalara, ümumiyyətlə, insanların çox getdikləri yerlərdə, idarələrdə paylaşdırmaq fikrindəyik. Əlbəttə ki, 

bundan başqa da bəzi planlarımız var ki, imkanımız yol verərsə, onları da həyata keçirəcəyik”. 

Xaricdə unikal ixtiraları olan soydaşlarımızı necə brendləşdirmək olar? 

Bu gün Azərbaycanla bağlı yeni brendlərin yaradılması da vacib amildir. Bu, xaricdəki soydaşlarımıza 

ölkəmizin tanıtımının aparılması işində əhəmiyyətli rol oynayır. Amma, hər halda, mövcud brendlərdən də istifadə 

etmək olar. Məsələn, “Made in Azerbaijan” brendi altında xaricdəki beyin məhsullarımız da nəzərdə tutulmalıdır. 
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Bu gün xaricdə öz unikal ixtiraları ilə özünəməxsus yer tutan soydaşlarımız var. Həmin insanları üzə çıxarıb 

“Made in Azerbaijan” brendi altında təbliğ etmək olar. Ümumiyyətlə isə “Made in Azerbaijan” brendinin virtual 

təbliğatını gücləndirib dünya gündəminə çıxarmaqla daha effektiv nəticə əldə etmək olar. Yeri gəlmişkən, bus 

günlərdə insan kapitalı üzərində brendləşməyə xidmət edən “Azərbaycan brendi” (Brand of Azerbaijan) 

layihəsinə başlanılıb. Devizi “Azərbaycanın brendi onun insanıdır” (TheBrand of Azerbaijanis a human) olan 

layihənin məqsədi insan kapitalı faktorunu önə çəkmək, müxtəlif sahələrdə uğur əldə edib dünyaya səs salan 

azərbaycanlıları yerli və xarici ictimaiyyətin nəzərinə çatdırmaqdır. 

Layihə icraçılarının, verdikləri məlumata görə, “Azərbaycan brendi” layihəsi yerli və xarici auditoriyaya 

hədəflidir: “Xarici auditoriyanı hədəf tutmaqda məqsəd Azərbaycanın fərqli tərzli yanaşmasını onların nəzərinə 

çatdırmaqdır. Bəzi gənclərin şablon düşünmə stereotipini qırmağa söykənən layihə, gələcək planlarını xaricdə 

təhsil almağa, yaxud yaşamağa yönəlik quran gənclərimizin də dünyagörüşünə təsirsiz ötməyəcək. Azərbaycan 

gənci hər zaman olduğu kimi, fərqli düşünüb peşəkar fəaliyyəti ilə nəinki özünə, həmçinin Vətəninə və 

ümumiyyətlə, dünyaya töhfə verməyi bacarmalıdır. Bildiyimiz kimi, müxtəlif dünya ölkələri müəyyən istehsal 

brendi ilə qürrələnir. Azərbaycanın isə brendi onun insan kapitalıdır”. 

Xaricdəki soydaşlarımızı virtual həmrəyliyə aparan yol... 

Artıq ənənəvi tədbirçilikdən çıxıb virtual tədbirlərə keçid etməyin bir neçə faydası var. Əvvəla, dünyanın 

dörd bucağında yaşayan soydaşlarımız bir-birlərini heç bir məsafə qət etmədən tanıyırlar. İkincisi, tədbirlərin 

məsrəfsiz keçirilməsidir. Xaricdəki bir çox soydaşlarımız hər hansı şəhərdə tədbir keçirilərkən ora getmək üçün 

yolxərci və vaxtın olmamasını əsas gətirirlər. İnternet üzərindən olan tədbirlərdə isə bu xərclər, demək olar ki, 

sıfıra enir. Bu formalı layihələr daha tez ictimai effekt verir. Ayrıca, belə layihələr keçirildikcə soydaşlarımızda 

bir-birinə inam və etimad daha da artacaq. Bu da təbii şəkildə sonda elə soydaşlarımızı virtual həmrəyliyə 

aparacaq. Lakin bu işlərdə hər hansı soydaşımızdan çeviklik tələb olunur. Ən əsası da hər kəs bunu bir könül işi 

bilməlidir. Bu gün hər birimiz özümüzü informasiya müharibəsinin əsgərləri bilməliyik. 

 

Palitra.-2018.-1 mart.-№40.-S.10. 
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Azərbaycan diasporu vətənimizin dünyadakı simasıdır 

 

Mahir Abbaszadə 

 

Hər hansı bir xalqın dünyada tanıdılmasında və onun inkişafında, xüsusilə müasir dövrü-müzdə diasporanın 

müstəsna rolunun və əvəzedilməz gücünün olduğunu bilirik. Bəli, həqiqətən də güclü diaspora bir ölkənin, 

dövlətin, xalqın inkişafında ciddi amildir. Bildiyimiz kimi, soydaşlarımız dünyanın müxtəlif  ölkələrində, yaxın-

uzaq fərq etməz, istənilən qütbündə özlərinə məxsus həyat tərzi, rahatlıqlarını tapıb yaşayırlar. Onların xaricdə 

yaşamalarının müxtəlif səbəbləri var. Biznes quruculuğu, təhsil və s. Xüsusən təhsil almaq üçün xaricə üz tutan 

gənclərimiz öz çevrələrində ciddi təbliğat aparmaq gücündədirlər. 

Son illər məmləkətimiz xalqımızı tanımaqda maraqlı olan, bizi istəyən və eyni zamanda inkişafımızı 

gözügötürməyən kənar ölkələr tərəfindən yetəri qədər tanınır. Azərbaycanda bir-birinin ardınca keçirilən tədbir 

və formların kökündə də, məhz onun dünyada tanınması durur. 

Ölkəmizdə günü-gündən çoxalan xarici dövlətlərin sərmayə yatırımları və bizim sahibkarların dünya 

ölkələri ilə iqtisadi əlaqələrə girməsi, mədəniyyətimizin dünyada tanıdılması işləri sürətlə inkişaf etsə də, bu 

yetərli deyil. Çünki dövrümüz informasiya dövrüdür. Bu səbəblə də istər sosial şəbəkələrdə, istər fərdi şəkildə 

Azərbaycançılığın təbliği qarşıda duran əsas məsələlərdən biridir. Ən əsas məqsədimiz isə gündəmdə olan 

Qarabağ problemidir. İyirmi ildən artıqdır işğal altında olan Qarabağ probleminin, Xocalı faciəsinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan diasporunun gördüyü əsas işlərdəndir. Bu mənada Azərbaycan 

diasporunun mövcud olduğu ölkələrin ictimai-siyasi və mədəni həyatında yaxından iştirak etməsi vacib şərtdir. 

Məhz bunun vasitəsi ilə dünya ictimaiyyətinə problemlərimizin çatdırılması mümkündür. Azərbaycan 

cəmiyyətinin ölkəmizin tanınması yolunda fəal iştirak etmələrini reallaşdıran əsas amil diaspor quruculuğu ilə 

bağlıdır. Diasporanın bir araya gəlməsi, kiçik diaspor cəmiyyətlərinin vahid təşkilat olaraq birləşməsi 

Azərbaycanın dünyada təbliğ olunmasını asanlaşdırar. 

Bu gün Azərbaycanın dünyada tanıdılması diasporumuz tərəfindən aktiv şəkildə həyata keçirilir. Lakin 

bunun daha da yaxşılaşdırılmasında dil və mediyanın xüsusi rolu var. Çağdaş dövrdə ingilis, fransız, alman 

dillərini bilən jurnalistlərə ehtiyac var. Əgər ana dilində olduğu kimi, ingilis, fransız, alman dillərində yazan 

jurnalistlərimiz olsa, diasporanın inkişafı yönündə çox böyük işlər görülə bilərlər. Düzdür, diaspora tərəfindən bu 

sahədə müəyyən işlər görülür, lakin bu yetərli deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin ötən  2017 ci ildə 

keçirilən qurultayda söylədiyi fikirləri də, bunu bir daha təsdiq edir. Belə ki, prezidentimiz həmin qurultayda 

Azərbaycan diaspora nümayəndələrinin ildə azı iki dəfə vətənimizə gəlməsini və Azərbaycana sərmayə 

qoymalarının məqsədəuyğun olduğunu və eyni zamanda bu məsələnin onun arzusu olduğunu deyib. Bu çağırış 

Azərbaycan diasporası tərəfindən də səmimi qarşılanıb. 
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Bu gün xaricdə yaşayan soydaşlarımızın doğma torpaqlarına, Azərbaycana gələn turistlərin arasındakı sayı 

kifayət qədər artıb. Əvvəlki illərlə müqayisədə onlar turist kimi Azərbaycana daha çox gəlirlər, doğma yurdda 

dincəlməyə daha çox üstünlük verirlər. Bu isə ölkənin rifahina birbaşa təsir edir. 

Yazının əvvəlində də qeyd etdiyimiz kimi, bu gün Azərbaycan dövlətinin mövcudluğunu, gücünü, qüdrətini 

xarici ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz 20 il əvvəlki illərlə müqayisədə daha çox hiss edirlər. Hazırda 

Azərbaycanın iqtisadi-siyasi və mədəni sahədə əldə etdiyi uğurlar dövlətin nüfuzunun əvvəlki illərlə müqayisədə 

xeyli dərəcədə artmasına səbəb olub. Azərbaycanın dünyanın bir çox nüfuzlu ölkələrləri ilə yaxın iş 

əməkdaşlığının olması, regional layihələrdə iştirak etməsi, xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin dövlətimizə olan 

inamının bir az da artması ilə nəticələnib. Bu hal eyni zamanda onların ölkəmizə, doğma yurda gediş-gəlişlərini, 

çox səfər etmələrini labüdləşdirir. Onlar bu gün Azərbaycana yalnız turist qismində gəlmir, gələnlər sırasında 

ölkəmizə sərmayə qoyanları da var. Prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların 

ölkəmizə sərmayə yatırmaları həm onların özlərinə, həm də ölkəmiz üçün kifayət qədər perspektivlərə malikdir. 

Bu yalnız təklifdən ibarət deyil. Bunun üçün ölkəmizdə hər cür şərait var və çox gözəl sərmayə mühiti yaradılıb. 

Bu sahədə bir çox layihələr həyata keçirilib. Bu baxımdan azərbaycanlı iş adamlarının da Azərbaycana marağı 

əvvəlki illərlə müqayisədə xeyli dərəcədə artıb. Bu, həm kiçik sahibkarlıqla məşğul olanlara, həm də böyük 

sərmayələrə malik iş adamlarına aiddir. Sözügedən məsələ ilə bağlı müraciətlərin sayının çoxluğu, bu sahəyə 

marağın artdığından xəbər verir. 

Əgər hər hansı bir azərbaycanlı xaricdə yaşadığı halda doğma yurdu üçün, Azərbaycan üçün az və ya çox 

dərəcədə bir iş görmək istəyirsə, dövlət qurumları bunu hökmən qiymətləndirməlidirlər. Nəzərə almaq lazımdır 

ki, doğma vətəndən kənarda yaşayan bu insanlar, həm də öz gündəlik qayğıları ilə məşğuldurlar, onların sosial-

məişət qayğıları da var. Bu qədər gərgin bir şəraitdə gündəlik qayğıları ilə yanaşı torpaq üçün, dövlət üçün, vətən 

üçün gördükləri hər hansı bir iş təqdirəlayiqdir. Azərbaycan yolunda bacardığı qədər əmək sərf etmək dövləti, 

xalqı, vətəni yolunda iş görmək, Qarabağın təbliği yolunda əmək sərf etmək kimi fəaliyyətlər də, dövlət  tərəfindən 

yüksək qiymətləndirilməlidir. Vətəndən kənarda qalan bu insanlar hər zaman diqqət mərkəzimizdə olmalıdır. 

Çünki onların bizlərdən eşidəcəkləri xoş sözə ehtiyacları var. Bu insanlar həmrəylik nümayiş etdirməklə bir çox 

məsələlərin həll olunmasında ciddi işlər görürlər. Məsələn, 2009-cu ildə Türkiyə ilə Ermənistan sərhədlərinin 

açılması məsələsi var idi və Türkiyə  Ermənistan arasında protokollar da imzalanmışdı. Bu məsələ ilə bağlı 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları və dünyadakı bütün türk diaspor təşkilatları Almaniyanın 

Frankfurt şəhərinə toplaşdılar. Tədbirə Prezidentin İctimai Siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov rəhbərlik 

edib. Tədbirdə Bahar xanım Muradova və digər ziyalılarımız iştirak ediblər. Bütün dünyadakı türk və Azərbaycan 

diaspor təşkilatları bu yaxınlaşmanın, yəni Türkiyə və Ermənistanın qəbul etdiyi bu qərarın əheyhinə çıxdılar. 

Türkiyə ilə Ermənistan arasında sərhəddin açılmaması üçün həmin tədbirə fəal şəkildə qatıldılar və birmənalı 

şəkildə bu hadisəyə öz etirazlarını bildirdilər. Türkiyə və Azərbaycan prezidentləri arasında bu barədə bəyanat 

qəbul edildi. Milyonlarla insan ayağa qalxıb bu hadisəyə öz etirazlarını bildirdilər. Dövlət komitəsi və diaspora 

təşkilatları belə bir nəhəng güclə dünyadakı türklərin Frankfurtda möhtəşəm tədbirini keçirtdi. Nəticə göz 

qabağındadır. Məhz bunun sayəsində sözügedən prosesə çox ciddi təsir göstərildi. 
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Bəzi ziyalılarımız erməni diasporasını gücsüz hesab edirlər. Bu yanlış  yanaşmadı. Düşməni zəif saymaq, 

"erməni diasporu bizə nə edə bilər, nə gücü var?"- demək çox yalnışdır. Belə düşünmək bu məsələyə qeyri-adekvat 

yanaşmadır, bu bir arxayınçılıq sindiromunun formalaşmasıdır və qətiyyən qəbuledilməzdir. 

Nəzərə alsaq ki, sosial şəbəkələr, virtual aləm, əslində çox güclü bir amilə çevrilib və bu gün ilkin mənbə 

sosial şəbəkələr və internetdir, o zaman biz də var gücümüzlə bu sahəyə diqqət ayırmalıyıq. Hər hansı bir xəbərlə 

bağlı məlumat qəzetlərdə çıxana kimi sosial şəbəkələrdə bu artıq yayımlanmış olur. Sosial şəbəkələrin əhəmiyyəti 

ondan ibarətdir ki, şəbəkəyə hansısa informasiya yerləşdirilirsə, az müddətdə onun yalan və ya gerçək olduğu üzə 

çıxır. Çünki dərhal buna reaksiya verilir. Daha bunun üçün konfrans keçirməyə və xüsusi maliyyə ayırmağa 

ehtiyac qalmır. Müasir texnologiyaların imkanları sayəsində onlardan istifadə edib, internet forumların 

keçirilməsi daha çox yerinə düşər və eyni zamanda virtual məkanda aparılan diskusiyalar daha effektli olar. 

Azərbaycan diasporunun gücü Rusiyada da qənaətbəxşdir. Əslində, bizim ən böyük diaspor təşkilatımız elə 

Rusiyadadır. Ən güclü erməni diasporunun da,  məhz Rusiyada olduğunu nəzərə alsaq o zaman təbii ki, bu 

istiqamətə ciddi diqqət ayrılmalıdır. Təəssüflər olsun ki, Rusiyada ermənipərəst qüvvələr kifayət qədər güclü 

mövqelərə malikdirlər və hakimiyyətdə bir çox güclü iş adamları təmsil olunurlar. Onlar Azərbaycan diasporunun 

Rusiyada çox fəallaşdığını görəndə fəaliyyətə keçirlər. Bizim hədəfimiz Azərbaycan və Rusiya dövlətlərini daha 

da yaxın etmək, sözügedən ölkənin yaxın müttəfiqinə çevrilmək, bunun sayəsində Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı real həqiqətləri 140-150 milyonluq rus auditoriyasına çatdırmaq olmalıdır. Onlar 

hər dəfə bizim bu uğurlarımızı və aktivliyimizi gördükdə təşvişə düşürlər. Erməni diasporunun ən böyük hədəfi 

Azərbaycanı dünya siyasi arenasında gücdən salmaqdır. 

Azərbaycanda rus icması fəaliyyət göstərir. Rus xalqına xüsusi qayğı ilə yanaşılır, məktəblərimizdə rus 

bölmələri fəaliyyət göstərir. Bakı Slavyan Universiteti kimi nəhəng təhsil ocağı mövcuddur. Bu da Azərbaycanla 

Rusiya arasında münasibətlərin qurulmasında xüsusi rol oynayır. Azərbaycandakı bu multikultural və tolerant 

mühit ölkəmizin dünyaya inteqrasiya prosesini tezləşdirir. Təsadüfü deyil ki, 2016-cı ili cənab prezident 

"Multikulturalizim ili" elan edib. 2017-ci il isə "İslam Həmrəyliyi ili" oldu. Yəni bu müxtəlif dinlərin, 

mədəniyyətlərin daşıyıcılarının harmonik bir ailə kimi yaşayışı deməkdir. 

Bütün bunlarla yanaşı Azərbaycan diasporunun nümayəndələrinə, yeni nəslə  ana dilinin öyrədilməsi 

barədə təbliğat aparılmalıdır. Biz Avropa dillərini, o cümlədən ingilis dilini öyrənə bilərik və eyni dildə danışa 

bilərik. Amma dil təfəkkürə təsir edir, dil milli-mənlik hisslərini oyadır, ona görə də xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara Azərbaycan dilinin öyrədilməsi sahəsində daha çox işlər görülməlidir. Düzdür, xaricdə bu tip 

məktəblər var, millət vəkilləri həmin məktəblərə baş çəkir, kitablar aparır. Ana dilində dərs tədris edəcək 

müəllimlər də var. Lakin televiziya ilə ortaq layihələrin hazırlanması və yaxud başqa yollarla həmin insanlara 

Azərbaycan dilinin öyrədilməsi sahəsində ciddi addımların atılmasına hələ də ehtiyac var. Müasir dövrdə 

televiziyanın ictimai şüura, ictimai rəyə təsir etdiyini və nə qədər böyük auditoriyaya malik olduğunu yəqin ki, 

izah etməyə ehtiyac yoxdur. Xaricdə özəl Azərbaycan tv- lərinin fəaliyyət göstərməsi, təkcə Azərbaycan dilinin 

öyrənilməsini deyil, Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti barədə orada yaşayan həmvətənlərimizin 
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məlumatlandırılmasında xidmət edər.  Bu, həm ana dilinin inkişafına, həm də ölkədə baş verən yeniliklərlə 

həmvətənlərimizi tanış etməyə səbəb olar. 

Azərbaycan diasporu vətənimizin dünyadakı simasıdır. Bu mənada üzümüzün hər zaman ağ olması üçün 

əlimizdən gələni etməliyik. 

 

Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlər Dəstəyi 

Fondunun keçirdiyi müsabiqəyə təqdim etmək üçündür. 

 

Paralel.-2018.-2 mart.-№41.-S.9. 
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Məhəmmədəli Qəribli 

 

Hazırda dünyanın əksər ölkələrində azərbaycanlılar yaşayır. Vətəndən kənarda yaşayan 

soydaşlarımızın xarici ölkələrə getmələri, sonrakı həyat və fəaliyyətlərini orada qurmaları uzun bir tarixi, 

ictimai və siyasi proseslərin məhsuludur. Bu gün qürbətdə yaşayan azərbaycanlılar uzun illər öncə təhsil 

almaq məqsədilə, ticarət əlaqələri səbəbindən, iş tapmaq axtarışıyla xarici ölkələrə getmiş 

azərbaycanlıların nəslinin davamçılarıdır. 

Xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında uzun illər öncə Azərbaycanın müəyyən tarixi, ictimai-siyasi 

şəraitində vətəndən mühacirət etmiş tanınmış şəxsiyyətlərin soylarından olanlar da az deyil. 

Uzun illərdən bəri xaricdə yaşayan azərbaycanlılar zaman keçdikcə, həmin ölkələrin ictimai-siyasi, mədəni 

və digər sahələrinə inteqrasiya olunublar. Nəticədə xaricdə tədricən Azərbaycan diasporu yaranıb. Dünya 

ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar həmin dövlətlərin təhsil müəssisələrində alim-professor, dövlət orqanlarında 

məmur, siyasi partiyalarında aktiv üzv kimi, habelə incəsənət və mədəniyyət sahəsində özlərini sübut etdikcə, 

onların təşkilatlanması daha da sürətlənib. 

Diaspor tariximizə nəzər yetirəndə görürük ki, 1949-ci il fevralın 1-də Türkiyənin Ankara şəhərində 

Azərbaycan Kültür Dərnəyi təsis edilib. Bununla da dünyada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində 

ilk təşəbbüs olub. Daha sonra 1956-cı ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk milli təhlükəsizlik naziri olmuş 

Nağı bəy Şeyxzamanlının oğlu Saleh bəy Şeyxzamanlı ABŞ-da Amerikanın Azərbaycan cəmiyyətini təsis edib. 

Beləliklə, 20-ci əsrin ortalarından başlayaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, soydaşlarımızın 

şəbəkələnməsi, bir araya gələ bilməsi və həmrəyləşməsi istiqamətində təşkilatlarının yaradılmasının ilk qədəmləri 

qoyulub. 

Vətəndən kənarda yaşayan soydaşlarımız dünyaya səpələnmə, yayılmaqla yanaşı, diaspor işində nə 

dərəcədə həmrəy ola bilirlər? 

Bu suala cavab tapmaq o qədər də çətin deyil. Çünki xaricdəki Azərbaycan diasporu artıq ölkəmizin haqq 

səsini dünyaya çatdırmaqda, yaymaqda mühüm rol oynaya bilir. 

Amma məsələnin başqa bir tərəfi də ondan ibarətdir ki, bu gün hələ də uzun müddətdir yaşadığı və fəaliyyət 

göstərdiyi bəzi xarici ölkələrdə müəyyən kəsim azərbaycanlılar səpələnə bilsələr də, bir araya, şəbəkəyə gəlib 

lazım olan anda və yerdə təşkilat qura bilməyiblər. Bunun əsas səbəbi odur ki, yayılmağı bacaran və fəaliyyət 

göstərən müəyyən qisim həmvətənlərimiz yaşadıqları xarici ölkələrdə ictimai və siyasi fəaliyyətdə fərd olaraq 

iştirak etməyi seçiblər. Yaxud müəyyən bir hissəsi diaspor fəaliyyətində istəkli və həvəskar olsa da, 

təşkilatlanmaya gəldikdə şəxsi maraqlar, fərdi ambisiyalar və bəzən qazanc, mənfəət güdməkdən belə çəkinmirlər. 

Elələri də var ki, xaricdə, yaşadığı ölkədə diaspor təşkilatı yaratmağı bir azərbaycanlı kimi boynuna düşən milli 

mənlik vəzifəsi yox, dövlətdən almaq istədiyi maddi, maliyyə mənbəyi hesab edir və gəlir umur. 
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Bədnam qonşumuz və işğalçı dövlət olan Ermənistanın diaspor fəaliyyətində daha irəli getməsi, uğurlar 

qazanmasını qəbul etməliyik. Nə yazıq ki, birləşə bilməyən, şəxsi ambisiyalarını ümumi həmrəylik işindən üstün 

tutan xaricdəki soydaşlarımız qollarını çırmayıb işə başlamaq əvəzinə, erməni diasporunun güclü olmasıyla 

barışıblar… Bu cür düşünənlərin və diaspor işinə xaricdə töhfə vermək əvəzinə, problemi özündə deyil, kənarda 

axtaranların sayəsində lobbiçilik işində də qazandıqlarımızla yanaşı, itirdiklərimiz az deyil. 

Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının birliyi, həmrəyliyi məfhumları Heydər Əliyev 

ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlət siyasətində xüsusi yer tutmağa başladı. Heydər Əliyev çox 

gözəl başa düşürdü ki, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında, dövlət imicinin formalaşdırılmasında 

və beynəlxalq nüfuz məsələlərində yalnız rəsmi diplomatik üsullarla kifayətlənmək mümkün deyil. 

O, xarici ölkələrə səfərlərində vətəndən kənarda yaşayan soydaşlarımızla görüşməyə, onların problemlərini 

şəxsən dinləməyə, diaspor və lobbiçilik işində hər cür dəstək verməyə başladı. 

Heydər Əliyev eyni zamanda görürdü ki, Dağlıq Qarabağ kimi ciddi bir problemi olan dövlətin bədnam 

qonşusuna, işğalçı Ermənistana qarşı mübarizəsinin masa, kürsü, tribunalarda aparılması yollarından biri də 

lobbiçilik və diaspor fəaliyyətidir. 

Azərbaycan diasporunun yaranması tarixində 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün 

təsis olunması ideyası da məhz mərhum Heydər Əliyevə məxsusdur. 

1991-ci ilin sonlarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlıları arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni 

Naxçıvan Ali Məclisində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etdi. Təklif yekdilliklə qəbul olundu 

və Azərbaycan Ali Sovetinə də eyni addımın atılması tövsiyə edildi. Beləliklə, bütün azərbaycanlılar üçün əziz 

olan 31 Dekabr – Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü hər il böyük bayram kimi qeyd edilir. 

Bu amilləri nəzərə alan Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq 1997-ci ilin martında Prezidentin İcra Aparatının 

İctimai-siyasi şöbəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr üzrə sektoru da yaratdı. 

Daha sonra isə dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyini təmin etmək məqsədilə 2001-ci il mayın 

21-də Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam imzalandı. Həmin 

il noyabr ayının 9-10-da keçirilən ilk qurultay soydaşlarımızın həmrəyliyinin təmin edilməsi və azərbaycançılıq 

ideyalarının təbliği istiqamətində tarixi hadisəyə çevrildi. 

Milli birlik ideyalarının inkişafında mühüm rol oynayan bu mötəbər tədbir dünya azərbaycanlılarının 

Azərbaycan Respublikası ətrafında sıx birləşməsi prosesini sürətləndirdi. Qurultayda Azərbaycan dövlətilə dünya 

azərbaycanlılarının əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, soydaşlarımız arasında milli birlik və həmrəyliyin təmin 

edilməsi, ana dilinin, mənəvi dəyərlərin qorunub saxlanması və s. məsələlər müzakirə edildi. Dünya 

azərbaycanlılarının mötəbər yığıncağından sonra Azərbaycan diaspor hərəkatı tamamilə yeni mərhələyə qədəm 

qoydu. 

Görkəmli və uzaqgörən dövlət xadimi Heydər Əliyevin 2002-ci il iyulun 5-də imzaladığı fərmanla Xaricdə 

Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Bununla da artıq müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

tarixində ilk dəfə olaraq diaspor və lobbiçilik işi rəsmi dövlət fəaliyyətinin sıralarına qatıla bildi. 
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2002-ci il dekabr ayının 27-də isə “Xaricdə yaşayan azərbacanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Qanun 

qəbul edildi. Qanunun qəbulu dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasını sürətləndirərək, soydaşlarımızın öz 

tarixi vətəni ilə əlaqələrinin daha da genişləndirilməsinə təkan verdi. 

Diaspor fəaliyyətindən lobbiçiliyə... 

Beynəlxalq Diaspor Mərkəzinin sədr müavini Samir Adıgözəllinin sözlərinə görə, lobbiçiliyi diasporun 

formalaşmasından sonrakı mərhələ saymaq olar: “Hər hansı etnik, sosial və ya siyasi qrupun maraqlarının təmin 

edilməsi və siyasi proseslərdə iştirak etmək üçün nüfuzlu siyasi dairələrə, dövlət və hökumət nümayəndələrinə 

birbaşa, yaxud dolayı yolla təsir etməklə lobbiçilikdən istifadə edir. Ötən dövrdə bu istiqamətdə də bir sıra işlər 

görülüb. Bir faktı qeyd edək. 26 il əvvəl baş vermiş Xocalı faciəsi Azərbaycan dövlətinin və diaspor təşkilatlarının 

fəaliyyəti nəticəsində soyqırım hadisəsi kimi daha geniş ictimailəşdirilib. Nə qədər ağır faciələr yaşasaq da, dünya 

bizə daha çox günahkar kimi baxıb. Bu faciələrin, müharibələrin, Azərbaycanın bölünməsinin təqsirini hər zaman 

bizdə görməyə çalışıblar. Başımıza gətirilənləri dünyaya çatdırmaq üçün müxtəlif ölkələrə səpələnmiş 

soydaşlarımız çox iş görməlidirlər. İndiki vəziyyətdə bizim diasporun fəaliyyəti tam qənaətbəxş deyil. 

Diasporumuzda sistemsizlik, pərakəndəlik, ardıcıllıq və qeyri-peşəkarlıq kimi problemlər müşahidə edilir. 

Azərbaycan diasporunun 3 nəsli var; bunlar 1920-ci ildən bolşeviklərin gəlişi ilə Qərbə və Türkiyəyə gedənlər, 

1945-ci ildən sonra Qərbə və Türkiyəyə gedənlər, 1991-ci ildən sonra Qərbə, Türkiyəyə gedənlər və keçmiş SSRİ 

məkanında qalan həmyerlilərimizdir. Xüsusilə 1991-ci ildən  sonra Qərbə gedənlər beyin köçü və təhsil üçün üz 

tutublar. Ümumiyyətlə, son 27 ildə Azərbaycan diasporunun getdikcə fəallaşdığını demək olar. Ancaq etiraf edək 

ki, Azərbaycan diasporu türk, erməni, yunan diasporları ilə müqayisədə hələ çox gəncdir və inkişaf yolundadır. 

Buna baxmayaraq, dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlı özünü öz millətinin 

diasporu və öz dövlətinin - Azərbaycan Respublikasının lobbiçisi kimi görməlidir. 

Türkiyə Universitetləri Məzunları İctimai Birliyinin sədri Çingiz Bayramovun qənaətincə, xaricdə təhsil 

alan azərbaycanlı tələbələr diaspor işində daha aktiv rol oynamalıdırlar. İstənilən halda, gənclər ictimai cəhətdən 

fəal olmalı, ölkənin maraqlarını daha çox qorumalıdırlar. Eyni zamanda, xaricdə təhsil aldığı müddətdə 

Azərbaycanın təmsilçisi olduğunu bilməlidirlər: "Xaricdə təhsil alan tələbələrimizin tarix dərsləri güclü olmalıdır. 

Bir daha da konkretləşdirsək, onlara tariximizi öyrədib yola salmalıyıq. Bu istiqamətdə mütəmadi olaraq işlər 

aparılmalıdır. Qeyri-hökumət təşkilatları da, öz növbəsində, xaricdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə daha sıx 

əlaqələr qurmalıdırlar. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları müntəzəm olaraq xarici 

ölkələrə etdikləri səfər zamanı həmin ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə görüşməlidirlər. Həmçinin, 

qeyri-hökumət təşkilatları ilə tələbələrin görüşləri təşkil olunmalıdır. Doğrudan da biz Azərbaycanı yüksək 

səviyyədə tanıtmaq istəyiriksə, xaricdə cəmləşən intellektual gücümüzə dəstək verib, onlarla sıx əlaqələr 

yaratmalıyıq”. 

 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyilə çap olunur. 

Bakı Xəbər.-2018.-3-5 mart.-№42.-S.13.  
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Lobbiçilik daha geniş vüsət almağa başlayıb 

 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresi region ölkələrinin nüfuzlu ictimai xadimləri ilə təmasların 

qurulmasına xüsusi diqqət yetirir 

 

Bilman Allahverdiyev 

 

"Avropadakı diaspor fəaliyyətinin genişləndirilməsi, buradakı soydaşlarımızın ideya-siyasi birliyinin daha 

da gücləndirilməsi məqsədilə 2017-ci ildə qitədə 4 yeni diaspor təşkilatı - Nant şəhərində Fransa Azərbaycan 

Mədəniyyət Mərkəzi, Salonik şəhərində "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Münhen şəhərində 

Münhen Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi, Bavariya şəhərində Bavariya Azərbaycanlıları Birliyi yaradılıb". 

Bunu Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) prezidenti Sahil Qasımovkonqresin növbədənkənar qurulta-

yında deyib. 

Onun sözlərinə görə, 2017-ci ildə 20 Yanvar faciəsi, Xocalı faciəsinin 25-ci ildönümü və "31 mart - 

Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü" ilə əlaqədar Avropanın bir çox ölkələrində tədbirlər təşkil edilib. 2017-ci ilin 

iyul ayında Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndində törədilmiş təxribatla 

əlaqədar BMT İnsan Haqları Komitəsi, ATƏT Parlament Assambleyasının, Avropa Şurasının İnsan Haqları 

komitələri, Avropa Parlamenti, Avropa Ombudsmanı, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi, Almaniya Bundestaqı 

başda olmaqla, 20-yə yaxın quruma müraciət edilib, xaricdəki Ermənistan səfirliklərinin qarşısında 

azərbaycanlıların etiraz mitinqləri keçirilib. 

Lobbi quruculuğu barədə danışan AAK prezidenti qeyd edib ki, ötən dövrdə region ölkələrinin nüfuzlu 

ictimai xadimləri, dövlət adamları, siyasi partiyaların nümayəndələri və kütləvi informasiya vasitələri ilə 

təmasların qurulmasına xüsusi diqqət yetirilib: "Bu istiqamətdə müəyyən nailiyyətlər də var. 2017-ci ildə 

lobbiçilik istiqamətində Azerbaycan-Lüksemburq Parlamentlərarası Dostluq qrupunun ilk rəsmi görüşü keçirilib. 

Lüksemburq Deputatlar Palatasının sədri Mars Di Bartolomeonun rəsmi dəvəti ilə Azərbaycan-Lüksemburq 

Parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Elmira Axundova və millət vəkili Sabir Hacıyev bu ölkəyə səfər 

edərək, parlamentdə bir sıra görüşlər keçiriblər. Səfərin ilk günü nümayəndə heyəti parlament binası qarşısında 

erməni diasporunun etiraz aksiyası ilə qarşılansa da, bu, görüşlərin yüksək səviyyədə keçirilməsinə və proqramına 

mane olmayıb. Bu kimi görüşlər Ukrayna rəsmiləri ilə də keçirilib. 2017-ci ildə Avropada həm Azərbaycan 

həqiqətlərinin təbliği, milli maraqlarımızın təmin olunması baxımından, həm də lobbiçilik sahəsində həyata 

keçirilmiş ən uğurlu tədbirlərdən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə həsr edilmiş "Separatizmin beynəlxalq sülhə 

və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forum olub. Dünyada, xüsusilə də Avropada 

separatizm meyllərinin artdığı bir dövrdə Belçika Krallığının Brüssel şəhərində Dövlət Komitəsinin dəstəyi, 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə "Separatizmin 

beynəlxalq sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forumun keçirilməsini diaspor 

fəaliyyətində mühüm nailiyyət kimi qiymətləndirmək olar. 2018-ci ilin fevral ayında AAK təşkilatçılığı, 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

57 
 

Finlandiya-Azərbaycan Assosiasiyasının ev sahibliyi ilə Helsinkidə Skandinaviya ölkələri üzrə azərbaycanlıların 

diaspor təşkilatlarının forumu keçirilib. Forumda AAK-ın Avropanın regionları üzrə mərkəzlərinin yaradılması 

və gələcək illər üçün Konqres və ona üzv qurumların qarşısında duran mühüm vəzifələr müzakirə edilib". 

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl verdiyi açıqlamada da Avropada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanma 

mərhələsinin başa çatdırıldığını bildirmişdi. O qeyd etmişdi ki, artıq lobbiçilik istiqamətində addımlar atılır: "Bu 

gün lobbiçilik qarşıda duran əsas vəzifələrdən biridir. Çünki lobbizm özü bir diplomatiyadır. O, xalq diplomatiyası 

və ənənəvi diplomatiyadan fərqlənir. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi Avropa İttifaqında akkreditə olunub. Bu 

məsələlər birbaşa Avropa deputatlarının nəzərinə çatdırılıb və Azərbaycanla bağlı məsələlər araşdırılır. Beləcə, 

lobbiçilik daha geniş vüsət almağa başlayıb. Bizim yunan, erməni, yəhudi lobbisinin gücündə sözünü deyə bilən 

lobbimiz mövcuddur. Bu yolda daha geniş addımlar atılacaq. Avropa Azərbaycanlıları Konqresi yalnız Niderland, 

Belçika və Lüksemburq ölkələrini deyil, öz məkanından çıxaraq digər dövlətləri də əhatə edir. Azərbaycan 

həqiqətlərini, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və Xocalı faciəsinin əsl mahiyyətini bütün 

dünyaya çatdırmaqda AAK-m xüsusi rolu var. Bu istiqamətdə lobbiçilik fəaliyyətini davam etdiririk". 

Diaspor sədri qeyd edib ki, dünyada azərbaycanlılar arasında ciddi müttəfiqlik problemləri yoxdur: "Biz 

xalq olaraq iddialı xalqıq. Hər bir Azərbaycan icması bu gün iddialıdır. Hər hansı şəhərdə, ölkədə öz iddiasını 

sağlam rəqabət şəklində ortaya qoyur. Rəqabətlər mövcuddur, əgər bu olmasa, demək olar ki, Azərbaycan icması 

bu gün işləmir". 

S. Qasımov İKT baxımından da fəaliyyətlərini genişləndirdiklərini bildirib: "Bizim digər diaspor 

təşkilatlarımızla əlaqələrimiz var. Bu əlaqələri daha da genişləndirmək niyyətindəyik". 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-6 mart.-№35.-S.5. 
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Azərbaycanın diaspor fəaliyyətinin müasir mənzərəsi 

 

Cavid Əkbərov 

 

Azərbaycan Respublikasının çağdaş siyasi-diplomatik fəaliyyətində, beynəlxalq münasibətlərində xaricdə 

yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həlli bu gün aktuallığı ilə qarşıda durur. Artıq tarixə çevrilmiş SSRİ 

imperiyası dövründə Azərbaycana bu vacib məsələ ilə dərindən məşğul olmağa imkan verilməmişdir. Son 

onilliklər ərzində xarici ölkələrdə soydaşlarımızın sayının artmasına baxmayaraq, Azərbaycan diasporu dağınıq 

halda mövcud olmuş, lobbi quruculuğu ilə ardıcıl və sistemli şəkildə məşğul olunmamışdır. Məhz bu səbəbdən 

də müstəqil dövlətimizin xarici siyasətində Azərbaycan lobbisi problemi həllini gözləyən vacib məsələlər sırasına 

daxil edilmişdir. Ulu öndər Heydər Əliyevin çoxsaylı xarici səfərləri zamanı ABŞ (oktyabr, 1995, iyul, 1997), 

İngiltərə (noyabr, 1995), Gürcüstan (mart, 1996), Norveç (aprel, 1996), Almaniya (iyul, 1996), Polşa (avqust, 

1997), İsveçrə (yanvar, 1995), Rusiya (iyun, 2000, iyun 2002) və Yaponiyada (fevral, 1998) Azərbaycan diasporu 

və həmin ölkələrdə təhsil alan tələbələrlə keçirdiyi səmimi görüşlər və həmin tədbirlərdə söylədiyi fikirlər, verdiyi 

tövsiyələr onun bu məsələyə necə böyük əhəmiyyət verdiyinin göstəricisidir. Dahi rəhbərimizin tövsiyə və 

tapşırıqları yalnız həmin ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız üçün deyil, dünya azərbaycanlılarının milli həmrəyliyi 

və mənəvi bağlılığı istiqamətində atılan ən mühüm addımlardır. Ulu Öndər bununla xaricdə diaspor təşkilatlarının 

formalaşmasının vacibliyini, lobbiçilik fəaliyyətimizin əsas istiqamətlərini və perspektivlərini bəyan etmişdir. 

Azərbaycanlı mentalitetinə xas olan doğma yurda bağlılıq, vətənsevərlik baxımından Azərbaycan xalqı 

mühacir həyata ən az meyilli xalqlardandır. Ötən yüzilliklərin təbii miqrasiya və əhali yerdəyişmələri nəzərə 

alınmazsa, azərbaycanlılar zaman-zaman öz tarixi-etnik torpaqlarında yaşayıblar. Azərbaycanlıların mühacirət 

tarixi əsasən XIX əsrin ilk onilliklərindən başlayır. Qafqazda çar Rusiyasının antimüsəlman və antitürk siyasəti 

regionda azərbaycanlı-türk əhalisinin üstün mövqeyinin zəiflədilməsinə yönəlmiş, ötən əsrin 1905-1906, 1918-ci 

illərində qanlı azərbaycanlı qırğınları ermənilər tərəfindən məhz belə məkrli niyyətlərlə törədilmişdir. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan və ölkəmizin qırmızı imperiyanın tərkibinə qatılmasından sonra mühacirətin 

növbəti mərhələsi başladı. 1930-cu illər və II Dünya müharibəsindən sonrakı illərin mühacirəti qanlı rejim 

repressiyaları, siyasi təqib, qətllərlə bağlı idi və məcburi xarakter daşıyırdı. SSRİ-nin süqutu və sonrakı dövrdə də 

respublikamızdan köçərək yaxın-uzaq xarici ölkələrdə məskunlaşanlar var. Onlar əsasən təhsil, iş, yaşamaq üçün 

gedənlərdən ibarətdir. Bu gün dünyanın, Azərbaycan da daxil olmaqla 70-dək ölkəsində 50 milyona yaxın 

azərbaycanlı yaşayır. 

Ancaq təəssüf ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla mədəni-mənəvi əlaqələr onilliklər boyu zəif 

olmuşdur. Sovet dövrünün siyasi-ideoloji qadağaları bu əlaqələrin yaranması və inkişaf etdirilməsi yolunda güclü 

sipərə çevrilmişdir. Doğrudur, həmin müddətdə xaricdəki Azərbaycan diasporu ilə əlaqələr üzrə bəlli təşkilatlar 

fəaliyyət göstərib. Lakin bu təşkilatlar məlum məxfi xidmət orqanlarının ciddi nəzarətində olmuşdur və öz işini 

mövcud siyasi sistemin tələblərinə uyğun qurmağa məcbur idi. Sovet quruluşunun repressiyalarından əziyyət 

çəkmiş və qürbət ölkələrdə sığınacaq tapmış həmvətənlərimizin totalitar rejimə qarşı barışmaz mövqeyi, sovet 
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Azərbaycanına qarşı inamsız münasibəti də qarşılıqlı əlaqələrə soyuqluq gətirən amillərdən idi. Bütün bunlar 

soydaşlarımızın təşkilatlanmasına, ayrı-ayrı dövlətlərdə mövcud olan diasporların əlaqələrinin zəif olmasına və 

ya heç olmamasına, onların vahid qayə - Azərbaycan idealı ətrafında birliyinə mane olan ciddi səbəblərdir. 

Şübhəsiz ki, müstəqil Azərbaycan ayrı-ayrılıqda hər bir həmvətənimizin illərlə həsrətində olduğu müqəddəs arzu 

idi. Lakin hamımıza bəlli səbəblər üzündən vahid, məqsədyönlü fəaliyyət birliyinə nail olunmamış, xaricdə 

Azərbaycan diasporu milli-siyasi varlıq kimi özünü sübut edə bilməmişdir. 

Sovetlər birliyinin dağılması və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini qazanması diasporumuzun da həyatına 

mühüm canlanma gətirdi. Baş verən qlobal siyasi hadisələr, mənfur qonşularımızın Azərbaycana haqsız torpaq 

iddiaları, respublikamıza və xalqımıza qarşı məkrli siyasi, ideoloji planların bütün vasitələrlə hərəkətə gətirilməsi, 

20 Yanvar, Xocalı soyqırımı, torpaqlarımızın 20 faizinin işğalı və bir milyondan artıq soydaşımızın öz doğma 

yurdlarından didərgin düşməsi xaricdəki həmvətənlərimizin ictimai fəallığının artmasına təkan verdi. 

Soydaşlarımızın bir qismi yeni tarixi situasiyaya uyğun olaraq məhdud dərnəkçilik səviyyəsindən çıxmağa və 

milli-siyasi yöndə təşkilatlanmağa başladılar. Buna görə də ulu öndər Heydər Əliyevin Almaniyaya səfərlərinin 

birində Bonn şəhərində soydaşlarımızla görüşündə söylədiyi dərin məzmunlu, proqram xarakterli nitqində müdrik 

tövsiyələrindən biri məhz fikir, əməl birliyinə aid idi: “...Mən demirəm ki, 40 milyon azərbaycanlının hamısı bir 

yerə yığışsın, bu, heç lazım da deyil. Ancaq hamısının qəlbi, fikri, gələcəyə baxışı və Azərbaycan haqqında 

fikirləri bir olsa, əlbəttə ki, respublikamız da öz müstəqilliyini bundan sonra daha da möhkəmləndirər, inkişaf 

yolunu məharətlə keçə bilər... Mən Azərbaycanın Prezidenti kimi, xalqımızın mənə göstərdiyi etimada güvənərək 

respublikamıza rəhbərlik edən bir şəxs kimi bu gün deyirəm: Azərbaycanın özündə də bu günümüzün, 

gələcəyimizin zəmanəti rəhni birlikdir və bütün dünyada da soydaşlarımızın bir olması vacibdir”. 

Bu bir həqiqətdir ki, heç kim xaricdə yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həlli məsələsinə ümummilli 

lider Heydər Əliyev qədər önəm verməmişdir. Məhz dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra 

istər daxildə, istərsə də qürbətdə yaşayan soydaşlarımız arasında milli Azərbaycan dövlətçiliyinin varlığına və 

gələcəyinə inam yaranmış, onların Vətənlə əlaqələri genişlənərək ardıcıl xarakter almışdır. Dünyanın müxtəlif 

ölkələrində yaşayan həmvətənlərimizin Azərbaycanla əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onların arasında 

həmrəyliyin təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi 

ilə bağlı məsələlərin birgə müzakirəsi zərurətini nəzərə alaraq Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının 

keçirilməsi haqqında 2001-ci il may ayının 23-də ulu öndər Heydər Əliyevin məlum Sərəncamı bu möhtəşəm 

ideologiyanın gerçəkləşməsinə istiqamətlənmiş mühüm bir addımdır. Həmin ilin noyabr ayının 9-u və 10-da 

Bakıda keçirilən tədbirdə 36 ölkədən 200-dən çox təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak 

etmişdir. Qurultayda Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan, müxtəlif 

təşkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunmuşdur. Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qurultayı xaricdə soydaşlarımızın ümumi məqsəd, vahid ideya ətrafında birləşməsi yolunda 

böyük addımdan biri kimi yadda qaldı. Qurultayda xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil 

etmək, soydaşlarımız arasında milli birliyin möhkəmləndirilməsini təşkil etmək məqsədilə xüsusi dövlət 

qurumunun yaradılması ideyası irəli sürüldü. 2002-ci il iyulun 5-də ulu öndər Heydər Əliyev “Xaricdə Yaşayan 
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Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” Fərman imzaladı. 2008-ci il noyabrın 19-da 

isə dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 

həmin komitənin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Hazırda dünyanın 45 ölkəsində 450-yə 

yaxın birlik, cəmiyyət və assosiasiyalar fəaliyyət göstərir ki, bu təşkilatlar xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 

arasında milli, ideoloji, siyasi və iqtisadi amillərə əsaslanan birliyin təmin olunmasına xidmət edirlər. 

Prezident ilham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan diasporunun əldə etdiyi nailiyyətlərin sırasında 2004-

cü ilin oktyabrında Moskvada Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin iştirakı ilə keçirilən Ümumrusiya 

Azərbaycanlıları Konqresinin II Qurultayını, 2006-cı il martın 16-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 

II Qurultayını, 2007-ci il noyabrın 17- 19-da Bakıda keçirilən Türk dövlət və cəmiyyətlərinin XI dostluq, qardaşlıq 

və əməkdaşlıq Qurultayını, 2008-ci ilin dekabrın 18-19-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının 

Əlaqələndirmə Şurasının iclasını, 2011-ci ilin 5-6 iyul tarixində Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının III 

və 2016-cı ilin 3-4 iyun tarixində IV Qurultayını qeyd etmək olar. Qeyd olunan tədbirlər yalnız bir məqsədə 

diaspor qarşısında duran vəzifələri müəyyən etməyə, Azərbaycan lobbiçiliyini qurmağa, xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlıların sosial, mənəvi, iqtisadi fəaliyyətinə və diaspor təşkilatlarının mütəşəkkil qüvvə kimi 

təşkilatlanmasına dəstək vermək, eyni zamanda Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında diasporun 

fəaliyyət istiqamətlərini müəyyən etməyə xidmət edir. 

Möhtərəm Prezidentimiz cənab ilham Əliyev Rusiya, Qazaxıstan, Türkiyə, Ukrayna, Gürcüstan, Moldova, 

Özbəkistan və digər ölkələrə səfərləri zamanı Azərbaycan diasporunun üzvləri ilə görüşlər keçirir, onların qayğı 

və problemləri ilə maraqlanır, mövcud problemlərin həll edilməsi üçün müvafiq tapşırıqlar verir. Bu gün 

Azərbaycanda dövlət quruculuğu prosesi uğurla davam etdirilir. Ölkəmiz sürətli sosial-iqtisadi inkişaf yoluna 

qədəm qoymuş, beynəlxalq əlaqələri genişləndirilmiş, xarici siyasətdə mühüm nailiyyətlər qazanılmışdır. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ölkəmizdə uğurlu infrastruktur layihələri gerçəkləşdirilmiş, 2 milyona 

yaxın yeni iş yeri açılmış, iqtisadiyyatımız 3 dəfə artmış, yoxsulluq dəfələrlə azalmış, əhalinin sosial rifahı xeyli 

dərəcədə yaxşılaşmışdır. Qazanılan siyasi və iqtisadi uğurlar həm də ölkəmizdən kənarda yaşayan soydaşlarımızın 

həyatında özünü göstərmiş, onların doğma vətənlərinə bağlılığını artırmışdır. Bu gün harada yaşamasından asılı 

olmayaraq hər bir azərbaycanlı xalqımızın ən qiymətli mənəvi-ideoloji sərvəti sayılan milli birliyə nail olmaq və 

dövlətçiliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi uğrunda bütün güc və bacarığını səfərbər etməyə borcludur. 

Azərbaycan Prezidenti cənab ilham Əliyevin dediyi kimi: “Bizim bir Vətənimiz var-Azərbaycan! Bizim bir 

dilimiz var-Azərbaycan dili! Bizim ümumxalq ideologiyamız var- azərbaycançılıq məfkurəsi”. 

 

İki sahil.-2018.-6 mart.-№35.-S.5. 
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Lobbiçilik fəaliyyəti Azərbaycan reallıqları üçün zəruridir 

 

Hər bir ölkənin diasporu yaşadığı ölkədəki soydaşlarının vətənlə bağlılığını həyata keçirən 

təşkilatdır 

 

Cavanşir Qədimov 

 

Bu gün Azərbaycan icmalarının fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi prosesi daha da 

təkmilləşdirilməkdə, dünya ictimaiyyətinə ölkəmiz haqqında həqiqətlərin çatdırılması məqsədilə mühüm 

tədbirlər görülməkdədir. Bir çox ölkələrdə isə diaspor təşkilatlarının fəaliyyətlərini koordinasiya edən 

qurumlar yaradılıb və onlar uğurla fəaliyyət göstərir. 

Ekspertlər də hesab edir ki, artıq lobbiçilik fəaliyyəti Azərbaycan reallıqları üçün zəruridir. Bunun 

üçün isə bu fəaliyyət daha da genişləndirilməlidir. Ekspert Zaur Əliyevin qənaətincə, lobbiçilik asan qurula 

bilən sistem deyil: "İlk olaraq istərdim bir fikirlə problemə münasibətimi bildirim. Sayı 50 milyon göstərilən 

dünya azərbaycanlılarının 10 milyonun diaspor təşkil etməsinə baxmayaraq real olaraq bu gün biz güclü 

diasporumuz var sözünü cəsarətlə deyə bilmərik. Bəli, biz deyə bilərik ki, diasporumuz var. Bunu etiraf etməliyik. 

Lakin onu da etiraf etməliyik ki, onlar yaşadıqları dövlətlərin siyasətinə, yerli ictimai rəyə təsir etmək qüdrətində 

deyillər, passivdilər, dövlətin vacib siyasətində iştirak etmirlər. Diplomatik qurumlarda əksər əməkdaşlar 

Azərbaycan dilində normal yaza və danışa bilmirlər. Ora müraciət edənlərə rus dilində yaxud ingilis, alman, 

fransız dillərində cavab verilir. Dövlət dilimizə hər iki tərəfdən hörmətsiz yanaşılır. Biz tam olaraq birlik göstərə 

bilmirik. Bunun səbəblərini isə diasporun özündə də axtarmaq olar. Çünki diasporumuzun özünün strukturu 

fərqlidir, müxtəlif dövlətləri təmsil edir və ümumi razılıq çox zaman çətinliklə alınır". 

Z. Əliyevin sözlərinə görə, diaspor təşkilatlarının bəzi nümayəndələri zəif işləmələrini maliyyə 

problemləri ilə əlaqələndirirlər: "Mən deyərdim ki, diasporun maliyyə imkanları o qədər də zəif deyil. İkinci 

tərəfdən onların işləməsi üçün böyük pullara ehtiyac yoxdur. Hazırda rəsmi mənbələrə əsaslansaq dünyanın 63 

ölkəsində 200-dən çox Azərbaycan icma və birlikləri fəaliyyət göstərir. Bu say isə ildən-ilə artmaqdadır. Buraya 

biz üzvlərinin sayı az olan xırda təşkilatları da daxil etsək dünyaya səpələnən soydaşlarımızın kifayət qədər 

təşkilati struktura malik olduğunu qeyd edə bilərik. Azərbaycan diasporunun təşkilatı sistemində başqa bir mənfi 

cəhət hər bir qurumun yaranması və fəaliyyəti zamanı onların Azərbaycandakı daxili məsələlərlə bağlılığının 

olmasıdır. Onlar diaspor təşkilatlarına xas olan təsis olunduqları ölkələrin ictimai fikrində və beynəlxalq təşkilatlar 

içərisində təmsil etdiyi milləti və dövləti təbliğ eləmək və siyasi-lobbiçilik işi aparmaq əvəzinə daha çox bir-birləri 

arasında münasibətləri aydınlatmağa çalışırlar". 

Ekspert qeyd edib ki, Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayından sonra Azərbaycan diasporunun 

həyatında bir sıra müsbət yeniliklər baş verdi: "Biz tədqiqatçılar Azərbaycan diasporunun formalaşmasını XX 

əsrin əvvəllərinə aparıb çıxarırıq. Hesab edirik ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra 
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siyasi mühacirətə qoşulan soydaşlarımız diaspor formalaşdıra biliblər. Bunun elmi və hüquqi təsdiqi də var. 

Əslində biz diaspor problemini cəmiyyətə istədiyimiz kimi tam çatdıra bilmirik. Bəzən diaspor mövzusundan 

yazanda çalışırıq mülayim olaq, çox tənqid mövqeyindən yanaşmayaq. Bəzən dövləti diaspora münasibətdə 

ittiham edirik. Lakin bir həqiqət var ki, azərbaycanlıların tam gücü ilə birlik nümayiş etdirməsi bu günə qədər 

nümayiş olunmayıb. Azərbaycan diaspor hərəkatına tam olaraq 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının I 

qurultayından sonra başladı. Ulu öndər Heydər Əliyev "Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam" sözlərini nəyinsə 

xatirinə deməmişdi. Məhz bu sözlərlə o, - etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanda anadan olan, 

özünü azərbaycanlı sayan bütün şəxslərin milli dövlətçiliyə xidmət etməsinə nail oldu. Bundan sonra davamlı 

olaraq diaspor istiqamətində mühüm işlər həyata keçirildi. Məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Xarici Ölkələrdə 

Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Həmçinin "Xarici Ölkələrdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Siyasəti haqqında" qanun qəbul edildi. Hesab edirəm ki, həmin qurultaydan sonra 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində çox ciddi canlanma müşahidə olunur. Lakin bu tanı gücü ilə dövlətə xidmət 

edə bilmir. Sonuncu, Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında cənab İlham Əliyevin çıxışı bir daha göstərdi 

ki, dövlət bu məsələni nə qədər diqqət altında saxlayır. Dövlət başçısının "bəzən bu münasibətlər məni narahat 

edir. Hərə bir küncə çəkilməməlidir ki, sonra biz işə qarışaq. Diaspor təşkilatları və səfirlik bir yumruq kimi, 

komanda şəklində işləməlidir" - sözləri əslində dövlət rəhbərinin diaspor üçün yaradılan şəraitin müqabilində 

görülən işlərdən narazılığının göstəricisi idi. Bu cənab prezident tərəfindən diaspor təşkilatlarına edilən vacib bir 

çağırış idi. Çünki hər bir ölkənin diasporu o ölkədə yaşayan soydaşları vətənlə mənəvi bağlılığını həyata keçirən 

bir təşkilatdır. Azərbaycanda son 10 ildə diasporla əməkdaşlıq istiqamətində bir Qanun, iki mühüm strategiya, bir 

beynəlxalq təşkilat və bir də dövlət komitəsi yaradılmışdır. Yüksək səviyyədə 10-a yaxın beynəlxalq görüş və 

tədbir həyata keçirilmişdir. Belə siyasətin nəticəsində problemlərin mövcud olması əlbəttə ki, bir prezident kimi 

İlham Əliyevi narahat etməyə bilməzdi. "Azərbaycan diplomatiyası hücum diplomatiyası olmalıdır" söyləyən 

İlham Əliyev qeyd edib ki, bunun üçün bütün metodlardan, o cümlədən internetdən səmərəli istifadə edilməlidir. 

Azərbaycan diasporu xarici ölkələrin daxili siyasətinin faktoruna çevrilməli, dövlət və hökumət qurumlarında 

təmsil olunmalıdır". 

Z. Əliyevin qənaətincə diasporamızın lobbi fəaliyyətinə keçməsinin vaxtı çoxdan yetişib: "Qərb 

ölkələrində lobbiçilik funksiyasını yerinə yetirən bir çox adamlar bunu özlərinin əsas işlərinə əlavə kimi maraq 

qruplarının və ya həmkarlar birləşmələrinin rəsmi nümayəndəsi kimi yerinə yetirirlər. Hər hansı bir ölkədə 

lobbizmin inkişafı və iqtisadi inkişaf səviyyəsi, həmçinin həmin ölkədə formalaşmış siyasi və dövlət ənənələri ilə 

müəyyən olunur. Ancaq şübhə yoxdur ki, cəmiyyətin yüksək inkişaf səviyyəsi lobbizmin peşəkar formada daha 

da mədəni səviyyədə fəaliyyətini şərtləndirir. Bu və ya digər siyasi fikirləri dəyişmək, və ya dəstəkləmək 

məqsədilə televiziya, radioda və qəzetlərdə geniş miqyaslı kompaniyalar təşkil edilməsi müasir lobbizmin əsas 

bazasını təşkil edir. Taktikanın dolayı yollara əl atmaqla dəyişdirilməsi "kökdən lobbiləşdirmə" adını almışdır və 

biz buna mütləq getməliyik. Lobbiçiliyin əsas funksiyası diasporun qarşısında duran vəzifələrlə prinsip etibarı ilə 

üst-üstə düşür və demək olar ki, kəsişir. Belə ki, lobbiçiliyin fəaliyyəti və missiyası diasporunku kimidir, ictimai 

vəkili və müdafiəçisi olduğu xalq-dövlət haqqında məskunlaşdığı ölkələrdə müsbət rəy qazanmaqdan ibarətdir. 
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Öz ölkəsilə müdafiəçisi olduğu xalqın ölkəsi arasında hərtərəfli normal əlaqələrin yaradılmasına və mövcud 

əlaqələrin inkişaf etdirilərək genişləndirilməsinə çalışmaq, ölkəsinin torpaqlarına zərbə vurmadan başqa cür də 

milli mənafelərini müdafiə etməkdir. Bunun üçün də diaspor nümayəndələri yaşadıqları ölkələrin dövlət və özünü 

idarə strukturlarına işə girməyə, parlament və bələdiyyələrə seçilməyə çalışmalıdırlar. Bu sadalanan işlər bütün 

diaspor təşkilatlarımızla birgə və əlaqəli şəkildə hər yerdə həyata keçirilməlidir". 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-16 mart.-№40.-S.5. 
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Nüfuzlu diaspora təşkilatlarına hər zaman ehtiyac var 

 

Türk xalqlarının diaspora təşkilatlarının birliyinə nail olmaq üçün bütün güclər səfərbər 

edilməlidir 

 

Bilman Allahverdiyev 

 

Bu gün diaspor təşkilatlarının problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində onların 

fəaliyyətinin milli maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsinə yönəldilməsi yönündə dövlət siyasəti xüsusilə təqdir 

olunmalıdır. Artıq Azərbaycan diasporunun əldə etdiyi nailiyyətlər ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

diaspor rəhbərləri, eləcə də bu sahə ilə məşğul olan qeyri- hökumət təşkilatları tərəfindən də yüksək 

qiymətləndirilir. Beynəlxalq Diaspora Mərkəzinin (BDM) sədri İsmayıl Ağayev deyib ki, Azərbaycan 

diasporunun inkişafına 5 ildən bir keçirilən dünya azərbaycanlılarının qurultayı da öz müsbət təsirini 

göstərir: "Bu baxımdan 2016-cı ilin yayında Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayı da mühüm 

əhəmiyyət daşıyırdı. Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayından sonra Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

tərəfindən diaspora quruculuğunda yeni proqramların həyata keçirilməsi ilə bağlı bir sıra mühüm addımlar atılıb. 

O, cümlədən həm ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları ilə işlərin aparılması, həm Beynəlxalq Diaspora Mərkəzi ilə 

birgə tədbirlərin keçirilməsi, həm də ölkədən kənarda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının birgə 

mübarizəsinin təşkil edilməsi istiqamətində işlər görülüb". 

İ. Ağayev qeyd edib ki, bütün bunları qarşımıza qoyduğumuz lobbiçilik fəaliyyətinin həyata 

keçirilməsi istiqamətində atılan təqdirəlayiq addımlar kimi qiymətləndirmək olar: "Diaspora sahəsində 

həyata keçirilən layihələr onu deməyə əsas verir ki, Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayından sonra konsulluq, 

səfirlik və diaspor təşkilatlarının birgə mübarizəsinin strukturu formalaşıb. Bu dövrü diaspora fəaliyyətində yeni 

bir eranın başlanğıcı kimi dəyərləndirmək olar". 

„BDM, şədrinin sözlərinə görə, son dövrlərdə Türkiyə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının birgə mübarizəsi 

daha effektli və təkmilləşdirilmiş formada özünü göstərir. 

ATXƏM (Azərbaycanlıların və digər Türksoylu Xalqların Əməkdaşlıq Mərkəzi) başqanı İlham 

İsmayılov isə deyib ki, Azərbaycan türk dünyasının inkişafında, türkdilli xalqların inteqrasiyasında 

mühüm rolu olan bir ölkədir: "Son vaxtlar bu istiqamətdə türk dövlət başçılarının atdığı mühüm addımlar 

ictimaiyyət nümayəndələrinin də aktivləşməsinə təkan verib. Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların 

Əməkdaşlıq Mərkəzi də bu istiqamətdə mühüm addımlar ataraq, türkdilli dövlətlərlə əlaqələr yaratmaq, türk 

xalqları arasında inteqrasiyanı sürətləndirmək, onları bir amal ətrafında birləşdirməyi öz qarşısına məqsəd qoyub. 

Biz fəaliyyətimizi əsasən bu istiqamətdə qursaq da, fəaliyyət prinsiplərimizdən biri də Dağlıq Qarabağ 

həqiqətlərini türkdilli xalqlar və onların diaspora təşkilatlan vasitəsilə bütün dünyaya çatdırmaq və bu işdə onların 

da Azərbaycana dəstək verməsinə nail olmaqdan ibarətdir. Bu istiqamətdə təşkilatımız bir çox beynəlxalq 
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layihələr həyata keçirib və bu həyata keçirilən layihələrdə Dağlıq Qarabağ problemi bütün türk dünyasının ortaq 

problemi olaraq təqdim olunub". 

İ. İsmayılov qeyd edib ki, ATXƏM Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini yalnız türkdilli dövlətlərdə deyil, 

eyni zamanda türkdilli xalqların diaspora təşkilatları ilə birgə əməkdaşlıq şəraitində qabaqcıl Avropa 

dövlətlərində tanıdılması işində də mühüm addımlar atmaqdadır: "Mərkəzimiz bu istiqamətdə Avropanın 

siyasi paytaxtlarından hesab olunan Avropa Şurasının yerləşdiyi Fransanın Strasburq şəhərinə və Avropa 

Birliyinin yerləşdiyi Belçikanın Brüssel şəhərinə xüsusilə əhəmiyyət verməkdədir. Biz artıq neçə illərdir ki, 

ənənəvi olaraq Strasburq şəhərinin mərkəzində hər il fevralın 26-da Xocalı faciəsinin tanıdılması ilə bağlı geniş 

mitinqlər təşkil edirik. Bu mitinqlər Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan və türk diaspora təşkilatlarının 

böyük dəstəyilə hər il daha da möhtəşəm keçirilməkdədir. Ümumiyyətlə, fəaliyyətimiz dönəmində çalışmışıq ki, 

mərkəzimizin əsas prinsipi olan türkdilli xalqların əməkdaşlığını genişləndirək, Qarabağ həqiqətlərini bu 

dövlətlərin ictimaiyyətinin diqqətinə çatdıraq və bu problemin həllində həmin dövlətlərin də dəstək olmasını təmin 

edək. Təbii ki, fəaliyyətimizdə Qarabağ problemi ilə yanaşı, müxtəlif mövzuları əhatə edən onlarla beynəlxalq 

layihələr də həyata keçirmişik. Qısaca olaraq bildirim ki, həyata keçirdiyimiz bu layihələrin böyük bir qismi məhz 

türk dünyası üçün vacib olan gələcək strateji hədəflərin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı olub". 

ATXƏM sədri bildirib ki, hazırda türk birliyinin qurulması üçün bütün sahələrdə işlər sürətlə 

davam etməkdədir: "Təbii ki, bu birliyin qurulmasında ən vacib olan məsələlərdən biri də türk dövlətləri 

ictimaiyyət nümayəndələrinin könüllü olaraq bu proseslərdə çox fəal şəkildə iştirak etmələridir. Hesab edirəm ki, 

ötən illər ərzində mərkəzimiz türk dövlətləri ilə əlaqələrdə özünün Azərbaycanda sağlam bir tərəfdaş olduğunu 

göstərə bildi. Çünki ötən illər ərzində türk dünyası ilə bağlı ortaq layihələr həyata keçirmişik və bu gün də bizimlə 

türk dünyasında və Avropa məkanında ortaq layihələr gerçəkləşdirmək təklifi ilə bağlı ciddi qurumlar danışıqlar 

aparmaqdadır. Burada bir məsələni xüsusilə qeyd etmək istəyirəm ki, bu ötən illər ərzində türk xalqları diaspora 

təşkilatlan ilə əməkdaşlıq bizim fəaliyyət sahəmizə daxil olduğundan bu sahədə də müsbət nəticələrə sahib 

olmuşuq. Azərbaycan prezidenti cənab İlham Əliyevin "Bir millət-iki dövlət" prinsipini davam etdirərək, 

söylədiyi "Bir millətin iki diasporası olmaz" fikirləri bu prosesin daha da sürətlənməsinə təkan verib. Biz artıq 

Azərbaycanla bağlı xarici ölkələrdə, xüsusən Avropa dövlətlərində keçirilən bütün tədbirlərdə bu iki qardaş 

xalqların diaspora təşkilatlarını bir arada görə bilərik. Lakin hesab edirəm ki, biz bununla qane olmamalıyıq və 

bütün türk xalqlarının diaspora təşkilatlarının birliyinə nail olmaq üçün gələcəkdə bütün gücümüzü səfərbər 

etməliyik". 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-28 mart.-№43.-S.5. 
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Brüsseldə yaşayan azərbaycanlılar həmrəylik aksiyası keçiriblər 

 

Samirə Əliyeva 

 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresi, Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin birgə təşkilatçılığı ilə Brüssel 

şəhərində ölkəmizin Belçika Krallığındakı səfirliyi və Avropa Birliyindəki Daimi Nümayəndəliyinin binası 

qarşısında bu ölkədə yaşayan azəbaycanlıların həmrəylik aksiyası keçirilib. 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumatda deyilir ki, aksiyada iştirak edən soydaşlarımız 

Avropada yaşayan azərbaycanlıların öz tarixi vətənlərinin milli maraqlarını hər zaman müdafiə etdiklərini 

vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar, artan iqtisadi və hərbi gücü, yüksələn beynəlxalq 

nüfuzu hər bir azərbaycanlıda qürur hissi doğurur. Bildirilib ki, bu gün dünya azərbaycanlıları azərbaycançılıq 

ideyası ətrafında sıx birləşərək, xalqımızın və dövlətimizin mənafelərini qorumaq üçün həmrəylik nümayiş 

etdirirlər. Aksiya iştirakçıları bəzi antiazərbaycan qrupların ölkənin imicini ləkələməyə istiqamətlənmiş 

fəaliyyətini pisləyiblər. Vətənpərvərlik hissindən bir qrup məhrum şəxsin heç bir etik çərçivə gözləmədən dövlətin 

ünvanına söylədiyi təhqirləri milli-mənəvi dəyərlərimizə laqeydliyin təzahürü kimi qiymətləndirən soydaşlarımız 

onların azərbaycanlılar adından danışmaq haqqı olmadığını vurğulayıblar. Aksiyada “Hər zaman, hər yerdə 

səninləyik, Azərbaycan!”, “Vətəndən kənarda Vətənin adını uca tutun!”, “Azərbaycan Suriya deyil, olmayacaq 

da!”, “Bizim gücümüz birliyimizdədir!” kimi şüarlar səsləndirilib. 

Daha sonra aksiya iştirakçıları Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığındakı səfirliyində yaradılmış 

məntəqə seçki komissiyasında olublar. Azərbaycan diasporunun üzvlərinə seçkiyə hazırlıq prosesi, seçki 

məntəqəsində yaradılmış şəraitlə bağlı məlumat verilib. Qeyd olunub ki, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Seçki 

Komissiyasının və Xarici İşlər Nazirliyinin müvafiq təlimatlarına uyğun olaraq seçki məntəqəsində seçicilərin öz 

iradələrini sərbəst şəkildə ifadə etmələri üçün hər cür şərait yaradılıb. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 10 aprel. - № 79. - S. 6. 
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması 

 

Rəşid Rəşad 

 

27 dekabr 2002-ci ildə "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında" Azərbaycan 

Respublikasının qanunu qəbul edildi. Bu qanun xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan 

Respublikasının dövlət siyasətinin məqsəd və prinsiplərini, eyni zamanda bu siyasətin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sıx əlaqələrin qurulması, Azərbaycan diasporunun formalaşmasında 

Xarici Ölkələrdə Dostluq və Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin mühüm əhəmiyyəti vardı. Ekspertlər bildirirlər ki, 

azərbaycanlılar hər zaman öz milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qayğı ilə qoruyub 

saxlayır və tarixi vətənlə əlaqələrini itirməyiblər. Hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində diasporumuzun 

mövcudluğu da məhz bu amillə bağlıdır ("olaylar.az"). 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir neçə mənbəyə bölünür: 

- VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəlləri 

- X-XIX əsrlər 

- Azərbaycan diasporunun formalaşmasının III mərhələsi Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən 

işğalından sonrakı dövrə təsadüf edir 

- Diasporun formalaşmasının IV mərhələsi Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) 

süqutundan sonra xarici mühacirlər axını və Avropada Azərbaycan diasporunun təşəkkülü ilə bağlıdır. 

- 1941-1945-ci illərdə II Dünya müharibəsi zamanı əsirlikdə və Sovet qəza maşının ölüm xofundan Vətənə 

dönə bilməyən azərbaycanlılardan ibarət icmaların yaranması diasporun formalaşmasının V mərhələsi kimi 

səciyyələndirilir. 

- Ötən əsrin sonlarında İranda baş verən ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar bu ölkədən on minlərlə 

azərbaycanlının Qərb ölkələrinə mühacirəti Azərbaycan diasporunun genişlənməsinin mühüm mərhələlərindən 

biri olub. 

- SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa ölkələrində azərbaycanlıların yeni nəsillərinin məskunlaşması 

diasporun təşəkkülünün son mərhələsi kimi qiymətləndirilir (wikipedia.org). 

Qeyd edək ki, SSRİ-nin parçalanması ərəfəsində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında baş verən canlanma 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasına da bir fəallıq gətirdi. Bunun nəticəsi idi ki, 1989-cu il 

dekabrıln 31-də İstanbulda Ümumdünya Azərbaycanlıları Konqresi keçirildi. 1990-cı ildə isə Türkiyənin Kayseri 

şəhərində Millətlərarası Böyük Azərbaycan Konqresi təşkil olundu. 1990-cı ilin noyabr ayının əvvəllərində isə 

Türkiyədə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzlərinin I qurultayı çağırıldı. Bu qurultayın işində Böyük Britaniya, 

Fransa, İsveç, Norveç, İspaniya, Estoniya, Almaniya və o cümlədən Azərbaycanın nümayəndələri iştirak etdilər. 

Bu qurultayın gedişində Azərbaycanda cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər haqqında obyektiv məlumatların 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məsələsi də müzakirə edildi. 
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması və qurumlanmasının real prosesi Dağlıq Qarabağ 

ətrafında atəşkəsin əldə edilməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Bu təşkilatlanmanın ideoloji əsasları isə ulu 

öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. Həmin illərdə xarici ölkələrə etdiyi səfərlərində Heydər Əliyev həmin 

ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri ilə görüşlər keçirər və onları vahid ideya, Azərbaycançılıq 

ideyası ətrafında birləşməyə və Azərbaycanın maraqlarının keşiyində durmağa çağırardı. 

Ümumiyyətlə xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin hazırladığı statistik 

materiallarda Azərbaycan diasporu tərəfindən təşkil edilən tədbirlər haqqında geniş məlumatlar verilir. Bildirilir 

ki, bir tərəfdən bu tədbirlər davamlı xarakter daşıyır, digər tərəfdən də həmin tədbirlərdə Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi zamanı Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi təcavüzün mahiyyəti haqqında daha 

obyektiv məlumatlar dünya ictimaiyyətinə çatdırılır ("diaspora.az"). 

Ekspert Mirzə Manafovun fikrincə, dünyanın bir çox ölkələrində elə cəmiyyətlər var ki, fəaliyyəti zəifdir, 

elələri var ki, normal fəaliyyət göstərir və fəaliyyəti zəif olan icmaların gücləndirilməsi üçün Azərbaycan dövləti 

və aidiyyati orqanları lazımi işləri görürlər: "Fərəhləndirici haldır ki, dövlət başçısı da bu məsələyə xüsusi diqqət 

yetirir. Prezident bu və ya digər ölkəyə səfər edərkən təkcə həmin ölkənin dövlət və hökumət rəhbərləri ilə deyil, 

eyni zamanda oradakı Azərbaycan icmalarının rəhbərləri və nümayəndələri ilə görüşür, onları dinləyir, onların 

problemləri ilə maraqlanır. Həmin problemlərin aradan qaldırılması üçün lazımi tapşırıqlarını verir. Ümumiyyətlə 

Azərbaycan diasporasının son illərdəki fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilməlidir. Bu işin dövlət səviyyəsində 

aparılması çox sevindirici haldır. Əslində diaspora fəaliyyəti belə də olmalıdır. Çünki taleyin amansız hökmü ilə 

azərbaycanlılar dünyanın bir çox ölkələrinə səpələniblər. Onların dilimizi, dinimizi, milli dəyərlərimizi, adət-

ənənələrimizi qoruyub saxlamalarına, xarici ölkələrdə dünyaya gələn övladlarının azərbaycanlı kimi böyüməsi 

işində dövlət qayğısına çox böyük ehtiyac duyulur. İndi birmənalı şəkildə demək olar ki, diaspora ilə bağlı sistemli 

şəkildə iş aparılır. Bunun nəticəsidir ki, diaspora fəaliyyəti xeyli güclənib. Əvvəllər xarici ölkələrdəki Azərbaycan 

cəmiyyətləri dağınlıq idi, onlar arasında koordinasiya yox idi, fəaliyyətlərini lazımi səviyyədə əlaqələndirə 

bilmirdilər. Dövlət Komitəsi yarandıqdan sonra bu iş sistemli və ardıcıl şəkildə aparılır. Məlim olduğu kimi bu 

sahə bizim üçün yeni bir sahədir, hələ bu istiqamətdə fəaliyyətə yenicə başlamışıq. Odur ki, hələlik istədiyimiz 

yüksək nəticələrə çata bilməmişik. Ancaq hər halda indiyə qədər diaspora ilə dövlət səviyyəsində aparılan işi 

yüksək qiymətləndirirmək lazımdır". 

Manafov bildirir ki, bəzi cəmiyyətlərdə biznes maraqları üstünlük təşkil edir: "O cəmiyyətlər, icmalar 

yaşayıb fəaliyyət göstərə bilir ki, onlar orada yaşayan azərbaycanlıların problemləri ilə həqiqi mənada məşğul 

olurlar, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsinə qalxırlar, vətənlə soydaşlarımız arasında ünsiyyət 

körpüsünün yaranmasında əllərindən gələni edirlər. O cəmiyyətlər ki, bu və ya digər şəxslərin maraqlarındadır, 

artıq həmin cəmiyyətlər sıradan çıxmaqdadır. Elə cəmiyyətlər var ki, ayrı-ayrı adamların nəzarətindədr, onların 

maraqlarından çıxış edir. Amma bütövlükdə həmin cəmiyyətlərin, milli-mədəni mərkəzlərin böyük əksəriyyəti 

Azərbaycan diaspora təşkilatı tərəfindən koordinasiya olunur, nəticədə uğurlu fəaliyyət göstərirlər.Hazırda 

Azərbaycan diasporu bir çox oturuşmuş diaspora təşkilatları ilə müqayisə olunacaq səviyyədədir. Artıq 

diasporamız erməni diaspora təşkilatları ilə rəqabət apara biləcək həddə çatıb. Məlumdur ki, ermənilər əsrlər boyu 
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diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Ermənilər vətənsiz bir toplum olduğundan dünyanın hər yerinə yayılıblar. 

Ona görə, onların öz mövcudluqlarının qorunub saxlanması üçün yeganə yol diaspora olub. Təbii ki, bu baxımdan 

onlar daha fəal və daha təcrübəlidirlər. Amma buna baxmayaraq bu gün Avropada, Amerikada, Rusiyada fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan diasporası erməniləri elə bir küncə sıxışdırıb ki, ermənilər artıq azərbaycanlılar haqqında 

mənfi bir fikir söyləməyə qorxurlar" ("olaylar.az"). 

Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycandan kənarda 40 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Öz tarixi 

torpaqlarından kənarda yaşayan azərbaycanlıların sayı isə 10 milyon nəfərə yaxındır. Bundan başqa xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılar əsasən Azərbaycan Respublikasından, İran, Gürcüstan və Rusiya Federasiyasının 

Dağıstan Respublikasından digər ölkələrə miqrasiya etmiş  soydaşlarımızdan ibarətdir. 

Ekspertlərin fikrincə, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanılılara hər zaman Azərbaycan dövləti diqqət 

yetirir. Məhz bunun nəticəsidir ki, ulu öndərin ikinci dəfə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi illərdə Xarici Ölkələrdə 

Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üszrə Dövlət Komitəsi (2002-ci il) yaradılıb. Həmin il iyulun 5-də dövlət başçısının 

imzalamış olduğu fərman əsasında yaradılan Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin qarşısına qoyulan başlıca məqsəd və vəzifələr xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələri 

genişləndirmək və bu əlaqələri tədricən inkişaf etdirmək idi. 

Prezident İlham Əliyevin 2009-cu il, 14 may tarixli fərmanı ilə isə Azərbaycan Respublikasının Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin Əsasnaməsi təsdiq edildi. Əsasnamədə qeyd olunur ki, Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi diasporla iş sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə də 

onların təsis etdiyi diaspor təşkilatları, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları 

ilə əlaqələrin genişləndirilməsini və inkişaf etdirilməsini, dövlət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu 

sahə ilə bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Komitə öz 

fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının qanunlarını, 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilələri, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını və bu 

Əsasnaməni rəhbər tutur. 

Diaspor təşkilatları xəbər verirlər ki, hazırda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması prosesi 

uğurla davam edir. Belə ki, təşkilatlar qurulur, müxtəlif mərkəzlər yaradılır. Ümumiyyətlə bu məsələ ölkə 

başçısının xüsusi diqqət mərkəzindədir. 

Qeyd etdiyimiz kimi, 2002-ci ildən başlayaraq dövlətin diaspor siyasətinin formalaşmasından sonra 

dünyada yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması istiqamətində mühüm işlər görülməyə başlandı. Əvvəlcə 

dağınıq formada olan diaspor təşkilatlarımız bir araya gətirildi, əlbir fəaliyyətin qurulması təmin edildi. Avropanın 

müxtəlif ölkələrində diaspor təşkilatlarımızın forumları təşkil edildi. Toplantı və konfranslarda qarşıda duran 

vəzifələr müzakirə olunaraq, diasporumuzun həyata keçirməli olduğu işlər müəyyənləşdirildi. Bundan sonra 

Azərbaycan diasporunun dünyadakı mövqe və güc nisbəti dəyişməyə başladı. Bu isə Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında və erməni yalanlarının ifşa olunmasında xüsusi rol oynadı. 2006-cı ilin 16 
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mart tarixində ölkə başçısının sərəncamı ilə Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı Azərbaycan 

diasporunun mövcudluğundan xəbər verirdi. 

Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xarici ölkələrdə 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təbliğat sahəsində fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi diaspor 

təşkilatlarının əsas vəzifələrindən biri olub  (kivdf.gov.az). 
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Avropa və Amerikada yaşayan Güney Azərbaycanlıların diasporunun fəaliyyətində ana 

dili məsələsi 

 

1-ci yazı 

 

Yeganə Hacıyeva 

 

İnternet, həmçinin dil sferasında assimilyasiyanın ən təsirli, təhsil sistemi ilə müqayisə edilə biləcək, bəlkə 

də ondan daha təsirli vasitədir. İnternet resursları təhsildən sonrakı dövrdə assimilyasiyanı davam etdirən, 

genişləndirən, gücləndirən bir vasitəyə çevrilib. İnternet ictimai, siyasi, iqtisadi mədəni, məişət və bütün digər 

sferaların universal əlaqə, bilik, məlumat vasitəsi və mənbəyi olduğundan onun təsiri qat-qat artıqdır. İranda əksər 

mərkəzi, regional, yerli internet resurslarının fars dilində olması onun assimilyasiya gücünü qat-qat artırır. Nəinki 

İranda, eləcə də Güney Azərbaycanda Azərbaycan dilində internet resursların azlığı, olanların da rejimə xidmət 

etməsi ana dilinin ictimai həyatın ən “milli” sahələrindən belə uzaqlaşdırılmasına şərait yaradır, xaricdə təşkil 

olunmuş internet saytlarının Azərbaycan dilinin hüquqları və funksiyalarını genişləndirmək səyini auditoriyasının 

məhdudluğu səbəbindən asanlıqla neytrallaşdırır. İranda medianın, o cümlədən internetin dövlət nəzarəti altında 

olması Azərbaycan dilində saytların yaradılmasını çətinləşdirsə də qeyri-mümkün etmir. Ona görə Azərbaycan 

dilində fəaliyyət göstərən internet resurslarının yaradılması birinci dərəcəli əhəmiyyət daşıyır. Azərbaycan 

türkcəsində internet resurslarının çoxluğu Azərbaycan dili uğrunda mübarizənin ön cəbhəsidir və onun 

mövcudluğunun təminatçılarından biridir. 

Azərbaycan mühacirətinin tarixi çox qədimdir. Azərbaycanlıların öz tarixi vətənlərindən (burada söhbət 

həm Quzey, həm də Güney Azərbaycandan gedir) hicrət tarixinin başlanğıcı ilə bağlı konkret nə isə demək 

mümkün deyil. Bu proses həmişə baş verib. Çünki mühacirət hər bir xalqın tarixində yaşanan davamlı, 

arasıkəsilməz bir sosial hərəkatdır. Mühacirətdə nümayəndəsi və ya icması olmayan heç bir böyük xalq yoxdur. 

Azərbaycan diasporunun təşəkkül tapıb sosial bir faktor, ayrıca qüvvə kimi meydana çıxması hər zaman baş verib. 

Məsələyə “diaspor” məfhumunun hazırda daha çox ictimai funksionallıq və milli şüurun inkişafı 

kontekstində əsas götürülən müasir anlamı baxımından və konkret olaraq Güney Azərbaycan hüdudları 

çərçivəsində yanaşdıqda isə onu söyləmək olar ki, güney azərbaycanlıların dünya ölkələrinə nəzərəçarpacaq sayda 

və kütləvi şəkildə yayılması əsasən son 100 ilin hadisəsidir. Başqa sözlə, xaricdəki Güney Azərbaycan 

diasporunun təşəkkül tarixi böyük nisbətdə XX əsrin əvvəllərindən etibarən hesablanmalıdır. Amma burada belə 

bir məqamı bir daha xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bu təsnifat şərti xarakter daşıyır. Söhbət azərbaycanlıların 

epizodik mühacirət aktlarından, onların yaşadıqları ölkələrdə hətta çox məhdud tərkibdə icmalaşmasından 

gedirsə, bu tarix daha böyükdür. Amma bizim tədqiqatımız konkret tarixi dövrü (XX əsrin 70-ci illərindən çağdaş 

dövrə qədərki müddət) əhatə etdiyindən qaldırılan məsələyə qısaca nəzər salacağıq. 

Azərbaycan mühacirətinin tarixi spesifik tarixdir və o, heç bir xalqın mühacirəti ilə müqayisə oluna bilməz. 

Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycan mühacirəti XIX əsrdə iki yerə parçalanan, iki ayrı və çox fərqli imperiyanın 
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zülmü altında, çox fərqli siyasi sistemlərin və ideologiyaların təsirinə məruz qalan, son 200 ildə gərgin ictimai-

siyasi kataklizmlərin, sosial-mədəni təbəddülatların, çoxsaylı inqilab və çevrilişlərin episentrində olan bir xalqın 

mühacirətidir. Doğrudur, bu gün dünyada parçalanmış xalqlar və onların diasporu az da olsa var. Amma hazırda 

Quzey Amerikadakı və Uzaq Şərqdəki çoxsaylı Çin diasporu ilə Azərbaycan diasporu arasında ciddi fərqlər var. 

Bu fərqi şərtləndirən ən böyük amil ana dili və milli mədəniyyətin daşıyıcısı və ifadəçisi olmaq problemidir. 

Ancaq Çin dili və ya mədəniyyəti nə Çin, nə də Tayvan mənşəli çinli üçün yad və anlaşılmaz deyil. Ona görə də, 

tutaq ki, ABŞ-dakı çinli icmasının klassik anlamda diaspor kimi formalaşması və təşkilatlanması prosesi çox 

rəvan getmişdir. Belə ki, bu ölkədə hətta çinli mühacirlərin kompakt halda yaşadığı, öz dilində orta təhsil aldığı, 

TV və qəzetlər aça bildiyi əlahiddə şəhərciklər (şəhərlər içindəki bu cür qapalı şəhərciklərə “çayna- taunlar” 

deyilir) var. Buna görə də burada köhnə və yeni nəsil mühacirlər, yaxud üçüncü nəsildən olan emiqrantlar 

problemi yaşanmır. Bu isə həmin icmanın milli şüuru və milli mənlik amilləri zəminində yaxınlaşmasını daha da 

sürətləndirən amildir. 

Azərbaycan diasporunun özünün çox spesifik bir sosial orqanizm olduğunu anlamaq üçün gətirdiyimiz bu 

nümunədən çıxış edərək söyləyə bilərik ki, burada çoxsaylı obyektiv problemlər var. Onlardan ən başlıcası budur 

ki, hazırkı Azərbaycan diasporu üç fərqli siyasi və dövlət sisteminə, fərqli sosial-mədəni inkişaf səviyyəsinə, 

sosial tərbiyəyə, davranışa və təcrübələrə, fərqli icti¬mai baxışlara malik iki müxtəlif ölkədən - İrandan Güney 

(Azərbay¬can) və SSRİ-dən (Quzey Azərbaycan, 1991-ci ildən sonra isə müstəqil Azərbaycan Respublikası) 

çıxmış azərbaycanlı müha¬cirlər ordusundan təşəkkül tapıb. Bu fərqlər özünü azərbay¬canlıların milli 

konsolidasiyası prosesində mütləq göstərir. Özü də təəssüf ki, çox vaxt neqativ planda göstərir.  

Mövzudan kənara çıxmamaq şərti ilə qısaca onu deyə bilərik ki, 1991-ci ildən - Azərbaycanın quzeyində 

müstəqil milli dövlət yaranandan bu günə qədər iki ölkədən çıxmış azərbaycanlıların nümayəndələrinin birləşdiyi 

heç bir güclü və effektiv diaspor təşkilatı yaranmayıb və ya bu istiqamətdəki azsaylı təşəbbüslər uğursuz olub. 

Məsələyə XX əsri əhatə edən mühacirətin səbəbləri, dalğaları, sosial şərtləri prizmasından yanaşdıqda cənubi 

azərbaycanlıların mühacirətində üç əsas dövrün olduğu aydın görünür:  

1) XX əsrin 20-40-cı illərindəki dalğa;  

2) II Dünya müharibəsindən sonra başlayıb 1979-cu il İran İslam inqilabına qədər davam edən dalğa;  

3) inqilabdan sonrakı dalğa. 

Bu köç dalğalarının hər birinin özünəməxsus səbəbləri, ictimai motivləri və sosial təbiəti var. Birinci 

mərhələdə güneylilər ikinci vətən kimi əsasən Avropa ölkələrini seçirdilər. Bəhs olunan dövrdə onların Amerika 

ölkələrinə (əsasən ABŞ və Kanadaya) kütləvi axını cüzi istisnalarla müşahidə edilməyib. Bu dövrü 

səciyyələndirən ən qabarıq cəhət həmin dalğada siyasi mühacirlərin olmama¬sı, yaxud yox dərəcəsində olmasıdır. 

Bu mərhələdə mühacirəti daha çox şərtləndirən amil iqtisadi, qismən də sosial xarakterli idi. Başqa sözlə, bu 

mərhələdə daha çox tacirlər, iş adamları və qismən də təhsil almaq üçün Avropa ölkələrinə (ən çox da Almaniya, 

Fransa və Belçikaya) gedən gənclər mühacirət etmişdi. O dövrdə Güney Azərbaycandan mühacirət edənlərin çoxu 

elitanın nüma¬yəndələri idi. Ölkədən kapitalı və ailəsi ilə birgə köçən Güney Azərbaycan biznes dairələrinin 

nümayəndələrinin Avropaya axını 30-cu illərdə daha güclü idi. Burada o zamankı beynəlxalq vəziyyətin də 
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müstəsna rolu vardı. Belə ki, faşist Almaniyası ilə İranın münasibətləri çox isti olduğundan bu ölkə iranlı iş 

adamla¬rının mühacirətini açıq-aşkar təşviq edir, onlara burada işləmək, təhsil almaq və naturallaşmaq üçün 

maksimum yaxşı şərait yaradırdı. İş o yerə çatmışdı ki, 30-cu illərdə təkcə Almaniyada deyil, Avropanın digər iri 

şəhərlərində də Güney Azərbaycan mənşəli tacirlər zümrəsi yaranmışdı. Onların əksəriyyəti sonradan bir daha 

geri qayıtmadı. Bu dalğada köçənlərin törəmələri hətta bu gün də Avropada yaşamaqdadır. Eyni sözləri 20-30-cu 

illərdə Avropaya təhsil almaq məqsədilə gedib bir daha geri dönməyən cənublular haqqında da söyləmək olar. 

II Dünya müharibəsindən sonra başlayıb 1979-cu il İran İslam inqilabına qədər davam edən ikinci 

mühacirət dalğası birinci ilə müqayisədə həm say, həm də sosial tərkib nöqteyi-nəzərindən xeyli əhatəli idi. Bu 

mühacir kütləsinin strukturunda həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından ciddi dəyişikliklər nəzərə çarpır. 

Əvvəla, bu dalğa daha çox sayda insanı əhatə edirdi. İkincisi, Güney Azərbaycan cəmiyyətinin az qala bütün 

sosial təbəqələrinin nümayəndələri bu axına qoşulmaq imkanı qazanmışdı. Birinci mərhələdə yalnız yuxarı 

təbəqənin, daha varlı adamların, xüsusilə də orta təbəqələrin mühacirəti izlənirdisə, ikinci dövrdə hətta kənd 

yerlərindən olanlar da, orta və kasıb təbəqələrin təmsilçiləri də mühacirətə getməyə başlamışdı.  

Üçüncüsü, bu dövrdə mühacirətin coğrafiyası da genişlənmişdi. Şah hökumətinin ABŞ-la strateji 

tərəfdaşlıq siyasəti yürütməsi azərbaycanlıların İran mühacirətinin tərkibində ABŞ və Kanadaya gedən yolunu da 

açmışdı. Dördüncüsü, bu mərhələdə mühacirəti şərtləndirən səbəblərin siyahısı yetərincə genişlənmişdi. Başqa 

sözlə, 50-70-ci illərdə xaricə mühacirət edən cənublu azərbaycanlılar ölkədən həm iqtisadi (iş qurmaq, sərmayə 

yatırmaq), həm sosial (əsasən təhsil almaq, hətta evlilik səbəbi ilə), həm də siyasi (60-ci illərdəki “ağ inqilab” 

repressiyalarından qaçaraq) səbəblərdən gedirdilər. Bu dövr azərbaycanlıların mühacirətinin ən intensiv 

mərhələlərindən sayılır. 

Güney azərbaycanlıların mühacirətinin üçüncü dalğası isə 1979-cu il İran İslam inqilabından sonra başlayıb 

və bu günə qədər davam edir. Bu mərhələ cənubluların siyasi mühacirətinin ən yüksək zirvəsini təşkil edir. Həmin 

dalğa sosial tərkibinə görə çox rəngarəngdir. Bura gənclər, orta və yaşlı nəslin nümayəndələri, şəhərlilər, kəndlilər, 

təhsillilər, təhsilsizlər, ətalətli kütlə, siyasi cəhətdən fəal olanlar, siyasi mübarizəni uduzaraq hakimiyyətə gələ 

bilməyən sol fikirli inqilabçılar və islahatçılar, hakimiyyəti əlində saxlaya bilməyən iqtidar yönümlü və şahçı-

mühafizəkarlar daxildir. Bu mərhələnin ən xarakterik xüsusiyyəti siyasi motivin aparıcı və daha qabarıq olması, 

passionar qüvvələrin çoxluğudur. Mühacirətin əsas səbəbləri çoxmillətli ölkə olan İran¬da insan hüquq və 

azadlıqlarının məhdudlaşdırılması, millətlər arasında ayrı-seçkilik siyasəti, siyasi, mədəni fəaliyyətin demək olar 

ki, qadağan edilməsi, iqtisadi böhran, işsizlik və təhsil imkanlarının məhdudluğu idi. Bu zaman bir məsələyə də 

xüsusi diqqət yetirmək lazımdır ki, İranı tərk edib yaşamaq və ya işləmək üçün xaricə üz tutanlar arasında təkcə 

azərbaycanlılar, ərəblər, bəluclar yox, farslar da var. Digər qruplardan fərqli olaraq sonuncular milli haqları 

uğrunda yox, İranda sadəcə hakimiyyət dəyişikliyi uğrunda mübarizə aparırdılar və əksəriyyəti hətta sonradan 

şahçılara və respublikaçılara qoşulurdu.  
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Güney azərbaycanlıların diasporunun meydana gəlməsi və təşkilatlanması 

 

3-cü yazı 

 

Yeganə Hacıyeva 

 

70-ci illərin sonlarına doğru Avropada (konkret olaraq Almaniyada, çünki bu ölkə güneyli tələbələrin daha 

çox və fəal olduğu yer idi) adında “Azərbaycan” sözü olan ilk milli təşkilatlar yarandı. 1977-ci ildə Qərbi Berlində 

“Azərbaycan ziyalılar cəmiyyəti” təşkil edildi. Bu qurum 1980-ci ilə qədər fəaliyyət göstərib İrandakı inqilabi 

proseslərin təsiri altında dağıldı. Cəmiyyətin əsas məqsədi dil azadlığı, milli-mədəni haqlar uğrunda mübarizə 

aparmaq idi. Bu məqsədlər öz əksini təşkilatın 1977-1980-ci illərdə Qərbi Berlində Azərbaycan dilində nəşr etdiyi 

“Birlik” jurnalının səhifələrində tapmışdı. 

Hamburqda təhsil alan güneyli tələbələr də elə həmin 1977-ci ildə paralel olaraq “Mütərəqqi iranlı türk 

ziyalıları cəmiyyəti” adlı bir qurum yaratmışdılar. Cəmiyyətin Azərbaycan türkcəsində nəşr olunan “Ərk” adlı 

mətbu orqanı da var idi. Güneyli tələbələrin nəşr etdiyi bu dərgi Güney Azərbaycana milli-mədəni muxtariyyət 

tələb edir, dil və milli haqlar məsələsini qaldırırdı. 

Mühacirətdəki güneylilərin dil uğrunda mübarizəsi təkcə bu təşkilatlar çərçivəsindəki fəaliyyətlərlə də 

məhdudlaşmırdı. Milli-demokratik təfəkkürün daşıyıcısı olan gənc güneyli mühacirlər Azərbaycan dili və 

mədəniyyətinin mühacirlər arasında yayılıb təbliğ olunması, onların milli özünüdərki prosesinin güclənməsi üçün 

ən müxtəlif fəaliyyət üsullarına əl atırdılar. Məsələn, onların bir qrupu güneyliləri milli məsələyə cəlb etmək üçün 

1978-1979-cu illərdə Qərbi Berlin Universitetinin yataqxanasında maraqlı bir aksiya təşkil etmişdilər. 

Mühacirlərin bir qrupu burada Azərbaycan türkcəsində olan ədəbiyyat nümunələrinin satış-sərgisini təşkil 

etmişdilər. Bunun effekti çox böyük idi. Milli ədəbiyyat və incəsə¬nət nümunələri ilə tanışlıq mühacirlərdə milli 

özünüdərk hissini stimullaşdırırdı. Bu proses artan xətlə davam edirdi. Artıq əksər güneyli mühacirlər əmin 

olmağa başlamışdılar ki, Azərbaycan dili problemi hər bir azərbaycanlıdan ötrü ən zəruri məsələlərdən biri və 

birincisidir. 

Almaniyada təhsil alan cənubluların 1977-ci ildə yaratdığı “Ərk” və “Birlik”, “Araz”, “Savalan”, “Nicat”, 

1979-cu ildə qurduqları “Yol”, “Milli birlik” kimi təşkilatları əsasən milli məzmunlu fəaliyyətlə məşğul idilər. 

Bununla belə, onların hamısı, eyni zamanda sol təmayüllü qurumlar idi. Özü də bu proseslər təkcə Almaniyanı 

yox, paralel olaraq həm də Danimarka, İsveç, Avstriya, Fransa, Hollandiya və digər ölkələrdə gedirdi. Bu tipli 

təşkilatlarda birləşən azərbaycanlılar azərbaycançılıq məfkurəsinin təməl məsələləri olan dil, milli mədəniyyət, 

mənəvi dəyərlər və s.-dən daha çox İrandakı siyasi situasiyanı müzakirə edirdilər. 

Beləliklə, İranda inqilaba qədər mühacir cənubi azərbaycan¬lılar artıq ana dilinin statusunun yüksəldilməsi 

tələbi ilə çıxış edirdilər. İnqilabın qələbəsindən sonra yeni rejimə müxalif qüvvələrin nümayəndələri, İran-İraq 

müharibəsində iştirak etmək istəməyən gənclərin yeni qrupları xaricə mühacirət etməyə məcbur olmuş və 
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Avropada, məsələn Almaniyada milli-mədəni maraqlar uğrunda mübarizə aparan mühitə daxil olaraq həmin 

mübarizənin daha da genişlənməsinə zəmin yaradırlar. 

Xaricdəki cənublu mühacirlərin təşkilatlanmasında ən güclü mərhələ 1983-1984-cü illərdən sonra başlanır. 

Bu dövr kütləvi təşkilatlanma dövrü idi ki, onun da konkret səbəbi var idi. Sıralarında milyonlarla azərbaycanlının, 

o cümlədən inqilabi proseslərə solçu təşkilatların tərkibindəki mühacirlərin olduğu İran İslam inqilabı 1983-cü 

ildə teokratik rejimin qəti və birmənalı qələbəsi ilə nəticələndi. Solçu təfəkkürə milli məsələnin həlli vasitəsi kimi 

baxan güneyli inqilabçılar bu mübarizəni uduzandan sonra onların qarşısında əsasən iki yol dururdu: ya İranda 

həbsxana, edam, məhrumiyyətlər, ya da mühacirət. Sol baxışlı mühacirlərin bir hissəsi ikincini seçdi. 1983-1984-

cü illərdən etibarən Avropada cənublu mühacir kütləsi sürətlə artmağa başladı. Nəzərə almaq lazımdır ki, onlar 

ictimai mübarizə və inqilab təcrübəsindən keçmiş, təşkilatın və təşkilatlanmanın nə demək olduğunu bilən, siyasi 

cəhətdən ha¬zırlıqlı, passionar bir qüvvə idi. Onlar mühacirətə özləri ilə təkcə kəmiyyət yox, həm də yeni 

keyfiyyət - yeni nəfəs və dinamika, milli məsələyə daha fərqli yanaşma metodu aparmışdılar. Bu yeni və ictimai 

cəhətdən fəal qüvvə Avropaya çatan kimi orada hələ 60-70-ci illərdən yaşayan və milli-mədəni fəaliyyət təcrübəsi 

olan cənublu ziyalılar vəziyyəti düzgün qiymətləndirib onun potensialından istifadə etməyi qərara aldılar. Bu, 

milli ideya ətrafında təşkilatlanmanın xeyli sürətlənməsinə səbəb oldu. Bu dövrdə dilə bağlılıq o qədər artmışdı 

ki, 1982-ci ildə mühacir azərbaycanlılar Qərbi Berlində “Ana dili kursları” açmış və mühacirlərin böyük bir qrupu 

ora toplaşmışdı. 1984-cü ilə qədər fəaliyyətdə olan bu kursların ən böyük əhəmiyyəti heç də kiminsə orada dilini 

mükəmməl öyrənib-öyrənməməsi ilə yox, bu aksiyanın mühacirlərə oyadıcı təsirləri ilə müəyyən olunmalıdır. 

1983-cü ildən etibarən Köln, Bonn və Qərbi Berlində sırf milli mədəniyyət amili zəminində ilk toplantılar keçirən 

azərbaycanlılar milli haqlar uğrunda mübarizəni artıq dil kursları, mədəni-kütləvi tədbirlər kimi fəaliyyət 

formaları çərçivəsindən çıxarıb daha əhatəli təşkilatlar yaratdılar. 1985-ci ildə Qərbi Berlində “Qaynarca” 

cəmiyyəti və eyniadlı qəzet, 1986-cı ildə vahid mərkəzdən idarə olunmaqla Bonn, Qərbi Berlin, Köln və Hannover 

şəhərlərində “Azərbaycan kültür ocağı” yarandı və həmin il “Savalan” adlı dərgisi nəşrə başladı. “Azərbaycan 

kültür ocağı” o qədər əhatəli və güclü bir təşkilat idi ki, o, bütün Avropadakı mühacirləri öz çətiri altına toplaya 

bilmişdi. Bu təşkilatı qəbul etməyən heç bir milli ruhlu güneyli mühacir yox idi, hamı onu Azərbaycançılıq ideyası 

zəminindəki mübarizənin, milli haqlar, dil, özgürlük uğrundakı mücadilənin aparıcı qüvvəsi kimi qəbul edirdi. 

Sonrakı illərdə Almaniya ilə bərabər Fransa, Danimarka, Belçika, Avstriya, Hollandiya, İsveç, Norveç, 

Kanada, ABŞ, İngiltərə və digər ölkələrdə də bu cür təşkilatlar meydana gəldi. 1987-ci ildə ABŞ-dakı 

azərbaycanlıların təşəbbüsü ilə təsis edilmiş “Azərbaycan evi” adlı təşkilat rəsmən qeydə alınmışdı və 

Amerikadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin mərkəzi hesab olunurdu. Bu təşkilatlar hər cür siyasi çalarlardan uzaq 

idilər və sırf azərbaycançılıq məfkurəsinə söykənirdilər. Bu mədəni özfəaliyyət uzun müddət aparıcı xətt oldu, 

həmin təşkilatlar öz dilində yazıb-oxumağı bilməyən, öz milli-mədəni irsinə hər hansı bir səviyyədə bələd 

olmayan azərbaycanlıların elementar milli-mədəni ehtiyaclarını ödəmək istəyindən doğulmuşdu. İranlı müəllif 

Moctəbi Məğsudi xaricdəki Güney Azərbaycan diasporasının təşkilatlanması və milli fəaliyyətində Azərbaycan 

Respublikasının rəsmi və ya qeyri-rəsmi şəkildə müdaxiləsinin olduğunu əminliklə qeyd edir. Müəllif 

Almaniyada N.Qərəvi tərəfindən “Azərilər Cəmiyyəti”, Almaniyanın Bon şəhərində təsis edilmiş “Azərbaycan 
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Mədəni Hərəkatı”, İsveçdə Əjdər Tağızadənin rəhbərliyi ilə “Azərbaycanlıların mədəniyyət ocağı”nın 

Azərbaycan hökumətinin dəstəyi ilə qurulduğunu yazır. 

Əslində Güney azərbaycanlıların xaricdə təşkilatlanma prosesi Quzey Azərbaycandakı 1988-ci il meydan 

hərəkatının təsiri altında daha da dərinləşdi. Xaricdə Azərbaycan təşkilatlarının yaranması prosesi xeyli 

intensivləşdi, bu vaxta qədər yaranan təşkilatlar fəaliyyətini gücləndirdi, yeni qurumlar yarandı və bu proses daha 

geniş mühacir kütləsini əhatə etməyə başladı. Burada 1987-ci ilin dekabrında Bakıda (Quzey Azərbaycan) məhz 

mühacir azərbay¬canlılarla əlaqələr yaratmaq məqsədilə qurulan “Vətən” cəmiyyətinin də rolunu qeyd etməliyik. 

Təkcə belə bir təşkilatın yaranması faktının özü mühacir cənublularda böyük ruh yüksəkliyi yaratmışdı. Onlar 

özlərini artıq daha inamlı hiss edirdi ki, bu da özünü sonrakı mərhələdə daha aydın göstərdi. Təşkilatlanmada yeni 

dinamizm müşahidə olunurdu. 1988-ci ilin iyulunda Londonda “Azərbaycanlılar komitəsi”nin əsası qoyuldu. Bu 

təşkilatın mətbu orqanı olan “Aydınlıq” qəzetinin əsas məqsədi Azərbaycan dilini, mədəniyyətini və tarixini təbliğ 

etmək idi. 1988-ci ildə Kanadanın Monreal şəhərində təsis olunmuş “Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi” mədəni-

kütləvi tədbirlər keçirməklə məşğul olurdu. Ontarioda (Kanada) fəaliyyətə başlayan Azərbaycan İcmalar 

Assosiasiyası isə burada yaşayan azərbaycanlıların birləşməsi, mədəni tədbirlərin təşkili və təbliğatı işləri ilə 

məşğul olurdu. İsveçin Malmö şəhərində 1989-cu ildən fəaliyyət göstərən “Azərbaycan kültür ocağı”nın mətbu 

orqanı olan “Araz” dərgisi də bu missiyanı həyata keçirir, vahid, müstəqil Azərbaycan ideyasına söykənirdi. 1989-

cu ilin fevralında Vaşinqtonda “Azərbaycan mədəniyyət ocağı” (mətbu orqanı “Dirilik” dərgisi) yaradılmışdı. 

1989-cu ildə Norveçdə Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi təsis edildi. Onun əsas məqsədi Azərbaycanın mədəni 

irsini və bugünkü uğurlarını öyrənmək və təbliğ etmək idi. 

Bakıda yaşanan 1990-cı il 20 yanvar faciəsi və 1991-ci il oktyabrın 18-də Quzey Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin əldə edilməsi xaricdə azərbaycanlıların təşkilatlanmasına həlledici təkan verdi. Dünyanın aparıcı 

ölkələrində yeni Azərbaycan milli mərkəzləri yarandı, passiv təşkilatlar öz fəaliyyətini bərpa etdi, aktiv qurumlar 

isə daha da gücləndilər. Yeni təşkilatların bir çoxu 20 yanvar faciəsinə etiraz əlaməti olaraq Avropanın demək 

olar ki, bir çox iri şəhərində yaradılan “20 Yanvar komitə”lərinin bazası əsasında formalaşdı. Başqa sözlə, bu 

müvəqqəti komitələr azərbaycanlılarda təşkilatlanmaya yeni ehtiyac hissi oyadırdı. 

1990-cı ildə İsveçdə “Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti” təsis olundu. Bu qurum Azərbaycanın siyasi-iqtisadi, 

coğrafi, mədəni cəhətdən təbliğ olunması istiqamətində iş aparırdı. Həmin ildə İsveçin Stokholm şəhərində 

“Azərbaycan kültür ocağı”nın əsası qoyuldu. 1990-cı ildə İngiltərənin Mançester şəhərində “Azərbaycan 

mədəniyyət mərkəzi” yaradıldı. 
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“Diaspor təşkilatları öz Vətəninə kömək etmək üçün fəal işləməlidir” 

 

Pünhan Əfəndiyev 

 

Azərbaycandan ixracın əsas hissəsi, təbii olaraq, neft və neft məhsullarının payına düşsə də, son illər 

qeyri-neft sektoru üzrə ixrac potensialının möhkəmləndirilməsinə diqqət artir. Bu səbəbdən də qeyri-neft 

sektorunun davamlı stimullaşdırılması ilə bağlı hökumət qarşısında dəqiq vəzifələr qoyulub: cəlb olunan 

xarici investisiyaların həcminin genişləndirilməsi, sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəklənməsi, prioritet sənaye 

sahələrinin müəyyən olunması ilə ölkənin idxaldan asılılığının azaldılması və ixrac imkanlarının 

gücləndirilməsi. 

 

Birgə əməkdaşlıq sərfəlidir 

Bu məqsədə nail olmaq üçün xaricdə yaşayana azərbaycanlıların, o cümlədən bizneslə məşğul olan 

soydaşlarımızın da üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu barədə deyib: 

“Bilirsiniz ki, biz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin həlli üçün böyük işlər görürük. Biz onlara 

həm siyasi dəstək göstəririk, eyni zamanda biznes imkanları yaradırıq. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar öz biznes 

imkanlarını genişləndirmək, eyni zamanda öz Vətəninə kömək etmək üçün orada fəal işləməlidirlər. Onlar 

dünyanın müxtəlif yerlərindən məhsul idxal edirlər. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, indi bizim imkanlarımız genişlənir, 

daha çox Azərbaycandan idxal etsinlər”. 

Azərbaycan məhsullarının xarici bazara çıxarılması həm də onların təbliğatında önəmli rol oynamış olur. 

İqtisadçı Vüqar Bayramov da bu fikirdədir: “Xaricdə yaşayan azərbaycanlı sahibkarlar daha keyfiyyətli, çox 

çeşidli məhsullarımızı dünyanın müxtəlif ölkələrində satışını təşkil etməklə yanaşı, tarixi vətənlərindəki 

sahibkarlarla birgə fəaliyyət göstərmək imkanı qazanırlar. Bu, onlara Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 

sahibkarlarla əməkdaşlığa görə müəyyən güzəştlər əldə etmək imkanları qazandırır. Çünki ixrac əməliyyatlarına 

görə faktiki ixrac olunmuş malın ixrac gömrük bəyannaməsində nəzərdə tutulan gömrük dəyərinin 3 faizi 

sahibkarlara qaytarılır. Məsələn, 2018-ci ilin ötən dövründə kənd təsərrüfatı və emalı məhsullarının Rusiya, ABŞ, 

Çin, Belarus və digər ölkələrə ixracı müqabilində sahibkarlara 1,748 milyon manat, indiyədək isə 5.3 milyon 

manat ixrac təşviqi ödənilib. Birgə əməkdaşlıq diaspora fəallarına bu vəsaitdən yararlanmaq imkanı verir”. 

 

Ticarət evləri iqtisadi əlaqələrin inkişafına dəstək verir 

2018-ci ilin ötən dövründə Azərbaycan şirkətləri dövlət büdcəsi hesabına “Beynəlxalq Yaşıl Həftə”, 

“Prodexpo”, “Fruit Logistica”, “Gulfood” və “Sial China” beynəlxalq ərzaq sərgilərində vahid ölkə stendi ilə 

iştirak ediblər. Ümumilikdə indiyədək 13 ixrac missiyası (Çin, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Almaniya, Əfqanıstan, 

Pakistan, Qətər, Qazaxıstan, Macarıstan, Rusiya, Səudiyyə Ərəbistanı) təşkil olunub. Sərgilərdə diaspor fəalları, 

şirkət nümayəndələri iştirakçılara istər ölkəmiz, istərsə də məsullarımız barədə geniş məlumatlar veriblər. Bu da 

bağlanan müqavilələrdə özünü göstərib. 2018-ci ilin ötən aylarında beynəlxalq sərgilərdə iştirak nəticəsində 
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bağlanmış müqavilələrin hesabına dəyəri 2,3 mln. dollardan çox ixrac həyata keçirilib. Azərbaycan malları 27 

ölkəyə göndərilib. Bu ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı sahibkarlar məhsullanmızım satışında yaxından iştirak 

ediblər. 

Bundan başqa, ölkəmizin rəqabətqabiliyyətli məhsullarının ixracının təşviq edilməsi məqsədilə 

Azərbaycanın müxtəlif ölkələrdə ticarət evləri fəaliyyətə başlayıb. Məsələn, Belarusda Ticarət Evinin açılışında 

Belarus-Azərbaycan dostluq qrupu yaxından iştirak edib. Bu diaspor təşkilatı Azərbaycanla Belarus arasında 

dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsində önəmli rol oynayır, iqtisadi əlaqələrin inkişafına dəstək verir. Bu 

qrupun fəaliyyətini Belarus rəhbərliyi də dəstəkləyir. Belarusun Xarici İşlər naziri Vladimir Makey Azərbaycan 

Ticarət Evinin fəaliyyətə başlamasının iki ölkə arasında ticarət-iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi 

baxımından mühüm addım olduğunu bildirib. 

Qeyd edək ki, Ticarət Evində daimi fəaliyyət göstərən sərgidə 25-dən çox Azərbaycan şirkətinin istehsal 

etdiyi müxtəlif növ məhsullar, meyvə şirələri, mineral sular, tərəvəz, müxtəlif növ konservləşdirilmiş məhsullar, 

çay, xalça, tekstil, ipək və kosmetika, həmçinin tikintidə istifadə olunan sənaye məhsullarının nümayiş olunub. 

İndiyədək bu ticarət evi vasitəsilə ölkəmizdən Belarusa 84 tondan artıq meyvə-tərəvəz məhsulları, zeytun yağı, 

nar şirəsi və çay ixrac edilib. 

Azərbaycanın Belarus Respublikasındakı səfirliyi isə bu işdə lobbiçilik edib. Səfir Lətif Qəndilov 

vurğulayıb ki, Azərbaycan Ticarət Evinin açılması Azərbaycan məhsullarının heç bir vasitəçi olmadan Belarusa 

birbaşa ixracı üçün gözəl imkan yaradır, iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələri daha da genişləndirir, ixracın 

strukturunun şaxələndirilməsinə əlavə stimul verir. Onun sözlərinə görə, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı 

sahibkarlar məhsullarımızı daha aşağı qiymətə alıb Belarusun müxtəlif şəhərlərində satışını təşkil edirlər. Ticarət 

mərkəzlərində işləyənlərin də əksəriyyəti etnik azərbaycanlılardı. 

Lobbiçilik fəaliyyətinin nəticəsidir ki, bu gün Belarus Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanı 

dəstəkləyir, ölkəmizin haqlı tərəf olduğuna inanır. 

Azərbaycan diasporu, azərbaycanlı sahibkarlar başqa ölkələrdə də ölkəmizin ixrac imkanlarının 

genişlənməsində yaxından iştirak edirlər. Azərbaycanın Latviyadakı səfin Cavanşir Axundov bu ölkədə fəaliyyət 

göstərən azərbaycanlı sahibkarlarla görüşür, Avropanın bir sıra ölkələrinin Latviya ilə ticari əməkdaşlıq üzrə 

nümayəndələri, iri şirkətlərin rəhbərləri, biznesmenlər, bank sektorunun rəhbər işçiləri və diplomatların iştirakı 

ilə tədbirlər keçirir. Bu yaxınlarda keçirilən belə tədbirlərin birində səfirlik əməkdaşları tərəfindən ölkəmizin 

iqtisadi, aqrar, turizm və digər sahələrdə mövcud potensialına və uğurlarına aid məlumatlar verilib. 

Səfir bildirib ki, artıq Latviyada Ticarət Evinin yaradılması yekunlaşıb. Tezliklə Azərbaycan məhsulları 

Latviyada satılacaq ki, bu işdə həmin ölkədə yaşayan azərbaycanlılar böyük rol oynayırlar. Səfir deyib: 

“Azərbaycandan idxal daha məqsədəuyğundur. Satılan məhsul da, qazanılan qazanc da bizim olacaq”. 

Bu gün Azərbaycan, həmçinin digər MDB ölkələrinə, əsasən, şimalda yerləşən ölkələrə məhsul ixrac edir. 

İsveçrədəki səfirliyimizin lobbiçilik fəaliyyəti də yüksək qiymətləndirilməlidir. Azərbaycanın İsveçrə 

Konfederasiyasındakı səfirliyi bu günlərdə İsveçrədə 313 filialı fəaliyyət göstərən və illik dövriyyəsi 800 milyon 

İsveçrə frankı olan “Migrolino” mağazalar şəbəkəsinin rəhbərliyi ilə görüş təşkil edib. Görüşdə qarşı tərəfə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

79 
 

Azərbaycanın aqrar sahədə ixrac potensialı və Azərbaycanda istehsal olunan kənd təsərrüfatı məhsulları barədə 

məlumat verilib. “Migrolino” mağazalar şəbəkəsinin rəhbərliyi ölkəmizdə istehsal olunan kənd təsərrüfatı 

məhsullarının həmin mağazalar şəbəkəsində satışının həyata keçirilə, istehlakçılardan gələcək tələbatdan asılı 

olaraq satışın həcminin və çeşidinin artırıla biləcəyini bildirib. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan 2017-ci ildə İsveçrəyə 143 milyon ABŞ dolları həcmində qeyri-neft məhsulları 

ixrac edib. İsveçrə qeyri-neft məhsullarının ixracı üzrə Türkiyə və Rusiyadan sonra üçüncü yeri tutub. Gələcəkdə 

bu bazarda söz sahibi olmaq, Ticarət Evi açmaq imkanlarımız daha genişdir. 

 

Yeni bazarlar axtarışında 

Yaxın vaxtlarda Rusiya və Ukraynada Ticarət Evi fəaliyyətə başlayacaq. Hazırda Azərbaycanın BƏƏ, Çin, 

Rusiya və uzaq Avstraliyada ticarət evlərinin açılması imkanları araşdırılır. Azərbaycan Respublikasının 

Avstraliya İttifaqında fəxri konsulu Aydan Rzayeva bu barədə bildirib: “Azərbaycan şirkətlərinin Avstraliya 

bazarına cəlb olunması, eləcə də Avstraliya şirkətlərinin Azərbaycana sərmayə qoyması hər iki tərəf üçün 

faydalıdır. Keçən il oktyabrın 18-də Bakıda Azərbaycan-Avstraliya biznes-forumun keçirilməsi bu istiqamətdə 

uğurlu addımdır”. 

Onun sözlərinə görə, bu gün Avstraliya və Yeni Zelandiyaya ixrac həcmi böyük deyil, çünki burada 

sertifikatlaşdırma problemi mövcuddur. Sertifikatlar isə çox bahadır - 20-30 min avrodan başlayır və onları hər 

məhsul üçün ayrı-ayrılıqda almaq lazımdır. Bu problem həlli edilməlidir. Çox önəmlidir ki, artıq bu problemin 

həlli istiqamətində addımlar atılır. 

Aydan Rzayeva deyib kı, iqtisadi əlaqələrin inkişafı digər sahələrə də təsir edir: “İndiyədək Azərbaycan 

parlament nümayəndə heyəti bir neçə dəfə Avstraliyada səfərdə olub. Qarşi tərəfin də səfərləri olub. Lyuk 

Simpkinsin rəhbərliyi ilə Avstraliya nümayəndə heyətinin Azərbaycana səfərindən sonra L. Simpkins Avstraliya 

parlamentində çıxışı zamanı bildirdi ki, Ermənistan işğal etdiyi Azərbaycan ərazilərini tərk etməlidir. Avstraliya 

hökuməti dünyada suveren ölkələrin ərazilərinin qeyri-qanuni işğalını mühakimə etmək siyasətinə sadiqdir və 

tamamilə buna uyğun olaraq Avstraliya hökuməti Azərbaycanın suverenliyini tanıyır, Dağlıq Qarabağı isə 

müstəqil dövlət kimi qəbul etmir”. 

Qeyd edək ki, bu gün Qazaxıstan, Kanada, Çexiya və Cənubi Koreya bazarları da araşdırılır. 

 

Ticarət nümayəndələri lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olur 

Azərbaycanın ixrac imkanlarının genişlənməsi, bu sahədə lobbiçilik fəaliyyəti istiqamətində atılan 

addımlardan biri də xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirlik və konsulluqlarda ticarət nümayəndələrinin təyin 

edilməsidir. Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü Tahir Mirkişili bu barədə 

deyib: “İxrac fəaliyyətinin əsas hissəsi xarici bazarlara çıxış, bazar araşdırmaları, xarici bazarların ələ keçirilməsi, 

xarici bazarlarda milli sahibkarların maraqlarının qorunması və ticarət maneələrinin aşılmasıdır. Ticarət 

nümayəndələri güclü marketinq və təbliğat işləri aparmaqla bütün bu məsələlərdə milli ixracatçıların maraqlarını 

qoruyaraq ümumilikdə ölkənin iqtisadi maraqlarını təmin edəcək, diasporu bu işə cəlb edəcəklər". 
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Birinci olaraq belə bir nümayəndəlik Rusiya Federasiyasında yaradılıb ki, bunun da bir neçə səbəbi var. 

Rusiya Federasiyası Azərbaycanın qeyri-neft məhsulları üzrə əsas ticarət tərəfdaşıdır. Ölkəmizin qeyri-neft 

məhsullarının 31 faizi Rusiya Federasiyasına ixrac olunur. Azərbaycan tərəfindən Rusiya iqtisadiyyatına 1 mlrd. 

ABŞ dollarından çox, Rusiya isə Azərbaycan iqtisadiyyatına 4 mlrd. ABŞ dollarına yaxın investisiya yatırıb. 

Azərbaycana yatırılan investisiyada bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların sərmayəsi 1,5 milyard dollardan çoxdur. 

Fevralın 5-də isə Çinin paytaxtı Pekin şəhərində Azərbaycanın Ticarət Nümayəndəliyinin ofisinin rəsmi 

açılışı olub. 2017-ci ildə ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsinin həcmi 1,2 milyard ABŞ dollar təşkil edib 

Azərbaycanın eyni zamanda Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Mərkəzi Avropa ölkələri üzrə Azərbaycanın ticarət 

nümayəndələri təyin edilib. Tezliklə digər ölkələrdəki səfirlik və konsulluqlarda ticarət nümayəndələri təyin 

olunacaq. 

Bu nümayəndələr yuxanda qeyd etdiyim kimi lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olacaq, bu ölkələrdə bazarları 

araşdıracaq. 

Beləliklə, Azərbaycan Ticarət Evlərinin yaradılması, ticarət nümayəndələrinin təyini və diaspor təşkilatlan 

ilk növbədə Azərbaycan məhsullarının xaricə çıxışının asanlaşdırılması və təbliğ olunması baxımından mühüm 

önəm kəsb edir. İkincisi, məhsulun heç bir vasitəçi olmadan ixracına imkan yaranır. Bu, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlı iş adamlarına daha ucuz məhsul almasına imkan verməklə yanaşı məhsullarımızın beynəlxalq 

bazarda rəqabətə davamlılığına bilavasitə təsir göstərir. Üçüncüsü, Ticarət Mərkəzlərinin, ticarət 

nümayəndələrinin uğurlu fəaliyyəti xarici iş adamlarını Azərbaycan məhsulları ilə yaxından tanış etməklə, 

ölkəmizə investisiyaların cəlb olunmasına şərait yaradır, Dördüncüsü, diaspor təşkilatlan və səfirliklərimizin 

fəaliyyətləri ölkələr arasında iqtisadi əlaqələrin daha da genişlənməsinə, əməkdaşlığın yeni istiqamətlərinin 

müəyyən olunmasına stimul verir. Beşincisi, bu gün sertifikatların standartlaşdırılması və beynəlxalq tələblərə 

uyğunlaşdırılınası istiqamətində böyük işlər aparılır ki, bu da ixrac imkanlarını kifayət qədər genişləndirəcək. 

 

Üç nöqtə.-2018.-3 iyul.-№114.-S.14. 
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Eluca Atalı: "Diaspor baş verənlərə reaksiya bildirməli, idarə etməlidir" 

 

Rəşid Rəşad 

 

"Tiqranizm Xocalıda" kitabı son bir neçə ayda geniş müzakirə mövzusuna çevrilib. Xatırladaq ki, əsərdə 

ermənilərin əsrlər boyu türklərə qarşı etdikləri xəyanət və amansızlıq tarixi faktlar əsasında təqdim olunub. 

Kitabın müəllifi Eluca Atalı uzun illərdir ki, Stokholmda yaşayır və fəaliyyətinin Azərbaycan diasporunun 

inkişafına həsr edib. 

Xatırladaq ki, "Tiqranizm Xocalıda" kitabı yazıçının geniş oxucu kütləsinə təqdim etdiyi 18-ci kitabıdır. 

Fürsətdən istifadə edib Eluca Atalı ilə əlaqə yaratdıq və və onunla söhbətin mövzusunu əsasən dünya ölkələrində 

olan diaspor təşkilatların fəaliyyəti üzərində qurduq. 

- Vətəndən uzaqlarda yaşamaq, vətənpərvər ruhda fəaliyyət göstərmək və ən önəmlisi bütün dünyaya 

mənsub olduğun xalqın, millətin səsini eşitdirmək o qədər də asan məsələ deyil. Heç olmasa səsimiz eşidilirmi? 

- Əvvəla, mən siyasətçi deyiləm, ruhaniyyatçıyam. Və düşünürəm ki, icazəli qəhrəmanlıq olmaz! İkincisi, 

heç kimdən, heç nədən umacağım olmadığından, yəni, imtinanı bacaran birisi olduğum üçün istənilən yerdə, 

istənilən zamanda birbaşa söz deyə bilirəm. Bir yazarla siyasətçinin fərqi də burdur, yazarın uçuş səması 

siyasətçininkindən çox genişdir, əngindir. Siyasətçi səmada qol-qanad açmaqdan ötrü gərək hökmən ona qarşı 

süzəni vurub özünə yol aça, yoxsa qollarını tam gərə bilməz, səmasını qarşıdakı daraldır. Amma yazar mənəviyyat 

adamıdır, özünü dərk edib mənəviyyatını, ruhunu çirkabdan təmizlərsə, onun azad uçmasında maneə ola bilməz. 

Düşünürəm, məsələnin bir tərəfin açmış oldum. Həm də bununla istərdim ki, oxucular bilsin ki, kimlə söhbət 

edirlər. Bu baxımdan düşünürəm ki, fəaliyyətimə ara verməyə haqqım yoxdur, həm də az qala bütün dünyanın 

üstümüzə gəldiyi bir məqamda. 

Minimal məişətlə kifayətlənib, yaradıcılığa və ictimai fəaliyyətə vaxt ayırmağı özümün yurddaşlıq borcum 

hesab edirəm, çünki vətənim hər mənada talanıb və bu soyğunçuluq davam etməkdədir. Belə olan halda, özümə 

haqq qazandırmıram ki, bozbaş bişirməklə qadınlığımı və insanlığımı bitmiş hesab edim. Və həm də istedad 

səninki deyil, fitrətdir, niyə də bu vergi vətənimə, yurduma sərf olunmasın ki? 

Dünya ölkələrində səsimizin eşidilməsinə gəlincə, bu, tək mənə yox, bütün 50 milyona aid olduğundan bu 

məsələyə baxışım bir qədər başqa olacaq. Birinci, canımızda olan etinasızlıq, qəhrəmanlığı hamının 

yanındakından gözləməsi prinsipi elə bil bizə hakimdir. Ən nifrət etdiyim "bu məsələnin zamana ehtiyacı var" 

ifadəsidir. Bunu işlədənlər acizlərdir. İşlədənlər çoxaldığından deyirəm, acizlik artıb. Bu da o deməkdir ki, 

millətin özünə inamı qırılıb. Dünyaya səsin çatdırılmasının bir neçə yolu var - siyasi, mədəni, ədəbi... Mənimki 

ədəbi yol olduğundan öz sahəmlə başlayacağam və həm də deməliyəm, ədəbi yol bağırtı ilə olmur, pıçıltı ilə olur 

hardasa, yəni, hay-küysüz beyinlərə hökm edirsən. Təəssüf edirəm, hələ ki, ədəbi yolda bunu edə bilməmişik. 

Hansı romanımız var ki, Qarabağ problemini, Xocalı faicəsini dünyaya tanıtmaq səviyyədə yazılsın? Açığını 

bilmək istəsəniz, bugünkü ədəbiyyatımızdakı nəsrin boyu çox balacadır, lap liliput kimi. Məhz nəsri deməkdə 

məqsədim odur ki, bir ölkənin problemi nəsrlə qələmə alına bilir. Hamı sevgiden yazır, elə bil bu millətin Qarabağ, 
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Güney Azərbaycan, minalanmış torpaq dərdi, əkilməməkdən vəhşiləşib ilan-şayan mələşən yurd yeri, işsizlik və 

s. yoxdur. Süleyman Rüstəmin dili ilə desək: "Cənnət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin!" Və ona görə gəlsin 

ki, "El azaddır, dil azaddır, azad sazlarda tel azaddır!" 

- Bəlkə dünya ölkələrində olan diaspor təşkilatlarımız Azərbaycanı, Azərbaycançılıq ideyalarını kifayayət 

qədər təbliğ edə bilmirlər? 

- Gəlin baxaq görək, diasporumuz Azərbaycançılıq ideyasına tam sahibdirdirmi? Biz ilk növbədə bu suala 

cavab verməliyik. Əgər diasporda fəaliyyət göstərənlərin əksəriyyəti keçmiş kommunistlərin tör-töküntüsüdürsə, 

əsasən, hamısını bura şamil etmirəm, çünki bu qurumda saf insanlar var, onların Vətən, yurd sevgisindən 

vicdansızcasına bəhrələnirlər və ya xüsusi təyin edilmiş adamlardırsa, onda məlum məsələdir diasporda 

Azərbaycançılıq ideyasını anlayanların vəziyyəti hansı dərəcədədir və ya Azərbaycanın mahiyyətin bunlar 

anlayırlar. Asif Atanın bir fikri var, deyir: "Azərbaycanla zarafat etməyin, onun mahiyyəti böyükdür". Təəssüf 

edirəm, bu gün bütün sahələrimizdə olduğu kimi, bu başıbəlalı diaspor sahəmiz də şou səviyyəsinə gətirilib. Heç 

bir siyasi partiya - yaşadığımız ölkədən gedir söhbət, bizi təhvil almır, çünki böyük say olduğumuzu göstərə 

bilmirik. Bunun da köklü səbəbləri var. Yaşadığımız ölkələr əksər hallarda yalnız mədəni fəaliyyət göstərməklə 

kifayətlənirik. Ona görə də yaşadığımız ölkələrdə nə deputat kimi parlamentə gedib çıxa bilirik, nə də Nazirlər 

Kabinetinə. Təsəvvür edin ki, bir isveçli deputatın arvadı ermənidir, onun vasitəsi ilə ermənilər saxta material 

verib kitablar yazdırırlar... 

- Yəqin bu səbəbdəndir ki, Azərbaycan diasporunun işi o qədər də qənaətbəxş deyil. Necə bilirsiniz, diaspor 

təşkilatın adıyla saxta işlər quranlar var? 

-Saxta iş quranlar var deyirsiniz, mənsə deyirəm, saxta iş qurmayan varmı diasporda? Gəlin buna aydınlıq 

gətirək. Əslinə qalsa, diaspor vətən və millətlə bağlı ətrafında baş verənlərə reaksiya bildirməli və idarə etməlidir 

hadisələri, yaxşı bir məcraya yönəltməlidir. Lakin bizdə əksinədir, diaspor idarə olunur. Bu səbəbdən də diaspor 

lazımı işi görə bilmir. Müstəqil olmayan bir qurum hansı işi görə bilər, sizcə? Sözdə, düşüncədə, əməldə müstəqil, 

azad olmaq tək fərdə aid deyil, quruma da şamil edilir, ilk növbədə diaspor kimi xaricdə gərəkli bir quruma. 

Qurum fərdlərdən yaranır, təəssüf, fərdlərimiz təmənnadan, şəxsi mənfəətlərindən asılıdılar. Bu da ümumiləşib 

boyunduruq yaradır, azad əməl yetirməməkdən ötrü dediyim bu hal hələ ki, böyük maneədir. Bu hadisələri siz 

kənardan müşahidə edirsiniz, bəlkə də çox vaxt incəliyinə varmırsınız, amma biz xaricdə yaşayanlar bunun 

içindəyik. Hər ölkədə diaspor təşkilatların birdən artıq yaradırlar bilərəkdən ki, onları bir-birinə qarşı qoysunlar, 

real gücü parçalasınlar. 

- Etiraf edək ki, bədii yaradıcılıqda bu istiqamətdə gördüyünüz işlər artıq diqqət mərkəzində dayanır. Necə 

bilirsiniz, bəlkə də elə siyasi fikirlər var ki, onu bədii dildə daha aydın ifadə etmək olar? 

- Məndən ötrü siyasətin sərhədləri çox məhduddur, onu genişləndirəcək siyasətçi hər an ehtiyatlı olmalıdır. 

Siyasətçi bildiyini, gördüyünü və edəcəyini tam çılpaqlığı ilə açıqlamağa qadir deyil. Yazarlıqda isə tam fərqlidir, 

özünü gizlətdikcə xalqdan uzaq düşürsən, oxucunu itirirsən və ya oxucu kütləsin qazanmırsan. Siyasətin səması 

çox balacadır, siyasətçi ətrafındakıları vurmasa, o səmada azad uça bilməz. Yazarınsa belə bir "ovçuluğuna" 

ehtiyac qalmır, çünki o həqiqətçidir, ruhaniyyatçıdır. Bu səbəbdən də onun biclik işlətməyinə ehtiyac yoxdur, 
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onun bicliyi elə düzlüyüdür!!! Keçək sizin sualın canına, bəli, mən düşünürəm siyasətlə deyilə bilməyən bədii 

əsərlə deyilə bilər. Peru yazıçısı Mario Varqas Lyosanın "Kəpənəyin ölümü" romanı, Markezin "Patriaxın payızı" 

diktatorun ölümünə həsr olunub, diktatura yüzəyüz orda incəliyinə qədər bədii təsvir vasitəsi ilə gerçəklik 

formasında şərh edilir. Bunu hansı siyasətçi izah edə bilər yazar kimi? Siyasətçi bunu yalnız dilinə gətirə bilər 

bir-iki təsvirlə, lakin tam açıqlamağa qadir olmaz. Bu güc, potensiya onda yoxdur. 

- Necə bilirsiniz, Azərbaycan həqiqətləri faktlara əsaslanan bədii tarixi əsərlərlə daha da asanlıqla dünyaya 

çatdrıla bilər? 

- Sizin dediyiniz yolla, faktlar əsasında gerçək tarixi bədii yolla yazmaq, göstərmək kimi əsrlərin sınağından 

çıxmış formanı "Tiqranizm Xocalıda" kitabımda verdim. Həqiqəti bu yolla çatdırmaq asandır, gəl ki, çatdırmaq 

istəyin olsun. İstək və metod üst-üstə düşəndə bəhrəsi yaxşı olur. 

- Zənnimcə dünya ölkələri bizi tam olaraq tanımır, tanısalar necə haqsızlığa məruz qaldıqlarımızın şahidi 

olarlar. Bəlkə də özümüzü dünyaya bədii dildə, bədii təsvir vasitələri ilə tanıtmalıyıq? 

- Tanımırlar, yoxsa tanımaq istəmirlər və ya biz özümüzü nə dərəcədə təqdim edə bilmişik dünyaya? 

Əvvəla, deyim ki, Yaxın Şərq ölkələrini çıxmaq şərti ilə dünyada Azərbaycan ədəbiyyatı deyilən bir anlayış 

yoxdur. Xüsusi Avropa, Qərb türkoloq, şərqşünaslarının ədəbiyyatımızla bağlı bilgisini qoysaq kənara, demək 

olar ki, geniş oxucu kütləsinin ədəbiyyatımız haqda qəti bilgisi, məlumatı yoxdur. Oxucu kütləsi ədəbiyyat haqda 

olan elmi əsəri və ya ədəbi təhlili oxumur, onun dünyagörüşünə uyğun bədii əsəri təqdim edəndə oxuyur, təqdim 

etməzsən axtarıb oxumaz və ya məlumatı olmadığı hadisə barədə durub ədəbiyyat axtarmaq arzusunda olmaz. 

Onsuz da bu gün dünyada o qədər informasiya var ki, adam ona təqdim edilənlərin hamısını oxuya bilmir. 

Marağına uyğunu seçib oxuyur. Bu səbəbdən də biz tarixi dərdlərimizi və bu günümüzdə olan problemlərimizi 

duyğusal yox, doğru təhlillərlə xarici oxuculara çatdırmağı bacarmalıyıq. 
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 

 

Azərbaycan dövləti soydaşlarımıza müxtəlif istqamətlərdə dəstək göstərir 

 

Vasif Cəfərov 

 

Milli respublikaların yaranmasında vətəndaşlıq prinsipinin əsas götürülməsi bütün dövlətlər üçün, o 

cümlədən Azərbaycan üçün diaspor faəliyyətinin əhəmiyyətini artırıb. 

Diaspora fəaliyyəti dedikdə xarici ölkələrin vətəndaşı olan, amma eyni etnosa aid olan adamların 

əlaqələndirilmiş ictimai fəaliyyəti başa düşülür. Eyni etnosa aid olan fərqli ölkələrin vətəndaşları fəaliyyətini 

əlaqələndirməklə həm öz milli maraqlarını, həm də tarixi vətənlərinin maraqlarını daha güclü müdafiə etmək 

imkanına sahib olur. 

Müasir demokratik prinsiplərə görə hakimiyyətlərin mənbəyi xalqdır. Xalq dedikdə isə vətəndaşlar nəzərdə 

tutulur. Hazırda bütün milli respublikalarda vətəndaşlar müxtəlif etnoslara sahib olan insanlardan ibarətdir və 

onlar hər hansı bir əlamətinə görə fərqləndirilmir. Ölkədə çoxluğa sahib etnos kimi azlıqda olan etnoslard da öz 

milli, mədəni maraqlarının təmin edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərirlər. Demokratik respublikalarda 

mövcud olan bu imkanlar diaspor fəaliyyətinin əhəmiyyətini artırır. 

Diaspor fəaliyyətinin əhəmiyyətini artıran digər amil etnosların öz tarixi vətənləri ilə əlaqələrini 

qorumasıdır. 

Azərbaycan özünü azərbaycanlı sayan insanların tarixi vətənidir. Azərbaycanlılar müxtəlif siyasi, ictimai 

və ya iqtisadi səbəblər nəticəsində tarixi-etnik ərazilərindən kənara mühacirət ediblər. Bunların bir çoxu xaricdə 

milli-mədəni mənsubiyyətini qoruyub saxlaya bilib, tarixi vətəni ilə mütəmadi əlaqələr qururlar. 

Azərbaycan dövləti bu cür soydaşları ilə əlaqələri qumağı və bu əlaqələri koordinasıya etməyi vacib hesab 

edir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin inkişafında Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyevin 

Sərəncamı ilə 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilməsinin 

böyük əhəmiyyəti olub. Qurultay dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlmiş nümayəndələrin mülahizələrini, çoxsaylı 

təkliflərini, eləcə də azərbaycanlıların müasir dünyadakı sosial-siyasi, iqdisadi, mədəni və mövqeyini, 

azərbaycançılıq platformasına söykənən maraqlarını, tarixən yaranmış mənəvi birlik ehtiyacını nəzərə alaraq 

qətnamə qəbul edildi. Qərara alındı ki, dünya azərbaycanlıların qurutayları hər üç ildən bir keçirilsin. 

Bu qurultaydan sonra 2002-ci ilin iyulunda Prezident Heydər Əliyevin Fərmanı ilə Xaricdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Sonralar Komitənin adı dəyişdirildi. Azərbaycan Prezidenti 

İlham Əliyevin 2008-ci ilin noyabrında imzaladığı Sərəncamla Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. 

Diaspora fəaliyyəti müxtəlif ölkələrə səpələnmiş azərbaycanlıların öz milli mənsubiyyətlərini qorumaqla 

mədəni-siyasi həmrəyliyi müstəqil Azərbaycanın dövlət maraqlarına uyğun gəlir və onun strateci məqsədlərindən 
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biridir. Müstəqilliyin və dövlətçilik ənənələrinin möhkəmləndirilməsi, beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın 

mövqelərinin gücləndirilməsi, erməni təcavüzünə məruz qalmış xalqın haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, Dağlıq Qarabağ probleminin beynəlxalq hüquq normaları və prinsipləri çərçivəsində ədalətli həllinə 

nail olunması xarici ölkələrdə diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan təşkilatların vahid mərkəz ətrafında birləşməsini 

zəruri edir. Dünya azərbaycanlılarının yaşadığı ölkələrdə monolit qüvvə kimi çıxış etmələri onların milli və 

vətəndaş hüquqlarının qorunmasına da əhəmiyyətli təsir göstərir. 

2002-ci ildə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətini tənzimləmək məqsədilə eyniadlı 

Qanun qəbul edilib. 

Bu Qanun xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanın dövlət siyasətinin məqsəd və prinsiplərini 

və bu siyasətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir. 

"Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" dedikdə, Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan və özünü 

azərbaycanlı hesab edən şəxslər başa düşülür. 

Daha dəqiq ifadə etsək Azərbaycan vətəndaşları və onların övladları, əvvəllər Azərbaycan SSR-nin və ya 

Azərbaycanın vətəndaşları olan şəxslər və onların övladları "xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" katiqoriyasına aid 

olunur. 

"Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" anlayışı qeyd edilən kateqoriyalara aid olmayan, lakin etnik, dil, 

mədəniyyət və ya tarixi əlaqələr baxımından özünü azərbaycanlı hesab edən şəxslərə və onların övladlarına da 

şamil olunur. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin məqsədləri aydındır. Dövlətimiz beynəlxalq 

hüququn prinsip və normalarına, Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə, eləcə də müvafiq xarici 

dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərə alınmaqla, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarının 

həyata keçirilməsinə və onların öz milli özgünlüyünü qoruyub saxlamasına və inkişaf etdirməsinə kömək 

göstərməyə çalışır.  

Həmçinin xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın dövlət orqanları, eləcə də qeyri-hökumət 

təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurmasına və inkişaf etdirməsinə, Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti, ölkənin 

iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında informasiya almasına şərait yaratmaq, Azərbaycanın dövlət 

müstəqiliyinin və suverenliyinin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına, 

cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına, habelə Azərbaycan ilə digər dövlətlər arasında qarşılıqlı surətdə faydalı 

münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsinə cəlb etmək də dövlətimizin əsas məqsədlərindəndir. 

Sadalananlarla yanaşı Azərbaycan dövləti beynəlxalq hüquq normalarına və müvafiq dövlətlərin 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai 

birliklər yaratmaq hüququnun həyata keçirilməsinə yardım göstərməyi də məqsəd kimi qarşısına qoyub. 

Qeyd edək ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti Azərbaycanın daxili və xarici 

siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi hesab edilir. 

Bu prinsipə əsaslanaraq Azərbaycan dövləti onun vətəndaşı olan və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti 

və ya daimi yaşayan azərbaycanlıların hüquqi müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik edir. Azərbaycan 
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vətəndaşı olan və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycannın 

ərazisində yaşayan Azərbaycan vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifələr daşıyırlar. 

Dövlətimiz digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bütün 

sahələrdə əlaqələrin saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə kömək göstərir, onların əsas hüqüq və azadlıqlarının 

müdafiəsi üçün müvafiq tədbirlər görür. 

Azərbaycan Konstitusiyasına əsasən digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycanın ərazisində olarkən, qanunla və ya Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı 

beynəlxalq müqavilə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycanın vətəndaşları ilə bərabər bütün hüquqlardan 

istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. 

Ölkəmizin əsas Qanuna əsasən Azərbaycan vətəndaşının xarici dövlətin ərazisində yaşaması onun 

vətəndaşlığının xitamına səbəb olmur. 

Digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan 

vətəndaşlığını əldə etməsi və Azərbaycan vətəndaşlığına bərpa edilməsi qaydası "Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlı müvafiq 

dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilir. 

Dövlətimiz iqtisadi və sosial cəhətdən də xaricdə yaşayan azərbaycanlılara dəstək verir. Xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılarla bağlı iqtisadi sahədə dövlət siyasətinin reallaşması məqsədi ilə Azərbaycanın dövlət orqanları 

müəyyən tədbirlər görür. 

Belə ki, Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatları ilə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların kommersiya təşkilatları arasında əməkdaşlığı təşviq edir, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 

iştirak etdiyi birgə müəssisələrin yaradılmasına kömək göstərir, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın 

iqtisadiyyatına investisiya qoymaları və Azərbaycanın ərazisində sərbəst surətdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul 

olmaları üçün əlverişli şərait yaradır. Bunlardan başqa Azərbaycanın müvafiq icra hakimiyyəti orqanları xaricdə 

yaşayan aztəminatlı azərbaycanlılara sosial yardım göstərə bilərlər. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanın dövlət siyasətinin məqsədləri üçün, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara maliyyə yardımı edən fiziki və hiiquqi şəxslərə Azərbaycanın qanunvericiliyinə uyğun olaraq 

vergi, gömrük güzəştləri və digər güzəştlər verilə bilər. 

Təbii fəlakətlər, ekoloci və digər qəzalar baş vermiş yerlərdə yaşayan azərbaycanlılara Azərbaycanın 

müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi qaydada humanitar yardım göstərilə bilər. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanın mədəniyyət, dil və təhsil siyasəti də var. 

Azərbaycanın dövlət orqanları xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin və dilinin qorunub 

saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində, öz ana dilində təhsil almaq imkanının həyata keçirilməsində yardım 

göstərir və bu məqsədlə zəruri tədbirlər görür. 

Azərbaycanın dövlət orqanları digər dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətləri ilə 

hərtərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni, elmi və informasiya tələbatını 
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ödəmək üçün Azərbaycanın digər dövlətlərdə olan elm və mədəniyyət mərkəzlərindən istifadə etmək imkanı 

verilir. 
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Ölkəmizin təbliğində diasporun rolu – Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi 

 

Azərbaycan beynəlxalq aləmdə öz mövqeyini diktə etməyi bacaran ölkələr sırasında özünəlayiq yerə 

sahibdir. 

 

Rəşid Rəşad 

 

20 sentyabr 1994-cü il, ölkəmizin müstəqil daxili və xarici siyasət yolunu seçməsində dönüş nöqtəsi yaratdı 

və məhz həmin gün dünyanın iqtisadi cəhətdən inkişaf etmiş ABŞ, Türkiyə, Norveç, Yaponiya, Böyük Britaniya, 

Rusiya və Səudiyyə Ərəbistanı kimi dövlətləri ilə Azərbaycan arasında "Əsrin müqaviləsi" kimi tarixə düşmüş 

neft kontraktı imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın bir dövlət kimi tanınmasına, dünya iqtisadi sisteminə 

qoşularaq, beynəlxalq aləmdə mövqeyinin möhkəmləndirilməsinə şərait yaratdı. 

Ekspertlərin fikrincə, bəhs etdiyimiz müqavilənin imzalanması Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə geosiyasi 

mövqeyinin daha da möhkəmlənməsi və dünya iqtisadiyyatına sürətli inteqrasiyası üçün münbit şərait yaratdı. Və 

bütün bunlar əlbəttə ki, ulu öndər Heydər Əliyevin bir siyasətçi və dövlət xadimi kimi müdrikliyinin və gərgin 

zəhmətinin sayəsində mümkün oldu. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təbliğ olunmasında dövlətlə yanaşı, diaspora 

təşkilatlarının da rolu var. Onların üzərinə beynəlxalq miqyasda Azərbaycanın fəal təbliğatçısı kimi kifayət qədər 

məsuliyyət düşür. Diaspora təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətlərindən biri də Azərbaycanın beynəlxalq arenada 

tanınmasına, qədim və zəngin mədəniyyətə malik xalqımız haqqında obyektiv ictimai rəyin formalaşmasına 

kömək etməkdir. Bu sahədə optimal yollardan biri də xalqlararası münasibətlərin möhkəmlənməsinə xidmət edən 

fəaliyyətin genişlənməsidir. 

Regionda sülh, sabitlik və iqtisadi əməkdaşlığa ciddi təhlükə olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həlli ilə bağlı beynəlxalq səviyyəli müzakirələrin son vaxtlar yenidən intensivləşməsi artıq 

müşahidə olunur. Ölkə başçısı İlham Əliyev bildirib ki, biz bölgədə söz sahibiyik və bundan sonra mövqeyimiz 

daha da möhkəm olacaqdır: "Bu bizim üçün əsas məsələ, milli məsələdir və bundan sonra da biz səylərimizi 

gücləndirəcəyik. Biz düzgün yoldayıq, biz hər gün qələbəni yaxınlaşdırırıq. Xarici siyasətlə bağlı digər mühüm 

vəzifə, - o da bu məsələ ilə bilavasitə bağlı olan məsələdir, - Xocalı soyqırımını dünyada tanıtdırmaqdır. Mən 

hesab edirəm ki, biz bu istiqamətdə çox uğurlu siyasət aparmışıq və qısa müddət ərzində üç ölkənin parlamenti 

Xocalı qırğınını soyqırım kimi qəbul edib. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu siyasət davam etdirilməlidir. Bizim 

səfirlər, səfirliklərin nümayəndələri bu məsələni harada mümkündür qaldırmalıdırlar. Onların, səfirliklərin 

çalışdıqları ölkələrin qanunvericilik orqanlarında Xocalı soyqırımı məsələsi qaldırılmalıdır. Çalışmalıyıq ki, bu 

soyqırımı müxtəlif səviyyələrdə tanınsın. Əldə edilmiş nəticələr, əlbəttə ki, bizi ruhlandırır, göstərir ki, bu, 

mümkündür. Ümumiyyətlə ölkəmizin dinamik inkişafı və artıq dünyada Azərbaycan haqqında çox müsbət rəyin 

formalaşması göstərir ki, mümkündür, çox şey mümkündür. Sadəcə olaraq, işləmək lazımdır, konkret proqram 

olmalıdır" (fhn.gov.az). 
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Ekspertlər onu da qeyd edirlər ki, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinin qorunub saxlanması, daha da inkişaf 

etdirilməsi, təhsil səviyyəsinin yüksəlməsi, sağlam nəslin böyüməsində və bu qəbildən olan digər missiyaların 

yerinə yetirilməsində özünəməxsus rol oynayan diaspora təşkilatları Azərbaycanın beynəlxalq miqyasda 

təbliğində əvəzsiz rol oynayırlar. Belə təşkilatlardan biri də Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresidir. 

Xatırladaq ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi Kiyev şəhərində təsis olunub. Təşkilat 

fəaliyyətini demokratik prinsiplər üzərində quraraq Azərbaycan və Ukrayna xalqlarının humanist ənənələrinə 

əsaslanır və öz üzvlərinin milli-mədəni, mənəvi, ictimai-siyasi, yaradıcılıq tələbatının ödənilməsi üçün sosial-

mədəni tədbirlər keçirir. Bundan başqa vətəndaşların hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsi üçün də 

tədbirlər görür. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi Ukrayna və Azərbaycanın ictimai təşkilatları ilə sıx 

əməkdaşlıq edir. Konqresin regional təşkilatları Ukraynanın bir çox vilayətlərində fəaliyyət göstərir. Birləşmiş 

Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi aktiv ictimai fəaliyyət göstərir, bir çox mədəni və xeyriyyə aksiyalarında 

iştirak edir və təşkilatçısı kimi çıxış edir. Regional təşkilatların bazasında bazar günü məktəbləri fəaliyyət göstərir, 

orada peşəkar müəllimlər azərbaycan dili, ədəbiyyat, tarix, coğrafiya fənnini tədris edir, eyni zamanda gələcək 

nəsli azərbaycan və ukrayna xalqlarının adət və ənənələri ilə tanış edirlər. 

Konqresin sədri Rövşən Tağıyev bildirir ki, 1999-cu ildə "Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi"ni yaradılıb: 

"Bu addım, Azərbaycanın ozamankı dövlət başçısı Heydər Əliyev tərəfindən çox böyük razılıqla qarşılandı. 

Keçirdiyimiz tədbirlərin ana xəttini Ukrayna-Azərbaycan əlaqələri, Ermənistanın ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzü, 

işğal edilmiş torpaqlarımız, onların azad olunması üçün beynəlxalq təşkilatların ikili standartlardan əl çəkmələri 

təşkil edir. Ukraynanın 24 vilayətində fəaliyyət göstərən BUAK-ın regional təşkilatlarının vahid mərkəzdən idarə 

olunur. Dağlıq Qarabağla bağlı problem daima diqqət mərkəzindədir. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş 

Konqresi Azərbaycan və Ermənistan qoşunlarının təmas xəttində hərbi vəziyyətin kəskin pisləşməsi ilə əlaqədar 

bəyanat yaydı. Biz bəyanatda Ukrayna Azərbaycanlıları adından Azərbaycanın dinc sakinlərin həyatlarını itirməsi 

ilə nəticələnən hadisələrlə bağlı ciddi narahatlıq ifadə etdik. Son günlər baş verən hadisələr 1994-cü ildə əldə 

edilmiş atəşkəs danışıqlarının Ermənistan tərəfindən ciddi şəkildə pozulmasıdır. Ukrayna Azərbaycanlıları 

Birləşmiş Konqresi münaqişənin daha da dərinləşməsini yolverilməz hesab edir. Biz Azərbaycan torpaqlarının 

işğalını pisləyir və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasına tam dəstəyimizi ifadə edirik. Biz bütün 

beynəlxalq təşkilatları BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən qəbul edilmiş Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonların 

azad olunması bağlı 4 qətnamənin yerinə yetirilməsi ilə əlaqədar mümkün tədbirlər görməyə çağırdıq. Ukrayna 

Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi münaqişənin sülh yolu ilə həll edilməsini və danışıqların yüksək səviyyədə 

aparılmasını dəstəkləyir. Ukraynada Dağlıq Qarabağın işğal olunduğunu yüksək tribunadan da dəfələrlə 

səsləndirmişik" 

Ukraynanın xarici işlər naziri Pavlo Klimkin Bakıda azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla 

görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında qeyd edib ki, Azərbaycanlı dostlarımızı hamıdan yaxşı başa 

düşürük. Çünki bu işğaldır: "Ukrayna Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə dəstək verməyə sadiq qalacaq. Ölkələrimiz 

arasındakı dostluq əlaqələrinin inkişaf etdirilməsində rəhbərlik etdiyi diaspora təşkilatın öz payı var". 
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Tağıyev onu da qeyd edir ki, bir iş adamı kimi də iki ölkə arasında iqtisadi əlaqələrin inkişafında töhvəsini 

verir: "Mən, Bakıya ildə ən azı 2 dəfə gəlirəm. Nəinki biz, Bakıda və bəzi regionlarda olan Ukraynanın iş adamları, 

deputatlar da Azərbaycandakı quruculuq işlərindən çox məmnundurlar. Bu, cənab İlham Əliyevin apardığı uğurlu 

siyasətin nəticəsində baş verib. Borcumuz, Azərbaycandakı sabitliyi göz bəbəyi kimi qorumaqdan ibarətdir. 

Yalnız bu yolla Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş torpaqlarımız özümüzə qaytarıla bilər. Qeyd 

edim ki, Ukraynanın iqtisadi sektorunun imkanları genişdir. Ölkənin ən qiymətli sərvəti onun münbit 

torpaqlarıdır. Dünyanın qara torpağının üçdəbiri buradadır. Burada kənd təsərrüfatı ilə bağlı böyük layihələr 

həyata keçirmək olar və mən azərbaycanlı iş adamlarını Ukrayna torpaqlarından yararlanmağa çağırıram. İndinin 

özündə də burada azərbaycanlılar var ki, kənd təsərrüfatı şirkətləri və on minlərlə hektar torpaqları var. Məsələn, 

iş adamı Fəxrəddin Muxtarov bu sıraya daxildir. Amma bunun həcmini və sayını Ukraynada daha çox eləmək 

olar. Bir diaspor rəhbəri, uzun illərin təcrübəli iş adamı kimi istənilən azərbaycanlı iş adamına kifayət qədər vakant 

yeri olan Ukrayna iqtisadiyyatında yardımçı olmağa hazıram. Biz burada nə qədər geniş imkanlara malik olsaq 

da, kürəyimizi Azərbaycan dövlətinə və xalqına söykəmişik. Biz burada istənilən fəaliyyətimizdə Azərbaycandan 

stimul alırıq və həmişə Vətənin yanındayıq". 

Onu da qeyd edək ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresi bu ölkədə Azərbaycanla bağlı təşkil 

olunan tədbirlərdə də fəal iştirak edir. Belə tədbirlərdən biri də ötən il Kiyev şəhərində keçirilib. Azərbaycanın 

Ukraynadakı səfirliyi tərəfindən təşkil olunan "Salam Azərbaycan" adlı açıq qapı günü ukraynalıların marağına 

səbəb olub. Səfirliyin ərazisində ümummilli lider Heydər Əliyev adına parkda təşkil olunan tədbirdə şəhər 

sakinləri və qonaqlar üçün Azərbaycan mədəniyyəti və mətbəxi təbliğ edilib. Xarici ölkələrin diplomatik 

nümayəndələri, Ukrayna Ali Radasının deputatları, siyasətçilər, mədəniyyət və ictimai xadimlər, Azərbaycan 

diaspora təşkilatları və KİV-lərin iştirak etdiyi tədbirdə Azərbaycanın milli yeməkləri olan - dolma, plov, dovğa 

və digər nemətlər təqdim olunub. Tədbirdə qonaqlar, həmçinin milli musiqi alətimiz olan tarın canlı müşayiəti ilə 

muğamımıza qulaq asıblar. 

Azərbaycanın Ukraynadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Azər Xudiyev bildirib ki, Azərbaycan milli 

mətbəxinin tarixi də elə xalqın tarixi qədər qədimdir. Azərbaycan kulinariyası öz tarixi kökləri və 

özünəməxsusluğu ilə digərlərindən xeyli fərqlənir. Azərbaycan xörəkləri yüksək keyfiyyətləri ilə dünyada 

məhşurdur. Diplomat deyib ki, qədim köklərə malik Azərbaycan mədəniyyətinin beynəlxalq miqyasda təbliğinin 

aparılması üçün dövlətimiz tərəfindən ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir. Konqresin sədri bildirib ki, bu kimi 

tədbirlər Azərbaycan mətbəxinin Ukraynada tanıdılmasına xidmət edir". 

Konqres sədri onu da bildirir ki, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi dövlətimizin, vətənimizin bir 

parçasıdır. Bu baxımdan vətənini, dövlətini sevən hər bir insan xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən səfirliklərimizlə 

bir yerdə olmalıdır: "Bu baxımdan biz də həyata keçirdiyimiz bir çox tədbiri səfirliyimizlə birgə keçirtməyə 

üstünlük veririk. Azərbaycanın ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev peşəkar diplomatdır. Son bir ildə səfirliyimizlə 

birgə vətənimizlə bağlı bir çox tədbirlər həyata keçirmişik. Bununla yanaşı səfirliyimizin dəstəyi ilə Kiyev 

şəhərinin mərkəzində Azərbaycan parkı açıldı. Əlbəttə ki, bu işlər təqdirəlayiqdir. Biz də çalışırıq ki, öz 

növbəmizdə geniş potensialımızla səfirliyimizə dəstək verək" (files.preslib.az). 
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Xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin “ana dil” problemi 

 

Vətənin özü dildən başlamırmı?  

 

Xəyalə Rəis 

 

Azərbaycan dilinin qorunması və inkişafı il bağlı dövlət başçısının imzaladığı sərəncamlar, həmçinin 

xaricdə yaşayan soydaşlarımızın da qarşılarına müəyyən öhdəlik qoyur. Belə ki, "Azərbaycan dilinin qloballaşma 

şəraitində zamanın tələblərinə uyğun istifadəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafına dair Dövlət Proqramı”nın təsdiqi, 

ana dilimizin tədrisinin genişləndirilməsi, diaspor nümayəndələri və digər maraq göstərən şəxslər üçün təsərrüfat 

hesablı Azərbaycan dili kurslarının yaradılmasına dair təkliflərin hazırlanması, ali təhsil müəssisələrində müvafiq 

ixtisaslar üzrə "Nitq mədəniyyəti” fənninin tədris olunmasının təmin edilməsi məsələsini qarşıya qoyub. Xarici 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən bəzi diaspor təşkilatları və mədəniyyət mərkəzləri Azərbaycan dili kurslarının 

yaradılması istiqamətində addımlar atırlar. Onlar bu işə azərbaycançılığın dünyada təbliği kimi yanaşırlar.  

Diaspor nümayəndələri ilə söhbətimizdə ana dili kurslarının yaradılması istiqamətində gördükləri işlər və 

qarşılaşdıqları problemləri də öyrəndik. Vəziyyət bu baxımdan o qədər də qənaətbəxş deyilmiş.  

  

Öz xahişləri ilə ana dili dərsindən azad olanlar 

  

Avropa Azərbaycan Konqresinin (AAK) İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan-Finlandiya Assosiasiyasının 

vitse-prezidenti Arzu Oqtay deyir ki, fin təhsil sistemindən çox şey öyrənib. Belə ki, fin orta məktəblərində azsaylı 

xalqların nümayəndələrinin öz ana dilləri tədris olunur: "Düşündüm ki, bu dillərin içində nə üçün Azərbaycan dili 

tədris olunmasın? Bu məsələ bir müəllimə olaraq məni çox maraqlandırdı. Prosesi araşdırmağa başladım. Xarici 

dillərin tədris olunduğu siyahıya nəzər yetirdim, orada azərbaycanlılardan başqa digər xalqların adını gördüm. 

Mənə bildirdilər ki, ölkədə yaşayan hər bir xalqın nümayəndəsi öz dilini unutmasın deyə, məktəblərdə həmin dil 

tədris olunur. Qanuna görə, bir məktəbdə 5-6 azərbaycanlı və yaxud da eyni ölkədən başqa millətin şagirdi varsa, 

onlara mütləq öz ana dili dərsi keçirilməlidir. Hər bir sinif müəlliminə tapşırılır ki, sinfində başqa xalqların 

nümayəndələrindən neçə nəfər varsa, qeyd edib rəhbərliyə bildirsin. Birinci sinifdən doqquzuncu sinfə qədər hər 

sinifdə bir nəfər də olsa azərbaycanlı varsa, nazirlik o dil üzrə mütəxəssis olan bir müəllim çağırır. 2004-2005-ci 

tədris illərində mən buna nail oldum. Diplomum təsdiq olundu. Fin müəlliməsinin yanında köməkçi müəllim 

işləyə-işləyə təcrübə topladım. Bir gün Təhsil Nazirliyindən məktub göndərildi ki, bir məktəbdə 5-6 azərbaycanlı 

şagird var və siz onlara dərs deməlisiniz. Beləliklə, artıq Finlandiyada azərbaycanlılara dərs deməyə başladım. 

Finlandiyada azərbaycanlılar həddindən artıq az olduğundan, bəzən növbəti nəsil uşaqların gəlməsini 

gözləyirdim”.  

Arzu xanım bildirir ki, Finlandiyada, başqa Avropa ölkələrinə nisbətən, azərbaycanlıların sayı olduqca 

azdır. Hətta azərbaycanlıların az olması müəyyən müddətdə burada tədrisin dayanmasına səbəb olub: "Burada 
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"Ana dili” dərsliyi altında doğma dilimiz, ədəbiyyatımız, tariximiz, coğrafiyamız ümumiləşdirilmiş şəkildə 

uşaqlarımıza tədris olunur. Hər bir ailədə ata-ana istəyər ki, övladları çox dil bilsin. Ancaq bu şərtlə ki, öz ana 

dillərini unutmasınlar. Azərbaycanda yaşayan vətəndaşlarımızın bəzilərinin belə, Azərbaycan dilinə dırnaqarası 

baxdığının, uşaqları ilə rus və ingilis dillərində danışdıqlarının şahidi oluruq. Eyni problemləri biz Finlandiyada 

da yaşayırıq. Elə ailələr var ki, övladlarının Azərbaycan dili fənnini keçməsinə etiraz edirlər. Onlar övladlarının 

rus və ingilis dili dərslərinə yazılmalarını istəyirlər. Əlbəttə ki, bu, mümkün deyil. Belə olan halda, onlar ana dili 

qrupuna daxil ola bilmirlər və öz xahişləri ilə bu dərslərdən azad olurlar. Bu da çox təəssüfləndirici və ana 

dilimizin inkişafını zəiflədən bir haldır. Hətta elə valideynlər var ki,  "övladımla Azərbaycan dilində danışıram, 

amma o, başa düşmür” deyərək, bununla fəxr edirlər. Dünyanın hər bir yerində belə hallar var”.  

  

Öz dilini öyrənməyə tənbəllik edənlər də az deyil 

  

Azərbaycanın Misirdəki Diaspor Təşkilatları Birliyinin sədri, Qahirə Universitetinin müəllimi, tədqiqatçı 

alim Seymur Nəsirov Misirdə Azərbaycan dilini tədris etməkdən qürur duyduğunu qeyd edir. Bildirir ki, çoxdankı 

arzusu 2016-2017-ci tədris ilində reallaşdı. Qahirə Universitetində Azərbaycan dilinin tədrisinə başlayanda 

sevincim yerə-göyə sığmırdı: "Artıq Misirin üç nüfuzlu universitetində yüzlərə tələbəyə Azərbaycan dilini tədris 

etməklə, onlara ölkəmizin tarixi, mədəniyyət və incəsənəti haqqında məlumat verirəm. Demək olar ki, bütün 

dünyada olduğu kimi, azərbaycanlılar Azərbaycan dilinə olan bağlılığı orta səviyyədədir. Misirdə öz dilini 

bilməyən azərbaycanlılara ana dilinin tədrisi ilə bağlı dərslər keçirik. Dəfələrlə sosial şəbəkələr və digər vasitələrlə 

elan edirik ki, Azərbaycan dilini öyrənmək istəyən uşaqlarımız varsa, biz onlara təmənnasız, könülü dərslər keçə 

bilərik”. 

O ki, qaldı Misirdə yaşayan azərbaycanlıların ana dili dərsinə olan marağına, müsahibimiz deyir ki, dili 

sevməmək kimi bir anlam yoxdur: "Əfsuslar olsun ki, bəzi ailələr öz doğma ana dillərində deyil, xarici dildə 

danışmağa daha çox üstünlük verirlər. Doğma dili öyrənməyə tənbəllik edirlər. Deməzdim ki, onlar dillərini 

sevmirlər. Dəfələrlə elan etməyimə baxmayaraq, öz uşaqlarını gətirib azərbaycanca oxutmağa laqeyd yanaşırlar. 

Bəzi azərbaycanlı ailələri öz evlərində başqa dillərdə danışırlar. Xüsusən də ailənin bir üzvü qeyri-azərbaycanlı 

olanda. Təbii ki, bu da bizdə təəssüf hissi doğurur”.  

  

Hər ailənin öz seçimi 

  

Paris Azərbaycan Evinin rəhbəri Mirvari Fətəliyeva deyir ki, Parisdə də ana dili dərsləri keçirilir. Hansı ki, 

bu dərslər 2013-cü ilin mart ayından bəri iki qrupdan ibarət fəaliyyət göstərir: "5-8 yaşına qədər olan uşaqlar bir 

sinifdə, 12 yaşına qədər olanlar isə digər sinifdə təhsil alırlar. Həftə sonu dərslərimiz keçirilir və bu dərslər saat 

yarım davam edir. Bu dərslərdə burada yaşayan qarışıq ailələr və azərbaycanlı uşaqlar iştirak edirlər. Amma bu 

bir saat yarım ərzində əlbəttə ki, biz onlara mükəmməl Azərbaycan dilini öyrətmək gücündə deyilik. Azərbaycan 

dili haqqında ümumi  məlumatların verilməsi ilə bağlı uşaqları məlumatlandırırıq”. 
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M. Fətəliyeva söhbət əsnasında onda bildirdi ki, Parisdə yaşayan azərbaycanlıların bir qismi öz dilinə 

laqeyd yanaşırlar: "Övladlarına bu dili aşılamaqdan boyun qaçırırlar. Öz aralarında rus dilində danışan 

azərbaycanlı ailələr az deyil. Təbii ki, biz heç kimə müdaxilə edə bilmərik, dil seçimi hər ailənin öz seçimidir. Biz 

maksimum dərəcədə onlarda öz dillərinə qarşı sevgi oyatmağa çalışırıq”. 

  

"Lazım olsa, özüm evdə məşğul olaram” 

  

Niderlandda "Ana Vətən” Qadınlar Birliyinin sədri Maisə Ağamirzəyeva deyir ki, Nizami Gəncəvi adına 

"Haaqa Azərbaycan məktəbi” orada  yaşayan azərbaycanlılara xidmət edir. Hansı ki, bu məktəbdə həftə sonları 

azərbaycanlı uşaqlara Azərbaycan dilinin mənşəyi, tariximiz, mədəniyyətimiz təbliğ olunur: "Bu məktəb çox 

çətinliklərlə ayaqda durur. Təəssüf ki, bizim hər bir azərbaycanlı valideynlərimiz o qədər də məsuliyyətli deyil. 

Övladları həftə içi hər gün məktəbə gedir deyə, onları həftə sonları bizim məktəbə gətirməyə ərinir və yaxud ki, 

gətirmək istəmirlər. Hətta o valideynlərin bəziləri mənə deyirlər ki, nə üçün əziyyət çəkib uşaqlarımı məktəbə 

gətirim, lazım olsa, özüm evdə məşğul olaram. Azərbaycan dili məktəbi tək Azərbaycan dilində danışmağı 

öyrətmir. Biz bu məktəbə boşu-boşuna Nizami Gəncəvinin adını verməmişik. Başqa bir məmləkətdə böyüyən 

uşaq öz tarixini, yazarlarını, dahi sənətkarlarını tanımalıdır. Məktəbdə Almaz xanım dərs keçir. Mən sadəcə, bu 

layihənin təşəbbüsçüsü oldum. Almaz xanım işlərinin çox olmasına baxmayaraq, hər şənbə gününü uşaqlara sərf 

edir”. 

M. Ağamirzəyeva bildirir ki, Azərbaycanın milli bayramlarında, matəm günlərində Niderlandda tədbir 

keçirərkən, valideynlərə uşaqların Azərbaycan dilində şeir deməsi ilə bağlı müraciət etsə də, cəhdi faydasız qalır: 

"Valideynlər deyir ki, uşağım şeir deməyə utanır. Məktəbdə 5-6 uşaqla da olsa, dərsləri davam etdiririk. Ancaq 

heç zaman şişirdib deməmişik ki, bizim 20 uşağımız var. Bu şəkildə davam etdirmək çox çətindir. Az qalır ki, 

uşaqları evlərdən məcburən məktəbə  gətirək”.  

  

"Dilimiz unudulmaq təhlükəsi ilə qarşılaşacaq” 

  

Kanadanın Toronto şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan dili müəllimi Yeganə Cəfərova deyir ki, 

valideynlər hər dəfə müxtəlif bəhanələr gətirərək, ana dilinə etinasız yanaşırlar: "Bəzən insanlar "ingilisdilli bir 

ölkədə yaşayıram, Azərbaycan dili nəyimə lazımdır” deyirlər. Lakin mühüm bir faktı qeyd edim ki, Kanadada 

psixoloqlar valideynlərə "uşaqlarınıza ilk növbədə öz ana dilinizi mükəmməl öyrədin və sonra ingilis və ya fransız 

dilini öyrədin. O zaman uşaq bu dilləri mükəmməl mənimsəyər” tövsiyəsini edirlər.  Dilimizi qorumaq hər bir 

azərbaycanlı adını daşıyan şəxsin ümdə vəzifələrindən biridir. Öncə bunu özümüz etməliyik. Kanadada hər bir 

xalq öz adət-ənənələrini və dilini qoruyub saxlayır. Kanada dövləti bunun üçün böyük imkanlar yaradır. 

Diasporumuzun fəal olması da dilimizin qorunmasına böyük kömək edər”. 

Y. Cəfərova deyir ki, həmvətənlərimizi bir araya toplamaq, tədbirlərin sayını artırmaq kimi işləri 

kütləviləşdirmək ən ümdə məsələlərdən biri olmalıdır: "Düşmənlərimiz böyük komitələr, məktəblər açır, tədbirlər 
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keçirir. Ən əsası, xaricdə diasporunu möhkəmləndirir, ölkəsini dəstəkləyir və səslərini dünyaya yayırlar. Bizim 

isə mükəmməl bir komitəmiz belə yoxdur. Birliyimiz və birlikdə fəaliyyətimiz olmasa, dilimiz unudulmaq 

təhlükəsi ilə qarşılaşacaq”. 

  

"Bu məsələdə qeyrət damarı deyilən bir şey var” 

 

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin həmsədri, Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri Sabir Rüstəmxanlı 

bildirdi ki, xarici ölkələrdə Azərbaycan dilinin tədrisi arzuladığımız səviyyədə deyil: "Ana dilinin təbliği 

məsələsində kursların açılması işin ikinci mərhələsidir. Birinci növbədə, hər bir ailə öz uşaqları ilə ana dilində 

danışmalıdır. Mənim Moskvada yaşayan bir dostum var. Uşaqları Moskvada rus məktəbində təhsil alsa da, ancaq 

Azərbaycana gələndə biz rus sözü işlədəndə bizə irad tutub deyirlər ki, "ruçka” yox, qələm deməlisiniz. Hər bir 

ailə övladını bu cür tərbiyə etməlidir. Hansı ki, Moskvada yaşayan həmin ata,  uşağını bu cür tərbiyə edir. Demək 

ki, dilini, millətini sevir. Elə valideynlər də var ki, Bakının mərkəzində yaşasa da, yenə də rus xiffəti onları özünə 

çəkir, uşaqları rus dili ilə böyüdürlər. Dil sevgisi ailədən, valideynlərdən başlayır. İkinci mərhələ isə müəyyən 

fənləri daha yaxşı öyrətmək məqsədi ilə dil kurslarının açılmasından başlayır. Təəssüf ki, bizim vətəndaşlar buna 

laqeyd yanaşır”. 

Sabir bəy deyir ki, hər bir valideyn öz dilini mükəmməl bilməlidir ki, onu övladına öyrətsin: "Dil məsələsi 

dövlət siyasətinin bir parçası olmalıdır. Valideynlər var ki, uşaqlarını elə tərbiyə edirlər ki, onlar ana dillərini heç 

bilmirlər də. Bu məsələdə qeyrət damarı deyilən bir şey var. O damar olmasa, insan kimə istəsən qulluq edər. 

Onlar Azərbaycanın müstəqilliyinə şübhə ilə yanaşan adamlardır”. 

Dilə sevgi Vətənə olan sevgidir. Ulu öndərimizin "Dilimiz çox zəngin və ahəngdar dildir, dərin tarixi 

köklərə malikdir. Şəxsən mən öz ana dilimi çox sevir və bu dildə danışmağımla fəxr edirəm” müdrik kəlamındakı 

kimi, hər kəs dilimizi sevsə, onun dünyada təbliği də asan olar. Çünki vətənin özü də elə dildən başlayır. 

 

Yazı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına 

Dövlət Dəstəyi Fondunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü və 22 iyul - 

Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 143-cü ildönümü ilə əlaqədar keçirdiyi fərdi jurnalist yazı 

müsabiqəsi üçündür 

 

Kaspi. - 2018.- 11 iyul. - № 120. - S. 6. 
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Hollandiyada Azərbaycanı tanıdan xanım 

 

Mayisə Ağamirzəyeva: “Uşaqlarım aksiyalarda böyüyüblər” 

 

Xəyalə Rəis 

 

Deyirlər ki, vətən sərhəddən başlayır. Ancaq qürbətdə yaşayan soydaşlarımız bəzən bu fikirlə razılaşmır. 

Yenicə vətəninə istirahətə gələn müsahibimiz, Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən "Ana Vətən”  Niderland 

Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Mayisə Ağamirzəyeva da belə düşünür. Deyir ki,  hər insanın vətəni onun 

könlündədir. Qərib bir məmləkətdə vətən üçün nələrsə etməyi isə özünə vəzifə hesab edir.  Bir xanım uzaq bir 

diyarda vətəni naminə böyük layihələr gerçəkləşdirirsə, sözsüz ki, onun, dəstəyə də ehtiyacı olur. Ona isə bu 

dəstək həyat yoldaşı Cəfər bəydən gəlib. Bildirir ki, ömrü-gün yoldaşı iqdırlı Cəfər bəy yeri gələndə, milli 

geyimlərimizi geyinərək, bayrağımızı daşıyır və tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil edir. Ölkəmizin başına gətirilən 

faciələrlə bağlı Hollandiyada, Türkiyədə keçirilən aksiyalarda iştirak edib, Azərbaycanın haqq səsini çatdırır. 

Diaspora fəaliyyəti də ona, məhz həyat yoldaşından keçib. Vətən sevgisi ilə yaşayan ailədə böyüyən uşaqlar da, 

Azərbaycan dilini mükəmməl bilirlər. 

 2003-ci ildən Niderlandda yaşayan Mayisə Ağamirzəyevə ailəsi ilə birlikdə "Kaspi” qəzetinin qonağı oldu.   

- Mayisə xanım, sizi vətəndə xoş gördük. 

- Təşəkkür edirəm.  

 - Vətənə gəlişinizin əsas səbəbi nədir? 

- Əlbəttə, ilk növbədə, vətən həsrəti. Vətəni uşaqlarımıza daha çox tanıtmaq arzusu ilə bu yay tətilimizi 

Azərbaycanımızda keçirmək istədik. Vətənimizin füsunkar təbiətini, insanlarımızın qonaqpərvərliyini 

uşaqlarımıza nümunə olaraq göstərmək istəyirik. Mütəmadi olaraq Azərbaycana tədbirlərə gəlirəm. Ancaq indi 

istədim ki, uşaqlarım da vətənimizi görsünlər. Onlar Niderlanda yaşamalarına baxmayaraq, Azərbaycandakı 

prosesləri - idman yarışlarını izləyir və öz ölkələri ilə fəxr edirlər.  

- 15 ildən artıqdır ki, Niderlandda yaşasanız da, Azərbaycan dilində səlis danışırsınız. 

- Niderlanda yaşamamışdan öncə, 7 il Bakıda müəllim işləmişəm. Yoldaşım Cəfər Azərbaycan kökənli türk 

vətəndaşıdır. Evdə Azərbaycan dilində danışırıq. İqdırlı olduğu üçün, onlar da Azərbaycan ləhcəsi ilə danışırlar.  

- Sosial şəbəkədə çox aktivsiniz.  Paylaşımlarınızdan hiss olunur ki, ürəyinizin yarısı burdadır. 

- Ürəyimin yarısı yox, hamısı burdadır.  

- Sizi Hollandiyaya aparan səbəblər nə oldu? 

- Məhəbbət (gülürük). Cəfərin ailəsi orada məskunlaşıb. Artıq 50 ildir ki, türklərin bir qismi Avropada 

məskunlaşıblar. Yoldaşımın ailəsi də onlardan biridir.  

- Uzaq bir məmləkətdə həyat qurmaq sizi qorxutmadı?   

- Əslində, məni ən çox qorxudan dil problemi idi. Hava limanında Cəfərə dedim ki, bundan sonra qardaşım 

da, atam da, bacım da, anam da sənsən (gülürük). 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

97 
 

- Yoldaşınız sizə bacı, qardaş, ana ola bildimi? 

- Ondan artığı da oldu. Elə çətin günlər yaşadım ki, həmin an yanımda anam, bacım, heç kim yox idi. Cəfər 

işini-gücünü atıb, mənimlə məşğul olurdu. Həyat yoldaşım arxamda dayanmasaydı, bu gün mən, qarşınızda 

gördüyünüz Mayisə olmazdım. Hər bir layihəmdə arxamda həyat yoldaşım dayanıb. Yeri gəlib, milli geyimimizi 

geyinib, bayrağımızı daşıyıb. Uşaqlar da belə bir ailədə böyüdükləri üçün onları tərbiyələndirmək bizim üçün 

çətin olmayıb. Mənim bütün, tədbirlərimdə, təqdimatlarımda ailəm üzvlərim həmişə üzümü ağ edib. Uşaqlarım 

aksiyalarda böyüyüblər. 

 - Mayisə xanım, müəllimlik ixtisasına yiyələndiyiniz halda,  Haaqada tibb sahəsində çalışırsınız. 

Müəllimlikdən tibə gedən yol necə oldu? 

- Tibb sahəsində çalışmağıma orada çalışan yaxın bir rəfiqəm vasitəçi oldu. 5 il idi ki, Hollandiyada 

yaşayırdım. Onun sayəsində anesteziya bölməsinə işə  qəbul edildim. Belə ki, orada əməliyyat alətlərinin sifarişi, 

onların təlim-təhvil işləri ilə məşğul oldum. Əməliyyat bölümündə cərrahın istifadə etdiyi alətləri hazırlayırdım. 

Biz orada çalışmaq üçün böyük bir imtahandan keçdik. 6 aylıq bir proqram öyrəndim.  Niderlandda cərrahlar 

gigiyenik qaydalara xüsusi riayət edirlər. 

 - Bəs bizdə necə, o qaydalara riayət olunmur? 

- Azərbaycanda çox gözəl cərrahlarımız var. Ancaq bəzən qaydalara riayət etmirlər. Bizim çox savadlı 

həkimlərimiz var, onlara hər cür şərait yaradılıb. Ancaq çox xırda nüansla imiclərini zədələyirlər. Qolda saatla 

əməliyyata girmək olarmı? Əməliyyata bəzək, zinət əşyaları ilə girən tibb bacılarını da görmüşəm.   

- Bir müəllimə olaraq Niderlanddakı təhsil sistemi necə, sizi qane edirmi?   

- Onların təhsil sistemi mükəmməldir. Orda uşaqlara elmi, oyunlarla tədris edirlər. Uşaqlar səhər saat 9-un 

yarısından 4-ə qədər məktəbdə olur. Müəllimlər onlarla birgə yemək bişirir, meşəyə gəzintiyə gedir, asudə zaman 

keçirirlər. Uşaqlar hər şeyi oyunlarla öyrənirlər. Şagirdlər məktəbə 4 yaşından gedirlər. Bu, onlarda ön hazırlıq 

hesab edilir. Hər bir hərfi əşyalarla öyrəndikdən sonra, 3-cü sinifdə əlifbanı öyrənməyə başlayırlar. Onlar 8 il 

ibtidai məktəb oxuyurlar. Onu bitirəndən sonra səviyyələrinə görə qruplara bölünürlər. Müəllimlər uşaqları yaxşı 

motivasiya edirlər. Uşaqlar məktəbə sevinə-sevinə gedirlər.  Müəllimə uşaqları qapıda qarşılayır, onlarla görüşür. 

Ancaq onu da deyim ki, bizim ilk dərs günümüzdə olan o həyəcan, sevinc hissi onlarda yoxdur. Məktəbi 

qurtaranda isə təmtəraqlı tədbir təşkil edirlər.   

- "Ana Vətən”  Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyi hansı işləri görür? 

- İndiyə qədər bir çox layihələrimiz olub. Əməyimiz isə dövlətimiz tərəfindən qiymətləndirilib, cənab  

prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən "Tərəqqi” medalına layiq görülmüşük. Bu, mənim yox, birliyimizdə 

çalışan bütün xanımların uğurudur. Bizim istənilən tədbirimizdə o xanımların dəstəyi olmasa, heç bir şey edə 

bilməzdik. Hər il milli bayramlarımızı, matəmlərimizi orada qeyd edirik.  Daha çox, qadınları duyğulandıran işlərə 

- elm, mədəniyyət, milli adət-ənənələrimiz, mətbəximiz və uşaqlara aid tədbirlərə üstünlük veririk. Azərbaycan 

dövlətinin maraqlarına xidmət edən aksiyalarda fəal iştirak edirik.  Niderlanddakı səfirliyimiz hər zaman bizim 

böyük dəstəkçimiz olub. Diaspora komitəmiz  hər cür köməklik göstərib.  

 - Yad bir məmləkətdə diaspora işi ilə məşğul olmaq da çətindir.  
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- Diaspora işi könüldən gələn bir işdir. Bu işdə pul qazanmaq istəyi yoxdur. Təəssüf ki, çox adam elə bilir 

ki, biz bu işdən pul qazanırıq. Diaspora olaraq gözləmirik ki, kimsə bizə nəsə etsin. İndi bizim layihələrimiz var, 

oturub gözləmirik ki, kimsə bizə kömək etsin, sonra layihəyə başlayaq. Heç kim deyə bilməz ki,  mətbuata və 

yaxud da kiməsə bununla bağlı giley-güzar etmişəm.   

- Niderlandda azərbaycanlı xanımlar özlərini necə tanıdırlar? 

- Azərbaycan xanımları özlərini kifayət qədər göstərə bilirlər. Niderlandda bir çox uğurlara imza atan 

azərbaycanlı xanımlar var. Ötən ay Mədinə xanımla tanış oldum. O, bir yarışmaya qatılmışdı, yeni bir çörək icad 

etmişdi. Biz ona dəstək olduq. İştirak etdiyi layihənin qalibi oldu. Onun uğuruna sevindim. O qadın fəxrlə deyir 

ki, azərbaycanlıyam. İndi Hollandiyada bir marka oldu. Orada yaşayan elə Azərbaycan xanımları var ki, bir neçə 

övlad sahibi olsalar da, təhsillərinə davam edirlər. Orada şəhidlərimizin xanımları – vətən uğrunda həyat 

yoldaşlarını itirənlər var ki, uşaqları üçün çalışırlar. Onu da qeyd edim ki, azərbaycanlı xanımlar ədəb-ərkanları, 

danışıq tərzi, oturuşu-duruşu, əl qabiliyyətlərinə görə seçilirlər.  

- Əl qabiliyyəti demişkən, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspora rəhbərlərinə irad tuturlar ki, bayramlarda 

şəkərbura, paxlava bişirib təqdim etməklə "Azərbaycan günləri” keçirib, işlərini bitmiş hesab edirlər.  

- Mən bu fikirlə razı deyiləm. Şəkərburanın, paxlavanın özü də bir ornamentdir. Azərbaycanda milli 

bayramlarımızı necə qeyd ediriksə, orada da həmin qayda ilə keçiririk. Matəm günlərimizi də həmçinin. Hər şeyin 

öz yolu-yolacağı var. Misal üçün, orada Xocalıya aid bir tədbir keçirdiyimizi desək, çox az adam gələcək, ancaq  

Azərbaycan günü keçirdiyimizi deyirik və tədbirə xeyli holland gəlir. Biz də ölkəmizin tarixindən, gözəlliyindən, 

mədəniyyətindən danışırıq, video çarxlar göstəririk. Torpaqlarımızın işğal olunduğu barədə məlumat veririk.  

 - Niderland ermənilərin çoxluq təşkil etdiyi bir ölkədir. Erməni lobbiçiliyi ilə necə mübarizə aparırsınız?   

- Azərbaycan-Türk Mədəniyyət Dərnəyinin rəhbəri İlhan Aşkının başına gələnlər buna ən bariz nümunədir. 

Biz onun məhkəməsində də iştirak etdik. Onun məhkəməsi bizim məhkəməmiz sayılır. Ermənilərin "Sputnik” 

saytında mənim də adımı hallandırmışdılar. Adımı "Xanımka” qoymuşdular. Onlar bizim Azərbaycandakı 

müsahibələrimizi oxuyurlar. Mən "Facebookda” "İlhan Aşkına dəstək” səhifəsi açdım. Sağ olsun, özü də hər 

zaman bildirir ki, mənim bacım min kişiyə dəyər. Ermənilər xristian olduqları üçün hollandlar onlar üstünlük 

verirlər. Çoxdandır Niderlandda məskunlaşıblar, kilsələr üzrə işləyirlər. Ancaq bizdən də çəkinirlər.  
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Hikmət Elp: Diasporun güclənməsi yaxşı təşkilatlanmaqdan, bir olmaqdan keçir 

 

Rəşid Rəşad 

 

2008-ci ildə Türkiyənin İstanbul şəhərində "İstanbul Azərbaycan Kültür Evi" fəaliyyətət başladı. Bu 

mədəniyyət ocağının yaranmasında əsas məqsəd qardaş ölkədə Azərbaycanla bağlı, xüsusilə mədəniyyəti ilə bağlı 

olan olan məlumatsızlığı, boşluğu aradan qaldırmaqdan ibarət idi. 10 il ərzində hansı işlər görüldü və hansı işlərə 

imza atıldı? Bu kimi suallarımıza "İstanbul Azərbaycan Kültür Evi"nin sədri Hikmət Elp cavab verəcək. 

- "İstanbul Azərbaycan Kültür Evi"nin yaranması hansı zərurətdən doğdu və 10 il ərzində görülən işlər 

barədə nə deyərdiniz? 

- Əlbəttə ki, əsas məqsədimiz qardaş ölkənin ən böyük şəhəri olan İstanbulda Azərbaycan mədəniyyətinin 

təbliğiylə məşğul olmaq və artıq illərdir Türkiyədə yaşayan vətəndaşlarımızın, xüsusilə yeni nəslin öz 

mədəniyyətindən xəbərsiz qalmaması idi. Bildiyiniz kimi, hər iki ölkənin qardaşlığı dərin köklərə bağlıdır - 

dilimiz bir, dinimiz bir olduğu üçün oxşar cəhətlərimiz çoxluq təşkil etsə də, 70 il böyük bir imperatorluğun 

tərkibində qalmaq bizləri bir-birimizdən uzaq salmışdı. Nəticə etibarilə də bir-birimizin mədəniyyətini, 

ədəbiyyatını, incəsənətini və s. tam olaraq izləyə bilmirdik. Bütün bunları düşünərək və əlbəttə, böyük bir boşluğu 

doldurmaq üçün belə bir təşkilatın yaranmasını vacib bildik və uzun bir yola çıxdıq. 10 ildir bu yolla addımlayırıq. 

İlk günlər 11 nəfərdən ibarət olan təşkilatımız getdikcə gücləndi və üzvlərimizin sayı artmağa başladı. Və hər 

keçən gün mədəniyyətlərimizin oxşar cəhətlərini üzə çıxararaq daha çox dərin köklərə meyl etdik. Keçirilən 

tədbirlər, simpoziumlar, ədəbi bədii gecələr, poeziya axşamları və s. insanlarımızın bir-birinə olan doğmalıq 

hisslərini daha da artırdı. Onu da qeyd edim ki, Kültür Evimiz "Azərbaycançılıq" adı ilə yox, Azərbaycanın Türk 

Dünyasında yeri barədə ciddi işlər görüb və Azərbaycanımızın bütün türk dünyası üçün strateji əhəmiyyətə malik 

olduğunu sübut edib. Bizim əsas vəzifəmiz Azərbaycan mədəniyyətinin və tarixinin Anadolu insanlarına 

tanıdılması və Türklük şüurunun ilk dəfə Azərbaycan-türk ictimai fikrinin ən görkəmli nümayəndələrindən biri 

olan Əli Bəy Hüseynzadə və Əhməd Ağaoğlu tərəfindən Osmanlıya və daha sonra Türkiyə Cümhuriyyətinə 

çatdırılmasını təbliğ etməkdən ibarətdir. 

- Ümumiyyətlə, diaspor quruculuğu, lobbiçilikdə mədəni və siyasi gediş böyük önəm daşıyır. Bəlkə də ona 

görə deyirlər: Mədəniyyət ən böyük siyasətdir. Bu baxımdan deyə bilərsinizmi Türkiyədə diaspor fəaliyyəti necə 

qurulub? 

- Türkiyədə diaspor fəaliyyətinin böyük bir tarixi var. Çar Rusiyası tərəfindən Azərbaycanın şimal hissəsi 

işğal olunduqdan, Azərbaycan Xalq Cümhuriyəti yarandıqdan, Ermənistanın haqsız olaraq torpaqlarımızı işğal 

etməsi nəticəsində böyük bir hissəmiz Anadolunun bir çox şəhərlərinə gəlib yerləşiblər. Türkiyə Cümhuriyyəti 

yaranandan sonra Azərbaycan qurucularının Türkiyəyə gəlişi və təbliğat xarakterli fəaliyyəti yüksək səviyyədə 

baş tutdu. M.Ə.Rəsulzadənin Türkiyəyə gəlişi ilə Azərbaycançılığın təbliğatı daha da sürətlənib. Etiraf edim ki, 

həmin o təbliğatlardan, tarixin yaddaşında qalan məlumatlardan bəhrələnən nəsillərdən biri də mənəm. Şəxsən 
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mən Azərbaycançılıq fikri və düşüncəmi onların nəşr etdiyi jurnallardan, kitablardan öyrənmişəm. SSRİ 

parçalandıqdan sonra Türkiyədə var olan Azərbaycan sevgisi məhz o təbliğatın nəticəsi idi. Qeyd edim ki, 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin geniş yayılmasında böyük rol oynayan siyasi xadimlərdən biri də ulu öndər 

Heydər Əliyev olub. SSRİ parçalandıqdan sonra Heydər Əliyevon ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi Azərbaycanın 

müstəqil ölkə kimi dünyada tanınmasında böyük rol oynadı ki, bu da diasporumuzun fəaliyyətinə öz müsbət 

təsirini verdi. Azərbaycan diasporunun təməli, qeyd etdiyim kimi hələ XX əsrin əvvəlində qoyulmuş, 

Cümhuriyyətin dövründə yarımçıq şəkildə davam etmiş, daha sonra baş verən iğtişaşlar, müharibələr hər dəfə öz 

mənfi təsirini göstərmişdi ki, nəticədə də insanlarımızın həyat tərzində böyük dəyişikliklər olmuşdu. Evindən, 

torpağından ayrı düşmək nə qədər çox çətindirsə, sonradan başqa ölkələrdə bir araya gələrək, vətənpərvərlik 

ruhunda təbliğat xarakterli işlər görmək daha da çətindir. Bunun üçün yaxşı təşkilatlanmaq lazımdır, birlik olmaq, 

eyni düşüncə ilə addım atmaq lazımdır. Bu baxımdan düşünürəm ki, Azərbaycan diasporasının fəaliyyəti ilk 

yarandığı vaxtlarda o qədər də ürəkaçan olmayıb. Bütün bunların nəticəsidir ki, ermənilər sistemli şəkildə 

işləyərək öz yalançı tarixini bütün dünyaya yaymağa başladı. Bu proses Azərbaycan müstəqilliyini elan edənə 

qədər davam edib. Böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə hakimiyyətə gəlişi və uzaqgörənliyi 

sayəsində bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması üçün lazım olan bütün tədbirlərin görülməsi 

o qədər sürətlə baş verdi ki, üzdəniraq qonşularımızın canına qorxu düşdü. Çünki onların yalanları tez bir vaxtda 

ortaya çıxdı, dünya Azərbaycanın haqq səsini eşitməyə başladı. 

- Bir ziyalı kimi dünya ölkələrinin diaspor fəaliyyətinə baxarkən və ya izlərkən, daha çox nəyin şahidi 

olursunuz və bizim diaspora ilə necə müqayisə edirsiniz? 

- Bilirsinizmi, güclü dövlətlərin diasporu, yaşadıqları əyalətlərin insanlarından istifadə edərək öz mənafeləri 

üçün çalışır və uğurlarını onların əməyi üzərində qururlar. Kiçik dövlətlərdə vəziyyət bir qədər fərqlidir. Belə ki, 

sağlam təşkilat ve sistematik işləyən kadrlarla bir araya gələrək bu işləri məqsəd yönümlü aparırlar. Təsəvvür edin 

ki, Ermənistanın yalançı təbliğatı, yaşadığı güclü dövlətlərdə güclü tribunalardan dünyaya səslənməsi və s. kimi 

saxtakarlıqları məhz başqalarının əməyindən istifadə etmələri sayəsində yaranıb. Və başqalarının əməyindən 

istifadə edərkən belə birlik olmağı unutmurlar. Çox təəssüflər olsun ki, bizim səsimizin gec eşidilməsinin bir 

səbəbi də bəzi təşkilatlarımzın təbliğatı bir kənara qoyub sadəcə bir-birinə qarşı mübarizə aparmaqlarıdır. 

Ermənistan  xislətcə xain, ikiüzlü olsa da və bu daxildə daima özünü biruzə versə də, xaricdə birlik olaraq 

mübarizə aparırlar, bir sözlə öz xislətlərini torpaq, vətən naminə gizlədirlər. Bu kimi mənfi hallardan bəhs etmək 

üzücü olsa da bunlar faktdır və böyük təbliğat gücümüzə mane olur. Bütün bunlara mütləq son qoyulmalıdır. 

Gəlin bir anlıq Türkiyədə Azərbaycan diasporasının fəaliyyətinə nəzər yetirək. Əminliklə deyə bilərəm ki, "Bir 

millət, iki dövlət!" dediyimiz qardaş ölkədə hələ də özümüzü tam olaraq tanıtmağı bacarmamışıq. Sadə bir misal 

çəkim. Ulu babalarımızın yolunda can verdiyi İrəvanı Türkiyədə bilən yoxdur. Hələ də Türkiyə bilmir ki, İrəvan 

qədim Türk yurdlarından biridir. Baxın görün ermənilərin sistmeli iş prinsipləri yalanları necə insanların beyninə 

həkk edib. Bu, bilirsiniz nəyə bənzəyir, Osmanlı İstanbulu 500 ildir alıb, ancaq hələ də beynəlxalq aləmdə İstanbul 

yox, adı Konstantinapol gedir. 
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Bu da o deməkdir ki, erməni təxribatı davam edir, erməni diasporu fəaliyyətində bir an da olsun ara vermir 

və Qarabağ torpaqlarının azad olunmaması üçün əlindən gələni əsirgəmir. Bir məqam da ondan ibarətdir ki, 

ermənilərin geriyə addım atması dünya güclərinin də işinə gəlməz. Hətta unutmayaq ki, ermənilərdən istifadə 

edərək öz çirkin əməllərini həyata keçirmək üçün sıra gözləyənlər çoxdur. Rusiyanın öz maraqları, Amerikanın, 

Fransanın da öz maraqları var. Ancaq  zaman gələcək, onların hər biri erməniləri əşya kimi istifadə edərək bir 

tərəfdə köməksiz qoyacaqlar. 

- Deyilənlərə görə, diaspor təşkilatlarında əsas intriqanı yaradan səbəb rəhbər vəzifə arzusudur. Sizcə, 

diaspor təşkilatına sədr olmaq həvəsi vətənpərvər hisslərdən doğur, yoxsa şəxsi maraqlardan? 

- Bu barədə sadəcə birtərəfli düşünmək və ya fikir bildirmək olmaz. Çünki bir çox səbəbləri ola bilər. Əsas 

səbəblərdən biri, loru dildə desək, hərə öz adamını işin başına qoymaq istəyir. Belə olan halda şəxsi maraqlar ön 

plana çıxır. İşi bilmək başqa, iş görmək başqa, bir təşkilatda birlik yaratmaq tamam başqa bir şeydir. Birlik olmaq 

təşkilatlanmaq deməkdir, o zaman təşkilatçılığı bacaran şəxs rəhbərliyi öz üzərinə götürməlidir və ya rəhbərlik 

ona həvalə edilməlidir. Çox təəssüf ki, yanlış seçimlərə, intriqalara görə xalqın, millətin mənafeyi tamam arxa 

planda qalıb. Diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olanlar müxalifət-iqtidar fikirlərini bir tərəfə qoymalıdır, çünki zaman, 

bir olma, birləşmə zamanıdır. Az qala dünyanın hər tərəfində diaspora təşkilatlarımız var, fəaliyyət göstərirlər, 

ancaq hələ də səsimiz tam olaraq eşidilmir. Ermənistan dediyimiz üzdəniraqların gücü onların lobbiçilik 

fəaliyyətindədir və ən çox da Rusiya, Fransa, Amerikada güclüdürlər və bu gücün sayəsində hər üç ölkə dediyim 

kimi onları dəstəkləyir. Biz onlara baxıb dərindən düşünməliyik, şəxsi maraqlarımzı bir tərəfə qoymalıyıq. 

İnanıram ki, bir az daha səy göstərsək nəinki Ermənistan, hətta digər ölkələr belə qarşımızda dayana bilməz. 

Fürsətdən istifadə edib Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsinə təyin 

olunan Fuad Muradovu təbrik edirəm və arzu edirəm ki, Azərbaycan diasporunun dünya ölkələrində layiqli 

şəkildə təşkilatlanmasında, azərbaycançılığın təbliğatına geniş yer verilməsində böyük rol oynasın. 
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Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti daha da genişlənir 

 

Dövlət başçısının Fərmanı ilə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu yaradılacaq 

 

Nəzakət Ələddinqızı 

 

Dünyaya səpələnmiş azərbaycanlıların birliyi və həmrəyliyi istiqamətində dövlət tərəfindən görülən işlərin 

məntiqi nəticəsi olaraq, bu gün Azərbaycan diasporu daha yüksək tarixi inkişaf mərhələsini yaşayır. Azərbaycan 

dövlətinin ilbəil artan iqtisadi və siyasi qüdrəti dünya azərbaycanlıları arasında birlik və həmrəyliyin daha da 

möhkəmlənməsinə, diaspor hərəkatının güclənməsinə əlverişli şərait yaradıb. Dünya azərbaycanlılarının mənəvi 

birliyinə və həmrəyliyinə xidmət edən ümummilli ideyaları, milli-mənəvi dəyərləri sistemləşdirmək, onların ölkə 

vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız arasında yayılmasını təmin etmək dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindəndir. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 6 iyul tarixli Fərmanı ilə 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək 

Fondu yaradılacaq. 

Məlumdur ki, ölkədə lobbiçilik fəaliyyətinin əsas istiqamət və perspektivlərini dünya azərbaycanlılarının 

müstəqil Azərbaycan dövləti və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi ideyasının müəllifi Ümummilli Lider 

Heydər Əliyevdir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini daim diqqət 

mərkəzində saxlayan Ulu Öndər Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin problemlərinə və qayğılarına hər zaman 

böyük həssaslıqla yanaşmışdır. 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışı, ölkə 

həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratdı. Belə ki, Ümummilli 

Lider bütün xarici səfərlərində Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşür, həmvətənlərimizi yenicə 

müstəqillik qazanmış respublikamızın tarixi mənafelərinin reallaşdırılması prosesində fəal iştirak etməyə 

çağırırdı. Müstəqillik dövründə həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində, diaspordan lobbiyə doğru 

inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı qoyulmuş, azərbaycançılıq həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada 

yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideyaya çevrilmişdir. Qazanılmış nailiyyətlər ölkə daxilində milli birliyin təmin 

olunmasına zəmin yaratmışdır. Xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz bu gün Azərbaycan Respublikasında həyata 

keçirilən iqtisadi islahatlar prosesinə yaxından cəlb edilmiş, onların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya 

qoyması və ölkə ərazisində sərbəst surətdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait 

yaradılmışdır. 

Xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə 

artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirib. Dünyanın 5 qitəsində 

məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait və 

mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. Lakin problemlərə və çətiniklərə baxmayaraq, azərbaycanlılar hər zaman öz 

milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qayğı ilə qoruyub-saxlamış, tarixi Vətənlə 

əlaqələrini itirməmişlər. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində diasporumuzun mövcudluğu da, məhz bu amillə 
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bağlıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin vurğuladığı kimi, müstəqil Azərbaycan dövlətinin mövcudluğu 

dünya azərbaycanlıları arasında milli birliyin daha da güclənməsi və həmvətənlərimizin təşkilatlanması üçün 

geniş imkanlar yaradır. Eyni zamanda, xaricdə yaşayan soydaşlarımız da ölkəmizin inkişafına, qarşıya çıxan 

problemlərin həllinə yaxından kömək göstərməyə çalışırlar. Bu köməyin səmərəli olması, məhz 

həmvətənlərimizin möhkəm birliyi, mütəşəkkilliyi və yaxşı təşkilatlanması sayəsində mümkündür. Ona görə də, 

Azərbaycan dövləti diaspor quruculuğu işinə böyük əhəmiyyət verir və bu prosesə hərtərəfli yardım göstərir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Fərmanı ilə yaradılacaq Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ölkəmizdə 

həyata keçirilən islahatların və əldə olunmuş nailiyyətlərin dünyaya bəyan edilməsinə, ölkənin mənafelərinin 

müdafiəsinə, milli-mənəvi dəyərləri dünya azərbaycanlılarının qorumasına, daha da inkişaf etdirilməsinə və 

tanıtmasına töhfələrini vermiş olacaq. Eyni zamanda, Fond milli və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş 

tədbirlərin həyata keçirilməsinə, lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə, sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni-

mənəvi problemlərinin həllinə, bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılmasına, habelə, Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının fəaliyyətinə və mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə dövlət dəstəyi göstərəcək. Bu və ya digər 

məsələlərə dəstək olacaq fond Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların maddi-

texniki bazasını möhkəmləndirmək kimi məqsədləri təmin edəcəkdir. Fondun Nizamnaməsində, qeyd olunduğu 

kimi, öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanları 

ilə, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərəcək. Ölkəmizdə həyata keçirilən müstəqil, hüquqi, dünyəvi dövlət və demokratik cəmiyyət quruculuğu, 

sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişaf haqqında xaricdə yaşayan azərbaycanlıları, habelə, Azərbaycana 

dost münasibəti bəsləyən digər xalqların diasporlarını məlumatlandırmaq, bu barədə informasiyanı televiziya, 

radio, dövri mətbuat və digər vasitələrlə yaymaq kimi vəzifələri həyata keçmirməyi qarşıya qoyulub. Xarici 

ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə, azərbaycanlıların 

lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə və Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə 

əlaqələrin genişlənməsinə maddi yardım göstərmək də əsas məsələ kimi yer alıb. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıları 

ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi islahatlar prosesinə yaxından cəlb etmək, onların Azərbaycan iqtisadiyyatına 

investisiya qoymalarını və ölkə ərazisində sərbəst surətdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmalarını təmin etmək 

məqsədilə təbliğat-təşviqat işlərinin aparılmasına maddi yardım göstərmək, "Made in Azerbaijan" brendinin xarici 

bazarlarda təşviqi və marketinq fəaliyyətinin dəstəklənməsi ilə bağlı aidiyyəti dövlət orqanlarına, qeyri-hökumət 

təşkilatlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə dəstək göstərmək və s. fondun vəzifə və hüquqları sırasında yer alıb. 

Fond tərəfindən xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan Respublikasının təhsil müəssisələrində 

təhsil almalarına, elmi və digər yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmalarına maddi yardım da göstəriləcək. 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu dünya ictimaiyyətinə respublikamız haqqında tam obyektiv, dolğun 

informasiya verilməsində, ölkəmizin beynəlxalq aləmdə təbliği və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya 

çatdırılmasında mühüm rol oynayaraq, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə daha geniş 

imkanlar yaradacaq. 

Səs. - 2018.- 18 iyul. - № 133. - S. 10.  
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"Azərbaycan Türkiyə Evi"nin Azərbaycanın təbliğində rolu 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan Respublikasının dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının yaranma tarixi o 

qədər də çox olmasa da, onların hər birinin az müddət ərzində gördüyü işlər qənaətbəxş sayıla bilər. Artıq 

ölkəmizin diaspor fəaliyyəti heç də digər dövlətlərin lobbi qurumlarından geri qalmır. 

Ekspertlər də o fikirdədirlər ki, Azərbaycan diasporu xeyli gənc olsa da, ötən qısa müddət ərzində xeyli iş 

görüb. Görülən işlər içərisində Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, işğal olunmuş torpaqlarla, 

mədəniyyətimizin tanıdılması və s. göstərmək olar. Bundan başqa, Azərbaycanın uğurlarını şərtləndirən ən başlıca 

amil ondan ibarətdir ki, ölkəmizin xaricdəki diasporu dövlətlə həmişə birgə hərəkət edib. Bu da o deməkdir ki, 

hər şəraitdə və hər mənada millətimizin maraqları qorunub ki, nəticə etibarilə də bütün bunlar qarşıya qoyulan 

hədəflərə çatılması baxımından çox əhəmiyyətlidir. 

O da qeyd olunur ki, Azərbaycan dövləti diasporla birlikdə imkanlarını koordinasiya edərək, dünya 

miqyasında ölkənin maraqlarını uğurla qoruyur, eyni zamanda dövlətlə diasporun birgə hərəkət etməsinin özü də 

azərbaycançılıq ideologiyasına xidmətin ən gözəl töhfəsidir. 

Ölkəmizdə Azərbaycan diasporçuluq sisteminin günün tələbləri səviyyəsində qurulması üçün əsaslı hüquqi 

baza yaradılıb. Böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin bu istiqamətdə atdığı strategi addımlar sonrakı mərhələdə 

Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməkdədir. Diaspor Komitəsinin yaradılması və inkişafını 

səciyyələndirən prezident sərəncamları ötən dövrdəki çoxistiqamətli fəaliyyətimizin əsasını təşkil edib 

("olaylar.az"). 

Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə təbliğ olunmasında diaspor təşkilatların rolu 

böyükdür. Belə təşkilatlardan biri də "Azərbaycan Türkiyə Evi"dir (ATEV). 

"Azərbaycan Türkiyə Evi"nin fəaliyyəti sırf Azərbaycan və Türkiyə arasında onsuz da mövcud olan 

qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin inkişaf istiqaməti üzərində qurulub. Ulu öndərin dediyi kimi "Bir millət, iki 

dövlət" və Mustafa Kamal Atatürkün ifadə etdiyi "Azərbaycanın kədəri kədərimiz, sevinci sevincimimizdir" 

prinsipləri ilə çalışmaqdan ibarətdir. 

"Azərbaycan Türkiyə Evi"nin (ATEV) icraçı direktoru Toğrul Allahverdilinin sözlərinə görə, Türkiyənin 

önəmli günlərini Azərbaycanda, Azərbaycanın da önəmli günlərini Türkiyədə qeyd edirlər: "Bəzən deyirlər ki, 

Türkiyədə Azərbaycan diasporuna ehtiyac yoxdur, Türkiyə onsuz da özümüzündür. Bununla razıyam, Türkiyə 

özümüzündür, amma elə ən böyük lobbiçilk fəaliyyətinin Türkiyədə göstərilməli olduğunu zəruri hesab edirəm. 

Ona görə də ATEV-in Türkiyədə gördüyü işlər deyərdim ki, əvəzolunmazdır. Qarşıdan gələn zamanlarda da yeni 

layihələrlə çalışacağıq. Düşünürəm ki, ATEV olaraq bizim əsas məqsədimiz iki dövlət arasında onsuz da mövcud 

olan dostluq və qardaşlıq əlaqələrinə xidmət etmək, bu əlaqələrə xələl gətirə biləcək qüvvələrin qarşısında maneə 

olmaqdan ibarətdir". 
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Yeri gəlmişkən, Toğrul Allahverdili uzun illər Rusiyada yaşayıb, diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olub: "Artıq 

8 ildir ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə, istərsə də xaricdəki diaspor təşkilatları ilə sıx əməkdaşlıq edirəm. 

Tez-tez səfərlərdə oluruq, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın fəaliyyəti ilə maraqlanırıq, istənilən yardımı onlardan 

əsirgəmirik. Misal olaraq, istər Avropa-Azərbaycan Konqresinin Brüsseldə təşkil etdiyi tədbirlər olsun, istərsə də 

Amsterdamda həyata keçirilən tədbirlər. Bunların hamısında dövlətimiz naminə böyük işlər görülüb. Amma mən 

bu gün deməzdim ki, Azərbaycan diasporu güclüdür. Çünki biz artıq lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul olmalıyıq. 

Ona görə də, ulu öndərin miras qoyduğu Azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği qaçılmazdır". 

Xatırladaq ki, bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi münasibətilə ATEV bir çox 

tədbirlər həyata keçirib. İlin axırına kimi keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbirlər sırasında böyük konsert proqramları 

ilə yanaşı, konfransılar da var. Türkiyədə və Rusiyada tədbirlərin keçirilməsi bir daha sübut edir ki, diaspor 

təşkilatlarımız yenə də qaynar faəliyyəti ilə diqqət mərkəzində dayanıblar: "Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 

yaratdığı AXC-nin ulu öndər Heydər Əliyev və cənab Prezident İlham Əliyev tərəfindən qorunub saxlanmasında 

göstərdiyi xidmətlərdən biz də yararlanmalı və böyük tədbir proqramları həayat keçirməliyik. Bilirsiniz ki, cənab 

Prezident AXC-nin 100 illiyi ilə bağlı sərəncam da imzaladı. Ümummilli liderimiz də hər zaman sağlığında 

Cümhuriyyətin qurucularının xatirəsini əziz tutub. Biz də ictimai təşkilat olaraq tədbirlərimizi həyata keçirməyi 

düşünürük" ("yenicag.az"). 

Yeri gəlmişkən, T.Allahverdili ATƏT-in Misk Qrupunun fəaliyyətini də pisləyib: "Bu məsələni sərt şəkildə 

pisləyirik. Tələb edirik ki, ATƏT-in Minsk Qrupu olaya ədalətli mövqe sərgiləməlidir. 25 ildir ki, bu qurum 

səmərəsiz fəaliyyət göstərir. Ola bilər ki, Ermənistan tərəfinə dəstək göstərib, amma bizə münasibətdə heç bir 

dəstəkdən söhbət getməyib. Qoy dünya heç olmasa 2 yaşlı körpənin ölümünə biganə qalmasın (ötən il Füzuli 

rayonunda ermənilərin açdığı atəş nəticəsində dünyasını dəyişən balaca Zəhranı nəzərdə tutur - red.). Biz 

Azərbaycan-Türkiyə Evi olaraq, xüsusən Türk dünyasını bu məsələ ilə bağlı susmamağa, qəti şəkildə mövqe 

sərgiləməyə çağırırıq. Çünki dünyadakı istənilən müharibəsinə baxanda körpə qətlləri vəhşilik hesab edilib. 

Ancaq Ermənistan ibrət götürmür və körpələrin öldürülməsinə ara vermir. Bu, dünyaya və insanlığa qarşı baş 

vermiş terrordur. Dünya bu məsələyə münasibət bildirməli, xüsusilə də erməni terrorunun başında duranlar bu 

məsələdə cavabdeh olmalıdır. Müharibə ordu ilə aparılmalıdır, amma erməni terrorçuları öz acizliklərini göstərir 

körpələrə qıyırlar. Biz dünyadan tələb etməliyik ki, bu vandalizmə, bu ədalətsizliyə son qoyulsun, uşaq qatilləri 

cavab versin. Hər bir beynəlxalq təşkilat bu məsələnin cavabını verməlidir. Biz hesab edirik ki, Azərbaycan Milli 

Ordusu da qanı qanla yumalıdır. Biz artıq atəşkəsə qarşıyıq. Ordumuz cavab zərbələri endirməlidir, həm də 

artıqlaması ilə.Rusiyadakı soydaşlarımız da etiraz aksiyaları keçirməlidirlər. Əlində imkan olan bütün 

azərbaycanlılar dünyaya səs salmalı, erməni vəhşiliyini beynəlxalq ictimaiyyətə duyurmalıdırlar" ("femida.az"). 

Ümumiyyətlə, mürəkkəb qlobal siyasi və iqtisadi proseslərin cərəyan etdiyi müasir dünyada Azərbaycanın 

milli maraqlarının qorunmasında diaspor təşkilatlarının da üzərinə böyük vəzifələr düşür. Ekspertlərin fikrincə, 

diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin gücləndirilməsində gənclərin rolu danılmazdır və buna səbəb kimi diaspor 

təşkilatlarında azərbaycanlı tələbələr üstün qüvvəyə çevrilmələridir. 
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Ölkə başçısı İlham Əliyevin dediyi kimi: "Günümüzün tələbləri savadlı gəncliyimizin olmasıdır. Yalnız bu 

halda Azərbaycanın uğurlu gələcəyi təmin olunacaq". 

Prezidentimizin imzaladığı 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xaricdə təhsil alması barədə 

dövlət proqramı gənclərimizin dünyanın öndə gedən universitetlərində təhsil almaları üçün əlverişli şərait yaradıb. 

Əlbəttə ki, xaricdə təhsil alan gənclərimizin öz enerjilərini vətənimiz üçün sərf etmələri, ölkə xaricində 

Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin çatdırılması, Azərbaycan tarixi və mədəni dəyərlərinin təbliğ olunmasında 

bilavasitə mühüm  rol oynayır.  Bu işdə xaricdə və Azərbaycanda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının, tələbə 

və gənclərlə bağlı olan qeyri-hökumət təşkilatlarının müstəsna rolu vardır. Məhz bu tip təşkilatların olması xaricdə 

təhsil alan tələbələrimizin gücünün vahid mərkəzdən idarə olunaraq Azərbaycanın maraqlarına uyğun istifadə 

olunmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Ekspertlər onu da qeyd edirlər ki, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı tələbələrin təşkilatlarına 

dövlət qayğısı onların fəaliyyəti üçün yeni imkanlar yaradır. Dövlətimizin Azərbaycan gənclərinin 

maarifləndirilməsi məqsədi ilə yeritdiyi aktiv siyasət son dövrlərdə müxtəlif qitələrdə azərbaycanlı tələbələrin 

sayının artmasına səbəb olub. Bu baxımdan tələbələrin bir mərkəzdən ictimai fəaliyyətlərinin əlaqələndirilməsi 

vacib olan fəaliyyət istiqamətlərdəndir. O da qeyd olunur ki, dövlətimizin artan qüdrəti, beynəlxalq nüfuzu 

regionda Azərbaycana olan marağı artırıb. Beynəlxalq aləmdə Azərbaycanın dəstəklənməsi yönündə sözügedən 

gənc intellektual kapitalın rolu danılmazdır. Bu kapitalın düzgün istiqamətləndirilməsi, qiymətləndirilməsi və 

idarə olunması ölkəmizin başlıca konsepsiyalarındandır. Müxtəlif elmi konfranslarda, tədbirlərdə azərbaycanlı 

gənclərin iştirakının artırılması, əldə etdikləri yeni bilik və bacarıqların həmkarları arasında bölüşdürülməsi, yeni 

elmi texnologiyaların ölkəmizdə tətbiqi istiqamətində səmərəli addımların atılması əsas hədəfləri təşkil edir. 

Gənclərin əsas vəzifəsi Azərbaycanın dünyada tanıdılması yönündə bütün imkanlarını səfərbər etməkdir (anl.az). 

Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin möhkəmlənməsinə, 

ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşməsinə zəmin yaratdı. 

Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, hələ 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I 

Qurultayının keçirilməsi kimi tarixi hadisə baş verməsi, dünya azərbaycanlılarının ilk dəfə olaraq, Bakıda bir 

araya gəlməsi, mövcud problemlərin aradan qaldırılması yolları müzakirə edildi ki, nəticədə də Azərbaycan 

diasporunun tarixində yeni bir mərhələ başlandı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş aparılması bu 

sahədə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ilə nəticələndi və ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 2002-ci il 

iyulun 5-də "Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" fərman 

imzalaması bir daha sübut etdi ki, dünya azərbaycanlıların təşkilatlanmasına artıq nail olundu ("xalqqazeti.com"). 

Dünya Azərbaycanlılarının qurultayları keçirilməklə yanaşı, onların əsas fəaliyyət istiqamətlərini 

müəyyənləşdirən Həmrəylik Xartiyası qəbul edildi,  eyni zamanda türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatları ilə 

əlaqələrin qurulmasına və birgə fəaliyyət strategiyasının qəbul edilməsinə nail olundu. 
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Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Vasif Cəfərov 

 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların vahid mövqedən çıxış etməsi, tarixi vətənləri olan 

Azərbaycanın milli mənafeyinin qoruması üçün onlar arasında həmrəyliyin təmin edilməsi əsas şərtlərdən biridir. 

Milli respublikaların mövcud olduğu müasir dünyamızda müəyyən etnosa aid olan insanlar arasında həmrəylik 

önəmli şərtlərdən biri kimi çıxış edir. 

İnsanlar həmrəy olmadıqda diaspor təşkilatları yaratmaq, bu istiqamətdə fəaliyyəti genişləndirmək qeyri-

mümkün olur. Bu mənada müxtəlif ölkədə yaşayan azərbaycanlılar arasında həmrəylik vacib amillərdəndir. 

Azərbaycanlılar arasında həmrəyliyi rəsmi qaydada bəyan edən ilk qərar Naxçıvan Muxtar Respublikasının 

Ali Məclisi tərəfindən verilib. "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik günü haqqında" Naxçıvan Muxtar 

Respublikası Ali Məclisinin qərarı 1991-ci ilin dekabrın 16-da qəbul olunub. Qərarın qəbul edilməsində o zaman 

Ali Məclisin sədri olan, ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük rolu olub. Məhz onun qətiyyətli mövqeyi 

hesabına qəbul edilən qərarla dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilib. Sonra bu 

bayramın bütün ölkədə rəsmi qeyd edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də qərar qəbul etdi. 

Beləliklə, 1991-ci ildən etibarən Azərbaycanda hamımız üçün əziz bir bayram olan 31 dekabr - Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü təntənə ilə qeyd olunur. 

Tarixən Azərbaycan öz inkişafının müxtəlif mərhələlərində dəfələrlə xarici işğala məruz qalıb, parçalanıb, 

dövlət müstəqilliyi və suverenliyi əlindən alınıb. Gülüstan (1813-cü il) və Türkmənçay (1828-ci il) müqavilələri 

ilə Azərbaycan xalqı və onun tarixi torpaqları parçalanaraq Rusiya ilə İran dövlətləri arasında bölünüb. Lakin 

dəfələrlə tarixi ədalətsizliyə məruz qalsa da, milli dövlət qurumu ləğv edilsə də, Azərbaycan xalqı müstəqillik 

yolunda öz mübarizəsini dayandırmayıb. XX əsrin əvvəllərində yaranan mürəkkəb tarixi şəraitdə müstəqilliyini 

bərpa etmək üçün xalqımız mühüm addımlar atıb. İmperiya zülmündən azad olan Şimali Azərbaycan 1918-ci il 

mayın 28-də dövlət müstəqilliyi qazanaraq öz tarixi ərazisində milli dövlət qurumunu - Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətini təşkil etdi. Çox keçmədən Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü yeni təcavüzə - 

bolşevik Rusiyasının silahlı müdaxiləsinə məruz qaldı. Beləliklə, qanuni hakimiyyət zorakılıqla devrildi və 

Azərbaycan xalqının çox böyük qurbanlar bahasına qazandığı müstəqilliyə son qoyuldu. Demokratik qüvvələrin 

əksəriyyəti repressiyaya məruz qaldı, xalqın bir qismi isə mühacirət etməyə məcbur oldu. Sovet imperiyası 

tərkibinə qatıldığı 70 il ərzində Azərbaycana qarşı müstəmləkəçilik siyasəti yeridildi, Azərbaycan xalqı təqiblərə 

və kütləvi cəza tədbirlərinə məruz qaldı. İmperiya siyasəti dünya azərbaycanlılarını bir-birindən təcrid etmək 

məqsədi ilə pantürkizm məfhumunu şərq aləmində təhlükəli bir ideya kimi təqdim edərək, dünyada və Sovetlər 

İttifaqında yaşayan türkdilli xalqlar arasında əlaqələrin məhdudlaşmasına, kəsilməsinə cəhd göstərdi. Bu siyasətin 

təzahürü kimi sərhəd çəpərləri Azərbaycan xalqını parçaladı. Bütün bunlara baxmayaraq azərbaycanlılar milli 

dövlət, milli və mənəvi bütövlük, müstəqillik uğrunda mübarizəni davam etdiriblər. XX əsrin sonlarına doğru 

xalqımızın milli özünüdərki gücləndi, ictimai həyatın demokratikləşməsi istiqamətində xalq hərəkatı genişləndi. 
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1989-cu ilin noyabrında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Naxçıvan Vilayət şöbəsinin Məclisi keçirilir. Məclisdə 

xalqın iradəsini bir daha ifadə edərək Cəbub və Şimal Azərbaycan arasında humanitar, mədəni, iqtisadi və 

qohumluq əlaqələrini bərpa etmək məqsədilə sərhəd çəpərlərinin götürülməsi və mühəndis-texniki qurğuların 

sökülməsi haqqında qərar qəbul edilir. Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının, Azərbaycan Kommunist 

Partiyasının mərkəzi komitələri, partiyanın yerli orqanları, SSRİ sərhəd qoşunlarının rəhbərliyi buna mane olmaq 

üçün bütün siyasi və hərbi təsir vasitələrinə əl atdılar. Lakin buna baxmayaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 

Naxçıvan Vilayət şöbəsi ardıcıl olaraq "Sərhəd hərəkatı" adlı bir sıra siyasi aksiyalar həyata keçirdi. Genişlənən 

demokratik hərəkatın nəticəsində SSRİ-nin dövlət sərhədi boyunca çəkilən sərhəd çəpərləri elliklə söküldü. İlk 

dəfə olaraq Arazın o tayında, bu tayında olan qohumların, həmvətənlərin ünsiyyət imkanları yarandı, 

sadələşdirilmiş keçid məntəqələri təşkil edildi. Bu münasibətlə 1989-cu il dekabrın 31-i dünya azərbaycanlılarının 

həmrəylik bayramına çevrildi, 1990-cı ildə isə həmin günün ildönümü Muxtar Respublikada geniş qeyd edildi. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasından başlanıb, Azərbaycanın digər sərhəd rayonlarına da keçən bu ümumxalq 

hərəkatına imperiya mövqeyindən yanaşan SSRİ-nin və Azərbaycanın kommunist rəhbərliyi, hərbi dairələr ona 

qara yaxmağa başladılar. Onlar bunu bir qrup ekstremist və cinayətkar ünsürlərin əməli kimi qiymətləndirib, 

dünya ictimaiyyətinin gözündən salmağa çalışdılar. Bu məqsədlə sərhəd zonasında fövqəladə vəziyyət recimi 

yaradıldı. "Sərhəd hərəkatı " ilə bağlı kommunist rəhbərlərin göstərişinə əsasən xalq cəbhəsi üzvlərinə qarşı 

repressiyalar daha da gücləndi, onlardan bir neçəsi həbs olundu, işdən çıxarıldı, bir çox yerlərdə sökülmüş sərhəd 

çəpərləri bərpa olundu. Kommunist ruhlu kütləvi informasiya vasitələri var gücü ilə sərhədlərin sökülməsini 

vəhşilik adlandırdı, nəyin bahasına olursa-olsun xalqın iradəsini, inamını qırmağa cəhd göstərdi. Lakin qonşu 

ölkələrin, dünyanın müxtəlif yerlərində yaşayan azərbaycanlıların, ümumən türk dünyasının bu prosesi 

parçalanmış xalqların təbii birləşmə meyli kimi müdafiə etməsi, ölkədə və dünyada gedən demokratik proseslər 

mövqeyindən qiymətləndirməsi xalqımıza qarşı yönəldilmiş mürtəce təbliğatın qarşısını qismən aldı. 1990-cı ilin 

noyabr ayının 3-də Türkiyədə keçirilən Birinci Millətlərarası Azərbaycan dərnəkləri qurultayı isə Naxçıvan 

Muxtar Respublikasından başlanmış sərhəd hərəkatının real davamı kimi milli birlik və həmrəylik yolunda atılan 

daha bir mühüm addım oldu. Noyabr ayının 5-də qurultayın qəbul etdiyi qərarda 31 dekabr gününün hər il geniş 

qeyd edilməsi zərurəti irəli sürüldü. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərarında qeyd edilir ki, 31 dekabr Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü elan olunsun və hər il bayram edilsin. Qərarda daha sonra bildirilir: 

"Həmin gün Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində iş günü hesab edilməsin. 31dekabrın Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü kimi bütün Azərbaycan Respublikasında rəsmi qeyd edilməsi üçün 

qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə təklif verilsin. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının şəhər və rayon məclislərinə tapşırılsın ki, bayram günləri demokratik təşkilatların iştirakı ilə 

təntənəli mərasimlər hazırlayıb həyata keçirsinlər. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət 

Universitetinə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Naxçıvan şöbəsinə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

Naxçıvan vilayət şöbəsinə, Xalq Təhsili Nazirliyinə tapşırılsın ki, 31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 

və birlik gününə həsr olunan elmi konfrans keçirsinlər. Sərhəd çəpərlərinin bərpa edilməsi qanunsuz hesab edilsin 
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və istehkam qurğularının ləğv edilməsini təmin etmək üçün deputat komissiyası yaradılsın. Bu qərarın dünya 

azərbaycanlılarına çatdırılması təmin edilməsin". 

Azərbaycanlıların arasında həmrəylin təmin edilməsinin önəmini 2016-cı ildə qələmə aldığı məqaləsində 

Azərbaycanın hazırkı Baş Naziri Novruz Məmmədov da qeyd edib. Həmin dövrdə N.Məmmədov Azərbaycan 

Respublikası Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini, Xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri vəzifəsində 

çalışırdı.  

Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi birbaşa millətin birliyinin təmini ilə bağlıdır. 

N.Məmmədov vurğulayır ki, həmin məqam Avropa milli dövlətçiliyinin inkişafında mühüm rol oynayıb: 

"Məsələn, Yurgen Habermas millətin formalaşmasında onun hər bir üzvünün digərini yaxından hiss etməsinin 

həlledici rol oynadığını vurğulayıb. Azərbaycanda Heydər Əliyev həmrəylik məsələsini məhz bu aspektdə 

aktuallaşdırıb. Bu, həm də yeni tarixi şəraitdə milli həmrəyliyə nail olmanın yeni üsulu kimi dərk edilməlidir". 

N.Məmmədov məqalədə qeyd edir ki, həmrəylik Azərbaycan cəmiyyətində fikir müxtəlifliyinin təmin 

edilməsinə qətiyyən zərər verməməlidir. Plüralizm, demokratik düşüncə hüququ tam məzmunu ilə saxlanmalıdır. 

Ayrı-ayrı qruplar, yaxud partiyalar ölkənin siyasi gələcəyi ilə bağlı öz fikirlərini müstəqil şəkildə ifadə edə 

bilərlər. Bu o deməkdir ki, həmrəylik müasir tarixi mərhələdə vətəndaş cəmiyyəti və demokratik dövlət 

quruculuğu kontekstində gündəmə gətirilir. 

N.Məmmədovun fikrincə, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi müstəqil dövlətin qorunması və ərazi 

bütövlüyünün saxlanması aspektlərində real məzmun kəsb etməlidir: "Bu, həmrəyliyin "bir hədəfi və bir 

məqsədidir". Bununla müstəqil dövlətin qorunması hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir 

azərbaycanlının müqəddəs borcu kimi başa düşülməlidir. Belə bir yanaşma müasir tarixi mərhələdə "siyasi millət" 

anlayışının Azərbaycan üçün gözəl bir modelinin ortaya qoyulması deməkdir. 

Daha aydın olması üçün bir müqayisə aparaq. Ermənistanda həmrəylik müharibəyə hazır olmaq və zəbt 

edilmiş başqa dövlətin ərazisini işğalda saxlamaq kontekstində təqdim edilir. Burada qondarma soyqırımı 

ideyasını beyinlərə yeritmək və bu əsasda başqa millətə nifrət bəsləmək də xüsusi yer tutur. Açıq deyilməlidir ki, 

bu kimi təsəvvürlərə əsaslanan həmrəylik real birlik deyil, daha çox başqasının varlığına təhlükə olmaqdır. Təbii 

ki, bu, XXI əsrin tələbləri kontekstində tam gələcəyi olmayan bir yanaşmadır. 

Diqqət edək, Ulu Öndər isə həmrəyliyə dövlətin qorunması və ərazi bütövlüyünün saxlanması kontekstində 

önəm verir. Burada siyasi, sosial, hərbi, təhlükəsizlik aspektləri ilə yanaşı, mədəni element də mühüm rol 

oynamalıdır. Çünki müasir dövr mədəniyyətlərin yarış mərhələsidir, insan faktorunun inkişaf etdirilməsi 

zamanıdır. Dövlətin qorunması başqa amillərlə yanaşı, mədəniyyətin qorunması, inkişaf etdirilməsi və dünyada 

təbliğ edilməsi ilə sıx bağlıdır". 
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Polşadakı azərbaycanlılar təşkilatlanır 

 

Azərbaycanla Polşa arasında əlaqələrin yüz illərlə yaşı olsa da, bu ölkədə Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının sayı arzuolunan səviyyədə deyil. 

 

Murad Məmmədli 

 

Rəsmi Bakı ilə Varşava arasındakı münasibətlərin tarixinə nəzər salsaq görərik ki, Azərbaycanla Polşa 

əlaqələrinin başlanğıcı bəzi mənbələrdə X əsrdən götürülür. Polşa Avropa ailəsinə dövlət kimi daxil olan zaman 

artıq Azərbaycan ipəyi, zərgərlik məmulatları, xalçaları barədə polşalılarda ümumi məlumat var idi. Polşalı 

tacirlər Azərbaycana gəlir, azərbaycanlı tacirlər ilə Polşaya mal aparıb satırdılar. XVII-XVIII əsrdə Polşadan dini 

missiyalar Azərbaycana gəlirdi. Diplomatik münasibətlər XV əsrdən qurulduğundan, polşalı missionerlərin 

katolik təriqətini yaymaq üçün ölkəmizə azad səfər edə bilirdilər. Azərbaycanlı müğənnilərin və musiqiçilərin 

Polşada səs yazdırması, elm-təhsil dalınca gəlməsi, ticari əlaqələr Polşa ilə Azərbaycan münasibətlərinin 

inkişafında böyük rol oynayırdı. XX əsrin əvvəllərindən isə Polşaya ilk azərbaycanlı mühacirlər köçməyə 

başlayırlar ki, onların əksər hissəsini cənublu soydaşlarımız təşkil edirdi. Lakin II dünya müharibəsi illərinin 

başlaması şimallıların sayının çoxalmasına şərait yaratdı. Təəssüf ki, Polşada yaşayan azərbaycanlıların bir 

hissəsinin milliyyətinin rus, türk və iranlı göstərilməsi burada yaşayan azərbaycanlıların təqribi sayını müəyyən 

etməyə maneə törədir. 

Polşada azərbaycanlılar Varşava, Qdansk, Plotsk və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Bu ölkədə 

Azərbaycanla bağlı bir çox mənbələr və sənədlər var. Abbasqulu ağa Bakıxanovun, Məmməd Əmin Rəsulzadə 

və digər ədiblərimizin əsərlərində Polşa barəsində də məlumat əldə etmək olar. Polyak dillərində Azərbaycan 

dastanları, şerləri, nağılları hazırda buranın arxiv və kitabxanalarında saxlanılır. 

Polşada Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sayı məhdud çərçivədədir. Bu ölkədəki diaspor təşkilatlarından 

biri Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyətidir. Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyəti 2009-cu ildə təsis olunub 

("olaylar.az"). Birlik Cəmiyyəti əsasən Varşava və ətraf şəhərlərdə yaşayan həmyerlilərimizi ozundə cəmləşdirir. 

Cəmiyyət Polşada yerli ictimaiyyətə uğurla inteqrasiya olunur, mövqeyimizi bilavasitə yerli idarəetmə 

strukturlarına çatdırır. Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyəti Azərbaycan reallıqlarından, tariximizdən, 

mədəniyyətimizdən Polşa ictimaiyyətinin xəbər tutması istiqamətində də işlər görülür. Bu baxımdan cəmiyyət 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, onun ağrılı nəticələri, ərazilərimizin hələ də 20 faizinin 

erməni işğalı altında olmasına dair həqiqətlərin Polşa xalqına çatdırılmasında xeyli nailiyyətlər əldə edib. 

Azərbaycan-Polşa Birlik Cəmiyyətinin sədri Nəbi İbadovdur. 

Polşada fəaliyyət göstərən digər bir təşkilat "Qafqaz Evi"dir. "Qafqaz Evi" Polşada 2007-ci ildən fəaliyyət 

gostərir. Cəmiyyət Qafqaz xalqları arasında anlaşma və əməkdaşlığa yardım üçün birləşmiş fiziki şəxslərin istəyi 

əsasında qurulub. Cəmiyyətin məqsədi Qafqaz regionuna məxsus tarix, ənənə, mədəniyyət, iqtisadiyyat haqqında 

biliklərin və aktuallıq kəsb edən ictimai-siyasi vəziyyətin yayılması, regionda inkişaf-təbliğ proqramların 
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dəstəklənməsidir. Cəmiyyətin fəaliyyəti Polşa və Qafqaz xalqları arasında, xüsusən Gürcüstan və Azərbaycanla 

birgə elmi, elmi-texniki, mədəni, təhsil, ictimai və siyasi əməkdaşlığın yaradılmasına yönəldilib. "Qafqaz Evi"nin 

sədri Hicran Əliyevadır. 

Bu il Polşadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sırası genişlənib. Belə ki, bu il fevral 11-də Polşanın 

paytaxtı Varşavada yeni Azərbaycan diaspor təşkilatı təsis edilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 

"Ekspress"ə daxil olan məlumata görə, Varşava Texniki Universitetinin konfrans zalında keçirilən tədbirdə 

Azərbaycanın Polşadakı səfirliyinin nümayəndələri və azərbaycanlı gənclər iştirak ediblər. Yaradılma ideyası 

tədbir iştirakçıları tərəfindən irəli sürülən bu təşkilatın "Polşadakı Azərbaycanlı Gənclər Şurası" adı altında 

fəaliyyət göstərməsi qərara alınıb. 

Şuraya Polşada geniş diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan gənc azərbaycanlı tələbə Nail Əhməd sədr seçilib. 

Rəsul Mammadov və Nəsib İbrahimov müavin seçiliblər. 

Yeni yaranmış Gənclər Şurasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi ilə, eləcə də Azərbaycanın Polşadakı 

səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq edəcəyi vurğulanıb. 

Nail Əhmədin sözlərinə görə, "Polşadakı Azərbaycanlı Gənclər Şurası" təşkilat olaraq qarşıya 5 hədəf 

qoyub. Polşadakı Azərbaycan diasporasının inkişafına dəstək olmaq; Polşada Azərbaycan musiqisini, 

mədəniyyətini və milli adət-ənənlərini təbliğ etmək; Polşada yaşayan azərbaycanlı gəncləri vahid mərkəz altında 

birləşdirmək; Azərbaycanlı tələbələrin Polşa ictimaiyyətinə inteqrasiyasını sürətləndirmək üçün ödənişsiz polyak 

dili kurslarını təşkil etmək; Polşada yaşayan azərbaycanlı tələbələrə müvəqqəti yaşayış kartının əldə edilməsi üçün 

hüquqi yardım etmək. 

Qeyd edək ki, təşkilat ilk böyük tədbirini fevralın 26-da Xocalı soyqırımının 24-cü ildönümü günündə 

"Erməni yalanına işıq sal" adlı sərgi təşkil etməklə keçirib. Həmin gün təşkilat üzvləri şəhər sakinlərinə Xocalı 

soyqırımı haqqında geniş məlumat vermək üçün faciəni əks etdirən bukletlər paylayıblar. 

Polşada fəallığı ilə seçilən diaspor qurumlarından biri də "Katoviçe Azərbaycanlılar Birliyi"dir. Birliyin 

rəhbəri Tural Əkbərzadənin sözlərinə görə, Katoviçe şəhərində azərbaycanlıların kifayət qədər olduğunu görüb, 

təşkilat yaratmaq qərarına gəlib: "İki dostumla birlikdə  təşkilaçılıq işinə başladıq və bundan sonra da "Polşada 

Azərbaycanlı Gənclər Şurası" (PAGŞ) ilə əlaqə saxladıq. Lazımi dəstəyi göstərdilər və "Katoviçe Azərbaycanlılar 

Birliyi" "PAGŞ" nəzdində öz fəaliyyətinə başladı". 

"Katoviçe Azərbaycanlılar Birliyi"nin gördüyü işlərə gəlincə, təşkilat sədri "diaspornews.az"a bildirib ki, 

Azərbaycanın və bütün türk dünyasının bayramı olan Novruz bayramı zamanı tədbir təşkil edərək, universitetdə 

təhsil alan müxtəlif millətlərin nümayəndələrinə vətənimizin mətbəxini, tarixini və mədəniyyətini nümayiş 

etdiriblər. İkinci tədbir isə Azərbaycanın Respublika gününün 100 illiyi ilə bağlı tədbir olub və həmin tədbirdə 

səfir Həsən Həsənov da qonaq olaraq, öz dəstəyini göstərib. 

"Katoviçe Azərbaycanlılar Birliyi"nin gələcək planları nələrdir? sualını cavablandıran T.Əkbərzadə deyib 

ki, gələcək planları təşkilatı daha da genişləndirib bütün bölgəyə yaymaqdır. "Ən əsası tədbirləri daha peşəkar 

şəkildə keçirdib vətənimizin gözəlliklərini Polşa ictimaiyyətinə və burada yaşayan digər ölkə vətəndaşlarına 

tanıtmaqdır". 
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Əkbərzadənin sözlərinə görə, ümumiyyətlə, Polşada Azərbaycan diasporu son illər ərzində inkişaf 

mərhələsinə qədəm qoyub: "Hal-hazırda müxtəlif diaspor təşkilatları mövcuddur və hər birimiz birlikdə hərəkət 

edərək ölkəmizi tanıtmağa çalışırıq və çalışmalıyıq". 
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Diaspor tarixində ilk 

 

Ukraynadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları birləşdi 

 

Murad Məmmədli 

 

Diaspor təşkilatlarının işi xaricdə yaşayan soydaşlarımızı bir araya gətirməkdən ibarətdir. Bir ölkədə 

fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı diaspor təşkilatlarımız işlərini bir-birləriylə əlaqəli şəkildə qururlar. Amma bu sahədə 

istisnalar da vardı. Məsələn, Ukraynadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları bir-birini qəbul etmir, bir-biri ilə 

münaqişəli fəaliyyət göstərirdilər. Bu, iki gün əvvələdək belə idi. İki gün əvvəl isə Ukraynadakı Azərbaycan 

diaspor təşkilatları birləşməklə diaspor tarixində bir ilkə imza atdılar. 

Bu gün azərbaycanlılar dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşıblar. Hər bir ölkənin də özünün daxili 

ictimai, siyasi mühiti var. Daha çox azərbaycanlının yaşadığı ölkələrdən biri də Ukraynadır. Qeyri-rəsmi 

məlumatlara görə, bu gün Ukraynada 500 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. 

Ukraynada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması 1997-ci ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin həmin 

ölkəyə rəsmi səfərindən sonraya təsadüf edir. Heydər Əliyev ozamanadək pərakəndə halda fəaliyyət göstərən 

soydaşlarımıza vahid ideya ətrafında birləşməyi tövsiyə etmişdi; elə həmin il də Ukrayna Azərbaycanlıları 

Konqresini yaranmışdı. 

Bundan təxminən 5 il sonra - 20 iyul 2002-ci ildə Heydər Əliyev Ukrayna azərbaycanlıları ilə görüşündə 

onları daha fəal olmağa, daha birləşməyə çağıraraq, bu sahədə öz tövsiyələrini vermişdi: "Bilirsiniz, mənim bu 

sərt sullarımdan narahatçılıq keçirməyin. Və düşünməyin ki, bax, Heydər Əliyev gəldi və bizi tənqid etməyə 

başladı. Mən istəyirəm, siz biləsiniz ki, etdiklərinzdən daha çox iş görməlisiniz". 

Ardınca H.Əliyev parçalanmağın, intriqabazlığın təhlükəsini deyərək, öz xəbərdarlığını da etmişdi: "Bu 

xüsusiyyətlər hər kəsə xasdır. Xüsusən azərbaycanlılara. Buna görə bu haqda danışıram. Bir də ona görə deyirəm 

ki, başqa yerlərə, məsələn, Rusiyada biz belə faktlarla tez-tez qarşılaşırıq. Moskavanın özündə hər kəs özü üçün 

Azərbaycan cəmiyyəti yaradıb. Bu, yolverilməzdir. İşgüzar adamdır, pulu var, çox gözəl. Amma o bilməlidir onun 

apardığı iş hansı məqsədi güdür. Əgər o öz ətrafına müəyyən sayda azərbaycanlı yığıb öz işlərini görmək istəyirsə, 

bu, cəmiyyət deyil. Qoy özünə şirkət və s. açsın və işləsin. Əgər o, doğrudan da öz vətəni, xalqı və müstqəil 

Azərbaycan üçün nəsə etmək istəyirsə, bu zaman belə prinsiplə hərəkət etmək olmaz" ("strateg.az"). 

Uzun müddət uğurla fəaliyyət göstərən UAK ətrafında 2012-ci ildə seçki qalmaqalı başlayıb. Belə ki, həmin 

dövrdə konqres sədri İlqar Abbasovun fəaliyyət müddəti başa çatması ilə əlaqədar bir sıra regionlar yığışıb, yeni 

sədr kimi Hikmət Cavadovu seçmək istəsələr də, Rövşən Tağıyev və tərəfdarları buna narazılıq ediblər. Daha 

sonra bir müddət seçki mübahisəsi davam etsə də, nəticədə UAK-a yeni sədrin seçilməsi mümkün olmayıb. Bu 

səbəbdən Ukraynadakı bir sıra regionlar Hikmət Cavadovun ətrafında yığışaraq "Birləşmiş Ukrayna 

Azərbaycanlıları Diasporu" təşkilatını yaradıblar. Rövşən Tağıyev isə "Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları 

Konqresi" adlı təşkilat yaradıb ("musavat.com"). 
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Üstündən 6 il keçəndən sonra bu qurumlar arasındakı buzlar əridi. Hər şey Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yeni sədri Fuad Muradovun Ukraynaya səfərindən sonra baş verdi. Belə ki, Ukrayna Azərbaycanlıları 

Konqresi ilə Ukrayna Azərbaycancılılarının Birləşmiş Təşkilatı birləşmək barədə qərar qəbul edərək, bu prosesi 

hüquqi cəhətdən başa çatdırmaq üçün işçi qrupu yaratdılar. Bununla bağlı diaspor təşkilatları geniş müzakirə 

aparıb, birləşmək qərarına yekdilliklə səs verilib və birgə fəaliyyətin mexanizmləri müzakirə olunub. 

İşçi Qrup Ukrayna Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasını yaratmaq barədə də razılığa gəlib və 

birləşmənin vacib olduğunu bildiriblər. Verilən mlumata görə, artıq Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirilib və 

təşkilatlar daha geniş miqyasda fəaliyyətə başlayacaqlarını elan ediblər. 

Tədbirdə iştirak edən bütün tərəflər səfirlik, diaspor komitəsi və diaspor təşkilatları belə bir zamanda 

birləşmənin vacib olduğunu bildiriblər. Və bundan Azərbaycan dövlətinin faydalanacağına inandıqlarını qey 

ediblər. 

Komitə sədri Fuad Muradov diaspor rəhbərlərinə bildirib ki, bundan sonra heç kəsə qarşı ayrı-seçkiliyə yol 

verilməyəcək və bütün işlər Azərbaycan naminə aparılacaq. 

Sözügedən toplantılarda Ukraynada səfərdə olan azərbaycanlı jurnalistlər - Nicat Dağlar və Niyaz Niftiyev 

də iştirak ediblər. Müzakirələrə qatılan Azərbaycan Mətbuat Şurasının üzvü, "Azadinform" İnformasiya 

Agentliyinin baş redkatoru Niyaz Niftiyev faktı təsdiqləyib və bildirib ki, Ukraynadakı Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının birliyi naminə çox ciddi görüşlər keçirilib. Jurnalist gələcəkdə Ukraynada vahid Azərbaycan 

diasporunun fəaliyyət göstərəcəyinə inandığını vurğulayıb ("qafqazinfo.az"). 

Qeyd edək ki, indiyə kimi bir-birilə münaqişəli vəziyyətdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının üzvlərinin eyni masa arxasında əyləşməsi, hətta birlik konfransı keçirməsi Azərbaycanın xaricdəki 

diaspor təşkilatları arasında bir ilk sayıla bilər. Bu parçalanmaya son qoyulması Ukrayna azərbaycanlıları 

diasporunun gələcəyi üçün optimist vədlər verir və yerli strukturun vahid mərkəz kimi daha effektli və təsirli 

fəaliyyət göstərəcəyinə zəmin yaradır. 

Bu önəmli addım, həmçinin, Ukraynanın Kiyevlə yanaşı, Odessa, Xarkov, Dnepr, Zaporojye, Lvov, 

Citomir, Çerniqov, Berdıçev, Krivoy Roq, Mariupol, Xerson, Nikolayev, Melitopol və s. kimi şəhərlərində də 

Azərbaycan icmasının fəaliyyətinin saxlanması, azərbaycanlı uşaqlar üçün bazar günü məktəblərinin təşkili, 

folklor qruplarının yaradılması, ölkənin ali təhsil müəssisələrində Azərbaycan dili mərkəzlərinin açılması və 

burada təhsil alan tələbələrin yaradacağı birliklər gələcək üçün xüsusi önəm kəsb edir. 

"Günün ən sevindirici xəbəri bilirsiniz nə oldu? Diaspor ilə İş üzrə dövlət Komitəsinin sədri Fuad 

Muradovun Ukraynadakı ikiyə bölünmüş diaspor qurumumuzun təmsilçilərini bir araya gətirib birləşdirməsi". 

Bunu isə millət vəkili Fazil Mustafa Kiyevdə Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Diasporunun sədri Hikmət 

Cavadovla Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyevun Dövlət Komitəsi 

rəhbərliyinin təşəbbüsü ilə barışmasına münasibət bildirərkən deyib. 

Bunu olduqca ciddi bir hadisə sayan Fazil Mustafanın sözlərinə görə, nəhayət ki, sadə formul tapıldı, 

intriqaları bir tərəfə buraxıb, Azərbaycan naminə insanlarımızı xaricdə bir amal ətrafında toparlamağın 
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mümkünlüyünə inamı artırdı. "İndi bunun ardınca nədən xaricdə olan mühacirətimizin fərqli fikirlərini qoruma 

şərti ilə Azərbaycan naminə ümummilli hədəflərə doğru yönləndirilməsini gerçəkləşdirməyək?" 

Deputatın bildirdiyinə görə, bir komitə sədrinin nümunəsində göründü ki, çözülməyəcək bir problem 

yoxdur, sadəcə istəmək lazımdır. "Xarici ölkələrdəki "bezdarnı" qaqaşların əvəzinə səfirliklərə daha sanballı və 

məsuliyyətli əməkdaşları, peşəkar kadrları göndərməklə qısa müddətdə bu işi daha da irəlilətmək mümkündür. 

Siyasət də də bunu etməyin yolları düşünülməlidir. Dini icmalar arasında da ağlı başında olan insanlar oturub 

məzhəb, təriqət və dünyagörüş fərqliliklərini bir kənara qoyub Azərbaycan naminə birlik nümayiş etdirməyi 

bacarmalıdırlar. İstəyəndə olur, sadəcə niyyət doğru olduğunda, işlər də öz lazımi məcrasına düşür". 

Yeri gəlmişkən, Ukraynada daha bir neçə Azərbaycan diaspor təşkilatları da fəaliyyət göstətir. "Dostluq" -

Azərbaycan-Ukrayna Xarkov Vilayəti Təşkilatı. Bu təşkilat 1999-cu il, noyabrın 19-da Xarkov vilayətində təsis 

edilib. Təşkilatın ətrafında müxtəlif millətləri təmsil edən 500-dən çox nümayəndə toplanıb. "Dostluq"-

Azərbaycan-Ukrayna Xarkov Vilayət Təşkilatının əsas məqsədi milli adət-ənənələrin qorunması və inkişaf 

etdirilməsində buradakı azərbaycanlıların səylərinin birləşdirilməsidir. 

Həmçinin Ukrayna və Azərbaycan arasındakı mədəni və iqtisadi əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, 

Ukraynada yaşayan azərbaycanlıların hüquq və maraqlarının təmin olunmasında onlara dəstək olmaqdır. 

Təşkilatın nəzdində "Dostluq" Azərbaycan Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi, "Azərbaycan inciləri" adlı rəqs qrupu, 

"Qarabağ" folklor ansamblı, "Natəvan" Qadınlar Klubu, "Novruz" Gənclər Klubu və Hüquqi Xidmət Mərkəzi 

fəaliyyət göstərir. 

Donetsk Vilayəti Azərbaycanlıları Konqresi 2005-ci ildə təsis olunub. Konqres Ukraynanın Donetsk 

vilayətindəki  Azərbaycan diasporunun bir mərkəzdə cəmlənməsi məqsədilə yaradılıb. Konqresin fəaliyyəti milli-

mədəni maraqların inkişaf etdirilməsi, Ukrayna mədəniyyətinə azərbaycanlıların inteqrasiyası, Ukrayna və 

Azərbaycan arasındakı dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, iki ölkə arasında dərin iqtisadi, siyasi və mədəni 

əlaqələrinn inkişaf etdirilməsini özündə ehtiva edir. Konqres eyni zamanda bu ölkədə yaşayan soydaşlarımıza 

hüquqi müstəvidə də yardım edir. 

Təşkilat yarandığı ilk gündən kimsəsiszlər, aztəminatlı ailələr əlil və veteranlara yardım göstərir, bununla 

bağlı müxtəlif tədbirlər, xeyriyyə aksiyaları təşkil edir. 

Eyni zamanda xəstəxana, məktəb, uşaq evlərini də mütəmdi olaraq maliyyə yardımı ilə təmin edir. 

Donetsk Vilayəti Azərbaycanlılar Konqresi sözügedən vilayət ərazisində yaşayan soydaşlarımızla 

Azərbaycanın bu ölkədəki səfirliyi arasında körpü rolunu oynayır. Ümumiyyətlə, konqres bütün fəaliyyətlərini 

Azərbaycan və Ukrayna arasında münasibətlərin inkişaf etdirilməsinə yönəldib. 

Ukrayna Azərbaycanlı Gənclər Birliyi 2010-cu ildə yaradılıb.  Ukraynanın 19 vilayətində regional 

təşkilatlarını yaradan  birliyin nəzdində şən və hazırcavablar klubu, milli musiqi ansamblı, "Bakı" futbol 

komandası fəaliyyət göstərir. 

Birliyin əsas fəaliyyəti xalqımızın qədim adət-ənənələrini, zəngin mədəni irsini qoruyub yaşatmaq, 

Azərbaycan həqiqətlərini təbliğ etməkdir ("olaylar.az"). Xüsusilə, Ukraynada böyüməkdə olan azərbaycanlı 

gənclərin bu ölkənin ictimai-siyasi həyatına inteqrasiya olunmalırını təmin etməkdən ibarətdir. 
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ABŞ-da Azərbaycan diasporu 

 

Vasif Cəfərov 

 

Tarixi vətənlərindən kənara mühacir edən azərbaycanlıların daha çox məskunlaşdığı ölkələrdən biri ABŞ-

dır. Təqribi sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. 

Mühacirətdə yaşayanların təxminən 1 milyona yaxını ABŞ-da məskunlaşıb, onların yarıya qədəri bu ölkənin 

vətəndaşlığını alıb. 

ABŞ-da əhalinin siyahıya alma məlumatına görə bu ölkə əhalisinin 77,1 faizini ağ dərililər, 13,3 faizini 

qara dərililər, 5,6 faizini Asiya mənşəlilər, 2,6 faizini aborigenlər (hindular, eskimolar) təşkil edir. Amerikada 

müxtəlif etnik qruplara mənsub insanların ailə nigahları hesabına yeni bir amerikan milləti formalaşıb. Bununla 

belə hələ də ABŞ-da öz etnik kimliyini qoruyan insanlar çoxdur.2016-cı ilin məlumatına əsasən, ABŞ əhalisinin 

təxminən 50 milyonunu alman, 37 milyonunu irland, 31 milyonunu meksikalı, 28 milyonunu ingilis köklü insanlar 

təşkil edir. ABŞ əhalisinin faizi, yəni 3,3-3,5 milyonu müsəlmandır. Müsalman əhalisinin önəmli hissəsini isə 

azərbaycanlılar təşkil edir. 

Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin (Komitə) məlumatına əsasən, ABŞ-da 2002-ci ildə aparılan siyahıya 

almaya görə burada yaşayan azərbaycanlıların sayı 400 min nəfərə yaxındır. Amma son məlumatlara əsasən, 

onların sayı 1 milyona çatıb. 

Komitənin analitik məlumatına görə azərbaycanlıların Amerikaya mühacirəti barədə dəqiq tarixi məlumat 

yoxdur. Bəzi mənbələrdə XVII əsrdə Rusiyadan, Osmanlı Türkiyəsindən və Azərbaycandan mühacirlərin getməsi 

barədə fikir söylənir, lakin bu fikirlər rəsmən təsdiqlənmir. Bu səbəblə Birləşmiş Ştatlara azərbaycanlıların 

mühacirət tarixi XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəlindən götürülür ki, buraya miqrasiya etmiş həmvətənlərimiz 

azərbaycanlı kimi qeydiyyata məhz bu tarixdən düşməyə başlayıblar. 

Komitə bildirir ki, Amerikya köçən ilk soydaşlarımız əsasən tacirlər və ziyalı təbəqəsi idi. Şərti olaraq, 

Birləşmiş Ştatlara Azərbaycan muhacirətini 4 dövrə bölmək olar. Birinci dövr XIX əsrin sonu - XX əsrin 20-ci 

illəridir. 

Bu dövrdə Azərbaycandan Amerikaya köçən mühacirlərin tərkibi yəhudilər, ermənilər və Azərbacan 

türklərindən ibarət idi. İran təbəəsi, Rus təbəəsi kimi qeydiyyata düşən azərbaycanlıların milli mənsubiyyəti rus 

və iranlı olaraq gostərilirdi. 

İkinci dövr 1920-1940-cı illər olub. Bu illər arası Birləşmiş Ştatlara axını güclənən azərbaycanlıların burada 

məskunlaşma səbəbi siyasi mühacirət idi. 1920-ci ildə bolşeviklərin Azərbaycan Demokratik Respublikasını 

süquta uğratmasından sonra Avropa və Asiya ölkələri ilə yanaşı, Amerikayada köçən azərbaycanlıların siyasi 

fəaliyyəti bir qədər artmışdı. Lakin onların burada nə sosial bazası, nə də formalaşmış icması yox idi. 

Azərbaycanlılar pərakəndə halda bir neçə ştatda məskunlaşıblar. Zamanla Azərbaycan icması formalaşmağa 

başladı ki, bunun təşkilatçısı ziyalı təbəqəsi idi. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

118 
 

Üçünçü dövr 1945-ci ildən 1990-cı illərə qədər olan illəri əhatə edir. Bu illər arası Amerikaya köçən 

azərbaycanlıların əksər hissəsini II Dünya müharibəsində əsir düşmüş azərbaycanlı əsgərlər və Cənubi 

Azərbaycandan miqrasiya edən soydaşlarımız təşkil edirdi. 

II Dünya müharibəsindən sonra ABŞ-da Azərbaycan diasporunun təşkilatlanma işi güclənməklə, siyasi 

fəallıq dövrü başlandı. Türkiyədən, Cənubdan və Şimaldan köçən azərbaycanlılar pərakəndə halda olsalarda, 

siyasi fəaliyyətə maraq göstərirdilər. İlk dəfə olaraq, 1947-ci ildə Türkiyədən ABŞ-a köçən soydaşlarımızın 

"Azərbaycan" cəmiyyətini yaratması mühum tarixi hadisə idi. Saleh bəy Şeyxzamanovun rəhbərliyi ilə fəaliyyətə 

başlayan "Azərbaycan" cəmiyyəti Nyu-York şəhərində yerləşirdi. "Zəbt olunmuş millətlər" adlı keçmiş milli 

respublikaların təşkilatlarının birləşdiyi birliyin üzvu olan "Azərbaycan" cəmiyyəti Amerika hökumətinin yardımı 

ilə fəaliyyət göstərirdi. 

II Dünya müharibəsindən sonra soydaşlarımızın əsas problemi Amerikada yaşamaq hüququ əldə etmək 

üçün sənəd verərkən milliyyətin rus və ya iranlı yazılması idi. 1940-cı il də yaradılan "Amerika Komitəsi" 

azərbaycanlıların da hüquqlarını qoruyurdu. Soydaşlarımız öz haqq səslərini dünya birliyinə çatdırmaqla yanaşı, 

sovetlərdə işğal altında olan Azərbaycanın müstəqilliyinin bərpası istiqamətində işlərini fəallaşdırdılar. 

İlk dəfə olaraq, 1954-cu ildə Azərbaycan mühacirətinin tanınmış nümayəndəsi Zahid xan Xoyski 1984-cu 

ildə Amerikanın ali qanunverici orqanında cıxış etdi. Zahid xan Xoyski Konqresə Sovetlər Birliyinə daxil olan 

respublikalar haqqında məsələnin müzakirəsi ilə əlaqədar Azərbaycan təmsilçisi kimi dəvət olunmuşdu. Zahid 

xan Azərbaycan müstəqilliyinin bərpası barədə cıxış etdi və vətənimiz barədə ətraflı məlumat verdi. 

1942-ci ildə açılan "Amerikanın səsi" radiostansiyası vasitəsilə Azərbaycan və azərbaycanlılar barədə 

informasiyalar verilir, milli kimliyimizin, musiqimizin, ədəbiyyatımızın, dilimizin, mətbəximizin və digər 

ənənələrimizin qorunub saxlanılması və təbliğinə xidmət edən proqramlar fəaliyyət gostərirdi. 

Avropada yaşayan soydaşlarımızın bir qisminin 1990-cı ilə qədər olan dövr ərzində ABŞ-a köçməsi 

diasporumuzun daha da güclənməsinə və say tərkibinin genişlənməsinə səbəb oldu. Bu miqrasiyanın məntiqi 

nəticəsi olaraq, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının da sayı artırdı. İlk zamanlar yaşlı nəsil bir-birilərilə müxtəlif 

klub və cəmiyyətlər vasitəsilə əlaqə qururdusa, zaman öz işini görürdu. İnsanlar yaşa dolduqca əlaqələr zəifləyirdi. 

Amerikanın ali məktəblərində hüquq, iqtisadiyyat, texniki elmlər üzrə ixtisaslaşıb öz sahələri üzrə 

məşhurlaşan soydaşlarımızda az olmayıb və onların çoxu bu gün də ABŞ da yaşayır. 

Amerikanın neft, texnika, iqtisadiyyat, kosmik tədqiqatlar, hüquq sahələrində nüfuz əldə edən 

soydaşlarımız haqqında danışarkən NASA-da tanınmış mütəxəssis Cavad Herti, dünya şöhrətli alim Əli Əsgər 

Lütfizadə, qazla lazerini kəşf edərək 1993-cu ildə Albert Eynşteyn mükafatına layiq görülən Əli Cavan, neft 

sənayesi üzrə məşhur alim Bican Fəzullahi, neft biznesmeni və neft sənayesi üzrə mütəxəssis Firudin Əminzadə 

və digər şəxslərin adlarını çəkmək mümkündür. 

Komitə bildirir ki, dördüncü döv 1990-cı ildən sonrakı illərdir. Azərbaycan Respublikası 1991-ci ilin 18 

oktyabrında dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra azərbaycanlıların Qərb ölkələrinə, xüsusən ABŞ-a 

miqrasiyası başlandı. Bu prosesin iştirakçıları ziyalılar, elm və mədəniyyət xadimləri, eyni zamanda, iş tapmaq 

ümidilə ABŞ-a üz tutanlar idi. Azərbaycanlıların miqrasiyası ABŞ-dakı diasporun fəaliyyətinə də öz təsirini 
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göstərdi. Diasporumuz ilk növbədə Bakıda 1990-cı ildə ruslar tərəfindən həyata keçirilən Qanlı Yanvar hadisəsinə 

etiraz səslərini ucaltdı. Bunun ardınca, 1997-ci ildə qəbul edilən ədalətsiz 907-ci düzəlişə qarşı Amerika 

azərbaycanlılarının çıxışı başlandı. Dağlıq Qarabağ ətrafında Ermənistanın təcavuzkarlıq siyasəti və BMT-nin 

1992-ci ildə qəbul etdiyi qətnamələrə əməl edilməməsi və 1992-ci il 26 fevral əsrin faciəsi Xocalı soyqırımının 

baş verməsi Amerikada Azərbaycan diasporu tərəfindən ciddi etirazla qarşılandı. 

Azərbaycanlılar kompakt halda Nyu-York, Los-Anceles, Batton-Ruc, Miciqan, Nyu-Cersi, Vaşinqton və 

digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Azərbaycanlılar ən çox biznes və xidmət sferalarında fəaldırlar. 

Amerikada özlərini Azərbaycan diasporunun nümayəndələri hesab edən bakılı yəhudilərin fəaliyyəti də 

diqqətə layiqdir. 

Azərbaycan naminə gördüyü işləri müsbət qiymətləndirən Azərbaycan yəhudiləri, "Evreyskiy mir", 

"Vecnıy Nyu-York", "Russkaya reklama", "Newstay", "New Worker" mətbuat orqanlarında Azərbaycanı 

dəstəkləyirlər. 

Bu gun Los-Ancels, Pitt Kalambus,Vest-Delfiya şəhərlərində formalaşan "Tehranseles", "Bakı-Kalam 

bus", "Təbriz fiya"məhəllələrində xeyli sayda azərbaycanlı yaşayır. Pitt Kambusda ingilis və ispan dillərilə yanaşı, 

Azərbaycan dilin də reklam və elanlara da rast gəlmək olar. 2001-ci ildə azərbaycanlı Mehmet Azəri Vest-

Delfiyada mer vəzifəsinə secilib. San-Fransisko, Los-Anceles, Vaşinqtonda Azərbaycan dilini radio dalğalarda 

eşitmək olar. Azərbaycanlıların və türklərin yaxınlaşması prosesi sürətlənməkdədir və türk dilli media da 

Azərbaycan müəlliflərinin yazıları və çıxışlarına çox yer verilir. 

ABŞ-da Türkiyə və Azərbaycana qarşı erməni, yunan diasporlarının fəaliyyətinə layiqli cavablar verilməsi 

faktı ilə də qarşılaşmaq olar. Uydurma "Erməni soyqırımı", "907-ci düzəliş", Kipr, "kürd" məsələləri gündəmə 

gələndə, Azərbaycan diasporu da türk diasporu ilə yanaşı müraciətlər qəbul edir, etiraz səslərini ucaldırdı. 

Azərbaycanı təbliğ edən sərgilər, konfranslar və digər tədbirlər Birləşmiş Ştatlarda son zamanlar daha çox 

keçirilməkdədir. ABŞ-da populyar qəzetlərin səhifələrində də Azərbaycan və Azərbaycan diasporu barədə müsbət 

yazılara rast gəlmək olar. 

Amerika azərbaycanlıları ABŞ hökumətinə "907-ci düzəliş", Dağlıq Qarabağ problemi, Cənubi 

Azərbaycanda insan hüquqları və s. mövzularla bağlı bəyanatlar göndərirlər. Amerika ali məktəblərində, diaspor 

təşkilatlarında Vətənlə əlaqələr qurulması istiqamətində canlanma hiss olunur. 20 Yanvar, Xocalı soyqırımı kimi 

faciəli günlərimizi anma tədbirləri ilə yanaşı, Novruz bayramı, 28 may İstiqlal Gunu, 31 dekabr Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günu və digər milli bayramlarımız böyük və təntənəli halda keçirilir. 

2001-ci il 11 sentyabr hadisələri zamanı azərbaycanlıların amerikalılar ilə birgə olması diasporumuzun 

mövqeyini gücləndirirdi. Bu proses indinin özundə də davam edir və konqresmenlər arasında Azərbaycanpərəst 

şəxslərin sayı artmağa başladı. Artıq Amerika siyasi və rəsmi dairələrin də Azərbaycan diaspornun dəstəklənməsi 

muşahidə olunur. Azərbaycanın haqlı olması barədə müsbət cıxışlar edilir, fikirlər səslənir. 

Komitə bildirir ki, Amerikaya hər səfərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

azərbaycanlılarla tez-tez göruşməsi birləşmə yə və həmrəyliyə təkan verirdi. Bu cür görüşlər zamanı ümummilli 
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lider Dağlıq Qarabağ məsələsini önə çəkərək azərbaycanlıların bu istiqamətdə işlərini və qüvvələrini səfərbər 

etmələrini tövsiyə edib. 

Dövlət səviyyəsində diaspora dəstək artdıqca, Amerikadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti güclənir. 

ABŞ-da yaşayan soydaşlarımız KİV-lə əlaqə sahəsində və diasporun təşkilatlanması sahəsində bir sıra uğurlar 

əldə edib. 
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Dünya azərbaycanlılarının sosial-siyasi və milli-mənəvi vəzifələri 

 

Rəşid Rəşad 

 

XX əsrdə Azərbaycan iki dəfə müstəqil dövlət qurmaq imkanı qazansa da, birinci dəfə - 1918-ci ildə 

müstəqil Azərbaycan uzun müddət yaşaya bilmədi. Azərbaycan xalqının 1991-ci ildə qazandığı ikinci müstəqillik 

şansı isə artıq müqəddəs bir nemət kimi qorunur. 

Qan bahasına əldə edilən müstəqilliyin əbədi olması isə böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin yenidən 

hakimiyyətə gəlməsi ilə baş tutdu. Belə ki, Heydər Əliyevin xalq qarşısında ən böyük xidmətlərindən biri 

Azərbaycanın müstəqilliyini təhdid edən erməni təcavüzünü dayandırması, 1994-cü ilin mayında atəşkəs 

haqqında müqavilənin imzalanmasına nail olmasıdır. Məhz bundan sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi sabitliyin 

qurulub möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi tərəqqi yaradılmasına və sosial-mədəni problemlərin həllinə başlanıldı. 

H.Əliyev Azərbaycanın taleyüklü problemlərinin, o cümlədən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinin həllində milli birlik və həmrəyliyin böyük rol oynaya biləcəyini nəzərə alaraq dünyanın müxtəlif 

ölkələrinə səpələnmiş, bir-biri ilə lazımi əlaqələrə malik olmayan soydaşlarımızın milli dövlətçilik və 

azərbaycançılıq ideyaları ətrafında cəmləşdirilməsini vacib hesab edirdi. 

Ekspertlərə görə, bütün bunlar ona görə vacib idi ki, təxminən bir əsrlik təcrübəyə malik erməni diasporu 

bütün dünyada, əsasən də Qərb ölkələrində tarixi saxtalaşdıraraq sülhsevər Azərbaycan dövləti, eləcə də türk 

dünyası əleyhinə qarayaxma siyasəti aparırdı. 1992-ci ildə Ermənistanın təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycan 

ABŞ Konqresinin embarqosuna da məruz qalıb. ABŞ Konqresi qəbul etdiyi "Azadlığa dəstək aktı"na 907-ci 

düzəliş əlavə edərək Azərbaycanı müstəqilliyin, azadlığın möhkəmləndirilməsi üçün ABŞ-ın maddi və mənəvi 

dəstəyindən məhrum edib. Ulu öndər Ermənistanın təcavüzünə, erməni diasporunun təxribatlarına layiqincə cavab 

vermək üçün Azərbaycan diasporunun yaradılması ideyasını irəli sürür və səfər etdiyi xarici ölkələrdə 

azərbaycanlılarla görüşür, milli himrəylik, milli birlik naminə birləşmənin labüdlüyünü təbliğ edirdi. 

O da qeyd olunur ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, onların vahid təşkilatlar çərçivəsində 

cəmləşməsi və təşkilatlanaraq milli diaspora çevrilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Heydər Əliyev 

bu müqəddəs ideyanın gerçəkləşməsi naminə vaxtını və imkanlarını əsirgəməmiş, dünya azərbaycanlılarının 

ümummilli ideyalar, Azərbaycan dövlətçiliyi kimi müqəddəs qayə ətrafında sıx birləşməsi üçün hər şeyi etmişdi. 

Ulu öndər 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə xarici ölkələrdə yaşayan 

soydaşlarımıza müraciətlərindən birində deyirdi: "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün dövlət 

bayramı kimi qeyd edilməsi xalqımızın milli azadlıq mübarizəsinin məntiqi nəticəsi olaraq artıq xoş ənənəyə 

çevrilmişdir. Qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan xalqının dirçəlişini, tərəqqisini və milli birliyini əks 

etdirən, onu müstəqil dövlətçilik uğrunda müqəddəs və məsuliyyətli mübarizəyə səfərbər edən həmrəylik günü 

hər bir azərbaycanlı üçün inam və ümid anıdır. Hal-hazırda dünyanın müxtəlif ölkələrində milyonlarla soydaşımız 

yaşayır, işləyir, fəaliyyət göstərir. Buna baxmayaraq, onların milli-mənəvi varlığını yaşadan yeganə bir dövlət 

var. Bu, müstəqil, suveren Azərbaycan Respublikasıdır. Dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi 
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ideyasının əsasını da məhz Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqımızın dilinə, dininə, milli-mənəvi varlığına və 

ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, onların daim qorunmasına, yaşamasına qayğı təşkil edir" ("xalqqazeti.com"). 

Akademik Nizami Cəfərov qeyd edir ki, Azərbaycanda sovet dövrünün son on illəri Heydər Əliyev 

epoxasının başlanması ilə milli şüurun inkişafı baxımından daha məhsuldar oldu: "Ötən əsrin 70-80-ci illərində 

Azərbaycanda gedən milli oyanış, siyasi-ideoloji dirçəliş prosesinin nəticələri isə özünü 80-ci illərin sonu, 90-cı 

illərin əvvəllərindəki xalq hərəkatında göstərdi. Sovet dövləti dağıldıqdan sonra Azərbaycanda ən çox xatırlanan, 

müstəqil respublikanın dövlətçiliyini formalaşdırmağa dəvət edilən, istedadına istinad olunan şəxs Heydər Əliyev 

oldu. Bir-birinin ardınca baş verən hadisələrin inersiyası, get-gedə güclənən xaos "ölkənin sahibi"ni tələb edirdi. 

O mürəkkəb aylarda Azərbaycanı bir dövlət kimi məhv olmaqdan Heydər Əliyev qurtardı dedikdə, bizim 

nəzərimizdə, nə qədər qüdrətli olursa-olsun, təsadüfi bir xilaskar obrazı canlanmır. Azərbaycanın qurtuluşu 

Heydər Əliyevin şəxsində təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi enerjinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün 

oldu". 

Cəfərov onu da qeyd edir ki, ümummilli lider dünya azərbaycanlılarının yeganə müstəqil dövlətinin rəhbəri 

kimi ilk gündən tarixi vətənin qapısını dünyada yaşayan soydaşlarımızın üzünə açdı: "Azərbaycan dövləti 

dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq özünü azərbaycanlı hesab edən, mənsub olduğu etnosun yalnız 

təbii yaddaşını deyil, həm də sosial-siyasi məsuliyyətini, milli dövlətçilik təfəkkürünü daşıyan hər bir 

azərbaycanlıya da məxsusdur. Ötən illər ərzində müxtəlif səbəblər üzündən dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə 

səpələnmiş azərbaycanlılar üçün də Azərbaycan dövləti və onun rəmzləri müqəddəsləşdi. Azərbaycan dövləti 

sonrakı illərdə ulu öndərin ideya və əməllərini dönmədən davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

xalqımızın etnik, sosial-siyasi mütəşəkkilliyi üçün bütün zəruri tədbirləri gerçəkləşdirir, həm ölkə, həm region, 

həm də dünya miqyaslı kifayət qədər möhtəşəm işlər görməkdədir. Dünya azərbaycanlılarının ümummilli 

hədəflərini Prezident İlham Əliyev də daim müxtəlif tribunalardan səsləndirir. Azərbaycan xalqı - azərbaycanlılar 

dünyanın müxtəlif ölkələrində - respublikamızda, İranda, Rusiyada, Türkiyədə, Gürcüstanda, ABŞ-da, 

İngiltərədə, Almaniyada, Fransada, Skandinaviyada, Baltikyanı ölkələrdə və digər yerlərdə yaşasalar da, onları 

bir-birinə bağlayan olduqca möhkəm mənəvi ideoloji vasitələr vardır. Bu, ana dilidir, ata yurdu - Vətəndir, tarixən 

formalaşmış etnik-mədəni sistemdir. Təxmini hesablamalara görə, müxtəlif ölkələrdə 50 milyondan çox 

azərbaycanlı yaşayır ki, bunların 10 milyondan çoxu azərbaycanlıların tarixi vətənindən kənarda, onlarla ölkədə 

məskunlaşmışdır. Həmin ölkələr içərisində əsas yeri Rusiya, Ukrayna, ABŞ, Almaniya, Fransa, Hindistan, 

Pakistan, İsveç, Norveç, Kanada tutur. Şübhəsiz, azərbaycanlıların milli həmrəyliyinin həm miqyasca, həm də 

keyfiyyətcə əsasını Azərbaycanın şimal və cənubu arasındakı əlaqə təşkil edir. Bu, olduqca mürəkkəb etnososial, 

etnosiyasi hadisədir. Dünya azərbaycanlılarının əsas sosial-siyasi və milli-mənəvi vəzifələrindən biri yeganə 

müstəqil Azərbaycan dövlətini hər hansı halda müdafiə edib qorumaqdan, onun lideri ətrafında sıx birləşməkdən 

ibarətdir" (files.preslib.az). 

Akademik Abel Məhərrəmovun fikrincə, milli birlik və həmrəylik ideyası sivil insan cəmiyyəti 

formalaşandan mövcud olub, mürəkkəb təkamül mərhələlərindən keçərək təkmilləşib, hər bir xalqın vahid 

məqsədlər ətrafında birləşməsində vacib rol oynayıb: "Qloballaşan dünyada ayrı-ayrı xalqların, dövlətlərin sülh, 
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əmin-amanlıq, tərəqqi məqsədi ilə yaxınlaşdığı, eyni zamanda bəşər sivilizasiyasının yeni-yeni mənəvi dəyərlər, 

humanizm çalarları ilə zənginləşdiyi, mədəniyyətlərarası dialoqun, etnomədəni müxtəlifliyin qorunmasının 

zərurətə çevrildiyi bir vaxtda milli özünüdərkin təsdiqi, insanların öz kökünə bağlılığı getdikcə daha böyük 

əhəmiyyət daşıyır. Vətənə bağlılıq duyğuları təkcə insanın doğulduğu coğrafi ərazi amili ilə şərtlənmir, o, eyni 

zamanda hər bir fərdin şəxsiyyət olaraq formalaşmasını, özünüdərkini, dünyaya münasibətini şərtləndirən başlıca 

meyarları müəyyənləşdirən birləşdirici fenomen kimi çıxış edir". 

Akademik qeyd edir ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, vahid amal, tarixi Vətən ətrafında birliyi də 

Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi və inkişafı, xalqımızın siyasi-iqtisadi və mədəni tərəqqisi 

baxımından son dərəcə vacib amildir: "Bu gün əqidəsindən, dünyagörüşündən asılı olmayaraq Azərbaycanı özünə 

tarixi Vətən bilən hər bir şəxsin vahid amal uğrunda birləşməsi, həmrəylik nümayiş etdirməsi tarixi missiya, 

dövrün tələbi, zamanın çağırışıdır. Bunun üçünsə ilk növbədə dünyanın müxtəlif ölkələrində, tarixi Vətəndən 

uzaqda yaşayan azərbaycanlılar arasında həmrəyliyin, fikir, əməl birliyinin yaradılması, möhkəmləndirilməsi son 

dərəcə zəruridir. XX əsrin sonlarında Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

xalqımızın ictimai-siyasi, milli-mənəvi və mədəni həyatında keyfiyyətcə yeni tarixi mərhələ başlandı. Zaman-

zaman milli müstəqilliyindən zorla məhrum edilən, Azərbaycan xalqı taleyinin sahibi olan, eyni zamanda tarixin 

keşməkeşli gedişatı nəticəsində illərdən bəri parçalanan, bütün dünyaya səpələnən azərbaycanlıların milli 

dəyərlərə əsaslanaraq birləşməsinə imkan yarandı" ("azerbaijan-news.az"). 

A.Məhərrəmov onu da qeyd edir ki, azərbaycanlıların mühacirət tarixi əsasən XIX əsrin ilk onilliklərindən 

başlayır: "Qafqazda çar Rusiyasının antimüsəlman və antitürk siyasəti regionda azərbaycanlı əhalinin üstün 

mövqeyinin zəifləməsinə yönəldi və 1905-1906, 1918-ci illərdə ermənilər tərəfindən həyata keçirilən qanlı 

azərbaycanlı qırğınları belə məkrli strateji niyyətlərlə törədildi. 1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

süqutundan sonra mühacirətin növbəti mərhələsi başlandı. Ötən əsrin 30-cu illərində İkinci dünya müharibəsindən 

sonrakı mərhələnin mühacirəti qanlı repressiyalar, siyasi təqib, qətllərlə bağlı olan və məcburi xarakter daşıyırdı. 

Yalnız ötən əsrin 70-80-ci illərində vətənpərvər və milli ruhlu bir liderin Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik 

etdiyi dövrdə hər bir azərbaycanlıda milli özünüdərk hissləri, soy-kökə bağlılığı güclənmiş, xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızla əlaqələrin möhkəmlənməsinə əlverişli imkanlar açıldı. Ümummilli lider məhz həmin illərdə milli-

mənəvi dəyərlərin, milli ruhun qorunması, kadrların milliləşdirilməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği 

istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirdi. Qeyd edim ki, diaspor quruculuğu Azərbaycanda 

müstəqilliyin ilk illərindən aktuallıq kəsb etməyə başlasa da, bu taleyüklü vəzifənin yerinə yetirilməsinə dövlətin 

xüsusi diqqət göstərməsi məhz Heydər Əliyevin 1993-cü ilin iyununda xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə 

gəlişindən sonra mümkün olub. Çətin bir şəraitdə respublikanı böhranlı vəziyyətdən qurtaran, müdrik qərarları ilə 

vətəndaş qarşıdurmasının qarşısını alan, ictimai-siyasi sabitliyi, qanunçuluğu təmin edən ulu öndər ilk gündən 

diaspor quruculuğunu da ciddi vəzifələrdən biri kimi müəyyənləşdirmişdir". 
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Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

 

Diasporun bu işdə gördüyü işlər qənaətbəxşdirmi? 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycanlıların xarici ölkələrə mühacirətinin tarixi qədim olsa da, bu proses sistemli şəkildə XIX əsrin 

birinci yarısındakı siyasi-hərbi münaqişələr, İran-Rusiya müharibələri, Qafqaz regiondakı məcburi miqrasiya 

prosesləri ilə bağlıdır. 

XIX əsrdə ayrı-ayrı azərbaycanlıların imperiya mərkəzinə könüllü mühacirəti də baş verib. Belə ki, məhz 

bu əsrdə Mirzə Kazım bəy, Mirzə Cəfər Topçubaşov, Mirzə Əbuturab Vəzirov, Xan Naxçıvanski, Səməd bəy 

Mehmandarov, Əliağa Şıxlinski və b. tanınmış azərbaycanlılar Rusiyanın elm, mədəniyyət, xarici siyasət və digər 

sahələrində çalışmaqla dövlətin iqtisadi, siyasi, hərbi qüdrətinin artmasına yardım göstəriblər ("azerbaijans.com"). 

II Dünya Müharibəsi zamanı əsirlikdə olan azərbaycanlıların çoxu Stalin rejiminin cəzalarından qorxaraq 

məcburi şəkildə müxtəlif Avropa ölkələrində məskunlaşıblar. Rusiya Federasiyasında 1 milyon 550 mindən çox, 

Ukrayna Respublikasında 500 min, Belorusiyada 66 min, Gürcüstan Respublikasında 600 min, Qazaxıstan 

Respublikasında 110 min, Özbəkistan Respublikasında 60 min, Türkmənistan Respublikasında 33 min, 

Qırğızıstan Repsublikasında 20 min, Almaniyada 300 min, Amerika Birləşmiş Ştatlarında 1 milyon, Fransada 165 

min, Bolqarıstanda 64 min, Hindistanda 301 min, Pakistanda 654 min, İsveçrədə 40 min, Meksikada 26 min, 

Kanadada 174 min, İsveçdə 41 min, Norveçdə 50 min, Danimarkada 56 min, Hollandiyada 244 min, Braziliyada 

74 min, Argentinada 12 mindən çox, Kanadada 15 min, İraqda 844 min, Türkiyədə 2 milyon 460 min, İranda 27 

milyon 564 min, Banqladeşdə 170 min, Əfqanıstanda 424 min, Suriyada 50 min, Səudiyyə Ərəbistanında 40 min, 

Yəməndə 58 min, Çində 30 min, Maltada 2,5 min, Afrika qitəsində 1 milyon 122 min, o cümlədən Misirdə 845 

min, Əlcəzairdə 260 mindən çox, Sudanda 17 mindən çox azərbaycanlı məskunlaşıb. Hazırda dünyada yaşayan 

azərbaycanlıların sayı təxminən 50 milyona yaxındır. Bəzi mənbələrdə bu rəqəm 60 milyon göstərilir. Azərbaycan 

xalqı dünyada 75 milyonluq Koreyadan sonra ikinci çoxsaylı xalqdır ki, iki yerə parçalanıb ("olaylar.az"). 

Ekspertlər bildirirlər ki, ötən dövr ərzində dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış soydaşlarımız 

arasında milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması, adət-ənənələrimizin yaşadılması, Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində xeyli işlər görülüb. 2001-ci ildə Dünya 

Azərbaycanlılarının I qurultayının keçirilməsi həmvətənlərimizin təşkilatlanması işində böyük addım oldu. 

"Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" 2002-ci il, 5 iyul 

tarixində prezident Heydər Əliyevin fərmanı isə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi, 

dünya azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji birliyinin təmin olunması, onların təşkilatlanması baxımından ciddi 

rol oynadı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il noyabrın 19-da imzaladığı 

sərəncamla Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi yaradılması da məhz zərurətdən irəli gəlmişdir. 
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O da qeyd olunur ki, xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

yaradılmasından sonra soydaşlarımızın təşkilatlanması daha geniş vüsət alıb. Belə ki, 2002-ci ilə kimi xaricdəki 

təşkilatlarımızın sayı 218 idisə, artıq bu qurumların sayı 420-ni keçib. 

Diasporumuzun və diplomatiyamızın birgə işinin nəticəsində əldə olunan uğurlara diqqət yetirək: 

- 2009-cu il 31 martda Nevada ştatında martın 31-i qubernator tərəfindən "Azərbaycanlıların Soyqırımı 

Günü"nün anılması tarixi kimi elan edilib. 

- 2010-cu il fevralın 25-də Massaçusets ştatının Nümayəndələr palatası Xocalı soyqırımının 18-ci ildönümü 

ilə əlaqədar olaraq, Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması haqqında qətnamə qəbul edib. 

- 2011-ci ilin 26 fevralında  Texas ştatının  Nümayəndələr palatası da Ermənistan tərəfindən Xocalıda çox 

ağır cinayət törədilməsi faktını tanıyıb. Eyni zamanda Nyu-Cersi, Texas, Corciya ştatlarında da Xocalı soyqırımını 

tanıyan qətnamələr qəbul olunub. 

- 2011-ci il martın 1-də Merilənd ştatının qubernatoru Martin  Malley 2011-ci ilin mart ayının "Azərbaycan 

irsi" ayı elan edilməsi ilə bağlı bəyannamə imzalayıb. Bütün bunlara Xocalı soyqırımının tanıdılması ilə bağlı 

digər ölkələrin parlamentində qəbul edilən sənədləri də əlavə etmək olar. 

Ekspertlər onu da qeyd edirlər ki, Azərbaycanın zəif nöqtələrindən biri ermənilərin çoxluq təşkil etdiyi 

Fransadır və orda soydaşlarımızın sayı çox azdır, həm də aktiv deyillər. Türkiyədə 20-dən çox diaspor 

təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir və xüsusilə son illərdə bu təşkilatlar Azərbaycan məsələsində öz sözünü 

deməkdədir. Bundan başqa, Avropa Azərbaycanları Cəmiyyəti, Amerika-Azərbaycan Alyansı, ABŞ-dakı 

Amerika-Azərbaycan şəbəkəsi, Amerika Azərbaycanlıları Şurası, Dünya Azərbaycanlıları Konqresi də 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya yayılmasında aktiv iş aparır. Azərbaycan diasporu İsraildə də güclüdür. 

Deputat Asim Mollazadə qeyd edir ki, ABŞ-ın ştatlarında, Konqres və Senatda Azərbaycanla, Xocalı 

soyqırımı ilə bağlı müvafiq sənədlərin qəbulu da yerli diaspor təşkilatların əməyinin nəticəsidir: "Mən əminəm 

ki, Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyəti nəticəsində vəziyyət yaxın illərdə ermənilərin 

ziyanına dəyişəcək. Tezliklə diasporumuzun imkanlarının genişlənəcəyinə şübhə etmirəm. ABŞ-dakı 

diasporumuz ölkə qanunvericiliyi çərçivəsində mövcud olan imkanlardan bəhrələnməyə çalışırlar. Mən son 

vaxtlar ABŞ-ın bir sıra ştatlarında oldum və bu ştatların Konqres və senatlarında çıxış etdim. Bu görüşlərin 

təşkilatlanmasında da Türkiyə-Azərbaycan icmasının dəstəyini gördüm. Son illər mən onların fəaliyyətində sürətli 

dəyişikliyi müşahidə edirəm. Ümid edirəm ki, bütün Amerika ştatlarında Amerika-Türkiyə ciddi təşkilatlanmağın 

nəticəsində uğurlu nəticələr əldə edəcəyik". 

Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Elman Abdullayev hesab edir ki, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diasporun 

rolu olduqca böyükdür: "Bu vəzifə Azərbaycanın xaricdəki diplomatik nümayəndəlikləri ilə yanaşı, diasporun da 

üzərinə düşür. Mən diaspor deyəndə xaricdə yaşayan hər bir soydaşımızı, həmçinin bizimlə birgə fəaliyyət 

göstərən türkləri də nəzərdə tuturam. Azərbaycan və türk icmaları daim bir yerdə fəaliyyət göstərir, onları eyni 

maraq birləşdirir. Diaspora həqiqətlərimizin çatdırılmasında böyük uğurlara imza atsa da, daha effektiv iş 

aparmağa qadirdir. Yerli rəsmilərlə iş aparılması, təmasların qurulmasında həmin ölkələrin vətəndaşları olan, 
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diasporumuzun tərkibində fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar daha effektiv və çevik ola bilər. Həmin ölkələrin 

vətəndaşları olduqları üçün - xüsusilə ABŞ və Avropa təcrübəsində - onların rəsmi müraciətlərinə, tələblərinə 

dərhal cavab verilməlidir. Bu baxımdan diasporumuz Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılmasında daha böyük rol 

oynaya bilər. Xarici ölkələrdə bir çox kiçik təşkilatlar fəaliyyət göstərir ki, bu da effektli deyil. Odur ki, bu 

qurumların birləşmiş platformada fəaliyyət göstərməsi zəruridir". 

Diaspor təşkilatlarının əksəriyyəti o fikirdədir ki, bizim əsas işimiz Qarabağ həqiqətlərini, Xocalı 

soyqrımını dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün isə birləşməli, 

birgə mübarizə aparmalı, düşməni yerində oturtmalı və əlbəttə ki, Qarabağ məsələsində dünyanın dəstəyini 

qazanmalıyıq.  

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan diasporu artıq müsəlman dünyasında da güclənməkdədir. Birləşmiş Ərəb 

Əmirliklərindəki (BƏƏ) Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri S.İmanov qeyd edib ki, diaspora təşkilatı bu ölkədə 

bütün mümkün olan vasitələrdən - yerli mətbuatın imkanlarından istifadə etməklə, dövlət rəsmiləri ilə ildə 30-dan 

artıq görüşlər keçirməklə, konfranslar düzənləməklə Azərbaycan həqiqətlərini, uğurlarımızı, Qarabağ problemini 

çatdırır: "Həmçinin kitabxanalara müxtəlif dillərə tərcümə olunmuş Azərbaycanın həyatının bütün sahələrindən 

bəhs edən kitabları təqdim etməklə bu sahədə müəyyən uğurlar əldə edilib. Dövlətimizin qaldırdığı hər bir məsələ 

istisnasız olaraq, bir neçə saat ərzində bütün müstəvilərdə və dövlət mətbuatında öz əksini tapir. Bunu bu ölkədə 

yaşayan on minədək düşmənimiz və onların arxasında duran digər dövlət rəsmiləri də gözəl bildikləri üçün hər 

hansı bir cəhd etməyə belə çalışmırlar" ("musavat.com"). 

Azərbaycan Respublikasının Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fövqəladə və səlahiyyətli səfiri bildirir ki, 

1994-cü ilin dekabr ayında Mərakeş Krallığının Kasablanka şəhərində keçirilmiş o vaxtkı İslam Konfransı 

Təşkilatına üzv dövlətlərin dövlət və hökumət başçılarının zirvə toplantısı çərçivəsində Ulu öndər Heydər Əliyev 

və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin Prezidenti Şeyx Zayed bin Sultan Əl Nəhyan arasında baş tutmuş tarixi görüş 

ikitərəfli əlaqələrin uğurlu inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirib ("abudhabi.mfa.gov.az"). "İki dahi şəxsiyyətin bu 

tarixi görüşündən sonra rəsmi səfər mübadilələri həyata keçirilməyə, ticari-iqtisadi əlaqələr üçün hüquq-müqavilə 

bazasının yaradılmasına, eləcə də Azərbaycan həqiqətlərinin yerli cəmiyyətdə geniş təbliğinə başlanılıb.2006-cı 

ilin noyabr ayında Prezident İlham Əliyevin bu ölkəyə rəsmi səfəri çərçivəsində Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 

Prezidenti Şeyx Xəlifə bin Zayed Əl Nəhyanla keçirdiyi görüş isə ikitərəfli əlaqələri keyfiyyətcə yeni müstəviyə 

çıxarıb. Bu uğurlu səfər əsnasında iki ölkə arasında iqtisadiyyat, investisiya, səhiyyə, ədliyyə, hərbi, ali təhsil və 

idman sahələrində 11 sənəd imzalanıb. Bu da öz növbəsində, gələcək əməkdaşlığın hüquqi cəhətdən daha da 

güclənməsi və genişlənməsi üçün əlverişli zəmin yaradıb. 2015-ci ilin fevral ayında Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin 

vitse-prezidenti, Baş nazir, Dubayın hakimi Şeyx Məhəmməd bin Rəşid Əl Maktumun ölkəmizə məhsuldar rəsmi 

səfəri baş tutub. Bunun ardınca isə Prezident İlham Əliyevin 2016-cı ilin 1-2 fevral tarixlərində uğurlu rəsmi səfəri 

həyata keçirilib. Bu iki səfərdən sonra ikitərəfli siyasi əlaqələr daha da güclənib.Onu da vurğulayım ki, Birləşmiş 

Ərəb Əmirlikləri istər ikitərəfli formatda, istərsə də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində Ermənistan-Azərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində Azərbaycanın ədalətli mövqeyini davamlı şəkildə dəstəkləyir. 

Ekspress. - 2018.- 26 iyul. - № 133. - S. 10.  
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Diaspor quruculuğunda atılan addımlar 

 

Rəşid Rəşad 

 

Müstəqil Azərbaycanın daxili və xarici siyasət sahəsində əldə etdiyi uğurlar dünyanın diqqətində olmaqla 

yanaşı, eyni zamanda dünya ölkələrində yaşayan soydaşlarımızızn milli şüurunu, özünüdərkini, torpağa bağlılığını 

günü-gündən möhkəmləndirir. Müxtəlif ölkələrdəki azərbaycanlı diaspor təşkilatları soydaşlarımızın 

təşkilatlanması, səylərinin birləşdirilməsi, onların fəaliyyətinin məqsədyönlü xarakter alması naminə faydalı iş 

aparır, ölkəmizi daha yaxından tanıtdırmaq üçün müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər. 

2002-ci ildə Milli Məclisdə qəbul olunmuş "Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza dövlət qayğısı haqqında" 

qanun xaricdəki azərbaycanlılara dövlət qayğısının hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirir. Qeyd edək ki, qanuna 

əsasən, xaricdə yaşayan, fəaliyyət göstərən soydaşlarımızın hüquqları Azərbaycan dövləti səviyyəsində qorunur. 

Bundan başqa, imkanlı azərbaycanlıların ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyması üçün qanunda vergi, gömrük 

güzəştləri nəzərdə tutulur. 

Tədqiqatçı Zaur Əliyev qeyd edir ki, 1918-20 illərdən etibarən 1991-ci ilədək olan geniş tarixi dövrdə xarici 

ölkələrə mühacirət edən azərbaycanlıların təqribən 50 faizinin millliyət qrafasında "İran təbəəsi" və ya "Rus 

təbəəsi" sözü yazılırdı: "Bu neqativ hallar əlbəttə azərbaycanlıların rus, türk, və ya iran diasporunun içərisində 

assimiliyasiya olmasına gətirib çıxarırdı. Konkret olaraq Amerika qitəsində yaşayan azərbaycanlı mühacirlərin 

böyük hissəsi ABŞ-ın payına düşür. Belə ki, diasporun formalaşması əsrin əvvəllərindən başlasa da, yalnız 80-ci 

illərin axırlarından etibarən güclü vüsət alıb. Azərbaycan diasporunun bütünlükdə formalaşması əslində uzun bir 

tarixi yol keçib. Elmi nəticələrə görə, Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir neçə mərhələyə 

bölünür. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycana ərəb istilaları, kütləvi surətdə islamlaşdırma siyasəti burada yaşayan 

əhalinin Yaxın və Orta Şərq şəhərlərinə axın etməsi ilə nəticələnib. Baş verən bu miqrasiya prosesi əslində elə 

diasporun yaranmasının əsasını qoyub. X-XIX əsrlər Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərində əslən 

Azərbaycandan olan yüzlərlə alim və tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün region xalqlarının 

intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması nəticəsində xaricdə məskunlaşma daha geniş vüsət alıb". 

Azərbaycanın dilçi alimi Xətib Təbrizi, riyaziyyatçı alimi Xacə Nəsrəddin Tusi, müsiqiçi Səfiəddin Urməvi 

və digərlər Azərbaycanı diasporuporunun görkəmli nümayəndələri hesab olunur. Azərbaycanın Rusiya imperiyası 

tərəfindən işğal edilməsindən sonrakı dövr, eyni zamanda Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920 

illər) süqutundan sonra azərbaycanlıların xaricə axını və Avropada Azərbaycan diasporunun yaranması və bura 

əlavə etmək olar 1941-1945-ci illərdə II Dünya Müharibəsi zamanı əsirlikdən və SSRİ-nin xofundan vətənə dönə 

bilməyən azərbaycanlılardan ibarət icmaları, XX əsrin ikinci yarısından etibarən İranda baş vermiş ictimai-siyasi 

proseslərlə əlaqədar olaraq bu ölkədən on minlərlə azərbaycanlının Qərb ölkələrinə mühacirətini və SSRi-nin 

dağılmasından sonra Azərbaycanda baş vermiş siyasi-hərbi hadisələrin nəticəsində ölkəni tərk etmək 

məcburiyyətində qalmış soydaşlarımızın xaricə mühacirəti. 
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Z.Əliyevin fikrincə, əslində bu prosesin tarixinə nəzər saldıqda görünür ki, Azərbaycan diasporunun 

formalaşması kifayət qədər uzun zaman kəsiyində baş verib: "Çox təəssüf ki, bu prosesin ilk yarandığı gündən 

onun fəaliyyəti və inkişaf tarixini əks etdirən yazılı tarixi mənbələr çox azdır. Azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirət 

etməsi proseşi uzun tarixi yol keçmiş və bir neçə mərhələdən ibarətdir. Amerika qitəsində məskunlaşmış 

azərbaycanlıların əksəriyyətini İrandan miqrasiya etmiş soydaşlarımız təşkil edir. 1970-ci ildən etibarən 

Türkiyədə, 1991-ci ildən etibarən isə Azərbaycandan bir qisim soydaşlarımız bu qitəyə axın etməyə başlayıblar. 

Bu proseslər ABŞ-da Azərbaycan diasporasının tərkibinə və sosial-iqtisadi fəaliyyətinə öz təsirini göstərib. 

Təqdim olunan işdə ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlıların bu tarixi prosesi şərti olaraq 4 mərhələyə bölünüb: 

- Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra XX əsrin 20-ci illərində azərbaycanlıların 

ABŞ-a mühacirəti (1918-1920-ci illər 

- II Dünya müharibəsindən sonra azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirəti 

- Cənubi Azərbaycan azərbaycanlılarının ABŞ-a mühacirəti (50-90-cı illər) 

- 50-90-cı illərdə, SSRİ-nin dağılmasından sonra azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirəti. 

Birləşmiş Ştatlara azərbaycanlıların mühacirəti əsasən XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən qəbul 

olunur. Çünki, ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlılar məhz bu dövrdən etibarən qeydiyyata düşməyə 

başlayırdılar". 

Ekspert onu da qeyd edib ki, Amerikada məşkunlaşan əsasən Cənubi Azərbaycandan olan soydaşlarımızdır: 

"1970-ci ildən etibarən Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız ABŞ-a kütləvi axını başlayıb. 1991-ildən etibarən isə 

bu proses Azərbaycanda başlayıb. ABŞ-dakı Azərbaycan diasporu Azərbaycanın tarixinin və zəngin mədəni 

irsinin fəal təbliğatçısıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq aləmdəki nüfuzu və bütün siyasi proseslərə 

olan təsiri inkaredilməzdir. Hal-hazırda onlar diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir və onların demək olar ki, hər 

birinin əsas vəzifələrindən biri öz tarixi vətənlərinə Amerika hökuməti tərəfində iqtisadi və humanitar yardımların 

verilməsinə nail olmaqdır. Öz tarixi vətənlərinin mədəniyyətini, adət-ənənələrini və yaşam tərzini təbliğ etməklə 

ABŞ-la öz tarixi vətənləri arasındakı münasibətləri yaxşılığa doğru inkişaf etdirməkdir" (files.preslib.az). 

"Müasir İnkişaf" İctimai Birliyinin sədri Mübariz Göyüşlünün fikrincə, Azərbaycan diasporunun müdafiə 

taktikasından hücum taktikasına keçməsidir, erməni diasporunu üstələməsi çox böyük bir nəticədir: "O da təsadüfi 

deyil ki, Ermənistan dövlətini ayaqda saxlayan xaricdən, o cümlədən, imkanlı erməni diaspor nümayəndələrindən 

aldığı yardımlardır. Azərbaycan diasporu isə hələ bu imkanları yenicə yiyələnir. Ümumiyyətlə Azərbaycan 

diasporunun güclənməsi Azərbaycan dövlətinin güclənməsi deməkdir. Diasporamızın güclü olması dövlətin 

xarici siyasətində də uğrulara yol açır. Azərbaycan dövləti də nə qədər güclü olarsa, Qarabağ probleminin həlli 

imkanları o qədər sürətlənər. Diasporun Qarabağ problemini olduğu kimi beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında 

böyük rolu vardır. İnformasiya müharibəsinin bu məsələdə nə dərəcə böyük rol oynadığını unutmamalıyıq. Biz 

informasiya mübarizəsində qalib gələ bilməsək çox böyük çətinliklərlə üzləşməkdə davam edəcəyik. Bu işdə isə 

diaspora mühüm amildir". 

Ekspertlər belə hesab edirlər ki, Azərbaycan diasporu ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyət daşıyan ölkələrdə 

daha da güclənərsə, onun siyasi səhnəsində akltiv rol oynayarsa, həmin dövlətlərdə siyasi proseslərə təsir imkanı 
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qazanarsa, parlamentlərdə, bələdiyyələrdə, müxtəlif dövlət qurumlarında təmsil olunarlarsa, bu zaman 

dövlətimizn xarici siyasətində uğurların əldə olunmasında öz töhfələrini verə bilərlər ("olaylar.az"). 

Prezident İlham Əliyev Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək 

Fondunun yaradılması haqqında fərman imzalayıb. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu 

maddəsinin 32-ci bəndi rəhbər tutularaq, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların 

maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək, milli-mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirmək və dünyada daha geniş 

tanıtmaq, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sosial müdafiəsini gücləndirmək və bu sahəyə dövlət dəstəyinin 

ünvanlılığını təmin etmək məqsədilə qərara alınıb ki, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin tabeliyində publik hüquqi şəxs statuslu Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu yaradılsın. 

Qərarda o da qeyd olunur ki, dünya azərbaycanlılarının mənəvi birliyinə və həmrəyliyinə xidmət edən 

ümummilli ideyaları, milli-mənəvi dəyərləri sistemləşdirmək, onların ölkə vətəndaşları və xaricdə yaşayan 

soydaşlarımız arasında yayılmasını təmin etmək və həmvətənlərimizlə əlaqələri daha da genişləndirmək dövlət 

siyasətinin prioritet istiqamətlərindəndir. Bundan başqa, ölkədə lobbiçilik fəaliyyətinin əsas istiqamət və 

perspektivlərini dünya azərbaycanlılarının müstəqil Azərbaycan dövləti və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi 

ideyasının müəllifi olan ümummilli lider Heydər Əliyev bəyan etmişdir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi 

və təşkilatlanması məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayan ulu öndər Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin 

problemlərinə və qayğılarına hər zaman böyük həssaslıqla yanaşmışdır (diaspor.gov.az). 

Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun (UABD) sədr müavini Murad Cəfərov Prezidentin 

fərmanı ilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun 

yaradılması haqqında fikir bildirib (xezernews.az). Onun sözlərinə görə, dövlətimizin diaspor təşkilatlarından 

gözləntiləri fonunda az təminatlı diaspor liderləri ilə daha yüksək hədəflərə çatmaqda problemlər var. "Bu gün 

dünyanın müxtəlif ölkələrində çox aktiv Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir. Heç kimə sirr deyil ki, 

bu təşkilatlarının qurulmasında və fəaliyyətində daha çox ziyalılar, az təminatlı soydaşlarımız öndə olurlar. 

Təəssüf ki, böyük pullar qazanan xaricdəki soydaşlarımız diaspor işinə çox az maraq göstərirlər. Konkret, UABD-

ni götürsək, biz bu günə qədər yaşadığımız ölkədə öz imkanlarımız daxilində Azərbaycan adına bir çox müsbət 

işlərə imza atmışıq. Bura bazar günü məktələrinin açılması, dərs vəsaitlərinin hazırlanması və nəşri, Azərbaycanlı 

müəlliflərin kitablarının təqdimatı, milli bayramların təşkili, Xocalı qətliamı, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərinin 

Ukrayna mediasında davamlı işıqlandırılması, təşkilatımıza məxsus internet saytın fəaliyyəti, qəzet çapı, internet 

TV-nin yaradılması və ən başlıcası ofisin və bütün bu işləri görə biləcək ən azı üç-dörd nəfər işçinin saxlanılması 

daxildir. Məsələn, bir diaspor təşkilatını ofissiz, həmin ofisi isə hüquqşünassız təsəvvür etmək çox çətindir. Və 

yaxud da ofisin "qaynar xətti"ndə günün ən azı iş saatlarında bir nəfər oturması mütləqdir. UABD-nin ofis 

imkanları ilə yaxından tanış olan həm Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məsul əməkdaşları, həm də 

Azərbaycandan gələn deputatlar və jurnalistlər bu faktı açıq-aydın təsdiq edə bilərlər. Bütün çətinliklərə 

baxmayaraq biz son 5 ildə bu qaydada işləyirik. Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu bu sahədə problemlərin 

aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayacaq. Nizamnaməsində də qeyd olunduğu kimi, yeni yaranan Fond 

ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyətlə məşğul olacaq. Fondun fəaliyyətinin məqsədi və 
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istiqamətləri çox aydındır. Burda Azərbaycanda həyata keçirilən islahatların və əldə olunmuş nailiyyətlərin 

dünyaya bəyan edilməsi, ölkənin mənafelərinin müdafiəsi, milli-mənəvi dəyərləri dünya azərbaycanlılarının 

qoruması, daha da inkişaf etdirilməsi və tanıtması kimi məsələlər mühüm yer tutur. Hansı ki, dar çərçivədə də 

olsa biz bu kimi işlərlə məşğul oluruq. Görünür, kifayət etmir və daha qlobal işlərə imza atılması nəzərdə tutulur. 

Fondun fəaliyyətində xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, mütəşəkkilliyinin 

möhkəmlənməsinə, azərbaycanlıların lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə və Azərbaycana dost münasibət 

bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişlənməsi də var. Eyni zamanda azərbaycanlıların yığcam 

yaşadıqları ölkələrdə və regionlarda ana dilində məktəblərin və Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasına 

və fəaliyyətinin təşkilinə dəstək davamlı olacaq". 

 

Ekspress. - 2018.- 27 iyul. - № 134. - S. 10. 
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Azərbaycanlıların Həmrəylik Xartiyası 

 

Vasif Cəfərov 

 

2008-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının Bakıda keçirilən iclasında "Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası" qəbul edildi. Xartiya diasporumuzun fəaliyyətinin başlıca 

istiqamətlərini müəyyən edən konseptual sənəddir. 

Bu sənəd dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyinin təmini, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin 

koordinasiya edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sənəddə Azərbaycan xalqının tarixi, etnogenezi, 

milli özünüdərk prosesi, özünəməxsus xüsusiyyətləri, milli-mənəvi dəyərləri və müasir inkişaf səviyyəsi təhlil 

edilib. 

Xartiyada dünya azərbaycanlılarına müraciət edilərək dünyanın hansı guşəsində yaşamasından, sosial 

statusundan, dünyagörüşündən, əqidəsindən asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı hesab edən hər bir kəsi doğma 

Azərbaycanın rifahı naminə əlindən gələni əsirgəməməyə çağırır: "Biz qəti şəkildə inanırıq ki, dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi, vahid amal, tarixi Vətən ətrafında birliyi Azərbaycan dövlətçiliyinin 

möhkəmləndirilməsi və inkişafını, Azərbaycan xalqının siyasi-iqtisadi və mədəni tərəqqisini təmin edən əsas 

amildir". 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətinin milli 

maraqlarının müdafiəsində dünya azərbaycanlılarının fəal iştirakını təmin etməyi qarşıya məqsəd qoyur, xarici 

ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların tarixi vətənin mənafeləri naminə vahid amal ətrafında birləşmək əzmini və 

iradəsini ifadə edir, bu birliyin ideoloci, sosial-fəlsəfi, siyasi və mənəvi aspektlərini müəyyənləşdirir. 

Xartiyada "azərbaycanlı" anlayışının etno-sosial, fəlsəfi məzmunu izah edilir. 

İzaha əsasən, "azərbaycanlı" anlayışının strukturuna azərbaycanlılar, həmçinin azərbaycanda yaşayan, türk 

mənşəli azərbaycanlılarla qaynayıb qarışmış milli azlıqlar və özünü azərbaycanlı hesab edən hər bir kəs daxildir. 

Sənəddə vurğulanır ki, 50 milyondan artıq azərbaycanlının beşdə birindən də azı müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşıdır. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu, müasir dünya üçün o qədər də qeyri-təbii 

sayılmır. Qlobal dəyərlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi, dünyanın "böyük bir kənd" halına gəldiyi bir dövrdə 

azərbaycanlıların müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları olması onların milli birliyi üçün mümkün qədər az maneə 

yaratmalıdır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, azərbaycanlıların siyasi iradəsini ifadə edən, milli mənəvi dəyərləri 

rəhbər tutan müstəqil dövləti, xalqın formalaşdığı, etnik yaddaşa dərindən həkk olunmuş tarixi vətən- etnoqrafik 

coğrafiyası, özünəməxsus adət-ənənələr, dil, din, etnososial dünyagörüşü, etnik- mədəni vərdişlər sistemi, 

"azərbaycançılıq" ideologiyası, nəhayət, Heydər Əliyevin şəxsində ümummilli lideri mövcuddur. 

Azərbaycanlıların birliyini təmin edəcək digər amillər kimi türkçülük və islamçılıq da səddə vurğulanır. 

Azərbaycanlıların milli birliyini təmin edən, onların dünya birliyinə təbii inteqrasiyasını şərtləndirən vasitə 

olaraq türk dünyasının rolu get-gedə gücləndiyi bildirilir. Eyni zamanda azərbaycanlıların birliyinin digər bir 

konteksti kimi İslam dünyası ilə əlaqələrə əhəmiyyəti göstərilir. 
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Beləliklə, Xartiyada hər bir azərbaycanlının özünəməxsus aləmi ilə yanaşı türk dünyasının, islam 

dünyasının və ümumən dünyanın övladı olduğu qeyd edilir. 

Xartiyada azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı ayrıca maddə mövcuddur. Bu maddədə bildirilir ki, 

azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini şərtləndirən tarixi-

siyasi amillərin təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində 

Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran vəzifələri, onların Azərbaycan Respublikasına münasibətdə üzərinə 

düşən mənəvi öhdəlikləri, azərbaycanlı anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiya kimi 

nəzərdə tutulur. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilmiş azərbaycançılıq 

ideologiyası millətin və dövlətin perspektiv inkişafının dəyişməz konsepsiyası kimi, milli inkişafın mədəni-tarixi 

dəyərlərini yaşatmaqla yanaşı, strateci inkişafın əsas yollarını və istiqamətlərini müəyyənləşdirir, milli dilimizin, 

mədəniyyətimizin və milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişaf etdirilməsində öz əksini tapır. Bütün bunlar həm 

ölkədaxili və regional, həm də qlobal xarakterli vəziyyətlərdə ölkənin dəyişməkdə olan rolunu başa düşməklə 

formalaşan milli ideoloji model kompleksini təcəssüm etdirir. 

Azərbaycançılıq məfkurəsində etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkəmizdə və xarici dövlətlərdə 

yaşayan bütün vətəndaşlara, soydaşlara və həmvətənlərə hərtərəfli hüquqi və mənəvi baxımdan bərabər münasibət 

var. Bu xüsusiyyət bir daha azərbaycançılıq məfkurəsinin dövlətçilik təfəkkürünə əsaslandığına dəlalət edir. 

Dövlətçilik ideyası, dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyi və dönməzliyi fikri, Azərbaycan Respublikasının bütün 

azərbaycanlıların milli sərvəti, bütün soydaşlarımızın vətəni hesab edilməsi azərbaycançılığın mühüm 

meyarlarındandır. Bu konseptual ideya özlüyündə əhəmiyyətli olmaqla bərabər, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın 

ölkəmizlə hərtərəfli əlaqələrinin inkişafı, onların müxtəlif maraqlarının hüquqi təminatı üçün də geniş əsas 

yaradır. 

Azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan dilini, islam mənəviyyatını, respublikanın milli-etnik 

gerçəkliyini, müasir dəyərlərə malik Azərbaycan vətəndaşlarını və özünü bu ölkə ilə bağlayan soydaşların vahid 

birliyini ehtiva edir. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Xartiyanın məqsədi xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların 

təşkilatlanması prosesinin keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi, soydaşlarımız arasında milli birliyin və həmrəyliyin 

möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. Xarici ölkələrdə məskunlaşan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəallığının 

gücləndirilməsi, onların cəmiyyətə inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, habelə 

digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və ictimai münasibətlərin 

qurulması işinin daha yüksək səviyyədə təşkilinə nail olmaq da Xartiyanın əsas məqsədlərindəndir. 

Sənəd xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların birliyinin təmin olunması və təşkilatlanmasını əsas 

fəaliyyət istiqaməti kimi müəyyən edir. Müasir dövrdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında milli-

mənəvi birliyin möhkəmləndirilməsi, soydaşlarımızın təşkilatlanması prosesi keyfiyyətcə yeni məzmun kəsb 

etməkdədir. Bu, Azərbaycan diaspor quruculuğu işinə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı ziyalıların, gənclərin 

və qadınların, eləcə də Azərbaycanda yaşayan digər xalqların xarici ölkələrə köçmüş nümayəndələrinin cəlb 
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olunması zərurəti ilə bağlıdır. Xartiyada bu sahədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətləri 

müəyyən olunub. 

Tövsiyə edilir ki, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında ideoloci, mənəvi, siyasi və iqtisadi 

amillərə əsaslanan birliyin təmin olunmasına səy göstərilsin, azərbaycanlılar arasında milli həmrəylik və birlik 

ideyalarını təbliğ edilsin. Azərbaycan diaspor təşkilatlarının yaradılması prosesinin davam etdirilməsi, 

azərbaycanlıların təşkilatlanmadığı, yaxud zəif təşkilatlandığı ölkələrdə yeni icma və birliklərin yaradılması, 

Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstəyin gücləndirilməsi vacibdir. Azərbaycan icmaları tərəfindən 

təşkil olunan bütün tədbirlərdə - etiraz aksiyalarında, elmi-praktik konfranslarda, sərgilərdə, mədəni kütləvi 

tədbirlərdə fəal iştirak etmək, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları arasında inteqrasiya 

meyillərinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsi məqsədilə əlaqələndirici 

qurumların (konqres, federasiya, assosiasiya) yaradılması məqsədəmüvafiq hesab olunub. 

Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məskunlaşdığı ölkələrdə eyni fəaliyyət sahəsində çalışan 

həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin yaradılmasına səy göstərilməsi, bu məqsədlə azərbaycanlı iş adamları, 

azərbaycanlı curnalistlər, elm adamları, mədəniyyət xadimləri birliklərinin yaradılması, xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlı qadınların diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, eləcə də hazırda fəaliyyət göstərən diaspor 

təşkilatlarının nəzdində Qadınlar Şurasının yaradılması tövsiyə edilir. 

Xartiyada Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinin vacib olması xüsusən qeyd edilir. İnformasiya cəmiyyətinin 

müasir tələblərinə uyğun olaraq, diaspor təşkilatları dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin informasiya təminatı 

istiqamətində ana dilində və ya yaşadıqları ölkələrin dövlət dilində kütləvi informasiya vasitələri təsis etmək, milli 

icma üzvləri və yerli əhali arasında təbliğat və maarifçilik işi aparmaq hüququna malikdirlər. Azərbaycanlı 

icmalarının fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələri yaxşılaşdırılmalı, yeni 

müstəqil qəzet, curnal, radio, televiziya və informasiya agentliklərinin yaradılması prosesi davam etdirilməli, 

ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal iştirak edən və Azərbaycan diasporuna 

ictimai münasibətlərin qurulmasında yardım göstərə biləcək alim, siyasətçi və curnalistlərlə, soydaşlarımızın 

yaşadıqları ölkələrin və digər dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə sıx münasibətlər qurulmalı, 

onlarla məqsədyönlü iş aparılmasının zəruri olduğu vurğulanır. 
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Azərbaycan diasporunun təşəkkül tarixi 

 

Aynurə Məmmədova 

 

"Diaspor" qədim yunan sözü olub hərfi mənada "səpələnmə" deməkdir. Bu sözün yaranma tarixi yunanların 

eramızdan xeyli əvvəl başladıqları işğal və köçürülmə dövrünə təsadüf edir. Müxtəlif ölkələrə hərbi yürüşlər 

zamanı yunan ordusu əsgərlərinin bir hissəsi işğal edilmiş ərazilərdə məskunlaşmış və buranın daimi sakinlərinə 

çevrilmişdilər. "Diaspor" kəlməsi də məhz onların dilindən yaranıb. 

Fəaliyyət dairəsindən, məşğuliyyətindən və dini etiqadından asılı olmayaraq hər hansı bir etnosa aid 

adamların müəyyən zaman kəsiyində öz tarixi vətənlərindən kənarda məskunlaşmaları və ictimai fəaliyyəti 

bilavasitə diasporun formalaşması ilə nəticələnir. 

Azərbaycanda "diaspor" anlayışı haqqında ilkin təsəvvürlər indi yaranmağa başlasa da, qeyd etmək 

lazımdır ki, həmvətənlərimizin dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşması prosesi hələ bir neçə əsr əvvəl 

başlanıb. Digər xalqlarla müqayisədə azərbaycanlıların doğma torpağa daha çox bağlılığı üzündən Vətəni tərk 

edib qürbətdə yaşamları onlar üçün mənəvi baxımdan ağır olub. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatında "Vətən - qürbət" mövzusu mühüm yer tutub. Bu mənəvi amilin özü də Azərbaycan diasporunun 

yaranmasının kifayət qədər qədim tarixə malik olduğunu təsdiqləyir (azerbaijan.az). 

Qeyd edək ki, təxminən sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda 

mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan azərbaycanlılar siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni 

fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. 

Araşdırmalara görə, XX əsrin əvvəllərinə qədər Azərbaycandan xaricə mühacirət edən azərbaycanlıların 

şəxsiyyət vəsiqələrində "rus təbəəsi" yazılması onların milliyətinin də "rus" kimi təqdim edilməsi ilə nəticələnib. 

O dövrlərdə qonşu Rusiyaya köçən azərbaycanlılar "tatar", Türkiyədə məskunlaşanlar isə "Azərbaycan türkü" 

kimi tanınır və qeydə alınırdı. Müasir İran ərazisində yaşayan azərbaycanlıların isə "İran təbəəsi" kimi təqdimatı 

prosesi gedirdi. 

Belə arzuolunmaz vəziyyət xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların rus, türk və fars diasporlarının tərkib 

hissəsi kimi qəbul edilməsinə səbəb olmuş, nəticədə azərbaycanlılar başqa xalqların diasporları içərisində 

assimilyasiya olunmaq təhlükəsi ilə üzləşmişlər. Lakin problemlərə və çətinliklərə baxmayaraq, azərbaycanlılar 

hər zaman öz milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qoruyub saxlamış, tarixi Vətənlə 

əlaqələrini itirməyiblər. 

VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəlləri xilafət ordusunun Azərbaycana yürüşü, İslam dininin yayılması ilə 

əlaqədar burada ərəbdilli elm və mədəniyyətin inkişafı, eyni zamanda onlarca azərbaycanlı mütəfəkkirin Yaxın 

və Orta Şərqin şəhərlərinə axını başlamış və bu proses diasporun yaranmasının təməlini qoyub. 

X-XIX əsrlərdə Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərində əslən Azərbaycandan olan yüzlərlə alim 

və tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün region xalqlarının intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması 

sayəsində xaricdə məskunlaşması daha geniş vüsət alıb. 
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Azərbaycan diasporunun formalaşmasının III mərhələsi Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən 

işğalından sonrakı dövrə təsadüf edir. Rusiyada diasporun təşəkkülünü şərti olaraq iki dövrə bölmək olar: XX 

əsrin əvvəllərindən 1920-ci ilədək olan birinci dövrdə azərbaycanlıların Rusiya ilə əlaqələri nizamsız xarakter 

daşıyıb. 1920-ci ildən sonrakı, ikinci dövrdə isə bu proses qismən tənzimlənmiş və intensivləşib. Buna 

baxmayaraq, həmin mərhələlərdə təşkil olunan diasporlar həm kəmiyyət, həm də fəaliyyətlərinin keyfiyyətinə 

görə bir-birindən fərqlənirdilər. 

Diasporun formalaşmasının IV mərhələsi Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) 

süqutundan sonra xarici mühacirlər axını və Avropada Azərbaycan diasporunun təşəkkülü ilə bağlıdır. 

1941-1945-ci illərdə II Dünya müharibəsi zamanı əsirlikdə və Sovet qəza maşının ölüm xofundan Vətənə 

dönə bilməyən azərbaycanlılardan ibarət icmaların yaranması diasporun formalaşmasının V mərhələsi kimi 

səciyyələndirilir. 

Ötən əsrin sonlarında İranda baş verən ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar bu ölkədən on minlərlə azərbaycanlının 

Qərb ölkələrinə mühacirəti Azərbaycan diasporunun genişlənməsinin mühüm mərhələlərindən biri olub. 

Qeyd edək ki, uzun illərdən bəri xaricdə yaşayan azərbaycanlılar zaman keçdikcə, həmin ölkələrin ictimai-

siyasi, mədəni və digər sahələrinə inteqrasiya olunublar. Və nəticədə xaricdə tədricən Azərbaycan diasporu 

yaranıb. Dünya ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar həmin dövlətlərin təhsil müəssisələrində alim-professor, 

dövlət orqanlarında məmur, siyasi partiyalarında aktiv üzv kimi, habelə incəsənət və mədəniyyət sahəsində 

özlərini sübut etdikcə, onların təşkilatlanması daha sürətlənib. 

Diaspor tariximizə nəzrə yetirəndə görürük ki, 1949-ci il fevralın 1-də Türkiyənin Ankara şəhərində 

Azərbaycan Kültür Dərnəyi təsis edilib. Daha sonra 1956-cı ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk milli 

təhlükəsizlik naziri olmuş Nağı bəy Şeyxzamanlının oğlu Saleh bəy Şeyxzamanlı ABŞ-da Amerikanın 

Azərbaycan cəmiyyətini təsis edib (diaspora.az). 

Heydər Əliyev ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya 

azərbaycanlılarının birliyi, həmrəyliyi məfhumları dövlət siyasətində xüsusi yer tutmağa başlayıb. 

Heydər Əliyev çox gözəl başa düşürdü ki, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında, dövlət 

imicinin formalaşdırımasında və beynəlxaq nüfuz məsələlərində yalnız rəmsi diplomatik üsullarla kifayətlənmək 

mümkün deyil. 

Ulu öndər xarici ölkələrə səfərlərində vətəndən kənarda yaşayan soydaşlarımızla görüşməyə, onların 

problemlərini şəxsən dinləməyə, diaspor və lobbiçilik işində hər cür dəstək verməyə başlayıb. 

Qeyd edək ki, Dağlıq Qarabağ kimi ciddi bir problemi olan dövlətin işğalçı Ermənistana qarşı mübarizənin 

masa, kürsü, tribunalarda aparılması yollarından biri də lobbi 

çilik və diaspor fəaliyyətidir. 

Azərbaycan diasporunun yaranması tarixində 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün 

təsis olunması ideyası ulu öndərimiz Heydər Əliyevə məxsusdur. 

1991-ci ilin sonlarında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlıları arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni 
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Naxçıvan Ali Məclisində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etmişdir. Təklif yekdilliklə qəbul 

olundu və Azərbaycan Ali Sovetinə də eyni addımın atılması tövsiyə edildi. Beləliklə, bütün azərbaycanlılar üçün 

əziz olan 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü hər il böyük bayram kimi qeyd edilir. 

Bu amilləri nəzərə alan Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq 1997-ci ilin martında Prezidentin İcra Aparatı ictimai-

siyasi şöbəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr üzrə sektoru da yaratdı. 

2001-ci il mayın 21-də Bakı şəhərində dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyini təmin etmək 

məqsədilə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam imzalandı. 2001-ci il noyabr 

ayının 9-10-da keçirilən ilk qurultay soydaşlarımızın həmrəyliyinin təmin edilməsi və azərbaycançılıq 

ideyalarının təbliği istiqamətində tarixi hadisəyə çevrildi. 

2003-cü ildə prezident seçilən İlham Əliyev də Ümummilli lider Heydər Əliyevin ənənələrini davam 

etdirərək diaspor və lobbiçilik məsləsinə xüsusi önəm verdi. Prezident İlham Əliyev xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların vahid ideya ətrafında birləşdirilməsi siyasətini müvəffəqiyyətlə davam 

etdirdi. 

2006-cı il mart ayının 16-da keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayında iştirak edən Prezident 

İlham Əliyevin I Qurultaydan ötən müddət ərzində görülən işləri Azərbaycan icmalarının formalaşması 

istiqamətində mühüm mərhələ adlandırdı. 

Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il noyabrın 19-da imzaladığı sərəncamla Xarici Ölkələrdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması mühüm 

qərar oldu. 

Azərbaycan diasporunun ötən dövrdə qazandığı ən mühüm nailiyyətlərdən biri də dünyanın müxtəlif 

ölkələrində fəaliyyət göstərən türk diaspor təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri qurmasıdır. Bu əlaqələr 

hər iki ölkənin problemlərinin, xüsusilə Azərbaycan həqiqətlərinin daha effektiv təbliğinə imkan yaradır. 2006-cı 

il iyun ayının 7-də Türkiyənin Antalya şəhərində Azərbaycan və türk icmalarının birgə fəaliyyət strategiyasının 

hazırlanmasına həsr olunmuş konfransın keçirilməsi bu istiqamətdə atılmış ən mühüm addımlardan biri oldu. 

Bütün Türkdilli xalqların həyatında mühüm əhəmiyyətə malik hadisələrdən biri 2007-ci il mart ayının 9-da 

Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I Forumun keçirilməsidir. 

Soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyinin möhkəmlənməsi üçün yeni mərhələnin əsasını 2009-cu ildə qəbul edilən 

"Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası" qoydu. Bu həm də diaspor təşkilatları üçün bir proqram 

sənədidir. İllər keçdikcə, Azərbaycan və türk icmaları arasında əməkdaşlığın inkişafı, türkdilli xalqların birliyinin 

və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edən mühüm tədbirlərin sayının artması kimi coğrafiyasının da 

genişləndirilməsi sevindirici haldır. 

Xartiyanın məqsədləri sırasına azəbaycanlıların ictimai-siyasi fəallığının yüksəldilməsi, cəmiyyətə 

inteqrasiya prosesində qarşıya çıxan problemlərin aradan qaldırılması, milli-mənəvi dəyərlərin qorunub 

saxlanılması və təbliği metodologiyasını müəyyən etmək də daxil idi. 
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İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə 2011-ci ilin iyul ayında Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayının 

keçirilməsi isə bir növ ənənə halını almış əvvəlki qurultaylardan sonra görülən işlərin hesabatını vermək, qarşıdakı 

məqsəd, vəzifələri müəyyənləşdirmək xarakteri daşıyırdı. 

Qurultayda çıxışı zamanı dövlət başçısı hər zaman olduğu kimi, azərbaycanlıların birlik və bərabərlik 

şəraitində fəaliyyət göstərməsini zəruri sayırdı. 

Qeyd edək ki, bu gün xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli diaspor halında formalaşması, respublikamızla 

əlaqələrinin yaradılmasında ortaya çıxan çətinliklərin və problemlərin daha səmərəli həlli yollarının 

araşdırılmasına böyük ehtiyac duyulur. Hazırda dünyanın əksər ölkəsində 300-ə yaxın Azərbaycan icma və 

birlikləri fəaliyyət göstərir və diasporumuzun təşkilatlanma prosesi bu gün də davam edir. 

Azərbaycan Respublikasında, İranda, Gürcüstanda, İraqda, Suriyada, Türkiyədə, Dağıstanda yaşayan etnik 

azərbaycanlılardan başqa digər ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan diasporunu əmələ gətirirlər. 

Statistikaya görə, Kanada 3465, İranda 18000000, Rusiyada 622000, Türkiyədə 800000, Gürcüstanda 284761, 

Qazaxıstanda 78300, Almaniyada 55000, Ukraynada 45200, Əfqanıstanda 239900, Niderland 18000, İngiltərədə 

15000, ABŞ-da 5553 azərbaycanlı yaşayır.  
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Diaspor və lobbiçilik quruculuğu 

 

Murad Məmmədli 

 

Ölkəmizin iqtisadi qüdrətinin və beynəlxalq arenada nüfuzunun artması Azərbaycan diasporunun 

güclənməsi üçün geniş imkanlar açır. Azərbaycan güclü diaspor təşkilatlarına, onların mütəşəkkil fəaliyyətinə, 

sıx koordinasiyasına nail olmağa məhkumdur: bunu milli maraqlarımız tələb edir. 

Son illər Azərbaycan dövləti diaspor quruculuğunda önəmli addımlar ataraq təşkilatlanma mərhələsini 

uğurla keçməyə nail olub. 2001-ci ildə bu istiqamətdə atılan mühüm addım kimi Azərbaycanda Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi yaradılıb. Komitə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması, vahid bir ideya ətrafında birləşməsi, 

onların öz aralarında və Azərbaycan dövləti ilə əlaqələrinin qurulması istiqamətində mühüm işlər görüb. 

Azərbaycan Respublikasının diaspordan gözləntiləri soydaşlarımızın yerləşdikləri ölkələrdə fəaliyyətlərini 

genişləndirməsi və gücləndirməsi, milli mənsubiyyətlərini və dəyərlərini qoruması, Azərbaycanı təbliğ etmələri, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində konkret işlər 

görmələri, fəaliyyət göstərdikləri ölkənin Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına töhfə vermələri, həmin ölkələrin 

ictimai-siyasi həyatında aktiv rol oynamalarıdır. 

Azərbaycan diasporu artıq təşkilatlanma mərhələsini arxada qoyub desək, yanılmarıq. Belə ki, indi 

dünyanın müxtəlif ölkələrində sayı 400-ü keçən diaspor təşkilatlarının keyfiyyət baxımından daha da 

güclənməsinə, daha mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsinə ehtiyac var. Onların mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi bir 

tərəfdən soydaşlarımızın milli mənsubiyyətlərini və dəyərlərini qoruması deməkdirsə, digər tərəfdən Azərbaycanı 

daha güclü təbliğ etmələri, fəaliyyət göstərdikləri ölkənin Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına önəmli töhfə 

vermələri, həmin ölkələrin ictimai-siyasi həyatında aktiv rol oynamaları, Azərbaycan üçün yeni-yeni dostlar 

qazanmaları - bir sözlə, güclü Azərbaycan lobbisi deməkdir. Diaspor təşkilatlarının mütəşəkkil fəaliyyəti öz 

növbəsində dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə töhfədir. 

Qloballaşan dünyada xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması ilk növbədə onların hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması baxımdan önəmlidir. Təbii 

ki, müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq qarşıda duran ən vacib məsələ həmtəvətənlərimizin tarixi vətənlə 

əlaqələrini gücləndirmək, Azərbaycan dilini, tarixini və coğrafiyasını tədris etmək, mədəni irsimizin təbliğini və 

ölkə həqiqətlərinin daha geniş müstəvidə dünya ictimaiyyətinə çatdırılması prosesini sürətləndirməkdir. 

Bu gün soydaşlarımızın Azərbaycan naminə təşkilatlanması yalnız ölkəmizin milli maraqların təmin 

olunması baxımdan deyil, həm də müasir dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərə inteqrasiya baxımdan da 

zəruridir. 

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin (DAK) həmsədri Sabir Rüstəmxanlı da son illər Azərbaycan 

diasporunun inkişaf etdiyini deyir. Bir faktı qeyd edən Rüstəmxanlı 22 il əvvəl baş vermiş Xocalı faciəsinin 

Azərbaycan dövlətinin və diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti nəticəsində soyqırım hadisəsi kimi daha geniş 

ictimailəşdirildiyini bildirib. Bununla belə, onun sözlərinə görə, hələ də bu hadisənin həqiqətlərini böyük 
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dövlətlərə və dünyanın taleyini həll edən güclərə yetərincə çatdıra bilməmişik. "Nə qədər ağır faciələr yaşasaq da, 

dünya bizə daha çox günahkar kimi baxıb. Bu faciələrin, müharibələrin, Azərbaycanın bölünməsinin təqsirini hər 

zaman bizdə görməyə çalışıblar. Başımıza gətirilənləri dünyaya çatdırmaq üçün müxtəlif ölkələrə səpələnmiş 

soydaşlarımız çox iş görməlidirlər". 

Benilüks Azərbaycanlılar Konqresinin (BAK) İcra Aparatının rəhbəri Sima Cəfərova hesab edir ki, bu gün 

Azərbaycan dünyaya milli-mənəvi dəyərləri, zəngin və intellektual potensialı, dövlətçilik ənənələri ilə 

çıxmaqdadır. Dediyinə görə, bu baxımdan xüsusən də Avropa ölkələrində Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin 

böyük rolu var. Niderlandda yaşayan azərbaycanlıların daha aktiv, daha məqsədyönlü fəaliyyət göstərdiyi deyən 

həmsöhbətimiz buna misal olaraq, 2002-ci ildə təsis olunmuş Azərbaycan-Niderland Cəmiyyətinin sonralar 

Benelüks ölkələrindəki kiçik icma və təşkilatların Sahil Qasımovun təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə birləşib BAK 

kimi işə başladığını göstərir. "Bu, Benilüks ölkələrində Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması yolunda atılan 

ən uğurlu addımdır. Ayrı-ayrı ölkələrdə yalnız dar çərçivədə fəaliyyət göstərən cəmiyyətləri, icmaları özündə 

cəmləşdirərək real bir qüvvəyə çevirmək eyni zamanda BAK-ın təşkilatlanma istiqamətində gördüyü işin 

təzahürüdür". 

Bu gün erməni diasporu istər Avropada, istərsə Amerika ölkələrində Azərbaycana qarşı dayanmadan anti-

təbliğat xarakterli tədbirlər həyata keçirir. Diaspor Komitəsinin qarşıda duran mühüm vəzifə də tarixi həqiqətləri 

müasir informasiya texnologiyalarından yararlanaraq daha effektiv şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. 

Dünya ölkələrinin nüfuzlu siyasi dairələri ilə əməkdaşlığın genişləndirilməsi, yerli KİV-lə birbaşa əlaqələrin 

qurulması, həmçinin soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin dövlət və hökumət orqanlarında təmsil olunmaları ən 

vacib məsələlərdəndir. Məhz diasporumuzun fəaliyyətinin nəticəsidir ki, son illər ABŞ-ın Nyu-Meksiko ştatı, 

Arkanzas ştatı, Oklahoma ştatı, Tennensi ştatı, Pensilvaniya ştatı və digər ştatlar Xocalı soyqırımını rəsmən 

tanıyıb. 

DAK sədri rəhbərlik etdiyi qurumun diaspor təşkilatları ilə işbirliyini vacib sayır: "Diaspor təşkilatları öz 

yaşadıqları ölkələrin vətəndaşları olaraq o cəmiyyətə daha çox inteqrasiya olmalı, siyasi proseslərdə yaxından 

iştirak etməlidirlər". 

BAK-ın İcra Aparatının rəhbəri də hesab edir ki, xaricdə fəaliyyət göstərən təşkilatları birləşdirmək, onların 

tarixi vətənlə əlaqəsini təmin etmək, müstəqil Azərbaycan haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasında iştirakı üçün şərait yaratmaq, bunu real qüvvəyə çevirmək Azərbaycan diasporunun ən ümdə 

vəzifəsidir. "Bu yöndə BAK ilk addımını atıb. Belə ki, Konqres aparıcı qüvvə kimi öz sözünü böyük tribunalardan, 

rəsmi dairələrdən deyib. Avropalıların diqqətini Azərbaycan həqiqətlərinə, 1 milyon qaçqının acı taleyinə, 

pozulmuş huquqlarına cəlb edə bilib". 

Lobbiçilik bir taktikadır. Hər hansı müəyyən etnik, sosial və ya siyasi qrupun maraqlarının təmin edilməsi 

və siyasi proseslərdə iştirak etmək üçün nüfuzlu siyasi dairələrə, dövlət və hökumət nümayəndələri birbaşa, yaxud 

dolayı yolla təsir etməklə lobbiçilikdən istifadə edir. 

"Diasporumuzun əsas hədəflərindən biri Azərbaycana lobbiçilik edən insanları qazandırmaq, onlarla 

əməkdaşlıq etməkdir" deyən Sabir Rüstəmxanlı da artıq bu sahədə müəyyən uğurların olduğunu bildirir. Onun 
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fikrincə, Azərbaycana lobbiçilik edənlərin sayı artdıqca, Azərbaycan həqiqətləri daha aydın eşidiləcək. 

 

Sima Cəfərova artıq Niderlandda lobbiçiliyə keçid üçün zəmin yarandığını deyir ("ekspress.az"). Bütövlükdə 

lobbiçilik məqsədə çatmaq üçün bir formadır ki, Konqres bu yolda durmadan irəliləyir. "Lobbi sözü ingilis 

dilindən tərcümədə bir çox məna daşıyır. Ən sadəsi dəhliz, vestibül mənalarıdır. Yəni, hər hansı bir binaya daxil 

olanda sözsüz ki, dəhlizdən keçməlisən. Bu mənada BAK artıq binaya girib, otaqların qapısını açmıq üçünsə 

böyük potensialı var. 

Təbii ki, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin təbliğatı da böyük önəm daşıyır. Təbliğat böyük mexanizmdir. 

Bəs diasporun təbliğində KİV-in rolu nə dərəcədədir? Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri Müşfiq Ələsgərli 

bildirir ki, milli diaspor təşkilatlarının formalaşdırılması, onların fəaliyyətlərinin Azərbaycanın dövlət maraqlarına 

uyğunlaşdırılması ənənəsi yeni formalaşdırılır. "Bütün sahələrdə olduğu kimi, bu məsələdə də KİV-in 

maarifləndirici rol oynamasına ciddi ehtiyac var. Dünyanın uğurlu diaspor təşkilatlarının tarixi və müasir 

fəaliyyəti, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının mövcud durumu, Azərbaycan dövlətinin və dövlət başçısının 

diaspor quruculuğuna verdiyi önəm və s. barədə KİV-in aparacağı maarifləndirmə işi soydaşlarımızda diaspor 

quruculuğunun mahiyyəti barədə təsəvvür formalaşdırmaqla yanaşı, bu prosesin sürətlənməsinə də əlavə stimul 

vermiş olar". 

JuHİ sədri hesab edir ki, Azərbaycan mediası Prezident İlham Əliyevin diaspor quruculuğuna xüsusi qayğı 

göstərməsinə söykənərək bu məsələyə ciddi önəm verməli, diaspor quruculuğuna töhvə verməyin milli məsuliyyət 

məsələsi olduğunu aşılamağı bacarmalıdırlar. 

 

Ekspress. - 2018.- 4-6 avqust. - № 140. - S. 10. 
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Rusiya azərbaycanlıları 

 

Vasif Cəfərov 

 

Tarixi vətənlərindən kənarda azərbaycanlıların ən çox məskunlaşdığı ölkələrdən biri də Rusiyadır. 

Rusiyada 2010-cu ildə aparılan siyahıyaalmaya 603 min azaərbaycanlı vətəndaşlıq hüququna sahibdir. 2002-ci 

illə müqayisədə onların sayı bir qədər azalıb. Bu ildə Rusiya Federasiyasında 622 min azərbaycanlı qeydiyyatda 

olub. 

Rusiyada əmək miqrantı kimi yaşayan azərbaycanlıların sayı isə daha çoxdur. Təsdiqlənməyən məlumata 

əsasən burada vətəndaşlarla bərabər 2 milyondan artıq azaərbaycanlı daimi yaşayır. 

2010-cu ilin statistikasına əsasən vətəndaşlığı olan soydaşlarımızın 131 mini Dağıstan Muxtar 

Respublikasında qeydiyyatdadır. Azərbaycanlılar Dağıstanın sayca 6-cə ən böyük yerli xalqıdır. 

Azərbaycanlıların 58 faizi Dərbənd şəhərində məskunlaşıb. 

Vətəndaşlığı olmayan, amma daimi yaşayan azərbaycanlıların da sayı nəzərə alınarsa soydaşlarımızın daha 

çox məskunlaşdığı şəhər Moskvadır. 

Rusiya milisin istinadən yayılan qeyri-rəsmi məlumata görə 2015-ci ildə Moskvada 11 milyon insan yaşayır 

və onların 14 faizi, yəni 1,5 milyon nəfərdən çoxu azərbaycanlıdır. 

Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların sayının çox olması, onların bu ölkədə müxtəlif siyasi və ictimai işlərdə 

çalışması diaspora fəaliyyətinin inkişafı üçün gözəl imkanlar yaradır. Azərbaycan Diasporla İş Üzrə Dövlət 

Komitəsinin məlumatına əsasən, Azərbaycan diasporunun ən geniş və intensiv fəaliyyət göstərdiyi ölkələr 

içərisində Rusiya Federasiyasi xüsusilə diqqəti cəlb edir. Komitə bildirir ki, qeyri-rəsmi statistikaya görə, 

Rusiyada 2,5 milyona yaxın soydaşımız yaşayır və onlar Federasiyanın 89 subyektinin hamısında məskunlaşıb. 

Rusiya ilə Azərbaycanın tarixi əlaqələri X əsrdən etibarən inkişaf etməyə başlayıb. Zamanla Rusiyanın 

güclənməsi səbəbilə imperiya maraqlarına Azərbaycan da daxil edildi. Xususilə, Azərbaycan uğrunda Rusiya-

Türkiyə-İran qarşıdurması qanlı nəticələr verib və bundan yerli əhali əziyyət cəkib. Rusiya dövlətinin qüdrətli 

inkişaf dövrü keçdiyi zaman başqa yerlərdə olduğu kimi, Azərbaycanda da bu dövlətə köçənlər arasında ticarət 

və elm xadimləri var idi. Komitə qeyd edir ki, tədqiqatçıların araşdırmalarına görə, Böyük Moskva knyazı III 

Vasili, İvan Qroznı və I Pyotrın çarlığı dövründə Rusiyaya köçən azərbaycanlı sənətkarlar, tacirlər, elm xadimləri 

Moskva, Sankt-Peterburq, Moskva ətrafı ərazilərdə məskunlaşırdılar. Azərbaycanlılar içərisində Rusiya dövlət 

idarələrində çalışanlar barəsində arxivlərdə məlumata rast gəlmək olar. Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində tərcüməçi 

işləmiş Nəsirov və Mirzə əbu Turab Vəzirov XVIII əsr Azərbaycan diasporunun tanınan nümayəndələri olublar. 

1828-ci il "Türkmənçay" müqaviləsinə qədər Rusiyaya təhsil almaq məqsədilə gedib burada daimi yaşayan 

soydaşlarımızdan Mirzə Abdulla Vəzirov, Mirzə Cəfər Topçubaşov, Abbasqulu ağa Bakıxanov kimi tanınmış 

şəxslərin adlarını çəkmək olar. 1813-1828-ci illər imzalanan "Gülüstan" və "Türkmənçay" sülh müqavilələri 

Azərbaycanı bir dövlət, azərbaycanlıları bir millət kimi iki hissəyə parçaladı. Rusiya tabeçiliyində qalan Şimali 

Azərbaycanın vətəndaşları Rusiya təbəəsi olurdular. 
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Komitənin şərhinə əsasən, 1828-1991-ci illər arası Rusiyaya axını güclənən mühacirət prosesini təqribi 

olaraq 4 dövrə bölmək olar. Birinci dövr 1828-1918-ci illərdir. 

Bu dövrdə əsasən elm, sənət və digər işlərlə məşğul olan Azərbaycan mühacirləri Rusiya ərazisində say 

etibarı ilə seçilən icmalarını yarada biliblər. Dövr ərzində bir çox tanınmış azərbaycanlılar imperiyanın sayılıb-

seçilən insanlarından olmaqla, Rusiyanın elminə və iqtisadiyyatına öz töhfələrini verib. Rusiya elmində, hərbində 

və iqtisadiyyatında danılmaz rolu olan azərbaycanlılardan Əliağa Şıxlinski, Mirzə Məhəmmədəli, Hacı Kazım, 

Mirzə Kazım bəy, Ağababa Sadıqov, İbrahim ağa Usubov və yüzlərlə digər insanın adını çəkmək olar. 

İkinci dövr 1922-1960-cı illərdir. Komitənin şərhinə görə Azərbaycan Demokratik Respublikasının 

süqutundan sonra bolşevik siyasi ideologiyasının tərəfdarı olan bəzi azərbaycanlılar Rusiyaya köçməyə başlayıb. 

Əsasən II dünya müharibəsi illərində və müharibədən sonrakı dövrdə rus qadınları ilə ailə qurub burada yaşayan 

soydaşlarımız Azərbaycan mühacirətinin ikinci dalğasının nümayəndələridir. 1932-ci il repressiyaları zamanı 

Sibir, Mərkəzi və Orta Asiya, Rusiyanın ucqar əyalətlərinə sürgün edilən azərbaycanlılardan sağ qalanlar bu 

ərazilərdə yaşamağa məcbur olub və çox cüzi hissə vətənə qayıda bilib. 

Üçüncü dövr 1960-80-ci illəri əhatə edir. Bu dövrün mühacirəti sosial və iqtisadi səbəblərlə bağlıdır. İlk 

olaraq Rusiyanın əyalətlərində böyük tikililər - Sibirdə Baykal-Amur magistralı, Volqa boyunda, Tumendə yeni 

neft yataqlarının istismarı, yeni şəhərlər salınması səbəbilə minlərlə azərbaycanlı bura köçüb və ya köçürülüb. Bu 

mühacirət prosesinə müvafiq olaraq II Bakı, III Bakı, IV Bakı kimi anlayışlar yaranıb. Komitənin məlumatına 

əsasən, 1970-ci ildən isə Rusiyaya təhsil almağa gedib geri qayıtmayan azərbaycanlılar da çoxluq təşkil edirlər. 

Moskva, Leninqrad və digər iri şəhərlərə oxumağa gedən azərbaycanlılar təhsil müddəti bitdikdən sonra oz 

ixtisasları üzrə işləyərək Azərbaycan icmasının ziyalı təbəqəsini təşkil ediblər. Bu barədə Azərbaycan xalqının 

Ümummilli Lideri 2002-ci ilin 9 iyununda Rusiyaya işgüzar səfəri zamanı etdiyi nitqdə xüsusi olaraq qeyd edir: 

"Mən o vaxt SSRİ-dən böyük çətinliklərlə ilbəil kvota alırdım. Birinci il 100 yer verdilər ki, onlar imtahansız 

qəbul ediləcəklər. 

Yəni, imtahanı Azərbaycanda verəcəklər, gəlib Moskvada imtahan verməyəcəklər. İkinci il 200, sonra 300, 

daha sonra bu rəqəm 800-ə qalxdı. Axır vaxtlar biz ildə 800 gənc gondərirdik. Əgər burada onlardan varsa, ola 

bilər, xatirələrindədir. Lenin sarayında, indi Respublika sarayı adlanır, hər il onlarla görüş keçirir dik. 17-18 yaşlı 

2500 gənci avqust ayında biz Respublika sarayına yığırdıq, hamısına ağ köynəklər, qalstuk geyindirdik, hərəsinə 

yol pulu, bir aylıq təqaüd verirdik. Mən də harada olsam da, avqust ayının ya 29-u, ya da 30-u gərək mütləq 

Bakıda olardım. Çünki mən özüm onlarla görüşməli idim. İnanın, mən hər bir gəncə öz övladım kimi baxırdım. 

Mənim arxivimdə çox şeylər var. Bir çox şeyləri də mən Moskvaya köçəndə Bakıda qoyub getdim. Sonra biri 

Azərbaycana gəldi, mənim arxivimin Bakıda qalan hissəsini yandırdı. Əvvəl kranı açıb otaqlara su tökdü, 

arxivdəkilər xarab olandan sonra çıxarıb yandırdı. Amma o şeyləri ki, mən Moskvaya apardım, indi də qalır. Hər 

il 800 adam ki, SSRİ-nin bütün ali məktəblərinə müsabiqədən kənar qəbul olunurdu, onların siyahısı mənim 

arxivimdədir. Nə üçün" Çünki bilirsinizmi, bu, mənim əsərimdir. Bunlar mənim övladlarımdır. İndi kim bunu 

qiymətləndirirsə, qoy qiymətləndirsin, kim unudursa, qoy unutsun. İnsanın doğma övladlarının da bəziləri, 

görürsən, sonra atasını unudur. Amma mən bunların hamısına övladlarım kimi baxmışam. Sözü nəyə gətirirəm? 
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Biz hətta bu cür edirdik. Amma indi, əgər müəyyən miqrsaiy gedirsə, azərbaycanlılar gəlib Rusiyada yerləşiblərsə, 

bunun nəyi pisdir? İndi Rusiyada bizim iki milyonluq diasporumuz var". 

Dördüncü dövr 1991-ci ildən bu günə qədər davam edən illərdir. Bu dövrdə davam edən mühacirət prosesi 

əsasən iqtisadi səbəblərlə əlaqəlidir. Komitə qeyd edir ki, bu tarixdən başlanan mühacirət prosesi zamanı 

azərbaycanlılar Rusiyanın müxtəlif şəhər və rayonlarında məskunlaşdıqdan sonra diaspor formalaşdırılması 

zərurəti meydanan çıxıb. Hazırda sayı 2-2,5 milyona çatan Rusiya azərbaycanlılarının əksəriyyətini 1991-ci ildən 

sonra kütləvi şəkildə bu əraziyə köçənlər təşkil edirlər. 

Göründüyü kimi, Rusiyada Azərbaycan diasporunun formalaşması bir neçə mərhələdən keçib. Azərbaycan 

Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra buradakı soydaşlarımızın diaspor formalaşdırması prosesi xususi 

intensivliklə başlanmış və hazırda davam etməkdədir. Komitənin məlumatına əsasən, Rusiyada azərbaycanlıları 

ətrafında birləşdirməyə calışan 13 mərkəz fəaliyyət göstərir. Rusiyada Azərbaycan diaspor təşkilatları 89 obyektin 

hamısında fəaliyyət göstərir. Rusiyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları və cəmiyyətlərini 

ətrafında birləşdirən iri qurumlar fəal işlə məşğul olur. Belə qurumlardan böyüyü və geniş imkanlara malik olanı 

Ümumrusiya azərbaycanlıları Konqresidir. UAK 2001-ci il martın 5-də Moskva şəhərində təsis olunub. 

Azərbaycan və Rusiya rəsmi dövlət strukturları tərəfindən tanınan konqresin Rusiyanın 60-dan çox şəhərində 

strukturu formalaşmışdı. Rusiyanın demək olar ki, bütün iri şəhərlərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

cəmiyyətləri konqresin üzvləridir. 2001-ci il 4 oktyabrın da UAK-ın birinci qurultayı keçirildi. UAK Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşı olub, Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlıların vətəndaş hüquqlarının 

müdafiəsi, sosial-mədəni inkişafına yardım edirdi, Rusiyada azərbaycanlıların milli əlaqələrini, kimliyini və 

dinini, mədəni irsini qoruyub saxlayırdı və inkişaf etdirirdirdi. Bunlardan başqa Rusiya və Azərbaycan xalqları 

arasında dostluq munasibətlərini inkişaf etdirmək, milli-mədəni tədbirlərin reallaşdırılmasında iştirak, mədəni və 

milli əlaqələrin üuxtəlif formalarda (mədəniyyət mərkəzləri, icmalar, tarixi abidələrin və məzarların qorunması, 

milli təhsilin inkişafı) inkişaf etməsinə dəstək verirdi. ÜAK-ın təşəbbüsü ilə Tumen yerli televiziyasında 

Azərbaycan dilində verilişlər yayımlanırdı. 

Təəssüflər olsun ki, 2017-ci ildə Rusiya Federasiyası Ali Məhkəməsində Ümumrusiya Azərbaycan 

Konqresinin qeydiyyatının ləğv edilməsi barədə Rusiya Ədliyyə Nazirliyinin iddiası baxılaraq təmin edilib. 

Rusiyada gəncləri birləşdirən təşkilat da fəaliyyət göstərir. 2009-cu il aprelin 18-də Moskvada Rusiyanın 

azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (RAGT) təsis konfransı keçirilmişdir. Konfransda Rusiyanın 60-dan çox 

regionunda fəaliyyət göstərən 83 Azərbaycan gənclər klubu və təşəbbüs qrupundan 300-dək nümayəndə, habelə 

Bakıdan dəvət olunmuş qonaqlar və Rusiyanın rəsmi şəxsləri iştirak edib. Toplantıda gənclərimizin qarşısında 

duran vəzifələr, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması zərurəti, gənclərin diaspor 

quruculuğu işində daha fəal iştirakının vacibliyi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. Toplantının yekununda 

təşkilatın nizamnaməsi səsə qoyularaq qəbul edilib, rəhbər orqanlara seçkilər keçirilib. Heydər Əliyev Fondunun 

Rusiya nümayəndəliyinin rəhbəri Leyla Əliyeva yekdilliklə Rusiyanın azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının sədri 

seçilib. Rusiyanın azərbaycanlı Gənclər Təşkilatı Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

istiqamətində fəal təbliğat işi qurmağa nail olub. 
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İspaniyada Azərbaycan diasporu yeni miqyasda təşkilatlanır 

 

Murad Məmmədli 

 

Bu gün Azərbaycan diasporunun fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də İspaniyadır. Hansı ki, bu ölkəyə 

soydaşlarımızın mühacirət tarixi, oradakı azərbaycanlıların sayı barədə müxtəlif məlumatlar mövcuddur. 

Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların sayına dair 2006-cı ildə 

yayınladığı məlumatlara əsasən İspaniyada 14 min nəfər etnik azərbaycanlı yaşamaqdadır (wikiredia.org). Tarixi 

mənbələrdən məlum olur ki, ispanların Azərbaycana və azərbaycanlı alimlərə marağı hələ XII-XIII əsrlərdən 

başlanıb. 

Xüsusilə, Azərbaycanın görkəmli alimi Nəsrəddin Tusinin əsərləri o zaman ispan səyyahları və alimlərinin 

böyük marağına səbəb olub. Xristofor Kolumbun Amerika səfərini maliyyələşdirən İspan Kralının xəzinədarı, 

milliyyətcə yəhudi olan Qabriel Sanxes onu pul və əşyalarla təmin eib. Qabriel Sanxesin əldə etdiyi sədəf üçün 

ləvazimatlar içərisinə müəllifi Nəsrəddin Tusi olan xəritə, miqyas (kompasın qədim növü) və digər astronomiya 

cihazları daxil idi. XV əsrdən etibarən isə Azərbaycan dövlətləri (Ağqoyunlu, Səfəvi) Avropa ilə müntəzəm 

əlaqələr saxlayırdı. Həmin dövrdə İspaniya ilə də diplomatik və ticari münasibətlər qurulmuşdu. Xüsusən, Şah 

Abbasın dövründə qarşılıqlı əlaqələr inkişaf etmiş və 1599-cu ildə Huseynəli bəyin başcılığı ilə İspaniya Kralının 

hüzuruna nümayəndə göndərilmişdi. Nümayəndə heyətinə Əliqulu bəy, Oruc bəy Bayat və Bunyad bəy daxil idi. 

Turkiyə əleyhinə müqavilə bağlamağa gedən elçilər Xəzər dənizi, Volqa çayı, Rusiya, Skandinaviya, Almaniya, 

İtaliya yolu ilə gedərək İspaniyaya çıxmış və burada naməlum səbəblər üzündən xristianlığı qəbul etmişdilər. 

İspan Kralı III Filip onları xaç suyuna salmış və Əliqulu bəyə don Filip, Bunyad bəyə don Dieqo və Oruc bəyə 

isə Don Cuan adı vermişdi. Bu elçilər xristianlığı qəbul etdikdən sonra İspaniya və Avropada öz müsbət 

keyfiyyətlərinə görə tanınmış və sevilmişdilər. 1604-cu ildə isə ölkənin o zamankı paytaxtı Valyovildə 

Azərbaycan Səfəvi dövlətinə aid kitabın nəşr olunmasında Oruc bəyin rolu böyük olmuşdu. 

İspaniyaya soydaşlarımızın mühacirəti XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində daha kütləvi şəkil alır 

(olaylar.az). Avropadan mühacirət edən azərbaycanlılar İspaniyanın paytaxtı Madriddə və digər şəhərlərdə 

məskunlaşırlar. II dünya müharibəsindən sonra da xeyli sayda soydaşımız İspaniyada məskunlaşmalı olur. 1991-

ci il dövlət müstəqilliyimiz elan edildikdən sonra İspaniya ilə iki tərəfli diplomatik münasibətlər qurulub və 

hazırda ticari, iqtisadi, diplomatik sahələrdə əlaqələrin intensiv şəkildə inkişaf edir. Son statistik məlumatlara 

əsasən İspaniyada yaşayan azərbaycanlıların təqribi sayı 5 minə yaxın göstərilir. 

İspaniyada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarından biri də "Barselonadakı Azərbaycanlılar 

Cəmiyyəti"dir (Azerbaijani Society in Barcelona - ASB). Qurum yarandığı gündən Azərbaycan həqiqətlərinin 

İspaniyada tanıdılması istiqamətində xeyli işlər görüb. 

Cəmiyyətin sədri Kərim Kərimov 2014-cü ildə Bakı Dövlət Universitetinin Hüquq fakültəsini bitirib və 

magistr təhsilimi yenidən hüquq sahəsi üzrə Barselona şəhərinin eyni adlı Barselona Universitetində alıb. İctimai 

fəaliyyətə debatla başlayıb,  bundan əlavə olaraq Avropanın ən böyük hüquq tələbə təşkilatı sayılan ELSA"nın 
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(European Law Students" Association) Azərbaycan nümayəndəliyində təşkilatın baş katibi olaraq fəaliyyətimi 

davam etdirib. İspaniyanın Barselona şəhərində fəaliyyət göstərən "Azerbaijani Society in Barcelona"nın (ASB) 

təsisçisi və hal-hazırkı sədriyəm. ASB, Barselonada və ümumən Kataloniyada yaşayan azərbaycanlıları bir araya 

gətirmək, onları əlaqələndirmək, mədəniyyətimizin, milli dəyərlərimizin və tarixi reallıqlarımızın təbliğatı 

məqsədilə yaradılan azərbaycanlılar cəmiyyətidir. "Rəsmi olaraq fəaliyyətimizə 2015-ci ilin fevral ayının 12-dən 

başlamışıq və hal-hazırda 7 nəfərdən ibarət olan İdarə Heyətimizlə fəaliyyətimizi uğurla davam etdirməkdəyik". 

İndiyənə qədər Barcelonada Azərbaycanla bağlı keçirilən tədbirlər haqqında məlumat verən K.Kərimov 

"diaspora.az"a deyib ki, "Azerbaijani Society in Barcelona"nın (ASB) tərəfindən həyata keçirilən ilk tədbiri 26 

fevral 2015-ci il tarixində Barselonan mərkəzi küçəsində Xocalı Soyqrımının anılması ilə bağlı dinc yürüş olub. 

Eyni tarixdə, Xocalıda baş vermiş hadisələri özündə əks etdirən video çarx (ingilis dilində) hazırlanaraq sosial 

şəbəkələrdə, o cümlədən Çin Xalq Respublikasının iki ən böyük xəbər portalında yayımlanıb. Dediyinə görə, 

Novruz Bayramı ilə əlaqədar keçirilən tədbirdə ilk dəfə olaraq İspaniyada yaşayan azərbaycanlı ailələr və tələbələr 

bir araya gələrək milli aura ilə bu bayramı qeyd ediblər. 

Bunlardan əlavə, diaspor təşkilatı müxtəlif silsilə tədbirlər keçirir, İspaniyadakı azərbaycanlılardan ibarət 

futbol, voleybol, tenis komandalarımız formalaşdırılır. "Bütün bunlarda səbəb təbii ki, tez tez bir araya 

yığışmağımız həmçinin Barselonada baş tutan müxtəlif yarışlarda iştirak etməkdir". 

Təşkilat olaraq Azərbaycanı İspaniyada tanıdılması yolunda atılan işlərə gəlincə, cəmiyyət sədri deyir ki, 

"Azerbaijani Society in Barcelona" üzvləri mütəmadi olaraq Barselonada yaşayan ölkəmizin xarici dostlarının 

təşkil etmiş olduğu tədbirlərə dəvət alır və bu görüşlər Azərbaycanımızın müsbət mənada geniş kütlə tərəfindən 

tanınmasına zəmin yaradır. "Barselonada fəaliyyət göstərən digər ölkələrin diaspor fəaliyyəti ilə məşğul olan 

təşkilatlarla qarşılıqlı olaraq əməkdaşlıqlarımız və bunun nəticəsində dostluq əlaqələrimiz günü gündən 

artmaqdadır. Qeyd edim ki, hal-hazırda Barselonada bədnam qonşularımızın - ermənilərin diaspor fəaliyyəti 

güclüdür. Biz bunun "qondarma erməni soyqrımı"nın 100 illiyi ilə əlaqədar təşkil etmiş olduqları yürüş zamanı 

şahidi olduq. Bütün bunları nəzərə alaraq biz, Barselonadakı Azərbaycan diasporunun güclənməsini qarşımıza ən 

əsas məqsəd olaraq qoymuşuq və bu istiqamətdə işlərimiz uğurla davam etməkdədir". 

K.Kərimov "Barselonadakı Azərbaycanlılar Cəmiyyəti"nin gələcək fəaliyyəti, planları və tədbirləri 

haqqında da danışıb. Cəmiyyət sədri bildirib ki, Azərbaycanın Barselonada yaşayan xarici dostlarının iştirakı ilə 

hər ay "Azərbaycan mədəniyyət günləri"nin keçirilməsi, Azərbaycan milli filmlərinin nümayiş etdirilməsi və bir 

sıra bu kimi tədbirlər silsiləsi də təşkilatın növbəti hədəfidir. 

Yeri gəlmişkən, 2017-ci ilin fevral ayının 12-də "Barselonadakı Azərbaycanlılar Cəmiyyəti"nin təşəbbüsü 

və Azərbaycanın İspaniyadakı səfirliyinin dəstəyi ilə Barselona şəhərində "Azərbaycan Evi"nin (Casa 

Azerbaiy"n) açılış mərasimi olub (AZƏRTAC). Tədbirə Kataloniyada yaşayan azərbaycanlı ailələr, təhsil alan 

tələbələr və digər qonaqlar qatılıb. 

"Barselonadakı Azərbaycanlılar Cəmiyyəti"nin sədri Kərim Kərimov İspaniyada ilk dəfə "Azərbaycan 

Evi"nin fəaliyyətə başlamasının mühüm hadisə olduğunu qeyd edib. O, "Azərbaycan Evi"nin fəaliyyətinin 

Barselonada və ümumilikdə Kataloniyada yaşayan azərbaycanlıları bir araya gətirmək, onları əlaqələndirmək, 
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milli dəyərlərimizin və tarixi reallıqlarımızın təbliğatı istiqamətində böyük töhfə verəcəyini, Barselona şəhərinin 

multikultural simasında özünəməxsus yer tutacağını vurğulayıb. 

Bu arada, bu ilin mayında Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) prezidenti Sahil Qasımov 

İspaniyanın Kataloniya Muxtar Respublikasında diaspor üzvləri ilə görüş keçirib. AAK-dan "report.az"a bildirilib 

ki, görüş zamanı Barselona Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Kərim Kərimov bölgədəki diaspor fəaliyyəti 

barədə məlumat verib. Onun sözlərinə görə, cəmiyyətlərinin əksəriyyəti gənclərdir və Azərbaycan həqiqətlərinin 

İspaniyada təbliğində fəaldırlar: "Təşkilatımız İspaniyanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir, Kataloniya və Qarabağ 

münaqişəsinin eyniləşdirmək və paralellik göstərmək istəyən erməni lobbisinə qarşı inadlı mübarizə aparır". 

Son vaxtlar Kataloniyada erməni lobbisinin xeyli aktivləşdiyini deyən Kərimov İspaniyanın yerli 

siyasətçiləri ilə əlaqələri möhkəmləndirdiklərini bildirib. Barselona Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin AAK-a üzvlük 

məsələsi də müzakirə olunub. 

Görüşdə İspaniyada Azərbaycan diasporunun yeni miqyasda təşkilatlanmasına start verilməsi ilə bağlı 

planlardan da danışılıb. 

Sahil Qasımov daha sonra Barselonada İspaniyanın tanınmış hüquqşünası Xaver Medina Ortiz və xanımı 

Teresa Pinol ilə görüşərək onların Azərbaycan diasporu ilə əməkdaşlığını müzakirə edib. Azərbaycana xüsusi 

rəğbətini ifadə edən Xavier Ortiz Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya 

çatdırılmasında maraqlı olduğunu bildirib. 

Görüş zamanı AAK-ın İspaniya rəsmiləri və siyasətçiləri ilə əməkdaşlığın gücləndirilməsi də müzakirə 

olunub. 
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Diasporun qanunvericilik bazası 

 

Vasif Cəfərov 

 

Azərbaycanın xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin qanunvericilik bazasını 

"Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanunu təşkil edir. 

Qanun Azərbaycan diasporunun inkişafına dövlət qayğısının daha da artırılması, bu sahədə ciddi fəaliyyət üçün 

vahid strategiyanın hazırlanmasının hüquqi prinsiplərini, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların əsas hüquq və 

azadlıqlarının müdafiəsində, milli özgürlüyünü qoruyub saxlamasında və inkişaf etdirməsində dövlət siyasətinin 

məqsədlərini, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunması və möhkəmləndirilməsi, iqtisadi, sosial, mədəni 

inkişafı, digər dövlətlərlə qarşılıqlı faydalı münasibətlərin qurulması prosesinə soydaşların da cəlb edilməsi 

yollarını müəyyənləşdirib. 

Adıçəkilən Qanun 2002-ci ilin dekabrın 27-də Azərbaycanın ovaxtkı dövlət başçısı, ümummili lider Heydər 

Əliyev tərəfindən imzalanıb. Bu Qanun xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanın dövlət siyasətinin 

məqsəd və prinsiplərini və bu siyasətin həyata keçirilməsi ilə əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını 

müəyyən edir. 

Qanunun məqsədləri üçün "xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" dedikdə, Azərbaycanın hüdudlarından 

kənarda yaşayan və özünü azərbaycanlı hesab edən şəxslər başa düşülür. Həmin şəxslərə Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları və onların övladları, əvvəllər Azərbaycan SSR-nin və ya Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşları olan şəxslər və onların övladları aiddir. 

"Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar" anlayışı həmçinin sadalanan kateqoriyalara aid olmayan, lakin etnik, dil, 

mədəniyyət və ya tarixi əlaqələr baxımından özünü azərbaycanlı hesab edən şəxslərə və onların övladlarına da 

şamil olunur. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin məqsədləri müxtəlifdir. Dövlət bu istiqamətdə 

siyasətini müəyyən edən zaman beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilən prinsip və normalarına, Azərbaycanın 

tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və Azərbaycanın qanunvericiliyinə, eləcə də müvafiq xarici dövlətlərin 

qanunvericiliyi nəzərə alır. Azərbaycan dövləti beynəlxalq hüquqa hörmət etmək şərti ilə xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə və onların öz milli özgünlüyünü qoruyub 

saxlamasına və inkişaf etdirməsinə kömək göstərir. 

Dövlətimiz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın dövlət orqanları, eləcə də qeyri-hökumət 

təşkilatları ilə sıx əlaqələr qurması və inkişaf etdirməsi, Azərbaycanın daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, 

sosial və mədəni həyatı haqqında informasiya almasına şərait yaratmaqda maraqlıdır. 

Bundan başqa, dövlətimiz çalışır ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycanın dövlət müstəqiliyinin 

və suverenliyinin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi, sosial və mədəni inkişafına, cəmiyyətin və 

dövlətin siyasi həyatına, habelə Azərbaycan ilə digər dövlətlər arasında qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin 

qurulması və inkişaf etdirilməsinə cəlb etsin. 
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Dövlətimiz qeyd edilənlərlə bərabər beynəlxalq hüquq normalarına və müvafiq dövlətlərin 

qanunvericiliyinə uyğun olaraq, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai 

birliklər yaratmaq hüququnun həyata keçirilməsinə yardım göstərir. 

Azərbaycan xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətini həyata keçirərkən beynəlxalq 

hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsiplərinə, o cümlədən insan hüquq və azadlıqlarına hörmət və digər 

dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsiplərinə əsaslanır. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət 

siyasəti Azərbaycanın daxili və xarici siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsi kimi qəbul edilir. 

Azərbaycan onun vətəndaşı olan və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan 

azərbaycanlıların hüquqi müdafiəsinə təminat verir və onlara hamilik göstərir. Qanuna əsasən, ölkəmizin 

vətəndaşı olan və onun ərazisindən kənarda müvəqqəti və ya daimi yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan 

ərazisində yaşayan vətəndaşları ilə bərabər hüquqlara malikdir və bərabər vəzifələr daşıyırlar. 

Azərbaycan digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla 

bütün sahələrdə əlaqələrin saxlanmasına və inkişaf etdirilməsinə kömək göstərir, onların əsas hüqüq və 

azadlıqlarının müdafiəsi üçün müvafiq tədbirlər görür. 

Konstitusiyamızın 69-cu maddəsinin birinci hissəsinə uyğun olaraq, digər dövlətin vətəndaşı olan və ya 

vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlılar Azərbaycan ərazisində olarkən, qanunla və ya 

Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq miiqavilə ilə başqa hal nəzərdə tutulmayıbsa, Azərbaycan vətəndaşları 

ilə bərabər bütün hüquqlardan istifadə edə bilər və bütün vəzifələri yerinə yetirməlidirlər. 

Qanunun yaratdığı imkanlara əsasən Azərbaycan vətəndaşının xarici dövlətin ərazisində yaşaması 

Azərbaycan vətəndaşlığının xitamına səbəb olmur. 

Digər dövlətin vətəndaşı olan və ya vətəndaşlığı olmayan xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan 

vətəndaşlığını əldə etməsi və Azərbaycan vətəndaşlığına bərpa edilməsi qaydası "Azərbaycan Respublikasının 

vətəndaşlığı haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə tənzimlənir. 

Azərbaycan vətəndaşlığına qəbul edilməsi barədə vəsatət qaldıran xaricdə yaşayan azərbaycanlı müvafiq 

dövlət rüsumunu ödəməkdən azad edilir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı iqtisadi sahədə dövlət siyasətinin reallaşması məqsədi ilə 

Azərbaycanın dövlət orqanları bəzi tədbirlər görür. 

Qanunvericiliyə görə dövlətimiz Azərbaycanın ərazisində fəaliyyət göstərən kommersiya təşkilatları ilə 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların kommersiya təşkilatları arasında əməkdaşlığı təşviq edir. Xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların iştirak etdiyi birgə müəssisələrin yaradılmasına kömək göstərir, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoymaları və ölkəmizin ərazisində sərbəst surətdə 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün əlverişli şərait yaradır. 

Qanun Azərbaycanın müvafiq icra hakimiyyəti orqanlarına xaricdə yaşayan aztəminatlı azərbaycanlılara 

sosial yardım göstərmək, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanın dövlət siyasətinin məqsədləri 

üçün, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara maliyyə yardımı edən fiziki və hüquqi şəxslərə vergi, gömrük güzəştləri 
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və digər güzəştləri vermək, eləcə də təbii fəlakətlər, ekoloci və digər qəzalar baş verən yerlərdə yaşayan 

azərbaycanlılara humanitar yardım göstərilə bilər. 

Azərbaycanın dövlət orqanları xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin və dilinin qorunub 

saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində, öz ana dilində təhsil almaq imkanının həyata keçirilməsində yardım 

göstərir və bu məqsədlə zəruri tədbirlər görür. Dövlət orqanları digər dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlıların milli-

mədəni muxtariyyətləri ilə hərtərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni, elmi 

və informasiya tələbatını ödəmək üçün Azərbaycanın digər dövlətlərdə olan elm və mədəniyyət mərkəzlərindən 

istifadə etmək imkanı verilir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin qorunub saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində 

yardım məqsədi ilə Azərbaycanın dövlət orqanları müəyyən tədbirlər görür. 

Azərbaycan dövləti xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzlərinə, mədəni-maarif 

təşkilatlarına, kitabxanalarına, arxivlərinə, muzeylərinə, teatrlarına, musiqi ansambllarına və digər yaradıcı 

kollektivlərinə yardım göstərir, Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən məktəblərin tədris-metodik və maddi-

texniki təminatına və inkişafına, eləcə də həmin məktəblər üçün kadrların hazırlanmasına kömək edir, 

azərbaycanlıların mədəni irsinin öyrənilməsinə dəstək verir, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz ana dilini 

qoruyub saxlamaqda, ana dilinin öyrənilməsinə, təhsil almaq və informasiya əldə etmək üçün bu dildən istifadəyə 

şərait yaradılmasında kömək göstərir. 

Dövlətimiz xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan tarixini və Azərbaycan mədəni irsini 

öyrənməsinə şərait yaradılmasında onlara kömək göstərir, xaricdə yaşayan azərbaycanlılara Azərbaycanda təhsil 

almaq, elmi və digər yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün güzəştli şərtlərlə yardım göstərir. 

Azərbaycanın dövlət orqanları xaricdə yaşayan azərbaycanlılara informasiya sahəsində də köməklik edir. 

Bunun üçün azərbaycanlılara ana dilində informasiya almaqda və yaymaqda, informasiya vasitələri yaratmaqda, 

müvafiq xarici dövlətlərlə Azərbaycan arasında informasiya əlaqələrinin qurulmasında və inkişaf etdirilməsində 

yardım göstərir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycanın dövlət siyasəti haqqında və yaşadıqları dövlətlərdə 

azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında informasiyanın yayılmasını təmin edir, ana dilində televiziya, radio, dövri 

mətbuat, internet və digər vasitələrlə informasiyanın yayılması üçün zəruri şərait yaradır. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların məlumatlandırılmasını həyata keçirən Azərbaycanın kütləvi informasiya 

vasitələrinə qanunvericiliyinə uyğun olaraq, maliyyə və maddi-texniki vəsaitlər verir, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara məxsus olan kütləvi informasiya vasitələrinə yardım göstərir. 

Qanunvericilik xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı monitorinqin aparılmasına da imkan verir. 

Azərbaycan Respublikasınıın müvafiq icra hakimiyyəti orqanı xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti 

haqqında informasiyanın toplanmasını, təhlilini və qiymətləndirilməsini və bu məqsədlə xüsusi məlumat bankının 

yaradılmasını təmin edir. 
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Elxan Mirhəşimli: "Artıq dünya bizim də səsimizi eşidir" 

 

Diaspor rəhbəri:  "Hollandiyadakı 18 min azərbaycanlıya "ayda 1 euro üzvlük haqqı ödəyin" desək, 

milli maraqlar bir anda dedi-qoduya çevrilər" 

 

Rəşid Rəşad 

 

"Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bizim ağrılı, bir nömrəli problemimizdir. Ona görə 

də Azərbaycandan kənarda yaşayan hər bir azərbaycanlı kimi məqsədimiz hər zaman erməni millətçilərinin 

torpaqlarımızın 20 faizini işğal etməsini, 1 milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün öz yurd-yuvalarından 

didərgin düşməsini, ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı tarixin müxtəlif dövrlərində həyata keçirdikləri terror 

və soyqırımı aktlarını hər zaman holland və Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaqdır". Bu fikirlər "Hollandiya 

Azərbaycan Evi"nin sədri Elxan Mirhəşimliyə aiddir. 

Uzun illərdir diaspor sahəsində çalışan E.Mirhəşimli bildirir ki, təşkilatı yaratmaqda məqsəd Niderlanddakı 

azərbaycanlıların yerli xalqa inteqrasiyasını daha da artırmaqdır: "2001-ci ildən Niderland Krallığında yaşayıram, 

2002-ci ildən isə Azərbaycanın milli maraqlarını, haqq səsimizi, Qarabağ problemleri haqqinda yerli ictimaiyyəti 

maarifləndirməyə başlamışam. Bütün bu fəaliyyətim nəticəsində qazandığım təcrübəyə arxalanaraq "Niderland 

Azərbaycan Evi" təşkilatını rəsmi olaraq Niderland Krallığında qeydiyyatdan keçirib fəaliyyətimi rəsmi olaraq 

diaspor təşkilatı kimi davam etdirməyə başladım. Hazırda bu təşkilata rəhbərlik etməklə yanaşı, eyni zamanda 

milli, mədəni siyasi proseslərdə Azərbaycanın xarici siyasətini Niderlandda təbliğ edirəm. 

- Azərbaycanın xarici siyasətinin təbliğatı ilə digər soydaşlarımız da məşğul olur. Ümumiyyətlə, 

soydaşlarımızla bir araya gələ bilirsiniz və belə bir məqamda gündəm mövzusu nədən ibarət olur? 

- Niderlandda yaşayan soydaşlarımızla bir araya gəldikdə, gündəm mövzusu müxtəlif fikirlər üzərində 

qurulur. Məsələn, 1-ci qrup Niderlanda yaşayan soydaşlarımız ümumiyyətlə, heç kimlə bağlantı qurmurlar, sadəcə 

öz həyatlarını yaşayırlar. Çalışırlar və ailə çərçivəsində öz həyatlarını düşünürlər. 2-ci qrup hesab olunan 

soydaşlarımız Niderlandda yaşayan ziyalılarımızdır. Ziyalı söhbəti elə başdan-ayağa vətən üzərində qurulur - işğal 

olunmuş torpaqlarımız, Qarabağ həqiqətləri, Xocalı soyqırımı ve regionda gedən siyasi proseslər və s. günün əsas 

mövzusu olur. Avropa ölkələri ilə Azərbaycan arasında olan fərqli cəhətləri müqayisə edib nöqsanlarımızdan 

danışırıq. Vətəndən uzaqda yaşayan ziyalılarımız Azərbaycanın xarici siyasətindən, ordu quruculuğundan, 

ölkədəki stabil sakitlikdən, iqtisadi inkişafdan razı qaldıqlarını söyləyirlər. Əlbəttə ki, nöqsanlardan da danışılır, 

tənqidi mövqe tutanlar da olur, hər şeyin yaxşı olacağına ümid edənlər də olur. Bir sözlə, nə olur olsun, bütün 

soydaşlarımız Azərbaycanımızı güclü ölkələr sırasında görmək istəyir. Avropada yaşayan soydaşlarımız illərdi 

Avropada işləyib təcrübə toplayıblar, əcnəbi dillərdə təhsil almış təcrübəli gənc mütəxəssislərimiz var. Və həmin 

təcrübəli və ya elə gənc mütəxəssislər öz potensiyallarını başqa ölkələrə deyil, məhz Azərbaycanımızın daha da 

inkişaf etməsinə sərf etmək istəyirlər. Dövlətimiz həmin gənc nəsillə maraqlanmalıdır. Bundan başqa, xaricdə 3-

cü qrup soydaşlarımız da var ki, onlar özlərini "bloger", "radikal müxalifetci" hesab edirlər. Avropada kompüter 
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arxasında oturaraq hökumətə müxalifətçilik edirlər. Onların bir hissəsi də diaspor təşkilatlarına müxalifətçilik edib 

soydaşlarımızın bir araya gəlməsinə maneçilik törədirlər. Xocalı soyqırımını anım günlərində tədbirlərdə iştirak 

etmirlər, sosial media üzərindən çağırışlar edərək tədbirləri pozmağa çalışırlar, soydaşlarımızı bu tədbirlərdə 

iştirak etməməyə səsləyirlər. İnandırım sizi ki, belə insanlar diaspor anlamını belə bilmirlər, bəlkə də özləri də 

bilmədən 

sərsəm çağırışlarla ermənilərin mənafeyinə qulluq edirlər. Mən düşünürəm ki, milli problemlərdə 

müxalifətçilik olmur, söhbət vətəndən gedirsə, o zaman birlik olmalıdır, siyasi baxışlar kənara qoyulmalıdır. Çox 

təəssüf ki, bunu hələ də anlamayan soydaşlarımız var. 

- Dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən çox sayda təşkilatlarımız var. Bu təşkilatların fəaliyyəti nə dərəcədə 

qənaətbəxşdir? 

- Sevindirici haldır ki, dünya ölkələrində fəaliyyət göstərən çoxlu sayda təşkilatlarımız var. Bu təşkilatların 

hər biri öz imkanları çərçivəsində, heç bir maliyyə dəstəyi olmadan könüllü olaraq fəaliyyət göstərirlər və 

fəaliyyətləri əsasən maarifləndirmə xarakterli olur. Mətbuat və siyasi partiyalara təsir imkanlarımız çox zəifdir. 

Təsəvvür edin, 25 ildir fəaliyyət göstərən təşkilatlar var ki, hələ də dərnək ənənəsindən çıxa bilmir. Zənnimcə, 

artıq yaşadığımız ölkələrdə siyasi partiyalara üzv olub siyasi proseslərdə fəal iştirak etmək lazımdır. 

- "Hollandiya Azərbaycan Evi" təşkilatının digər təşkilatlarla olan əməkdaşlıq səviyyəsi nə yerdədir və 

təşkilat olaraq əsas hədəfiniz nədir? 

- Hələ təşkilat yaranmadan öncə ermənilərə qarşı mübarizə aparırdım. Xatırladım ki, Hollandiyanın şimal 

bölgəsində ermənilər çox fəal idi və mənim onlarla mübarizəm məhz həmin ərazidə yaşamağa başladığım vaxta 

təsadüf etdi. Təşkilatı yaratdıqdan sonra əsas işlərimizi öz maliyyəmizlə edirdik. Təşkilatın işlərində ailəm hər 

zaman yanımda olub, övladlarımın maaşlarını belə təşkilat üçün istifadə etmişəm və hələ də yardımlarını 

əsirgəmirlər. Bu illər ərzində təşkilat olaraq ermənilərin kilsələrdə Azərbaycana qarşı apardığı çirkin yalanlarını 

ifşa etmişəm. Xocalıya ədalət konfransı, Xocalı soyqırımına aid foto sərgilər, Azərbaycan mədəniyyət günləri, 

Xocalı soyqırıma aid kitabların və SD videolarının paylanmasını təşkil etmişəm. Bir çox dillərdə  tərcümə 

olunmuş Xocalı soyqırımı kitablarını Hollandiya kitabxanasına rəsmi olaraq təqdim etmişəm. Etiraf edim ki, digər 

təşkilatlarla əməkdaşlığımız zəif olsa da, münasibətlərimiz yüksək səviyyədədir. Tədbirlər keçiriləndə əlaqələr 

saxlanılır, tədbirlərə qatılmaq üçün dəvət olunuruq. Ancaq mən bir təşkilat sədri kimi istərdim ki, bütün 

təşkilatlarla əməkdaşlığımız güclü olsun, birlikdə fəaliyyət göstərərk, layihələr hazırlayaq, bir sözlə, birlik 

gücümüzdən istifadə edək. Təəssüfedici məqamlardan biri də odur ki, layihələri hazırlayıb həyata keçirmək üçün 

maliyyəmiz yoxdur. Yeri gəlmişkən, yeni avtomobil icad edib hazırlamışıq, ancaq avtomobilə yanacaq doldurmaq 

üçün maliyyə vəsaitimiz yoxdur. Güclü fəaliyyət üçün güclü maliyyə lazımdır. Layihələrin həyata keçirilməsinə 

maliyyə qaynaqları tapılmalıdır. Millət olaraq milli məsələlərdə birlik bərabərlik nümunəsi göstərməliyik. 

- Milli məsələlərdə birlik bərabərlik nümunəsi göstərmək üçün şəxsi maraqlar, vəzifə həvəsi arxa plana 

keçməlidir. Çox vaxt iddia edirlər ki, diaspor təşkilatlarının bir araya gəlməməsinin səbəbi əsasən rəhbər vəzifə 

tutmaq həvəsidir... 
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- Əgər diaspor təşkilatları könüllü olaraq öz imkanları çərçivəsində fəaliyyət göstərirlərsə, o zaman hansı 

vəzifədən söhbət gedə bilər ki?! Ümumiyyətlə isə təşkilat rəhbəri olmaq, hansısa rəhbər vəzifə sahibi olmaq deyil. 

Dövlətdən əmək haqqı almırlar, dövlət büdcəsindən maliyyələşmirlər, öz maliyyə hesabına fəaliyyət göstərirlər. 

Baxmayaraq ki, "Niderland Azərbaycan evi"ni mən yaratmışam və müəyyən də fəaliyyətlərimiz var, ancaq kimsə 

məndən daha yaxşı bu təşkilatı irəli aparıb, daha yüksək nailiyyətlər əldə edə bilərsə, buyurub gəlsin, mən öz 

səlahiyyətlərimi ona təhvil verməyə hazıram. 

- Ermənistanın lobbiçilik fəliyyəti getdikcə daha da güclənir. Fransa, Amerika, Rusiya və b. ölkələrdə 

erməni diasporunun güclü olduğu söylənilir. Bu barədə fikriniz? 

- Çünki erməni diaspor təşkilatları bizim kimi dərnək şəklində fəaliyyət göstərmir. Ermənilər Avropada, 

Amerikada, Rusiyada lobbiçilik fəaliyyəti göstərirlər. Məhz həmin ölkələrdə öz bizneslərini qurmaqla yanaşı, eyni 

zamanda siyasətə, mediaya, bələdiyyəyə, hüquq sisteminə öz adamlarını yerləşdiriblər. Bəhs etdiyimiz ölkələr 

güclü siyasi iradəyə malikdirlər. Ermənilər həmin ölkələrdə güclü bank sistemi fondlar qurublar və bütün 

ermənilər bu maliyyə fondlarına üzvlük haqqı ödəyirlər. Ermənilər həmin maliyyə ilə tələbələri işlə təmin edir, 

biznes qurmaq istəyənlərə yardım edirlər ki, onlar da önəmli güclərə malik olsunlar. Xatırladım ki, Hollandiyada 

18 min azərbaycanlı yaşayır. Əgər biz onlara "ayda 1 euro üzvlük haqqı ödəyin" desək, o zaman milli maraqlar 

bir anda dedi-qoduya çevrilər. Mən bir neçə dəfə soydaşlarımıza müraciət etmişdim, nəticədə onlar telefon 

zənglərimə cavab vermədilər və mənimlə əlaqəni kəsdilər. Bu baxımdan deyirəm ki, biz bir millət olaraq milli 

maraqlar ətrafında birləşə bilmirik. Ermənilər sizin bəhs etdiyiniz ölkələrdə 100 illərdir təşkilatlanıb, artıq 

lobbiçilik fəaliyyəti ilə təsir imkanlarını genişləndiriblər. Ermənilər bütün planlarını kilsələr üzərində planlı 

şəkildə həyata keçirirlər. Fransa, Amerika, Rusiya kimi ölkələrdə böyük siyasi nüfuza malikdirlər, çünki həmin 

ölkələr ermənilərin yalanlarından xəbərdardılar. Türk dünyasına qarşı erməniləri bir alət kimi istifadə edirlər. Və 

əlbəttə ki, maraqları bir-birlərinə uyğun olduqları üçün onlara himayədarlıq edirlər. Artıq biz də zəif deyilik, 

dünya səsimizi eşidir, dünya ölkələrinin bizim haqq səsimizə səs verəcəyinə gəlincə, düşünürəm ki, bu da olacaq. 

Əgər diaspor təşkilatları bir araya gəlsə, yaxşı təşkilatlansa, fəaliyyəti daha da güclənsə və ən önəmlisi Diaspor 

Komitəsi və Azərbaycanın səlahiyyətli məmurları diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq etsə, bizim fikirlərimizi 

dəyərləndirsə, nöqsanları aradan qaldırsa, o zaman hər şey yaxşı olacaq. 

Bir məsələyə də toxunum. Ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ən böyük yalanı odur ki, onlar gəlib 

Hollandiyada azərbaycanlı qaçqın kimi qeydiyyata düşürlər. 2002-ci ildə belə bir halla rastlaşdım. Bir holland 

kiləsinin qəzetində Azərbaycanda olan 1 milyon qaçqın erməni qaçqını kimi verilmişdi. Bir azərbaycanlı kimi 

bunu özümə heç cür sığışdıra bilmədim. Mən həmin mətbuatla əlaqə saxlayıb öz etirazımı bildirdim. Bu xəbərin 

erməni yalanlarından biri olduğunu dedim. Ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına təcavüz edib, dinc sakinlərimizi 

öz yurd-yuvalarından çıxarıb qaçqın və məcburi köçkün etdiyini vurğuladım. Bundan sonra həmin qəzet növbəti 

nömrədə təkzib verdi. Biz "Hollandiya-Azərbaycan Evi" olaraq ermənilərin işğalçılıq siyasəti, 20 faizə yaxın 

ərazilərimizin hazırda erməni işğalı altında olması, Xocalı soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanıdılması 

istiqamətində müvafiq tədbirlər keçirəcəyik. Fəaliyyətimiz dövründə zaman-zaman yuxarıda qeyd edilən 

məsələlərlə bağlı dəyirmi masalar, konfranslar təşkil edəcəyik. Hesab edirəm ki, Azərbaycandan kənarda fəaliyyət 
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göstərən hər bir diaspor təşkilatı bu kimi məsələlərdə bir qədər də aktivlik nümayiş etdirsə, biz daha çox uğurlara 

imza atmış olarıq. 
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Faiq Səfərov: Azərbaycanı daha güclü dövlət kimi görmək istəyirik 

 

Murad Məmmədli 

 

"Mənim iki Vətənim var" deyən Faiq Səfərov Azərbaycanı "ATA VƏTƏN", Latviyanı isə "ANA VƏTƏN" 

sayır. "Mən heç vaxt bunları bir-birindən ayırmıram. Valideyinlərimin ikisini də eyni güclə sevirəm!" 

"Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti siyasi xarakter daşımalıdır. Belə olmasa, Azərbaycan uduza 

bilər". Bu fikir "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyasının prezidenti Faiq Səfərova məxsusdur. 

Faiq Səfərov "Ekspress"ə müsahibəsində rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyəti, digər qurumlarla 

əməkdaşlığı, gördükləri, görəcəkləri işlərdən danışıb. İndiyədək Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin onların təşkilatlarıyla maraqlanmadığını deyən müsahibimiz, bununla belə gələcəkdə Komitə 

ilə "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyası arasında əməkdaşlığın yaranacağına ümid edir: "Diaspor 

Komitəsinin yeni sədri Fuad Muradov yeni siyasət aparır. İnanıram ki, yaxıq gələcəkdə Komitə ilə bizim təşkilat 

arasında əməkdaşlıq yaranacaq". 

- Rəhbərlik etdiyiniz diaspor təşkilatı hansı zərurətdən yarandı? 

- "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyasının yaranması tarixin tələbi idi. "Latviya-Azərbaycan" kültür 

assosiasiyası 21 mart 1988-ci ildə Riqa şəhərində yaradılıb. Bu təşkilatın əsasını isə 1948-1950-ci illərdə məşhur 

və dahi azərbaycanlı rəssam və SSRİ-də tanınmış hərbi jurnalist Aydın Səfərov Riqa şəhərində, Litva, Latviya, 

Estonoya və Kalininqrad quberniyası daxil olmaqla qoyub. Dünyada ilk Azərbaycan diaspor təşkilatını biz 

yaratmışıq. Təşkilatımız 1988-ci ildə, hələ Azərbaycan müstəqil olmadığı bir dövrdə yaranıb. 

1988-1990-cı illərdə biz Azərbaycan diasporu kimi işimizi quranda, bizim nə təcrübəmiz vardı, nə də 

kimdənsə nümunə götürmüşdük. İlk diaspor təşkilatı kimi bu gün öz sözümüzü deyirik, bir sözlə, diaspor 

təşkilatları arasında bizim də imzamız var. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, fəaliyyət göstərən 50 minə yaxın üzvümüz var. Müstəqil ictimai 

birliyik və heç kimə tabe deyilik. 1989-cu il martın 21-də ilk dəfə olaraq "Azərbaycan Bazar günü Milli məktəbi"ni 

təsis etmişik. Həmin məktəbdə tələbələrə 5 dildə - Azərbaycan, türk, latış, rus və ərəb - təhsil verirdik. Bununla 

yanaşı, məktəbdə təhsil alanlara Qurani-Kərimi öyrədirdik. Dünyanın başqa heç bir ölkəsində, nə supergüc sayılan 

ABŞ-da, nə də qonşu Rusiyada buna bənzər şey yox idi. 

1992-ci ilin yanvarın 8-də Latviya Respublikasının Ali Soveti (Parlamenti), Azərbaycan Respublikasının 

müstəqilliyini tanıdı. Bu qərarın qəbulunda "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyasının xidmətləri az olmayıb. 

1992-ci ilin martın 5-də Latviya Respublikasının ən baxımlı telekanallarının birində Çingiz Mustafayevin 

15 dəqiqəlik "Xocalı faciəsi" filmi nümayiş etdirildi. Dünya bu filmin nümayişilə Xocalı soyqırımı haqqında 

məlumatlandırıldı. Bu da bizim xidmətlərimiz sayəsində baş tutmuşdu. 

- Təşkilatınızın digər diaspor qurumları ilə əlaqələr hansı səviyyədədir? 

- Bu gün dünyanın bütün ölkələri ilə əlaqələrimiz var. Ən güclü əlaqələr Avstraliya, Yeni Zelandiya, 

Ukrayna, Danimarka kimi ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları ilədir. Ancaq təəssüflə 
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bildirirəm ki, bu gün özlərini Azərbaycan diaspor təşkilatı kimi tanıdan diaspor rəhbərlərinin əksəriyyəti öz işlərini 

korporativ maraqlar səviyyəsində görürlər. 

- Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə işinizi necə qurursunuz? 

- Açığı, indiyədək Diaspor Komitəsi bizimlə maraqlanmayıb. Bu səbəbdən də heç bir əlaqəmiz yoxdur. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Fuad Muradov Azərbaycan Respublikasının 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin olunub. Yeni sədr yeni siyasət qurub və inanırıq ki, bu siyasətlə 

Azərbaycan diasporu daha da güclənəcək. "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyası olaraq Diaspor Komitəsi ilə 

hər bir əməkdaşlığa hazırıq. 

Yeri gəlmişkən, başqa bir məsələyə də toxunmaq istərdim. Fəaliyyətdə olduğumuz illər ərzində bizə 

Azərbaycandan heç dəstək olmayıb. 

1990-cı ilin oktyabr-noyabr aylarında "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyası "Riqada Bakı günləri" 

adlanan 10 günlük mədəniyyət günləri keçirdik. O festivalda Bakıdan gələn qonaqların sayı 180 nəfərdən çox idi. 

Mədəniyyət günləri çərçivəsində muğam üçlüyü, klassik musiqi, caz-konsert, kamera musiqisi, müasir musiqi 

konserti oldu, Azərbaycan rəssamlarının sərgisi, Azərbaycan milli xörəkləri festivalı keçirdik. 

- Bu gün xaricdən Azərbaycan necə görünür? 

- Rəsmi "Azərbaycan" qəzetinin nömrələrinin birində bu suala mən belə cavab vermişdim: "İnanın ki, 

Azərbaycan Latviyadan çox gözəl görünür!" 

Lakin lap gözəli onda olardı ki, xaricdə - Latviya, Baltikyanı ölkələr, ABŞ, Avstraliya, Kanada, Avropa 

Birliyində yaşayan azərbaycanlılar, kimin ki pasportunda doğulduğu yer Azərbaycan göstərilib, bunların hamısına 

öz Vətənləri olan Azərbaycan Respublikasına gəlib-getmək vizasız olsun. Belə nümunə Macarıstanda və 

Rusiyada qanun formasındadır. Və onda Azərbaycanımız bizdən ötrü super-gözəl olardı. Və biz Azərbaycana 

100% bağlı olardıq. 

- Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün diaspor təşkilatları nə etməlidir? Bu sahədə 

atılan addımlar sizi qane edirmi? 

- Bu gün, Azərbaycan Respublikasının dünyanın hər guşəsində səfirliyi var. Bu səfirliklər son zamanlar 

fəaliyyətlərini bir qədər də gücləndiriblər. Azərbaycan Respublikası maliyyə tərəfdən çox güclü ölkədir. Və 

xaricdə yaşayan bütün azərbaycanlılar öz döğma vətənləri olan Azərbaycanı ürəkdən sevməlidirlər. 

Azərbaycanlıların sayı dünyada 78 milyonu çoxdan keçib. 78 milyon azərbaycanlını təşkilatlandırmaq olsa, 78 

milyonluq ordunun qabağında heç bir düşmən dayana bilməz. 

- Azərbaycanla bağlı hansı işləri görməyi planlaşdırırsınız? 

- Biz Azərbaycanı dünyanın ən güclü dövlətləri sırasında görmək istəyirik. Hər bir ölkənini tanınması onun 

turizmi ilə bağlıdır. Bu gün Latviya Respublikasının paytaxtı olan balaca Riqa şəhərinə hər il 7 milyondan çox 

turist gəlir. Azərbaycan Respublikasının paytaxtı olan Bakı şəhərinə gələn turistlərin sayı isə bundan qat-qat azdır. 

Latviya azərbaycanlıları, "Latviya-Azərbaycan" kültür assosiasiyasının üzvləri Bakımıza turistləri cəlb etməyi 

texnologiyasını yaratmışıq. Bu, Azərbaycanda görünməmiş texnologiyadır və "Know-how"dur. 
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Şəkidə “Dünya Azərbaycanlılarının Gənclər Şəbəkəsi” adlı yeni təşkilat yarandı 

 

50 milyonluq dünya azərbaycanlılarını 37 ölkədə təmsil edən 140 gəncin iştirakı ilə qədim Şəki 

şəhərində təşkil olunan “Cümhuriyyətin 100 ili” Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsi uğurlu sonluqla 

bitib. Azərbaycan diasporunun birləşdirilməsi yolunda mühüm addım kimi qiymətləndirilən Diaspor 

Gənclərinin I Yay Düşərgəsinin iştirakçıları “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi”nin yaradılmasına 

qərar verib və bu barədə bəyannamə ilə çıxış ediblər. 

 

Bəyannamədə gənclər bildiriblər ki, dünya gəncləri ilə birlikdə sülh, qardaşlıq və dostluğun təbliği, ətraf 

mühitin mühafizəsi, elmin və təhsilin inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq edəcək, qlobal problemlərə qarşı birlikdə 

mübarizə aparacaq, dünya azərbaycanlılarının daha sıx birliyinə çalışacaq, Azərbaycan Respublikasında həyata 

keçirilən sosial-iqtisadi və siyasi-hüquqi islahatlara dəstək verəcəyik. 

“Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi”nin üzvləri gələcək fəaliyyətləri ilə bağlı  qətnamə 

imzalayıblar. Qətnamədə gənclərin birliyi və qarşılıqlı əlaqələrini təmin edəcək bir təşkilatın yaradılması 

alqışlanır. Bildirilir ki, “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi” yarandığı gündən Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünya ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırılması, Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi və adən-ənənələrinin 

intensiv təbliği, azərbaycanlı gənclərin və tələbələrin sıx əməkdaşlıq şəraitində, koordinasiyalı şəkildə 

fəaliyyətinin təmin edilməsi, o cümlədən, yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın gücləndirilməsi kimi 

missiyaları öz üzərinə götürür. 

Qətnamədə qeyd edilir ki, düşərgə ərzində vətənpərvərlik, təhsil, mədəniyyət, idman və digər mövzularda 

həyata keçirilən tədbirlər zamanı irəli sürülmüş ideya, təklif və təşəbbüsləri ümumiləşdirərək qərara alırıq ki, qısa 

zaman ərzində təşkilatın hüquqi məsələləri həll ediləcək və bu barədə Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinə məlumat veriləcəkdir. 

Beləliklə, I Yay Düşərgəsi müxtəlif istiqamətlərdə maraqlı çıxışlarla yaddaşlara həkk olunmaqla yanaşı, 

azərbaycanlıların təşkilatlanması, daha sıx birləşməsi, dünyada Azərbaycan diaspor hərəkatının gücləndirilməsi, 

xaricdə yaşayan gənclərin tarixi vətənləri ilə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, diaspor hərəkatının 

gəncləşdirilməsi və s. istiqamətlərdə uğurlu nəticələrlə də xarakterizə olunur. Bu baxımdan da, “Dünya 

Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi”nin yaradılması alqışlanır və qeyd edilən uğurların bir tərkib hissəsi olaraq 

dəstəklənir. 

 

“Cümhuriyyətin 100 ili” Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsinin bəyannaməsi 

 

Bizlər 50 milyonluq dünya azərbaycanlılarını 37 ölkədə təmsil edən 140 gənc dünyanın dörd bir yanından 

doğma vətənimiz Azərbaycanın qədim Şəki şəhərinə “Cümhuriyyətin 100 ili” Diaspor Gənclərinin I Yay 

Düşərgəsində iştirak etmək üçün toplaşdıq. 
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Biz təsdiq edirik ki, 1918-ci il may ayının 28-də yaradılan və 113,9 min kv. km ərazini əhatə edən 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ölkəmizdə müasir, demokratik və dünyəvi dövlət idarəçiliyinin əsaslarını 

qoymuş, Azərbaycan xalqının birliyi və həmrəyliyində əvəzsiz rol oynamışdır; 

Bəyan edirik ki, yaşadığımız ölkələrin qanunlarına, milli-mənəvi dəyərlərinə, mədəniyyətinə daima hörmət 

edəcək, həmin ölkəyə sürətlə və effektli şəkildə interqasiya olunaraq onun siyasi, iqtisadi, mədəni və sosial 

həyatına töhfələr verəcək, həmin ölkə ilə Azərbaycan dövləti və xalqı arasında möhkəm dostluq və qardaşlıq 

əlaqələrinin qurulmasına dəstək olacağıq; 

Biz bəyan edirik ki, dünya gəncləri ilə birlikdə dünyada sülhün, qardaşlıq və dostluğun təbliği, ətraf mühitin 

mühafizəsi, elmin və təhsilin inkişafı istiqamətində birgə əməkdaşlıq edəcək, qlobal problemlərə qarşı birlikdə 

mübarizə aparacaq, dünyanın daha da gözəl və firavan olması üçün səylərimizi birləşdirəcəyik; 

Biz bəyan edirik ki, dünya azərbaycanlılarının birliyinin yaradılması, onların hüquq və azadlıqlarının təmin 

edilməsi, Azərbaycan Respublikasına dair həqiqətlərin dünyaya yayılması, azərbaycanlıların soyqrımı 

hadisələrinin (1918 mart, 1993 fevral) dünyada tanıdılması, beynəlxalq aləmdə ölkəmizin mövqeyinin 

möhkəmləndirilməsi, milli-mənəvi dəyərlərin, tarixi-mədəni irsin qorunması və  təbliği üçün birgə çalışacağıq; 

Biz bəyan edirik ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canından keçmiş bütün 

şəhidlərimizi hörmətlə anırıq, onların əziz xatirələri daim yaddaşımızdadır; 

Biz bəyan edirik ki, ölkəmizə doğru yönəlmiş istənilən təhlükələrə qarşı birgə mübarizə aparacaq və 

Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş bütün Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması, məcburi köçkünlərin öz 

doğma yurdlarına qovuşması üçün əlimizdən gələni əsirgəməyəcəyik; 

Biz bəyan edirik ki, dünya azərbaycanlılarının assimilyasiyası, milli-mənəvi dəyərlərin və tarixi-mədəni 

irsin məhv edilməsi, toponimlərinin dəyişidirlməsi və s. kimi mənfi siyasətin qarşısını alacaq və bununla bağlı 

haqq səsimizi dünyaya çatdıracağıq; 

Biz dünya erməni gənclərini, Qafqazda etibarlı sülhün və firavanlığın təmin edilməsi, qanlı müharibənin 

gənclərin həyatına və sağlamlığına zərər vurmaması məqsədilə Ermənistan dövlətinə bütün Azərbaycan 

torpaqlarını geri qaytarmaq üçün təsir etməyə və öz fəaliyyətlərində sülhə töhfə verməyə çağırırıq; 

Biz bəyan edirik ki, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi və siyasi-hüquqi 

islahatlara, müasirləşmə prosesinə, həmvətənlərimizin dünyaya inteqrasiya imkanlarının genişlənməsinə dəstək 

verəcəyik; 

Biz yuxarıda göstərilən məqsədlərimizi həyata keçirmək üçün Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsinin 

yaradılmasını qərara alırıq. 

 

Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsinin qətnaməsi 

 

Biz - Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsinin üzvləri - vətənimiz Azərbaycanın bütün sahələrdə əldə 

etdiyi nailiyyətləri yüksək qiymətləndirir, müstəqil Azərbaycanda gənclərə göstərilən yüksək diqqət və qayğını 

təqdir edirik. 
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Gənclərin elm, təhsil, mədəniyyət, ictimai-siyasi sahələrdə fəallığının artması xaricdə yaşayan hər bir 

soydaşımızı, xüsusilə də biz gəncləri çox sevindirir. Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan və 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilən Gənclər siyasəti bu gün 

öz bəhrəsini verməkdədir. Gənclərlə bağlı qəbul olunan dövlət proqramları bir çox azərbaycanlı gənclərin bilik 

və bacarıqlarının üzə çıxarılmasında, onların davamlı uğurlar əldə etməsində böyük əhəmiyyət kəsb edib. 

Ölkə daxilində və xaricində həyata keçirilən layihələr, forumlar, seminarlar, təlimlər və digər bu kimi 

tədbirlər vətəndən kənarda yaşayan azərbaycanlı gənclərin böyük diqqət və marağına səbəb olur, onların 

Azərbaycan Respublikası ilə bağlılığını daha da gücləndirir. 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi və Azərbaycan 

Respublikasının Gənclər Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə həyata keçirilən “Cümhuriyyətin 100 ili” Diaspor 

Gənclərinin I Yay Düşərgəsində iştirak edən biz gənclər, birliyimizi və qarşılıqlı əlaqələrimizi təmin edəcək bir 

təşkilatın yaradılmasını alqışlayır və təqdir edirik. 

Bildiririk ki, Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi  yarandığı gündən Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırılması, Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi və adən-ənənələrinin intensiv 

təbliği, azərbaycanlı gənclərin və tələbələrin sıx əməkdaşlıq şəraitində, koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətinin təmin 

edilməsi, o cümlədən, yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın gücləndirilməsi kimi missiyaları öz 

üzərinə götürür. 

Düşərgə ərzində vətənpərvərlik, təhsil, mədəniyyət, idman və digər mövzularda həyata keçirilən tədbirlər 

zamanı irəli sürülmüş ideya, təklif və təşəbbüsləri ümumiləşdirərək qərara alırıq ki, qısa zaman ərzində təşkilatın 

hüquqi məsələləri həll ediləcək və bu barədə Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə 

məlumat veriləcək. 

 

Bakı Xəbər.-2018.-29 avqust.-№145.-S.10. 
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Diasporumuzun inkişafına yeni təkan 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Azərbaycan gəncliyi vətənpərvərliyi, dövlətə və xalqa hədsiz sədaqəti, öz fəallığı, elmi, müasirliyi ilə 

seçilir. Ümummilli məsələlərin həllində gənclər ön sırada Azərbaycanın maraqlarını müdafiə edir, var qüvvələri 

ilə ölkəmizin çiçəklənməsinə, tərəqqisinə öz dəyərli töhfələrini verirlər. Dövlətin gənclər siyasətinin başlıca 

məqsədləri gənclərin hərtərəfli inkişafını təmin etmək, onların sosial problemlərinin həlli və cəmiyyətdə layiqli 

yer tutması üçün əlverişli şəraiti yaratmaqdır. Gənclərin xaricdə təhsil almasına yaradılan imkan da məhz bu 

siyasətə xidmət edir. Bu gün xaricdə təhsil alan və yaşayan gənclərimiz aktiv ictimai-siyasi fəaliyyətlə də 

məşğuldurlar. Xaricdəki gənclərimiz artıq yeni bir gücə çevriliblər. Lakin xaricdə təhsil alan və yaşayan 

gənclərimiz lazımi qaydada koordinasiyalı idarə olunmur, potensialları düzgün yönəldilmir, həqiqətlərimizi 

çatdırmağa təşviq edilmirlər. Buna görə də gənclərin Vətənlə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi və onların 

istiqamətləndirilməsi üçün hər hansı təşkilata ehtiyac duyulurdu. Bu baxımdan “Cümhuriyyətin 100 illiyi” 

Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsinin nəticəsi olaraq “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi”nin 

yaradılması çox müsbət haldır. Bu Şəbəkə xaricdəki gəncləri motivə edib Azərbaycan adına birləşdirmək 

baxımından da önəmlidir. İnanırıq ki, bundan sonra xaricdəki gənclər şəbəkə şəklində fəaliyyət göstərəcəklər. Bir 

yerdə işləyib, güclü lobbi yarada biləcəklər. Çünki xaricdəki gənclərin lobbiçilik işinə cəlb olunması vacib 

amildir.  

Bu gün beynəlxalq əlaqələrdən də istifadə edib daha geniş formada ölkəmizi tanıtmaq və dünyada güclü 

mövqeyə malik olan siyasi mərkəzlərlə əməkdaşlıq edilməlidir. Bu işdə xaricdəki savadlı və intellektual səviyyəli 

gənclərimizin bilik və bacarığından maksimum yararlanmaq olar. “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi” 

vasitəsilə xaricdəki gənclərimizə daha düzgün və planlı şəkildə istiqamət verilsə, onlar yüksək səviyyədə 

Azərbaycanın xeyrinə işlər görərlər. “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi” xaricdəki gənclərimizin 

səylərini birləşdirərək mərkəzləşmiş qaydada koordinasiya etməlidir. Ümumiyyətlə, xaricdəki gənclərimiz öz 

gücündən lazımı səviyyədə istifadə etməlidirlər. Onlar yaşadıqları ölkələrin dilini öyrənməlidir. Daha sonra yerli 

dildə saytlar açmalıdırlar. 

Son dövrdə ölkəmizə qarşı düşünülmüş qərəzli kampanıyalar aparılır. Azərbaycan cəmiyyətinin 

informasiya mühitində fəallığı birbaşa ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna xidmət edir. Bu nüfuzun qorunması, 

yüksəlişi naminə xaricdəki gənclər də bütün səy və bacarıqları, şəxsi təşəbbüsləri birləşdirməlidir. Həmçinin 

gənclərimizi xaricdə iştirak etdikləri müxtəlif elmi konfranslarda, tədbirlərdə Azərbaycanın dünyada tanıdılması 

yönündə əllərindən gələnin ən yaxşısını eləməyə səy göstərməlidir. Xarici ölkələrin ali təhsil ocaqlarında, 

dünyanın müxtəlif ölkələrində keçirilən mötəbər tədbirlərdə nə qədər çox gənclərimiz iştirak etsə bu, ölkəmizin 

həm tanıdılmasına, həm də diasporumuzun inkişafına təkan verəcək. 

 

Palitra. - 2018.- 30 avqust. - № 147. - S. 7.  
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Latviyadakı soydaşlarımızın diaspor fəaliyyəti 

 

Rəşid Rəşad 

 

Diaspor quruculuğu işinin ən mühüm istiqamətlərindən biri də fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-

siyasi və mədəni həyatında Azərbaycan cəmiyyətlərinin fəal iştirak etmələridir. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə müxtəlif tədbirlərin təşkil edilməsi Azərbaycan diasporu nümayəndələrinin 

ictimai-siyasi fəallığının artmasının göstəricisidir. 

Azərbaycan diasporunun geniş mənada fəaliyyət göstərdiyi regionlardan biri də Baltikyanı ölkələrdir. 

Regionun üç ölkəsi - Latviya, Litva və Estoniyaya zaman-zaman mühacirət edən soydaşlarımız tədricən bu 

ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiya edərək regionda Azərbaycan diasporunu formalaşdırıblar. Baltik ölkələrində 

soydaşlarımızın ən çox məskunlaşdığı dövlətlərdən biri də Latviyadır. Təxminən 2 minə yaxın azərbaycanlının 

məskunlaşdığı Latviyaya soydaşlarımız əsasən Sovetlər Birliyi dövründə köçüblər. Xüsusilə də İkinci Dünya 

müharibəsindən sonra elm, təhsil, sosial-iqtisadi səbəblərlə Latviyaya yüzlərlə azərbaycanlı miqrasiya edib. 

Hazırda Latviyada çoxsaylı Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir. Həmin diaspor 

təşkilatlarından biri də "Azəri" Latviya Azərbaycanlıları Cəmiyyətidir. "Azəri" Latviya Azərbaycanlıları 

Cəmiyyəti 1988-ci ildə Riqa şəhərində təsis edilib. Cəmiyyət Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə Latviya 

ictimaiyyətini tanış edir. Azərbaycan və Latviyanın bütün milli və dövlət tarixi günlərini genişmiqyaslı tədbirlərlə 

qeyd edir. Bundan başqa,  cəmiyyət yerli mətbuat, televiziya və radio ilə sıx əlaqələr qurub. Cəmiyyət Azərbaycan 

və Latviya uşaqlarına azərbaycanlıların doğma dil, tarix və mədəniyyətini öyrədən "Bazar günü" məktəbi təşkil 

edir. Azərbaycan mədəniyyəti və tarixini Latviyada təbliğ etməklə Cəmiyyət milli və etnik qrupların bu ölkənin 

mədəni həyatındakı inkişafını, yerli əhali ilə qarşılıqlı münasibətlərin inteqrasiyasını dəstəkləyir. "Azəri" Latviya 

Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Ulduzhan Əhmədovdur. 

Latviyadakı Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərindən biri də "Azəri Vəhdət" Azərbaycan Cəmiyyətidir. 

Cəmiyyət Azərbaycan ailələrini birləşdirməklə yanaşı, eyni zamanda bütün dövlət bayramlarında, əlamətdar 

günlərdə, eləcə də 20 Yanvar, Xocalı faciəsi, azərbaycanlıların soyqırımı tarixlərində müxtəlif tədbirlər həyata 

keçirir. "Azəri Vəhdət" Azərbaycan Cəmiyyətinə Əlirza Hüseynov sədrlik edir. 

Qeyd edək ki, "Azəri vəhdət" cəmiyyətinin həyata keçirdiyi xalq diplomatiyası missiyası Latviyada 

Azərbaycan diasporunun tərəqqisinə və onun Latviya cəmiyyətinə inteqrasiyasına kömək edir. 

Latviya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası Latviya-Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyası 1988-ci 

ildə Riqada yaradılıb. Assosiasiyanın ətrafında əsasən ziyalılar toplaşıblar. Assosiasiya nəinki Azərbaycanda, eyni 

zamanda keçmiş Sovet İttifaqının, Amerikanın, İsveçin, Avstraliyanın və digər ölkələrin azərbaycanlı icmaları ilə 

əlaqələr yaradıb. Latviya televiziyası və radiosu, bir çox latış yazıçıları, incəsənət ustaları Assosiasiya ilə yaxından 

əməkdaşlıq edirlər. Assosiasiyanın yaxından iştirakı ilə Latviya Xalq Cəbhəsinin "Baltiyskoye vremya" qəzeti 

1992-ci ilin noyabrında bütövlükdə xüsusi buraxılışını Azərbaycana həsr edib. Latviya-Azərbaycan Mədəniyyət 
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Assosiasiyası Qarabağ hadisələrinin əsl mahiyyətini açmaqla, Latviya kütləvi informasiya vasitələrində fəal 

təbliğat işləri aparır. Assosiasiyasının prezidenti Faiq Səfərovdur. 

Latviyadakı "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzi 17 yanvar 2007-ci ildən fəaliyyət göstərir. Mərkəz Azərbaycanda 

demokratiyanın inkişafı sahəsində qazanılan uğurların, respublikamızın iqtisadi inkişafının təbliğinə yönəlik 

informasiya kampaniyası keçirir. Təşkilatın əsas məqsədi Qarabağ münaqişəsi barədə, Azərbaycanın zəngin tarixi 

və mədəni irsi haqqında həqiqəti Latviya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. "Ocaq" Mədəniyyət Mərkəzinin rəhbəri 

Roman Əliyevdir. 

Yeri gəlmişkən, Riqadakı Konqres Evində Latviyadakı Azərbaycan diasporunun Dünya azərbaycanlılarının 

III qurultayının qərarlarından irəli gələn vəzifələrinə həsr edilən tədbirdə "Ocaq" Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzinin sədri Roman Əliyev çıxış edib: "Qurultaydan sonrakı dövrdə Azərbaycan BMT Təhlükəsizlik 

Şurasının qeyri-daimi üzvü olub. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının çox böyük nailiyyətidir, Prezident İlham 

Əliyevin müstəsna xidmətidir. Prezident İlham Əliyev Dünya azərbaycanlılarının III qurultayındakı nitqində 

xaricdə yaşayan Azərbaycan icmalarına və diplomatik nümayəndəliklərə birliyi möhkəmləndirməyi, öz işlərini 

sıx əlaqə və əməkdaşlıq üzərində qurmağı tövsiyə edib. O, həmçinin diqqəti ona cəlb edib ki, qurultayda 

Azərbaycan gerçəkliklərini, onun bütün sahələrdə qazandığı nailiyyətləri təbliğ etmək, ErmənistanAzərbaycan, 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqəti yaşadıqları ölkələrin əhalisinə çatdırmaq, xaricdə ölkəmizin 

müsbət imicini formalaşdırmaq üçün bütün imkanlardan, informasiya resurslarından, o cümlədən İnternetdən 

istifadə etməyin zəruriliyi diaspor təşkilatlarının qarşısına mühüm vəzifə kimi qoyulub. Azərbaycanın sürətli 

iqtisadi inkişafı, ölkənin hərtərəfli tərəqqisinə və onun əhalisinin güzəranının yaxşılaşdırılmasına yönəldilib, 

islahatlar həm də bütün dünyada Azərbaycan diasporlarının fəaliyyətinin genişlənməsinə, onların yaşadıqları 

ölkələrlə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə kömək göstərir. Biz hamımız Latviya 

cəmiyyətinə inteqrasiya etmişik, gənclərimiz Latviyada yaxşı təhsil alırlar. İstərdik ki, azərbaycanlı gənclər təkcə 

Latviyanı deyil, Azərbaycanı da Latviyada fəal təmsil etsinlər. Latviyada yaşayan azərbaycanlılar sıx birləşməli, 

ölkənin müxtəlif siyasi qurumlarında, özünüidarə orqanlarında, parlamentində daha geniş təmsil olunmalıdırlar. 

Biz Latviya ictimaiyyətinə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə, Azərbaycanda milyonlarla qaçqının olduğu 

barədə, Xocalı soyqırımı haqqında daha geniş məlumat verməliyik. Litvada, Estoniyada, İsveçdə, Finlandiyada, 

Polşada yaşayan həmvətənlərimizlə əlaqə yaratmaq, yekdillik, fəal mövqe nümayiş etdirmək lazımdır". 

R.Əliyev onu da qeyd edib ki, çox vaxt lobbiçilik dedikdə öz iqtisadi maraqlarını, öz prioritetlərini 

irəlilətmək başa düşülür: "Lakin indiki halda diaspor üçün lobbiçilik həm də mənəvi oriyentir, maraq deməkdir, 

çünki bu lobbiçilik Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, onun güclü tərəqqisi ilə, müasir Azərbaycanın Avropa siyasi 

reallıqları, Avropanın siyasi və iqtisadi maraqları arealına daxil olması ilə əlaqədardır. Azərbaycanın özünü təkcə 

güclü iqtisadiyyata malik olan ölkə kimi deyil, həm də çox böyük mənəvi, intellektual potensiala, zəngin tarixə 

və mədəniyyətə malik bir ölkə kimi təsdiqləməsi çox vacibdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmişə 

vurğulayır ki, diaspor ölkənin populyarlaşdırılması məsələlərindən kənarda qalmamalıdır, yəni bu mənəvi, siyasi 

və ideoloji əlaqələri, Azərbaycanın intellektual həyatını Avropa ölkələrində təmsil edən insanlarla ünsiyyəti 

genişləndirmək lazımdır". 
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Cəmiyyət sədri Baltikyanı ölkələrdə Azərbaycan diasporunun iştirakından söhbət açaraq bildirib ki, 

qurultayda bu diasporu Mahir Həmzəyev (Litva), Eldar Əfəndiyev və Niyazi Hacıyev (Estoniya) təmsil ediblərlər: 

""Aydan" cəmiyyətinin sədri Niyazi Hacıyev qurultaydakı çıxışında Azərbaycan diasporunun mövqeyini 

möhkəmlətmək üçün qüvvələri birləşdirməyi, birgə işləməyi təklif etmişdir. Baltikyanı ölkələrin Azərbaycan 

diasporu öz maraqlarını irəlilətmək, bu maraqları Azərbaycanın siyasətinin dəstəklənməsinə yönəltmək üçün 

vahid platforma - Baltikyanı ölkələrin Azərbaycan diasporu Assambleyası yaradılmasını planlaşdırır. Bu vahid 

platforma problemlərin həllinə kömək edəcək, çünki diasporun səsi daha ucadan eşidilməli, onun işi yeni 

səviyyəyə çatdırılmalıdır. Baltikyanı ölkələrin Azərbaycan diasporu Assambleyasının ilk iclasını elə bu il 

keçirmək planlaşdırılır. Hazırda biz Azərbaycanla bağlı mövqeləri qiymətləndirmək, həmin mövqelərə öz 

münasibətimizi bildirmək səlahiyyətlərinə malik olmaq üçün təşkilati məsələlər üzərində işləyirik. Qarşıdakı illər 

üçün birgə fəaliyyət proqramı hazırlanır. Bu proqram bizim imkanlarımızı artırmağa, işimizin səmərəsini və 

keyfiyyətini xeyli yüksəltməyə xidmət edəcəkdir. Biz öz problemlərimizi, Latviya-Azərbaycan münasibətləri ilə 

bağlı məsələləri xatırladır, bu cür əlaqələr resursunu genişləndiririk. Hazırda Azərbaycan və Latviya gəncləri 

arasında təhsil və mədəniyyət sahəsində, asudə vaxtın keçirilməsi məsələləri ilə əlaqədar əməkdaşlıq layihəsi 

üzərində iş aparılır" ("olaylar.az"). 

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Vahid Ömərov qeyd edir ki, Azərbaycan-Latviya münasibətlərində yeni 

mərhələnin bünövrəsi Latviya Respublikasının prezidenti Vayra Vike-Freyberqanın 2005-ci il oktyabrın 2-4-də 

Azərbaycana rəsmi səfərilə qoyuldu: "Səfərin gedişində iki dövlət arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf 

etdirilməsinin zəruriliyi vurğulanmış, Latviyanın Azərbaycanı Avropa strukturlarına inteqrasiyada daim 

dəstəkləyəcəyi bildirilmişdir. Eyni zamanda, Latviyanın Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə tərəfdar olduğu qeyd edilmişdir. Latviyanın Prezidenti Vayre 

Vike-Freyberqan Bakıya edilən səfərdən, Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyindən olduqca məmnun qalmışdır. 

Səfər zamanı Köhnə Bakının İçərişəhərində olmuş Latviya Prezidenti onu Köhnə Riqa arxitektura abidəsilə 

müqayisə etmiş və hər iki abidənin YUNESKO-nun Dünya İrsi siyahısında olduğunu bildirmişdir. Prezident 

İlham Əliyev iki dövlət arasındakı əlaqələrdə ikitərəfli və regional məsələlərin, xüsusilə Avropa İttifaqı ilə 

Azərbaycan arasındakı münasibətlərin böyük əhəmiyyət daşıdığını bildirmişdir. 

Azərbaycan Latviyada ilk növbədə Avropa İttifaqı üçün enerji daşıyıcılarının alternativ təhcizatçı rolunda 

dəyərləndirilir. Azərbaycan qazının Avropaya çatdırılması məqsədilə onun Yunanıstan ərazisindən keçməsi 

Latviya üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Enerji mənbələrini şaxələndirən Latviya Azərbaycanla bu sahədə, yəni 

təhcizatçılar və istehsalçılar arasında münasibətlərin bazar iqtisadiyyatı və azad rəqabət əsasında tarazlı şəkildə 

olmasını vurğulayır". 

Statistik məlumatlara istinadən Ömərov bu gün Latviyada 1700-dən bir qədər çox azərbaycanlının 

yaşadığını bildirir ("sesqazeti.az"). Dediyinə görə, xalqımızın Latviya torpağındakı nümayəndələri öz milli 

mədəniyyətlərini, ana dilinə və ənənələrə sadiqliyini ləyaqətlə qoruyub saxlaya bilməsi böyük olmayan 

diasporanın son dərəcə mütəşəkkil olmasını təsdiqləyir. Azərbaycanlılar Latviya cəmiyyətinə yaxşı inteqrasiya 

ediblər və Latviya dövlətinə qarşı loyal mövqe tuturlar. 
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Avropa İttifaqında diaspor fəaliyyəti 

 

Vasif Cəfərov 

 

Azərbaycanlıların son 100-150 ildə məskunlaşdığı coğrafiyalardan biri də hazırkı Avropa İttifaqı 

ölkələridir. Müxtəlif ictimai və siyasi proseslərin təsiri ilə son 150 ildə on minlərlə azərbaycanlı tarixi 

vətənlərindən uzaqlaşaraq Qərbi Avropanı özünə yurd yeri seçiblər. 

Müxtəlif məlumatlara əsasən, hazırda Avropa İttifaqı ölkələrində 1 milyondan bir qədər artıq sayda 

azərbaycanlı yaşayır, onlar bu ölkələrin vətəndaşlığına sahibdirlər. Ən çox azərbaycanlı Almaniyada (350 min), 

Fransada (75 min) yaşayır. İndiyədək Avropa İttifaqı ölkələrinin əksəriyyətində soydaşlarımız diaspora təşkilatları 

təsis edə biliblər. 

Almaniya Federativ Respublikasında 350 mindən artıq soydaşımız məskunlaşıb. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin məlumatına əsasən iqtisadi potensialına, zəngin mədəniyyətinə, yüksək həyat tərzinə və digər 

xüsusiyyətlərinə görə Avropanın mərkəzi hesab olunan Almaniya ilə Azərbaycanın mədəni-iqtisadi ticari 

əlaqələrinin tarixi uzundur. Əlaqələr XX əsrin əvvəllərində də intensiv şəkildə davam edib. Almaniyanın 

Avropada qüdrətli dövlət olması azərbaycanlıların bu ölkəyə mühacirətinə əsas yaradırdı. 1913-cü ildən etibarən 

alman kitabxanalarında Azərbaycandan bəhs edən muxtəlif səpkili kitablar mövcud idi ki, onların bəzilərini bura 

köçən ziyalı azərbaycanlılar aparmışdı. 

Demokratik Respublika qurulandan sonra Azərbaycandan Almaniyaya Frayberq, Dağ-Mədən 

Akademiyası, Münhen, Dertştad, Leypsiq, Rena, Hamburq universitetlərində təhsil almağa 50 nəfər tələbə 

göndərilib və onların çox hissəsi burada daimi qalaraq geri dönməyib. 

ADR-in süqutundan sonra azərbaycanlıların çoxsaylı köçdükləri ölkələr içərisində Almaniya üstünlük 

təşkil edirdi. Burada məskunlaşan soydaşlarımız Azərbaycan istiqlalının bərpa olunması istiqamətində fəal iş 

apırırdılar. 

Almaniyada Azərbaycan diasporunun formalaşması və burada yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyəti II 

Dünya müharibəsi illərində də davam etdi. Azərbaycan legionerlərinin müəyyən hissəsini artıq Almaniyada 

çoxdan məskunlaşan soydaşlarımız təşkil edirdi. 

Müharibədən sonra Almaniyada iqtisadi islahatların aparılması, ölkənin dirçəlməsi yolunda görülən işlər 

diasporların siyasi fəaliyyətini bir qədər passivləşdirdi. 1980-ci illərin əvvəllərindən yenidən Azərbaycan diasporu 

burada öz fəaliyyətini genişləndirməyə başladı. Almaniyanın müxtəlif şəhərlərində Azərbaycan mədəni 

təşkilatları təsis olundu. 

1989-cu ildə Almaniyanın birləşməsi, Sovetlər Birliyinin çökməsi və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsi 

Almaniya-Azərbaycan münasibətlərində yeni mərhələnin başlaması ilə nəticələndi. Buradakı azərbaycanlıların 

fəaliyyətinə təsirini göstərdi. Təhsil proqramı əsasında azərbaycanlı tələbələrin Almaniyaya oxumağa 

göndərilməsi, azərbaycanlı həkim, mühəndis, inşaatçı, texnoloqlar və digər peşə sahiblərinin bu ölkəyə 
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miqrasiyası müstəqillik illərinin əsas hadisələrindən idi. Azərbaycanlıların hazırda da kütləvi köçdükləri ölkələr 

içərisində Almaniya üstünlük təşkil edir. 

Almaniya diasporumuzun Şimal, Cənub və Türkiyə qanadları arasında ümumi fikir ayrılığına baxmayaraq, 

bu üç qanad arasında birləşməyə doğru addım müstəqillik illərindən sonra daha da canlandı. Ermənistan tərəfindən 

müharibəyə sövq edilən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin işğalı, 20 Yanvar və Xocalı soyqırımıları və 

xalqımızın başına gətirilən digər faciələr Almaniyadakı azərbaycanlılar tərəfindən biganə qarşılanmırdı. Onlar 

Vətənə, qaçqınlara yardım məqsədilə bir sıra tədbirlər həyata keçirir. 

Azərbaycan mədəniyyətinin Almaniyada Azərbaycan diasporu tərəfindən təbliğ olunması işi də sürətləndi. 

Türk, ərəb, latın və kiril əlifbaları ilə Azərbaycanın tarixi ədəbiyyatına, folkloruna, mədəniyyətinə aid 

kitabın çapı daha da artmaqla, qəzet və curnalların sayı nəzərə çarpacaq dərəcədə çoxaldı. Almaniyada 

soydaşlarımız Azərbaycanla bağlı çoxsaylı kitablar nəşr edirlər. 

Hələlik Avropa İttifaqına üzvlüyünü davam etdirən Böyük Britaniya ilə Azərbaycanın münasibətləri XVIII 

əsrin əvvəllərindən başlayıb. Azərbaycanın neft sənayesinə maraq göstərən ingilislərin məşhur və nüfuzlu 

şirkətləri Azərbaycan neftinə investisiya qoymağa başladılar. XIX əsrin sonlarından etibarən azərbaycanlıların 

Böyük Britaniyaya mühacirəti müşahidə edilib. XX əsrin onilliklərində soydaşlarımız Britaniyada öz icmalarını 

yaratmağa nail oldular. Cənubi Azərbaycandan bu ölkəyə kütləvi mühacirət 50-60-cı illərdə başladı. 

II Dünya müharibəsindən sonra artıq Böyük Britaniyada Azərbaycan diasporunun formalaşması prosesi 

başlandı. 1991-ci ildə Azərbaycan Dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Britaniya azərbaycanlıları xeyli 

fəallaşıblar. Son məlumatlara görə, Böyük Britaniyada 20 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Jurnalist tədqiqatçı 

Fazil Rəhmanzadənin araşdırmalarına görə, Britaniyada Cənubi və Şimali Azərbaycandan, Türkiyədən bura 

köçən mühacirlərlə yanaşı, Gürcüstandan, 1988-ci il deportasiyası nəticəsində Ermənistandan, Orta Asiyadan və 

Rusiyadan köçən azərbaycanlılara da rast gəlmək olar. 

Britaniyada azərbaycanlılar digər türkdilli xalqlarla sıx əməkdaşlıq edirlər. 1990-cı ildə Londonda təsis 

olunan Dünya Türkləri Komitəsində təmsil olunan azərbaycanlılar bir sıra tədbir və görüşlərdə türk dilli diasporun 

nümayəndələrinin iştirakını təmin edirlər. Hazırda türk dilli diasporlarla birgə fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

diasporu burada mütəşəkkil qruplardan hesab olunur. 

Azərbaycan Böyük Britaniya arasında olan tərəfdaşlıq münasibətləri burada yaşayan soydaşlarımızın 

fəaliyyətinə müsbət təsir göstərir. London, Mançestr, Edinburq, Dublin və digər iri şəhərlərlə yanaşı, kiçik 

şəhərlərdə də çoxsaylı azərbaycanlılar məskunlaşıblar. Soydaşlarımız elm və iqtisadi sahədə xeyli uğurlar əldə 

ediblər. Böyük Britaniyanın ali və orta məktəblərində, iri şirkətlərində yüzlərlə azərbaycanlı çalışır. Siyasi 

cəhətdən fəal olan həmvətənlərimiz Azərbaycanı burada təmsil etməyə çalışır, kütləvi informasiya vasitələri ilə 

əlaqələr qurmağa səy göstərirlər. 

Britaniya azərbaycanlılarının əksəriyyəti cənubi azərbaycanlılardan ibarətdir. Cənublular burada kifayət 

qədər maddi və intellektual imkanlar əldə ediblər. Soydaşlarımız Böyük Britaniyanın iqtisadiyyatının və elminin 

inkişafın da müəyyən rol oynayıblar. Əsasən iqtisadi və texniki mütəxəssislər kimi dövlət və iri şirkətlərə işə dəvət 

olunan azərbaycanlılar ictimai həyatda da fəal iştirak etməyə çalışırlar. Soydaşlarımız informasiya sahəsində də 
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bir sıra uğurlar əldə ediblər. Britaniyanın tanınmış TV kanalları və qəzetlərində Azərbaycanla əlaqəli bir sıra 

məqalələr və cıxışlar olub və bu proses hazırda da davam etməkdədir. "Times", "Herald Tribun of Europa" və 

digər tanınmış qəzetlərlə yanaşı, "BBC" və digər TV kanalları Azərbaycana böyük diqqət verirlər. 

Fransaya azərbaycanlıların mühacirəti XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən başlayıb. XIX əsrin 

sonlarından başlayaraq, Fransanın Avropadakı mövqeyinin güclənməsi azərbaycanlıların bu ölkəyə mühacirətini 

sürətləndirdi. Azərbaycanın imkanlı və ziyalı təbəqəsinin Fransada malik olduqları iş yerləri, mülklər onların 

ailələri və qohum-əqrəbalarının buraya köçməsinə şərait yaradırdı. Hacı Zeynalabdin Tağıyev, Musa Nağıyev, 

Şəmsi Əsədullayev kimi milyonçuların Fransanın iş adamları ilə birgə bizneslərinin olması Fransa-Azərbaycan 

əlaqələrinin inkişaf etməkdə olduğunu göstərirdi. 

Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra azərbaycanlıların kütləvi köçdükləri ölkələr 

içərisində Fransa on yerlərdən birini tuturdu. Əlimərdan bəy Topcubaşov, Əli bəy Hüseynzadə, Ceyhun bəy 

Hacıbəyli, Umbulbanin kimi tanınmış azərbaycanlılar Fransada məskunlaşıblar. 

1991-ci ildə dövlət müstəqilliyimiz elan ediləndən sonra Fransa-Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrinin 

qurulması Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə də təsirini gostərdi. Dağlıq Qarabağ ətrafında baş verən 

proseslərdə Ermənistanı himayə edən Fransanın bu addımı soydaşlarımız tərəfindən qəzəblə qarşılandı. Bunun 

nəticəsi olaraq, Fransada bir-birinin ardınca "Qarabağ tarixi və indiki dövr", "Qarabağ" (məqalələr toplusu), 

"Dağlıq Qarabağ", "Dağlıq Qarabağın tarixi və ona aid sənədlər" kitabları nəşr olundu. 

Soydaşlarımızın sıx məskunlaşdığı ittifaq ölkələrindən biri də İsveçdir. Burada yaşayan soydaşlarımızın 

təqribi sayı 30 minə çatır. Azərbaycandan İsveçə mühacirət XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərindən başlayıb. 

Əsasən Cənubi Azərbaycandan bu ölkəyə köçən azərbaycanlılar artıq XX əsrin ortaların da burada icmalarını 

yarada biliblər. Hazırda çoxsaylı media orqanları və təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyi İsveçdə soydaşlarımız fəal 

təbliğat işi apara bilir. İsveçdə Azərbaycanla bağlı bir çox tarixi sənədlərə və məlumatlara rast gəlmək olar. 

Xüsusilə, Upsala Universitetində Azərbaycan ədəbiyyatı, folkloru və tarixinə aid onlarla sənəd və material var. 

Azərbaycanlılar İsveçin bir cox şəhərlərin də məskunlaşıblar. İsveçin "Dag lus Nyhyer" ("Güdəlik xəbərlər") 

qəzetində verilən məlumata gorə, təkcə 2002-2003-cu illər də İsveç vətəndaşlığına 1000-dən cox azərbaycanlı 

daxil olub. İsveçdə cənubi azərbaycanlılar çoxluq təşkil edir. Onların əksəriyyəti 20 ildən çoxdur İsveçdə yaşayır 

və bu ölkənin cəmiyyətinə artıq uyğunlaşıb. Azərbaycan Respublikasından olan miqrantlar, əsasən, son illər 

ərzində İsveçə mühacirət ediblər. Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyaclarını gizlətməyən İsveç azərbaycanlıları 

informasiya sahəsində bir qədər fəaldırlar. "Tribun", "Varlıq", "Azərbaycan", "Araz" və sairə qəzet və jurnallar 

nəşr edirlər. İsveç Parlamentində "Azərbaycan dostları" qrupu mövcuddur. 

İttifaqın şərq ölkələrindən olan Polşaya XX əsrin əvvəllərindən ilk azərbaycanlı mühacirlər köçməyə 

başlayırlar ki, onların əksər hissəsini cənublu soydaşlarımız təşkil edirdi. Lakin II Dünya müharibəsi illərinin 

başlaması şimallıların sayının çoxalmasına şərait yaratdı. Təəssüf ki, Polşada yaşayan azərbaycanlıların bir 

hissəsinin milliyyətinin rus, türk və iranlı göstərilməsi burada yaşayan azərbaycanlıların təqribi sayını müəyyən 

etməyə maneə törədir. 
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“Həmvətənlərimiz Krivoy Roq şəhərində həm Azərbaycanın, həm də özlərinin nüfuzlarını 

qoruyaraq yaşayırlar” 

 

Nahid Zeynalov: “Diasporumuz nə qədər bir olarsa, çəkici də bir nöqtəyə vura bilər” 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Ukraynanın mərkəzi ilə yanaşı, regionlarında da azərbaycanlılar diaspor olaraq fəaliyyət göstərirlər. Son 

zamanlar Ukraynanın Krivoy Roq şəhərində də soydaşlarımız ictimai aktivlik göstərirlər. Elə müsahibimiz də 

Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun Krivoy Roq şəhər təşkilatının rəhbəri Nahid Zeynalovdır. 

Xatırladaq ki, Nahid Zeynalov 1979-cu ildə Cəlilabad rayonunda anadan olub. O, zabit ailəsində böyüyüb. Atası 

polkovnik-leytenant Sabir Zeynalov Almaniya və Ukraynada hərbiçi kimi çalışıb. Hazırda təqaütdədir və Bakıda 

yaşayır. Böyük qardaşı mayor Xalid Zeynalov Xüsusi Dövlət Mühafizə Xidmətində işləyir. Nahid Zeynalovun 

uşaqlıq illəri Almaniyada keçib. 1987-ci ildən isə Krivoy Roq şəhərində yaşayır. Ukraynada orta təhsil alıb. 

Rusiyanın Sankt-Peterburq Dövlət Universitetinin məzunudur. Gənc yaşından ictimai fəaliyyətlə məşğul olub. 

Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Krivoy Roq şəhər təşkilatının gənclər şöbəsinə sədrlik edib. İki ildir isə 

Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun Krivoy Roq şəhəri üzrə rəhbəridir. Ailəlidir. İki oğlu (Əmir və 

Teymur) var. 

- Krivoy Roq şəhərində azərbaycanlıların nüfuzu hansı səviyyədədir? 

- Krivoy Roq Ukraynanın sakit şəhərlərindən biridir. Azərbaycanlılar da dünyanın bu ən uzun şəhərində 

həm Azərbaycanın, həm də özlərinin nüfuzlarını qoruyaraq yaşayırlar. Xüsusən soydaşlarımız yerli xalqa xoş 

münasibəti ilə seçilirlər. Biz davranışımızda, ictimai fəaliyyətimizdə şəhər əhalisinin də maraq və istəklərini 

nəzərə alırıq. Ukraynanın əlamətdar günlərini biz də onlarla bir yerdə qeyd edirik. Yerli rəsmilər öz tədbirlərinə 

bizi də dəvət edirlər. Biz də istənilən dəvəti qəbul edib tədbirlərdə iştirak edirik. Bütün bu etdiklərimiz bizim 

xalqımızın nüfuzunu bu şəhərdə daha da yüksəldib. 

Buradakı soydaşlarımız arasında bir sıra yüksək vəzifələrdə çalışanlar var. Ayrıca  

Krivoy Roq, ümumən Ukraynada sayılıb-seçilən ağsaqqallarımız var. Ümumiyyətlə, Ukraynada 

soydaşlarımız elm, tibb, biznes, mədəniyyət və s. sahələrdə özlərini təsdiq ediblər. Bununla azərbaycanlılar 

Ukrayanda bu sahələrin inkişafına öz töhfələrini veriblər. Bu müsbət tendensiya Krivoy Roq şəhərində də davam 

edir. Ukraynanın, o cümlədən Krivoy Roqun hər hansı yüksəlişində zərrə qədər də olsa qatqımızın olması bizi 

sevindirir. 

-Orada soydaşlarımız icma olaraq bir araya gələ bilirlərmi? 

-Krivoy Roqda bir neçə Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bunların hər birinin ümumi məqsədi 

Azərbaycanı tanıtmaq və təbliğ etməkdir. Ayrı-ayrılıqda bu təşkilatlar müxtəlif tədbirlər keçirirlər. Bizim də 

diaspor olaraq keçirdiyimiz tədbirlər - milli özünəməxsusluğun qorunub saxlanılmasına, mədəniyyətimizin, adət 

ənənələrimizin təbliğinə, dövlətimizin maraqlarının müdafiəsinə, ümumilikdə azərbaycançılıq ideyası ətrafında 
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birləşməyə xidmət edir. Lakin bir çox halda diaspor təşkilatlarının çoxluğu birliyə mane olur. Çünki hər bir təşkilat 

öz ambisiyasını ortaya qoymağa çalışır. Belə olan halda da pərakəndəçilik, ayrımçılıq yaranır. Bu baxımdan 

təşkilat olaraq bir araya gəlmək tam mümkün olayıb, amma Azərbaycan icması olaraq son zamanlar milli 

məsələlərdə bir çox halda bir araya gələ bilirik. Çünki hər birimiz azərbaycanlıyıq. Xüsusən xeyir-şər 

məclislərində icma olaraq toplaşırıq. Biz çalışırıq öz milli kimliyimizi, ənənələrimizi xaricdə qoruyaq və yüksək 

tutaq. 

-Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu ilə Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin barışıq 

abu-havası Krivoy Roqa gəlib çatıbmı? 

- Barışıq, birlik, həmrəylik üçün atılan hər bir addımı yüksək qiymətləndirir və dəstəkləyirik. Dünya 

azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsi ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən diasporun qarşısında 

qoyulan əsas vəzifədir. Heydər Əliyev hansı ölkəyə gedirdisə, diasporumuzla görüşəndə bu məsələni 

soydaşlarımıza xatırladırdı. Milli diasporun yaşadıqları ölkələrdə birləşməsi, eləcə də bu istiqamətdə işlər görməsi 

vacib amildir. Dünyanın hər yerində olduğu kimi, bizim şəhərdə də milli birliyə böyük ehtiyac vardır. Biz bu 

sahədə çalışmalarımzı davam etdiririk. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov tərəfindən irəli 

sürülən bu təşəbbüs təqdirəlayiqdir. Ümid edirik ki, bundan sonra Ukraynadakı diasporumuzun aktivliyi artacaq. 

Bütün hallarda həmrəylik sonda diasporun güc mərkəzinə çevrilməsinə xidmət edir. Diasporumuz nə qədər bir 

olarsa, çəkici də bir nöqtəyə vura bilər. Məhz bu zaman hər hansı işin effektiv nəticəsi olar. Kim dövlətimizi 

həqiqətən sevirsə, Prezident İlham Əliyevin siyasətini dəstəkləyirsə, biz onlarla həmrəy şəkildə işləməyə hər 

zaman hazırıq. 

-Yerli rəsmilərin soydaşlarımıza münasibəti necədir? 

-Yerli rəsmilərin bizə qarşı münasibəti yaxşıdır. Keçirdiyimiz bütün tədbirlərə rəsmiləri dəvət edirik və 

onlar da bu kimi tədbirlərdə iştirak edirlər. Yeri gəlmişkən, Dnepropetrovsk vilayətinin, eləcə də Krivoy Roqun 

bir sıra rəsmi orqanlarında bizim soydaşlarımız da çalışırlar. Ölkədə keçirilən seçkilərdə həmvətənlərimiz də 

aktivlik göstərirlər. Həmçinin azərbaycanlılar burada bir çox ictimai şuralara üzv də seçiliblər. Rəsmi orqanlarda 

bu kimi təmsilçilik azərbaycanlılara olan münasibətə müsbət təsir edir. Ümumiyyətlə, biz çalışırıq yerli rəsmi 

orqanlarla əməkdaşlıq çərçivəsində çalışaq. Ukraynanın ictimai-siyasi həyatında iştirak etməklə Azərbaycan və 

azərbaycanlılar haqda müsbət imic formalaşdırmağı qarşımıza məqsəd qoymuşuq. 

-Bildiyimiz kimi, II Dünya Müharibəsində Ukrayna ərazisində gedən döyüşlərdə azərbaycanlılar da 

vuruşaraq canlarını fəda ediblər. Siz də bir hərbiçi ailəsində doğulan soydaşımız olaraq belə həmvətənlərimizin 

orada məzarlarının axtarılması istiqamətində addım ata bilərsizmi? 

- II Dünya Müharibəsi illərində azərbaycanlılar da şərəflə döyüşüblər. Bəli, Ukrayna ərazisində də gedən 

döyüşlərdə soydaşlarımız uğurlu hərbi əməliyyatlar keçiriblər. Bu ölkənin torpaqlarının faşist işğalından azad 

olunması zamanı azərbaycanlılar mərdliklə vuruşublar. Azərbaycanlıların bu mərdliyindən diaspor olaraq biz 

burada fəxrlə danışırıq. 

II Dünya Müharibəsi illərində dünyasını dəyişmiş azərbaycanlıların haqqında maraqlanırıq. Ukraynanın bir 

neçə şəhərində bu döyüşlərdə dünyasını dəyişənlərin adına xatirə abidələri ucaldılıb. Həmin abidələrin ad yazıları 
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siyahısında soydaşlarımızın da ad və soyadları qeyd olunub. Bizim şəhərdən 70 km məsafədə Sofiyevka yaşayış 

məntəqəsində böyük bir abidə var. Orada 100-ə yaxın azərbaycanlının məzarı da var. Biz hər il 9 May-faşizm 

üzərində Qələbə günündə oranı ziyarət edirik. 

-Diaspor olaraq əsas hansı istiqamətdə tədbirlər keçirirsiz? 

-Biz mütəmadi olaraq təşkilatın gələcək fəaliyyət planları ilə bağlı toplantılar keçiririk. Ayrıca 

Azərbaycanın bütün əlamətdar günlərini qeyd edirik. Həmçinin torpaqlarımızın işğalının, xüsusilə Xocalı 

faciəsinin Ukrayna ictimaiyyətinə çatdırılması üçün çoxlu tədbirlər keçiririk. 

-Perspektivdə hansı işlər planlayıbsız? 

-Qarşıda böyük planlarımız var. Bizim əsas məqsədimiz yerli xalqa Azərbaycanı tanıtmaq, yetişən gənc 

nəsilin milli adət-ənənimizə bağlılığını gücləndirməkdir. Buna görə də gələcəkdə istəyirik ki, şəhərimizdə 

Azərbaycan mədəniyyət mərkəzi açılsın. Bununla musiqimizin, ədəbiyyatımızın, milli rəqslərimizin təbliği üçün 

geniş imkanlar yaranacaq. 
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Belarusda Azərbaycan diasporu 

 

Murad Məmmədli 

 

Dünyanın dörd bir yerində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu Belarus Respublikasında da fəallığı ilə 

seçilir. Bu ölkəyə soydaşlarımızın ilkin mühacirəti XX əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. 

Belə ki, II Dünya müharibəsindən sonra, xüsusilə, 1970-ci illərdə azərbaycanlıl Belarusa elm, təhsil almaq 

məqsədilə köçürdülər. Burada daimi məskunlaşan azərbaycanlı mühacirlər Belarusun sosial-iqtisadi həyatında 

mühum rol oynayıblar. Diasporumuzun Belarusda formalaşması prosesi isə 1991-ci ildən sonra başlayıb. 

Soydaşlarımızın məskunlaşdığı əsas şəhərlər isə Minsk, Tallin, Magilyov və digərləridir. 

Qeyd edək ki, say baxımından azərbaycanlılar Belarusda o qədər də çoxluq təşkil etmirlər. Bununla belə, 

bu ölkədə onlarla Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir ki, onlar da fəallıqları ilə seçilirlər. 

Belarusda fəaliyyət göstərən və geniş əhatə dairəsi olan Azərbaycan diaspor təşkilatlarından biri Belarus 

Azərbaycan İcmaları Konqresidir. Qeyd edək ki, 2002-ci il noyabrın 23-də Belarusun paytaxtı Minsk şəhərində 

burada yaşayan azərbaycanlıların konqresi keçirilib. 150-dən çox nümayəndənin iştirak etdiyi konqresdə Belarus 

Azərbaycan İcmaları Konqresi yaradılıb. Konqresin əsas məqsədi Belarusda pərakəndə halda yaşayan 

azərbaycanlıları vahid mərkəzdə birləşdirmək, soydaşlarımızın milli-mədəni hüquqlarını qorumaq və onların 

ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirakını təmin etməkdir. Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresi bir qurum kimi 

isə 2003-ci ildə təsis edilib. Xalqımızın tarixinin, milli-mənəvi dəyərlərinin təbliği Konqresin fəaliyyətinin əsas 

istiqamətindən biridir. Hər il Belarusun paytaxtı Minskdə və ölkənin böyük şəhərlərində Novruz bayramı, 31 

dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü, Milli Qurtuluş, Respublika, Müstəqillik günləri, eləcə də 

matəm günlərində - 20 Yanvar, Xocalı faciəsi, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü Belarus-Azərbaycan 

İcmaları Konqresi tərəfindən geniş şəkildə qeyd olunur. Belarusda fəaliyyət göstərən diplomatik 

nümayəndəliklərin, nüfuzlu elm və sənət adamlarının da bir qayda olaraq iştirak etdikləri belə tədbirlər, sözsüz 

ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya tanıtmaq baxımından çox vacibdir. Belarus Azərbaycan İcmaları 

Konqresinin sədri, Belarusun əməkdar idman ustası Natiq Bağırovdur. 

Bu qurum və Belarusda fəaliyyət göstərən digər diaspor təşkilatları burada Azərbaycan dövləti üçün 

lobbizmin fəaliyyəti həyata keçirir. Onlar müxtəlif ictimai institutlarda assosiasiyalarda, milli icmalarda 

təşkilatlansa, şübhəsiz ki, bizim ölkənin siyasi və iqtisadi maraqlarının lobbiçiliyində mühüm rol oynaya bilirlər. 

Onların sayəsində Belarusda Azərbaycanı daha çox tanıyırlar. 

Hələ 1997-ci ildə həmyerlimiz Minsk şəhərində fəaliyyət gostərən "Qobustan" Mədəni-Maarif İctimai 

Birliyinin sədri seçilmişdir. 2002-ci ilin noyabr ayından isə Natiq Bağırov Belarus Azərbaycan İcmaları 

Konqresinin sədridir. O, diaspor sahəsində səmərəli fəaliyyətinə görə, 2004-cu ildə Avropa Azərbaycanlıları 

Konqresinin vitse-prezidenti seçilib. 2006-cı il martın 13-də isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 

Sərəncamı ilə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi sahəsində fəaliyyətinə gorə Natiq Bağırov "Şöhrət" ordeni ilə 

təltif edilib. Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresi təkcə paytaxt Minskdə deyil, eləcə də ölkənin regionlarında 
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da aktiv fəaliyyət göstərir. Təsadüfi deyil ki, konqresin Belarusun bir sıra vilayətlərində regional bolmələri təsis 

edilib. Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresinin əsas şöbələrindən biri Minsk şəhər şöbəsi - Qobustan 

Cəmiyyətidir. Belarusda fəaliyyətə başlayan ilk diaspor təşkilatı hesab olunan Azərbaycan İcmaları Konqresinin 

Minsk şəhər şöbəsi - Qobustan Cəmiyyəti 1989-cu ildə qeydiyyatdan keçib. Belarusdakı azərbaycanlıların diaspor 

işində fəallığının artırılması, soydaşlarımız arasında milli-mənəvi dəyərlərimizin, mədəniyyətimizin, adət-

ənənələrimizin qorunub saxlanmasında və yeni nəsillərə ötürülməsində Qobustan Cəmiyyətinin böyük rolu var. 

Qobustan Cəmiyyətinin bir təşəbbüsü ilə 2009-cu ildə cəmiyyət öz üzvlərinin vəsaiti hesabına Belarusun Bleyka 

şəhərinin görkəmli yerində Azərbaycan xalqının igid oğlu, iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı, general- mayor Həzi 

Aslanovun Belorusiya Rəssamlar İttifaqının üzvü Kamil Kamal Hacıyevin sənət əsəri olan əzəmətli heykəli 

ucaldılmış, Magilyov şəhərində isə Sovet İttifaqı qəhrəmanı Aslan Vəzirovun büstü qoyulub. Həzi Aslanovun 

abidəsinin açılış mərasimində iştirak edən qəhrəmanın nəvəsi Cəmiyyətin bu xidmətini yüksək qiymətləndirib. 

2005-ci ildən Qobustan Cəmiyyətinə Baxşı Qəhrəmanov rəhbərlik edir. Cəmiyyətin sədr müavini isə Əlvan 

Qasımovdur. 

Vitebsk şəhər şöbəsi - Dostluq Cəmiyyəti-Dostluq Cəmiyyəti Belarusun Vitebsk şəhərində 2007-ci ildə 

qeydiyyatdan keçib. Təşkilatın sədri Saleh Mirzəyevdir. 

Orşa şəhər şöbəsi- Azərbaycan İcmaları Konqresinin Orşa şəhər şöbəsi 2006-cı ildə qeydiyyatdan keçib 

("olaylar.az"). Orşa şəhər şöbəsinə Mətləb İskəndərov rəhbərlik edir. 

Mogilyov vilayət şöbəsi - "Azəri" Cəmiyyəti-"Azəri" Cəmiyyəti Belarusun Mogilyov vilayətində 2005-cı 

ildə qeydiyyatdan keçib. "Azəri" Cəmiyyətinin sədri İlyas İlyasovdur. 

Qrodno vilayət şöbəsi - "Vətən" Cəmiyyəti-"Vətən" Cəmiyyəti Belarusun Grodno vilayətində 2006-cı ildə 

qeydiyyatdan keçib. Konqresin "Vətən" Cəmiyyətinə Vahid Hüseynov sədrlik edir. Bəylər Seyidov isə cəmiyyətin 

sədr müavinidir. 

Bobruysk şəhər şöbəsi-Azərbaycan İcmaları Konqresinin Bobruysk şəhər şöbəsi 2007-ci ildə qeydiyyatdan 

keçib. Konqresin Bobruysk şəhər şöbəsinin sədri Əyyub Yusifov, sədr müavini isə İltifat Haqverdiyevdir. 

Yeri gəlmişkən, bir neçə il əvvəl Azərbaycan İcmaları Konqersi Minsk şəhərində bazar günü fəaliyyət 

göstərəcək Azərbaycan məktəbi açıb. Belarusda Azərbaycan İcmaları Konqersinin sədri Natiq Bağırovun 

dediyinə görə, soydaşlarımızın əksəriyyəti qismi qeydiyyatda olmadığından, Belarusdakı azərbayanlılar haqqında 

dəqiq rəsmi məlumatlar əldə etmək mümkün deyil. Bu ölkədə xarici miqrantların qeydiyyata düşməsi üçün il 

ərzində 90 gün müddətinə vaxt verilir. Müddət başa çatdıqdan sonra miqranta iki dəfə xəbərdarlıq edilir, daha 

sonra ölkədən deportasiya olunur. Hətta cinayət işi də açıla bilər. 

Bağırov bildirib ki, qeydiyyata düşmədiyi üçün azərbaycanlıların Belarusdan deportasiya edilməsi halları 

baş verir ("Trend"). Lakin onun sözlərinə görə, bu, çox geniş və kütləvi xarakter almır: "Ümumiyyətlə, bu ölkədə 

bütün qanunlara əməl edən əcnəbilərin heç bir problemi olmur. Belarus Rusiya deyil və burada azərbaycanlıların 

sıxışdırılması halları baş vermir" deyən N.Bağırov əlavə edib ki, qeydiyyatsız yaşayan soydaşlarımız rəsmi 

orqanlarda işləyə bilməzlər, lakin onlar qeyri-rəsmi sahələrdə özlərinə iş tapırlar. 
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Konqres sədri onu da bildirib ki, Azərbaycan və Belarus prezidentlərinin qarşılıqlı səfərlərindən sonra, 

ölkələrarası əlaqələr, Belarusdakı Azərbaycan icmasına münasibət daha da yaxşılaşıb. 

Azərbaycan diasporunun Azərbaycan gerçəklərini Belarus miqyasında yetərincə və uğurla təbliğ edirlər. 

Məsələn, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət" 

kampaniyası çərçivəsində Belarusda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızın həyata keçirdiyi tədbirlər 100 

ildən bəri dünyaya yalanlar üfürən erməni təbliğatına ciddi şəkildə zərbə vurub (uçnoqta.az). Bu kampaniya 

çərçivəsində Belarusda keçirilən Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətləri yaymaq məqsədilə etiraz aksiyaları, elmi-

praktik konfranslar və digər tədbirlərdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəallığı xüsusilə qeyd edilməlidir. 

Xocalı faciəsinin mənəvi, siyasi və hüquqi müstəvidə tanınmasına yönələn bu kampaniya uğurla həyata 

keçirilməkdədir. Bu və digər xarakterli tədbirin həyata keçirilməsi Azərbaycanla bağlı həqiqətlərin dünyaya 

çatdırılması baxımından ciddi faktordur. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2014-cü il 13 fevral tarixli "Xocalıya ədalət" kampaniyasının 

keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında" Sərəncamı da tarixi əhəmiyyət daşıyır və müvafiq istiqamətdə fəaliyyət 

göstərməyə böyük dəstəkdir. Bu kampaniya çərçivəsində əldə olunmuş nəticələr onu deməyə əsas verir ki, 

Azərbaycan diasporunun da dəstəyilə nəinki Belarusda, həm də beynəlxalq miqyasda lobbiçilik daha effektivdir. 

Artıq dünya ictimaiyyəti Azərbaycan torpaqlarının işğal olunması, Ermənistanın nəinki işğalçı dövlət olması 

reallığını, hətta qondarma soyqırım pərdəsi altında gizlənərək soyqırım həyata keçirdiyi faktını qəbul edir. 

"Xocalıya ədalət" kampaniyası çərçivəsində gənclərin rolu onların Azərbaycan diasporunun ən fəal hissəsi 

olduğunu da ortaya qoydu. Bu gün Belarusda təhsil alan və yaşayan azərbaycanlı gənclər də dövlətin yaxın dəstəyi 

və yardımı sayəsində təhsil aldıqları ölkələrdə müxtəlif dərnəklər və ictimai birliklər yaradır. 

Bu gün Belarusda həyata keçirilən tədbirlərdən biri də Azərbaycan dilinin təbliği və öyrədilməsidir. 

Belarusda  diaspor təşkilatlarımızın səyi nəticəsində Azərbaycan əlifbası və Azərbaycan dili günü geniş miqyasda 

qeyd olunur. Bu, soydaşlarımızın ana dilini sevmək, yüksək qürur hisslərindən irəli gəlir. Bu, eyni zamanda, 

onların öz ana dilini dərindən bilmək, həmin dilin bütün sirlərinə, gözəlliklərinə müvəffəq olmaq, onlardan 

məharətlə, yerli yerində istifadə edə bilmək qabiliyyətindən irəli gəlir. Lobbiçilik fəaliyyəti elm sahəsindəki 

əməkdaşlıqda da özünü göstərir. Bu gün elmi əməkdaşlıq aktiv şəkildə inkişaf edir. Mütəmadi olaraq Belarus-

Azərbaycan işçi qruplarının innovativ layihələrlə bağlı görüşləri təşkil edilir. Bu zaman hər iki ölkənin alimləri 

Azərbaycan və Belarus arasında elmi inkişafın prespektivləri haqqında müzakirələr aparır, eyni zamanda birgə 

əməkdaşlıq üçün yeni layihə və istiqamətləri qeyd edirlər. 

Bu gün lobbiçilik fəaliyyətinin nəticəsidir ki, Belarusda Azərbaycan Ticarət Evi fəaliyyət göstərir. Belarus 

Respublikasının paytaxtı Minsk şəhərində ümumi sahəsi 529 m2 olan Azərbaycan Ticarət Evi "Made in 

Azerbaijan" brendinin Belarus bazarında daha çox tanıdılması, Azərbaycan məhsullarının ixracının təşviqi və 

genişləndirilməsi sahəsində fəaliyyət göstərir. Ticarət Evində daimi fəaliyyət göstərən sərgidə 25-dən çox 

Azərbaycan şirkətinin istehsal etdiyi müxtəlif növ məhsullar (şərab və konyak, meyvə şirələri, kompotlar, mineral 

sular, tərəvəz, mürəbbələr, turşular, konservlər, bitki yağları, çay, xalça, tekstil, ipək və kosmetika malları, elektrik 

avadanlıqları, plastik məmulatlar və s.) nümayiş olunur. 
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Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat naziri Şahin Mustafayev ticarət evinin açılışında deyib ki, 

Azərbaycan-Belarus əlaqələrinin qarşılıqlı dostluq və tərəfdaşlıq prinsipləri üzərində qurulub, uğurla inkişaf eir 

və əməkdaşlıq strateji tərəfdaşlıq səviyyəsindədir. "Dövlət başçılarının qarşılıqlı rəsmi səfərləri, ölkə rəhbərlərinin 

şəxsi dostluq münasibətləri əlaqələrin genişlənməsinə böyük impuls verir. Ölkələrimiz arasında birgə investisiya 

layihələri uğurla icra olunur. Belə layihələrdən biri də Belarusda Azərbaycan Ticarət Evinin yaradılmasıdır". 

Nazir Şahin Mustafayev qeyd edib ki, qısa müddətdə bu istiqamətdə işlər sürətlə aparılıb, hər iki ölkənin 

sahibkarlarının iştirakı ilə biznes forum, işgüzar görüşlər keçirilib. Minskdə 2016-cı ilin dekabrında keçirilmiş 

biznes forumda 33 anlaşma memorandumu və 2 müqavilə imzalanıb. Bu sənədlər Azərbaycan məhsulu olan tütün, 

pambıq, xalça, çay, meyvə-tərəvəz və onlardan emal edilmiş məhsulların, spirtli içkilərin (şərab, konyak və s.) 

Belarusa ixracını, həmçinin bu ölkədən Azərbaycana bir sıra məhsulların idxalını nəzərdə tutur. Bu müqavilələrin 

icrasına başlanıb. Ş.Mustafayev Minskin gözəl guşələrindən birində Azərbaycan Ticarət Evinin açılmasının 

iqtisadi əlaqələrin, investisiya əməkdaşlığının genişləndirilməsinə, ticarətin şaxələndirilməsinə töhfə verəcəyini 

vurğulayıb, göstərilən dəstəyə görə Belarus hökumətinə minnətdarlıq edib. 
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 “Digər diaspor təşkilatları ilə Azərbaycan naminə birgə fəaliyyəti davam etdirəcəyik” 

 

Surxay Musayev: “AXC-nin 100 iliyi münasibətilə Edmonton Kanada-Azərbaycan Cəmiyyətinin 

sayəsində Azərbaycanın Dövlət bayrağı Edmontonun mərkəzində ucaldılıb” 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının həmrəylik nümayiş etdirməsi 

vacib amildir. Son zamanlar diaspor təşkilatları arasında, bu baxımdan, bir sıra addımlar atılıb. Buna misal olaraq 

bu yaxınlarda Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu və Edmonton Kanada - Azərbaycan Cəmiyyəti 

arasında Memorandumun imzalanmasını göstərmək olar. Edmonton Kanada - Azərbaycan Cəmiyyətinin 

prezidenti Surxay Musayev qəzetimizə müsahibəsində perspektiv planlarından danışdı.  

-Surxay müəllim, öncə sizi tanımaq istərdik... 

-Mən1982-ci ildə Bakı şəhərində doğulmuşam. 1999-cu ildə orta məktəbi bitirib ali məktəbə daxil 

olmuşam. Ali təhsil alandan sonra 2003-cü ildə hərbi xidmətə getmişəm. Artıq 12 ildən çoxdur dünyanın müxtəlif 

yerlərində neft sahəsində çalışıram. 7-8 il bundan öncə öz karyeramı Kanadada davam etməyə qərara gəldim. Hal-

hazırda Kanadanın Alberta vilayətinin Edmonton şəhərində yaşayıram və burada çalışıram. Eyni zamanda 

Edmonton Kanada-Azərbaycan Cəmiyyətinin prezidenti vəzifəsini icra edirəm. Evliyəm, 2 övladım var. 

- Edmonton Kanada - Azərbaycan Cəmiyyəti nə vaxtdan fəaliyyət göstərir? 

-2017-ci ildə Edmontonda yaşayan həmvətənlərimizin sayəsində bizim yeni cəmiyyətimiz quruldu. 

-Cəmiyyət olaraq əsas məqsədinizi nədir və hansı tədbirlər keçiribsiniz? 

-Bir il ərzində təzə qurulan cəmiyyət Azərbaycana aid olan bayramları: Müstəqillik Günü, Həmrəylik 

Günü/Yeni il, Novruz bayramını qeyd edib. Həmçinin 20 Yanvar və Xocalı kimi anım günləri qeyd edilib. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 iliyi münasibətilə Edmonton Kanada-Azərbaycan Cəmiyyətinin 

sayəsində Azərbaycanın Dövlət bayrağı Edmontonun mərkəzində ucaldılıb. 

Cəmiyyətin nəzdində olan uşaqlardan ibarət rəqs qrupu da fəaliyyət göstərir. Qısa bir müddətə rəqs 

qrupunun koordinatoru olan Məsumə Rüstəmzadənin səyi nəticəsində bir neçə yerli tədbirlərdə müvəffəqiyyətlə 

çıxış ediblər.  

-Kanadadakı digər diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq edirsinizmi? 

-Ötən il “Həmrəylik üçün oxu” layihəsində cəmiyyətimiz iştirak edib. Biz bu layihəni həyata keçirərkən 

Kanada üzrə mövcud olan Azərbaycan cəmiyyətlərilə, ələlxüsus da layihədə xüsusi texniki dəstəyi olan Kalqari 

Azərbaycan Cəmiyyətilə (ALACS) dostluq əlaqəsində olduq və birlikdə layihəni həyata keçirdik. 

- Bu yaxınlarda Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu və Edmonton Kanada - Azərbaycan 

Cəmiyyəti arasında Memorandum imzalanıb. Bu sənədi imzalamaqda məqsəd nədir? 

- Bəli, Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu və Edmonton Kanada - Azərbaycan Cəmiyyəti 

arasında Memorandum imzalanıb. Birgə əməkdaşlıq haqqında sənədi Edmonton şəhərində Ukrayna 
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Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədr müavini Elşad İbrahimov və Edmonton Kanada-Azərbaycan 

Cəmiyyətinin prezidenti olaraq mən, həmçinin İdarə Heyətinin üzvləri - Etibar İsmayılov, Natavan Mahmudova, 

Reyhan Hüseynova, Samir Əsgərov imzaladıq. Məqsədimiz Azərbaycanın milli, mədəni, irsi dəyərlərinin 

soydaşlarımız arasında qorunmasına və inkişafına töhfə verəcək konkret işlərin görülməsi, eləcə də 

soydaşlarımızın daha sıx birliyinə nail olmaqdır. Bu birliyin xaricdə yaşayan azərbaycanlıları daha da 

yaxınlaşdıracağına və bir-birlərinə dəstək və dostluğu əsirgəməyəcəyinə inanırıq. 

-Gələcəkdə hansı layihələr keçirməyi düşünürsünüz? 

- Biz Kanadada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları ilə Azərbaycan naminə birgə fəaliyyəti davam 

etdirəcəyik. Eyni zamanda Azərbaycanın milli dəyərlərini, mədəniyyətini və tarixini dünya ictimaiyyətinə 

çatdırmaq, media qurumları ilə əlaqələri gücləndirmək və genişləndirmək üçün mövcud olan kadr və texniki 

potensialdan birgə istifadə edəcəyik. 
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 “Məqsədimiz diaspor fəaliyyətinə vətəndaş dəstəyini artırmaqdır” 

 

Ənvər Haqverdiyev: “Gənclərimiz ölkəmizə qarşı olan ikili standartların, qarayaxmaların, dövlətimizi 

gözü götürməyənlərin cavablarını layiqincə verirlər” 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Bu gün diasporun inkişafı və strateji hədəflərinə çatması üçün yeni taktiki yollardan istifadə olunmalıdır. 

Bununla yanaşı, diasporun özünə münasibət dəyişməlidir. Bu baxımdan, diaspor fəaliyyətinə vətəndaş dəstəyi 

önəmli məsələdir. Məhz elə bu məqsədlə bir müddət öncə “Facebook”da Ukraynada Yaşayan Azərbaycanlılara 

Dəstək və Məlumat Qrupu yaradılıb. Qrupun yaradıcı aktiv sosial şəbəkə istifadəçisi, Yeni Azərbaycan Partiyası 

Suraxanı Rayon Təşkilatının mütəxəssisi Ənvər Haqverdiy “Palitra”ya müsahibə verib. 

-Ənvər müəllim, öncə oxucularımıza özünüzü tanıtmağınızı xahiş edirəm. 

- Diqqətinizə görə çox təşəkkür edirəm. Mən Bakı şəhərində anadan olmuşam. Orta məktəbi Azərbaycan 

Respublikası “Xarici Dillər Təmayüllü Gimnaziyanı” əla, yaxşı qiymətlərlə bitirib, Azərbaycan Dillər 

Universitetinin Avropaşünaslıq və Beynəlxalq Münasibətlər fakültəsinə yüksək balla daxil olub, oranı fərqlənmə 

diplomu ilə bitirmişəm. Universitet illərindən istər tələbə hərəkatında, istərsə də ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak 

etmişəm. 2007-ci ildən Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarına qoşulmuşam. Hərbi xidmətdən sonra Azərbaycan 

Respublikasını dünyanın bir neçə ölkəsində təmsil etmişəm. Son bir ildir Yeni Azərbaycan Partiyası Suraxanı 

Rayon Təşkilatının mütəxəssisi vəzifəsində çalışıram. Sosial şəbəkələrdə siyasi işin təşkilini həyata keçirirəm. 

-YAP gəncləri ölkədə baş verən ictimai-siyasi proseslərdə nə kimi aktivlik göstərirlər? 

-Bilirsinizmi, Yeni Azərbaycan Partiyası yalnız Azərbaycanın deyil, bütün Cənubi Qafqazın ən böyük 

siyasi Partiyasıdır. Xalqın ən çətin günlərində sosial sifarişə uyğun olaraq yaradılmış, çiyinlərinə böyük 

məsuliyyət götürmüş, Heydər Əliyev zəkasına söykənən Yeni Azərbaycan Partiyasının 700 minlik üzvünün 

təxminən qırx faizini gənclər təşkil edir. Yeni Azərbaycan Partiyasının Gənclər Birliyi yarandığı gündən 

Azərbaycanda baş verən bütün siyasi proseslərdə hər zaman ön planda olmuşdur. Partiyamızın gənc fəalları 

Azərbaycan gənclərinin ən seçilmiş nümayəndələridir. Aramızda alimlər, dünya çempionları, gənc siyasi və 

ictimai xadimlər, deputatlar var. Gənclərimiz ölkəmizin aparıcı qüvvəsidir. Bildiyiniz kimi, Prezident, Yeni 

Azərbaycan Partiyasının sədri İlham Əliyev hər zaman gənclərə arxalandığını qeyd edir. Onun himayəsi və 

qayğısı nəticəsində Azərbaycan gəncliyinin ən dəyərli hissəsi olan YAP gəncləri inkişaf edir, ictimai-siyasi 

həyatda və dövlət aparatında təmsil olunurlar. O cümlədən qeyd etmək yerinə düşərdi ki, Yeni Azərbaycan 

Partiyasının Suraxanı Rayon Təşkilatının Gənclər Birliyinin üzvləri yaradılmış şəraitdən düzgün yararlanaraq 

istər rayonumuzda təşkil olunan tədbirlərdə, istər respublika əhəmiyyətli tədbirlərdə, istərsə də keçirilən seçki və 

referendumlarda çox fəal iştirak edirlər. Gənclərimizin fəallığı həm rayon rəhbərliyi, həm də partiya rəhbərliyi 

tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. 

-Gənclər nə dərəcədə sosial şəbəkələrdən effektiv yararlanırlar? 
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-Müasir dövrün öz tələbləri var. Bizim əsrin öz çağırışları var. Biz dünya ilə ayaqlaşmaq istəyiriksə, mütləq 

müasir texnologiyalardan istifadə etməyi, onlardan yararlanmağı, onları həm özümüzün inkişafında, həm də 

ölkəmizin təbliğində istifadəni bacarmalıyıq. Bu gün Azərbaycan gəncləri müxtəlif sosial şəbəkələrdə çox 

fəaldırlar. Onlar Azərbaycanda olan inkişafı, Azərbaycan həqiqətlərini, ən böyük problemimiz olan Qarabağ 

məsələsini dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırırlar. Bu gün müxtəlif dillərdə sərbəst danışan gənclərimiz bir 

çox sosial media platformalarında ölkəmizi layiqincə təmsil edirlər. 

Gənclərimiz ölkəmizə qarşı olan ikili standartların, qarayaxmaların, dövlətimizi gözü götürməyənlərin 

cavablarını layiqincə verirlər. Hesab edirəm ki, gənclərimizin bu sahədə gördükləri işlər, fəallıqları 

təqdirəlayiqdir. 

-Bu günlərdə “Facebook”da sizin tərəfinizdən Ukraynada Yaşayan Azərbaycanlılara Dəstək və Məlumat 

Qrupu yaradılıb. Bu qrupu yaratmaqda məqsəd nədir? 

-Sualınıza görə təşəkkür edirəm. Bu sualınızla bizə öz fəaliyyətimizin mahiyyətini insanlara ifadə etməyə 

şərait yaradırsınız. Məlumat üçün deyim ki, mən Yeni Azərbaycan Partiyasına təyinatıma qədər Ukraynanın 

Kiyev şəhərində yaşayırdım və fəaliyyət göstərirdim. Mən hər zaman vətənpərvər olmuşam. Lakin ölkəni 

vətəndən kənarda sevmək, onu təmsil etmək başqa bir hisdir. Diaspora olan sevgim məhz Kiyevdə yarandı. 

Ukraynada çox güclü diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərir. Onların fəaliyyəti mənə də ilham verdi. Qərar 

verdim ki, mən də bu sahədə əlimdən gələni etməliyəm. 

Bilirsiniz ki, prezident seçkilərindən sonra möhtərəm Prezidentimiz bir çox sahədə kadr dəyişikliyi etdi. 

Bunlardan biri də, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DİDK) idi. Əslində, bu, diaspor nümayəndələrini öz 

fəaliyyətlərini daha da genişləndirmək, daha güclü fəaliyyət göstərmələri üçün həm böyük dəstək, həm də ciddi 

siqnal idi. 

DİDK sədri Fuad Muradovun Kiyevdə diaspor üzvləri ilə görüşü oradakı diaspor fəaliyyətində canlanma 

yaratdı, yeni bir mərhələnin başlanğıcı oldu. Bunun hər birimiz şahidiyik. Biz də, bir qrup diasporun gənc fəalları 

sosial şəbəkələrdə belə bir qrup yaratmaq qərarına gəldik. 

Ukraynada Yaşayan Azərbaycanlılara Dəstək və Məlumat Qrupu heç bir siyasi və ticari məramı olmayan, 

ictimai əsaslarla fəaliyyət göstərən, sosial medianın ən geniş yayılmış növü olan “Facebook”da ölkəmizin 

tarixinin, görkəmli şəxsiyyətlərinin, mədəniyyətinin, mətbəxinin, rəqslərinin, təbliği ilə məşğul olan bir qrupdur. 

Məqsədimiz diaspor fəaliyyətinə vətəndaş dəstəyini artırmaqdan ibarətdir.  

Qrupun cəmi 10 gündür yaradılmasına baxmayaraq, 500 üzvü var. Üzlərimizin əksəriyyəti Ukraynada 

yaşayan azərbaycanlılardır. Onlar bu işdə çox fəaldırlar. Hədəfimiz Ukraynada yaşayan bütün həmvətənlərimizin 

bu “Facebook” qrupunda yer almasını təmin etməkdən ibarətdir. Bir çox diaspora ağsaqqalları artıq özlərinin 

dəstəklərini qrupumuza qoşularaq vermiş və qrupda dəstək xarakterli yazılar yazmışlar. Ümumiyyətlə, maraq 

gözlədiyimizdən çoxdur. Təbii ki, bu bizi çox sevindirir.  

Qrupda hər gün dövlət, dövlətçiliyimizi təbliği nöqteyi-nəzərindən yazılar, xəbərlər yayımlanır. Ukraynada 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyəti işıqlandırılır. Xüsusi günlər qeyd olunur.  

-Ümumiyyətlə, diasporun hansı formada vətəndaş dəstəyinə ehtiyacı var? 
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-Dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz davranışları, fəaliyyəti, həyat tərzləri ilə hər biri yaşadıqları ölkələrdə 

ölkəmizi təmsil edirlər. Onlara, yəqin ki, bir çox ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycan dövləti tərəfindən böyük 

dəstək verilir. Bu həm mənəvi, həm də maddi dəstəkdir. Onların fəaliyyətləri dövlətimiz tərəfindən 

qiymətləndirilir. Lakin biz hər birimiz vətəndaş olaraq bu fəaliyyətə, bacardığımız qədər və bacardığımız sahədə 

dəstək verməliyik. Diaspor fəaliyyətinə adi vətəndaşlar, xüsusən də xaricdə yaşayan soydaşlarımız dövlətin bu 

sahədə apardığı işi dəstəkləməli, onu təbliğ etməlidir. Mən bu sahədə fəaliyyət göstərən bütün diaspor fəallarına 

uğurlar arzu edirəm. 
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Gürcüstanda yaşayan soydaşlarımızın ana dili və kadr problemi 

 

Aygül İsayeva, 

İqtisadiyyat üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Bir neçə il öncə bir qrup gənc Gürcüstanın Baş nazirinə açıq məktub ünvanlamışdılar. Cəsarətli addım idi, 

ancaq...  

Məktubda Azərbaycan məktəblərinin bağlanması, təhsilin gürcü dilində olması (yalnız Azərbaycan dilinin 

hər gün 1 saat tədris olunması istisna olmaqla) xahiş də deyil, TƏLƏB edilirdi, belə bir addımın Gürcüstan 

azərbaycanlılarının cəmiyyətə inteqrasiyasına müsbət təsir etməsi əsaslandırılırdı. Xəyallar gerçəkləşir, statistika, 

faktlar öz-özünə danışır: 2008-2009-cu illərdə Gürcüstandakı Azərbaycan məktəblərinin sayı 124 idisə, 2017-

2018-ci illərdə 82 azərbaycan məktəbi qalıb, 2026-2027-cı illərdə isə gözlənti 40 Azərbaycan məktəbidir. 

Gəlin Gürcüstan dövlətinin etnik azərbaycanlılar üçün yaratdığı imkanları nəzərdən keçirək. Gürcüstanda 

orta təhsil 12 ildir. 12 il ərzində hər gün orta məktəbdə gürcü dili tədris edilir, dərs saatları 15-20 il bundan əvvəlki 

şəraitlə müqayisədə kifayət qədər artırılıb. Gürcüstanda 1-ci sinfə gedən bütün şagirdlərə, şəhərdə, ucqar kənddə 

yaşamasından asılı olmayaraq dövlət kompüter (netbook) verir. Kompüter şagirdlərə "Facebook"da qeydiyyatdan 

keçib, şəkillər yükləyib "like"ları saymaq üçün verilmir. Kompüterdə gürcü, ingilis, riyaziyyat, rəsm və s. fənləri 

daha dərindən və daha asanlıqla mənimsəmək üçün xüsusi proqramlar yüklənib. 

Sovet İttifaqı dağılandan sonra ölkədə iqtisadi, sosial, siyasi böhran yaşanırdı, dərsliklər bir nəfərə çatanda 

digərinə çatmırdı. İndi isə dərsliklər pulsuz verilir, Azərbaycan dilində tədris olunan fənlərlə (tarix, coğrafiya, 

riyaziyyat və s.) bağlı dərsliklərin 30 faizi gürcü dilindədir. Yəni şagird 12 il ərzində gürcü dilini dövlət dili kimi 

öyrənir, üstəlik, Azərbaycan dilində öyrəndiyi digər dərsliklərin 30 faizi gürcü dilindədir (tarix, coğrafiya, 

riyaziyyat və s. dərsliklər sırf Azərbaycan dilində deyil, gürcü dilində qısa xülasəsi də verilib). 

"Qayğıkeş" Təhsil Nazirliyi etnik azlıqlar üçün orta məktəblərdə gürcü dilini daha da yaxşı öyrənmək üçün 

başqa bir yol da fikirləşib. Xüsusi treninq keçmiş, gürcü dili müəllimləri orta məktəblərə gürcü dili tədrisini 

təkmilləşdirmək üçün göndərilir (həmin müəllimlər adi müəllimlərlə müqayisədə yüksək maaşla da təmin edilir). 

12 il ərzində gürcü dilininin tədrisinə və dərs saatlarının artırılmasına baxmayaraq, dərsliklərin 30 faizinin 

gürcü dilində olmasına, xüsusi treyninq keçmiş müəllimlərin səyinə baxmayaraq, yenə də gürcü dilini öyrənə 

bilməyən və bu dəfə artıq abituriyentlər üçün qayğıkeş dövlət "1+4" proqramını fikirləşib hazırladı. Yəni tələbə 

1 il müddətində yalnız gürcü dilini öyrənir (haşıyə: xarici dili 6 aya öyrənməyə söz verən nə qədər kurslar 

tanıyırsınız, deyilmi?), sonra isə bakalavr pilləsində təhsilini digər gürcü tələbələrlə eyni masa arxasında, eyni 

auditoriyada davam etdirir. 

Gəlin, indi də riyazi biliklərimizi imtahana çəkək: 12 il orta məktəb, 1 il hazırlıq, 4 il bakalavr = 17 il. İndi 

bu yazdıqlarımı oxuyan öz-özünə düşünəcək ki, görəsən, bu Borçalı camaatı nə yeyib-içir ki, 17 il ərzində bu 

qədər imkanlarla bir dili öyrənə bilmir? Hələ internetin, yeni texnologiyanın, smartfonların yaratdığı imkanları 

bir kənara qoyaq (online dil öyrənmə imkanları, lüğətlərin smartfonlara yüklənməsi, TV və s.). 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

181 
 

Bəlkə məsələnin kökünə varmaq, problemin nədə olmasını araşdırmaq lazımdır. Dövlət etnik azlıqlar üçün 

bu qədər imkanlar yaradır. Elə Azərbaycan məktəbləri var ki, orada gürcü dili fənnini gürcü tədris edir (təsəvvür 

edin, ingilis dilini bu dilin doğma daşıyıcı olan ingilisdən, amerikanlıdan öyrənirsiniz). Bir dəfə sual verən olmur 

ki, bəs bu müəllimlər sinfə daxil olanda nə işlə məşğul olurlar, 12 ilini nəyə sərf edirlər? Təhsil Nazirliyi nə üçün 

tez-tez yoxlamalar, monitorinqlər aparmır? 

Bizim gənclər Baş nazirə məktub yazanda bəlkə elə bunları qeyd etmək lazım idi ki, dövlətimiz etnik 

azlıqlar üçün bu qədər qayğı göstərir, çalışır, bəlkə arada bir monitorinqlər də aparılsın. Bu məsələni TƏLƏB 

etməyə haqqımız olsa da, xahiş də edib məktubda yazmaq olardı. 

Əlbəttə, bu gün dövlətin bu səylərinin nəticəsi var, gürcü dilini gürcüdən də gözəl bilən gənclərimiz, 

imtahanlarda gürcüdən də yaxşı nəticə əldə edən gənclərimiz var, gürcü dilində danışanların sayı gənclər arasında 

ilbəil artır (yaşlı nəslin nümayəndələrini nəzərə almıram, onları qınamağa, mühakimə etməyə haqqımız da yoxdur, 

çünki onların dövründə bir VƏTƏN var idi - SSRİ, hər yerdə də istifadə olunan dil RUS dili idi). Bütün bunlarla 

yanaşı orta məktəblərində ciddi monitorinqlər olsa, gürcü dilini tədris edən müəllimlər VİCDANla dərs keçsələr, 

şagirdlərin orta məktəbi bitirdikdən sonra 1 il hazırlıqda oxumasına qətiyyən ehtiyac qalmaz! 

Azərbaycan məktəblərinin saxlanılması, ANA dilində təhsil hava-su qədər vacibdir. Fədəkar ziyalımız 

Həsən bəy Zərdabi demişdir: "Bir millətin ki, dili batdı, onda o millətin özü də batar. Çünki bir millətin varlığına, 

isbati-vücud etməsinə səbəb onun dilidir". 

ANA dilini nəinki qoruyub saxlamaq, Baş nazirə ünvanlanan məktubda Azərbaycan dilinin ikinci dövlət 

dili olmasını TƏLƏB etmək lazım idi, nəinki Azərbaycan məktəblərinin bağlanmasını. 

 

3.5 milyonluq Gürcüstan əhalisinin yarım milyonunu etnik azərbaycanlılar təşkil edir. Bu gün İsveçrə kimi 

dünyanın ən inkişaf etmiş ölkəsində insanlar 4 rəsmi dildə danışırlar. 4 rəsmi dil İsveçrəyə yaşayış səviyyəsinə, 

iqtisadi inkişafına və digər göstəricilərinə görə bütün reytinq cədvəllərində 1-ci yerdə qərarlaşmasına heç də mane 

olmur. 

 

Azərbaycan məktəblərində kadr çatışmazlığı 

 

Məktəblərdə kadr çatışmazlığı bu gün hamımızı narahat edən ən əsas məsələlərdən biridir. 

Bu gün riyaziyyat, fizika, kimya, Azərbaycan dili və ədəbiyyatı və s. fənləri Azərbaycan dilində tədris edən 

kadrların əksəriyyəti yaşlı insanlardır (Allah ömür versin onlara!). Cavan kadrlar azlıq təşkil etsələr də, aralarında 

bəzi qeyri-peşəkarlar da var (öz işinin peşəkarı olan gənclərimizi inkar etmirik). Bəzən yaşlı kadrlara "Sovet 

dönəminin qalıqları" kimi baxıb onların əziyyətini ayaq altına atırlar. Ancaq unutmaq lazım deyil ki, məhz həmin 

"Sovetin qalıqları" adlandırdığınız müəllimlər 90-cı illərdə aylarla maaş almadıqlarına baxmayaraq (Bəli, acı 

reallıq budur: aldıqları bir aylıq maaşa bir çörək almaq mümkün idi), məktəbdə təhsil-tədris prosesini 

dayandırmamışdılar, bütün çətinliklərə baxmayaraq, fədakarcasına elin-obanın çətin günlərində övladlarımızın 
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təhsil almasına çalışmışlar, məktəbdən ayrılmamışdılar. Bu gün gənc və yaşlı kadrlar birgə, müştərək işləyib 

təcrübələrini bir-birilə bölüşməlidir. 

Bu gün Azərbaycan dilində fənləri tədris edən peşəkar kadrlara çox böyük ehtiyac var. Hər kəs ilk növbədə 

öz ANA dilini mükəmməl bilməlidir. Gürcü məktəblərinidə təhsil almaq ANA dilinin ölməsinə, gələcəkdə isə bir 

millət kimi yox olmağa, gürcüləşməyə gətirib çıxaracaq. Cəlil Məmmədquluzadənin "Anamın kitabı" pyesindəki 

tragikomik vəziyyət cəmiyyətimizdə bir reallıq olaraq qalır. 

Təəssüf ki, bəzi valideynlər övladlarını bilərəkdən gürcü məktəblərinə qoyurlar və düşünürlər ki, belə olan 

halda gələcəkdə onların iş tapması daha asan olacaq. Ancaq düşünmürlər ki, Gürcüstanda işsizlik səviyyəsi çox 

yüksəkdir, gürcülər özləri belə iş tapmaqda çətinlik çəkirlər (gürcü dili gürcülərin ana dili olmasına baxmayaraq). 

Valideynlər düşünmürlər ki, Azərbaycan məktəblərini bitirənlərin çox üstünlükləri var, Azərbaycan, Türk, gürcü 

(17 il gürcü dilini Azərbaycan məktəbində öyrənmək üçün kifayət deyilmi?), ingilis, rus dillərini çox da əziyyət 

çəkmədən bilmiş olacaqlar. Valideynlər düşünmürlər ki, bu gün Gürcüstana ən çox investisiya edən şirkətlərin 

əksəriyyəti türk və Azərbaycan şirkətləridir və həmin şirkətlərdə əsas tələblərdən biri də Azərbaycan və türk 

dillərində səlis, səhvsiz yazıb və danışmaq əsas şərtlərdən biridir. Valideynlər düşünmürlər ki, gürcü dili 3.5 mln. 

əhalinin dövlət dilidir (bu əhalinin də 500 mini azərbaycanlılardır), Gürcüstandan kənarda bu dil heç kimə lazım 

deyil. Sual olunur əziz valideynlər: övladlarınız nəyə görə yalnız işsizlik səviyyəsi yüksək olan Gürcüstan 

daxilində iş axtarmalıdır (?), axı beynəlxalq təcrübə qazanmaq imkanı Azərbaycan məktəbini bitirənlərdə daha 

üstündür.   

 

Gürcüstanda əsası qoyulacaq Azərbaycan Pedaqoji Universitetin mövcud problemin həllində rolu 

 

Azərbaycan məktəblərində kadr çatışmazlığını həll etməyin yeganə yolu Gürcüstanda tez bir zamanda 

Azərbaycan pedaqoji universitetinin əsasının qoyulmasına nail olmaqdır (əlbəttə ki, belə bir universitetdə 

Azərbaycan dilində digər fənləri mənimsəməklə yanaşı, gürcü dilinin öyrənilməsi də nəzərdə tutulmalıdır). Bu, 

yalnız Azərbaycan dövlətinin dəstəyi ilə baş tuta bilər. Təklif olunan variantlardan biri kimi Gürcüstanda hansısa 

bir universitetin nəzdində balaca bir bölüm və ya departamentin yaradılmasıdır, ancaq bu, effektiv nəticə 

verməyəcək. Digər təklif olunan variantlardan biri tələbələrin Qazax və ya Bakıda təhsil alıb Gürcüstana 

qayıtmasıdır, hansı ki, bu da lazımi nəticəni verməyəcək. Çünki həmin tələbələr 4-6 il Gürcüstandan uzaqda 

olmaqla gürcü dilində bildiklərini də unudacaqlar. Gürcüstanda əsası qoyulmuş Azərbaycan Pedaqoji 

Universitetində isə tələbələr 4 il ərzində Azərbaycan dilində öyrənməklə yanaşı, gürcü dilini də öyrənəcəklər. 

Tələbələri Azərbaycana göndərmək əvəzinə, Azərbaycandan müəllimləri Gürcüstana dərs deməyə dəvət etmək 

daha məqsədəuyğun olardı.   

 

Azərbaycan dili - Gürcüstanda ikinci rəsmi dil 

 

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar çoxluq təşkil edən ən böyük etnik azlıq hesab edilir. 
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Etnik azlıq kimi ANA dilində həm orta məktəbdə, həm də ali məktəbdə təhsil almağa hər cür haqqımız və 

hüququmuz çatır desək, yanılmarıq. 

Gəlin, beynəlxalq təcrübəyə baxaq. Bir neçə rəsmi dili olan başqa ölkələri də misal gətirmək olar: Belçika 

(3 rəsmi dil), Kanada, Hindistan, Belarusiya, Finlandiya və sair. Ölkədə üstünlük təşkil edən milli azlıq kimi (bu 

bölgənin aborigen əhalisi kimi) düşünürəm ki, bizim də ANA dilimiz Gürcüstanda rəsmi dil kimi qəbul edilməlidir 

və buna nail olmaq üçün varqüvvəmizlə çalışmalıyıq (bizim millətin vəkilləri ilə birlikdə). ANA dilinin rəsmi dil 

kimi qəbul edilməsi gürcü dilini öyrənməmək anlamına gəlmir, yenə də 17 il ərzində ana dili ilə yanaşı, gürcü 

dilinin də öyrənilməsi davam edəcək. 

İlbəil Gürcüstanda Azərbaycan məktəblərinin sayı azalmaqdadır, ANA dili ölmək üzrədir, kadr çatışmazlığı 

ilə əlaqədar bu problem 5-6 ilə daha kəskin şəkildə hiss olunacaq. Gələcək fəsadlardan yayınmaq üçün indidən 

həyacan təbili çalmaq və hərəkətə keçmək mütləqdir. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 14 sentyabr. - № 158. - S. 6. 
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Almaniyada Azərbaycan diasporu fəallığı ilə seçilir 

 

Murad Məmmədli 

 

Azərbaycan diasporunun geniş təmsil olunduğu ölkələrdən biri də Almaniyadır. Hansı ki, bu ölkədə hələ 

1988-ci ildən fasilələrlə onlarla Azərbaycan cəmiyyəti və təşkilatlar yaranmağa başlayıb. Və sevindirici haldır ki, 

bu gün həmin təşkilatların sıralarına yeniləri də qoşularaq, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropaya çatdırılmasında 

fəallıq göstərirlər. 

Hazırda Almaniyada xeyli sayda Azərbaycan cəmiyyət və təşkilatları fəaliyyət gösətirir. Berlindəki 

“Azərbaycan-Almaniya Cəmiyyəti”, “Azərbaycan-Alman Akademiyası”, “Azərbaycan Kültür Ocağı”, “Ocaq” 

Cəmiyyəti, “Odlar Yurdu” Mədəniyyət və Təhsil Cəmiyyəti, Bonn şəhərindəki “Azərbaycan Kültür Ocağı”, 

Düsseldorfda “Alman-Azərbaycan Cəmiyyəti”, Frankfurtda “Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti”, Kölndə 

“Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti”, Nürnberqdə “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”, Limburq şəhərində “Azərbaycan 

Evi” fəallığı ilə seçilən cəmiyyətlərin sırasındadır. 

1996-cı ildə Almaniyadakı Azərbaycan cəmiyyətləri vahid strukturda - “Almaniya-Azərbaycan 

Cəmiyyətləri Federasiyası”nda birləşiblər. Federasiyanın əsas məqsədi diaspor təşkilatları arasında əlaqələri daha 

da gücləndirməkdir. 

Bu gün Almaniyada fəaliyyət göstərən və ölkəmizi bu Avropa dövlətində layiqincə təmsil edən diaspor 

təşkilatlarından biri də Frankfurt-Azərbaycan Cəmiyyətidir. Uzun illərdir fəaliyyət göstərən Frankfurt-

Azərbaycan Cəmiyyəti Azərbaycanın təbliği sahəsində xeyli işlər görüb. Adıçəkilən təşkilat Dağlıq Qarabağ 

problemi və Xocalı soyqırımının tanıdılması istiqamətində də fəallığı ilə seçilir. Cəmiyyət hər il Xocalı 

soyqırımının ildönümünə həsr olunan bir sıra silsilə tədbirlər keçirilir. 

Almaniyada fəaliyyət göstərən çoxsaylı və aktiv diaspor təşkilatlarından biri də Almaniyadakı Azərbaycan 

Diasporunun Mərkəzi Şurasıdır. 2007-ci ildən Maqdeburq şəhərində fəaliyyət göstərən Almaniyadakı Azərbaycan 

Diasporunun Mərkəzi Şurasının fəaliyyətinin əsas məqsədi Azərbaycan diaspor təşkilatlarının işini 

əlaqələndirməkdən ibarətdir. Mərkəzi Şuranın qarşısına qoyduğu məqsədlər sırasına Almaniyanın bütün həyat 

əhatəsində yardıma ehtiyacı olan Azərbaycan diasporuna kömək göstərilməsi, onların bərabər hüquqa olmalarının 

təmin edilməsi, xüsusilə praktiki yolla həyat üçün gərəkli olan yardımın göstərilməsi, hüquqi məsləhətlərin 

verilməsi və göstərilməsi, vətəndaşlarımızın maraqlarını bütün ictimai səviyyələrdə təmsil edilməsi daxildir. Eyni 

zamanda Almaniya Federativ Respublikasında yaşayan əhalinin Azərbaycan mədəniyyəti, musiqisi, tarixi və 

siyasəti ilə tanış etmək, digər dövlət və qeyri dövlət idarələrilə Azərbaycan Respublikası arasında sıx əlaqələrin 

yaradılması da Almaniyadakı Azərbaycan Diasporunun Mərkəzi Şurasının fəaliyyət istiqamətləri sırasında yer 

alır. Almaniyadakı Azərbaycan Diasporunun Mərkəzi Şurasının prezidenti Tengiz Sade baron zu Romkerhalldır. 

O, eyni zamanda hüquqşünas kimi Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların maraqlarını dövlət orqanları və ictimai 

təşkilatlar qarşısında müdafiə edən nümayəndə qismində çıxış edir. Ümumiyyətlə, Almaniyadakı Azərbaycan 

Diasporunun Mərkəzi Şurası bu ölkədəki fövqəladə və səlahiyyətli səfirliyimiz tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan 
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Respublikasının tədbirləri də Almaniyadakı Azərbaycan Diasporunun Mərkəzi Şurası tərəfindən digər təşkilatlara 

paylanır. 

Mərkəzi Şura fəaliyyət göstərdiyi ilk illərdən Azərbaycan mədəniyyətini bu ölkədə təbliğ etmək, diaspor 

nümayəndələrimizə müəyyən hüquqi yardımlar göstərməklə yanaşı, ölkəmizin həqiqətləri, xüsusilə erməni 

təcavüzünün almanlara çatdırılması sahəsində məqsədyönlü fəaliyyət göstərib. Məhz Mərkəzi Şuranın davamlı 

və məqsədyönlü fəaliyyəti nəticəsində Almaniayadakı erməni təxribatlarının qarşısı alınıb. 

Almaniyadakı Azərbaycan Diasporunun Mərkəzi Şurasının rəhbəri Tengis Sade Baron zu Romkerhallın 

sözlərinə görə, əgər bir şəhərdə 50-70 azərbaycanlı yaşayırsa, deməli 9-10 yeni təşkilat təsis etmək olar. Onun 

fikrincə, nə qədər çox sayda diaspor təşkilatlarımız təsis olunub fəaliyyət göstərərsə, bu, bizim xalqın səsi, gücü 

deməkdir. “Əgər, bir aksiyanın keçirilməsi üçün bir müraciət göndərilirsə və ya hər hansı bir problemin həlli üçün 

bir təşkilat müraciət edirsə, indi artıq 10 təşkilat müraciət edəcək və bu da yaranan problemin həlli üçün çox 

keyfiyyətli bir nəticə verə bilər” deyə Romkerhall “olaylar.az”a müsahibəsində bildirib. Onun bildirdiyinə görə, 

1990-cı illərdə Almaniyada təxminəm 250-300 diaspor təşkilatı var idisə, indi isə onların sayi 3500-dən çoxdur. 

Bir çox təşkilatların maliyyə dəstəyində çətinlik olmasından bəhs etdiklərini deyən Almaniyadakı 

Azərbaycan Diasporunun Mərkəzi Şurasının sədri bildirib ki, öz qüvvələrilə nə bacarırlarsa, onu da edirlər və bu 

da çox cüzidir. 

“Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar arasında o qədər də problem yoxdur. Olan problemləri də mən artıq 

həll etmişəm və mənə müraciət etdikdə, çalışıram ki, həmin problemləri həll edim” deyən şura sədrinin sözlərinə 

görə, peşəkar hüquqşünas olduğu üçün, bu problemləri yalnız özləri həll edirlər. 

Digər ölkələrin diaspor təşkilatları ilə əlaqələrə gəlincə, Romkerhall bildirib ki, Almaniyadakı Azərbaycan 

Diasporunun Mərkəzi Şurası Ukraynadakı və Antalyadakı diaspor təşkilatları ilə sıx əlaqədədir. “Biz 

Almaniyadakı türk təşkilatlarına məlumatlar göndəririk, istəyən bizə müraciət edir. İstəməyəni isə məcbur edə 

bilmirik. Amma heç kim bu günə qədər bizə müraciət etməyib”. 

Almaniyada “Azərbaycan Mədəniyyəti” Cəmiyyətinin və “Heydər Əliyev adına Dünya Boks Komitəsi”nin 

(“World Boxing Committee Haydar Aliyev-WBCA) sədri Yaşar Niftəliyev isə “report.az”a müsahibəsində deyib 

ki, azərbaycanlıların diaspor tarixi uzaq keçmişə təsadüf etsə də tarixən yaranan fasiələlər bunun inkişafına imkan 

verməyib. Amma sonuncu mərhələ Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə 

gəlməsi ilə ilk dəfə olaraq ən fəal və uzunmüddətli mərhələyə keçib. “Diasporda köklü dönüş yaranıb. Ümumilli 

lider Heydər Əliyev xaricə səfərləri zamanı müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşərək onların qayğı 

və arzuları ilə maraqlanıb, yeni müstəqillik qazanmış tarixi vətənimizin xaricdə tanıdılması üçün dəyərli 

tövsiyələrini və dəstəyini verib. 

Dünya Azərbaycanlılarının 1-ci qurultayının təşkili bu işlərin parlaq nümunəsi oldu. Bu qurultayda 

azərbaycanlıların vahid ideya ətrafında birləşməsinin, gələcəyə istiqamətlənmiş vacib ideyaların praktiki olaraq 

əsası qoyuldu. Əsas prioritetlərdən biri o idi ki, xaricdəki həmvətənlərimizin yaşadıqları ölkələrdə inteqrasiyasının 

dinamikləşməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin geniş yayılması mütəmadi olsun. Nəzərə alaq ki, xaricdəki 
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azərbaycanlıların, xüsusilə də Avropadakı azərbaycanlıların tam əksəriyyəti məhz Azərbaycan müstəqillik 

qazandıqdan sonra köç ediblər. 

Mən Almaniyada, ümumiyyətlə, son vaxtlar Azərbaycan diasporunun yeni fəaliyyətini yeni mərhələ kimi 

adlandırmazdım. Bunu Azərbaycan diasporunun həmrəylik nümayiş etdirməsi, yeni metodlardan istifadə etməsi 

dövrü adlandırardım. Avropada Almaniya da daxil olmaqla yeni metodların diasporda istifadə olunması artıq 

nəticə etibarı ilə özünü büruzə verməkdədir. Diasporla İş üzrə Dövləət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun 

Avropanın bir sıra ölkələrində həmvətənlərimizlə etdiyi son görüşlər, müzakirələr və alınan qərarlar ciddi 

canlanmaya səbəb olub. Bu, indi lobbiçiliyin dirçəlməsində özünü göstərir”. 

Azərbaycanlıların lobbi hərəkatı haqqında danışan Niftəliyev deyib ki, bu, azərbaycanlılar üçün yeni 

mərhələdir. “Biz azərbaycanlılar yeni-yeni Avropada təkamülləşərək yerli idarəetmə ilə, seçkili orqanlarla sıx 

ünsiyyət yaradırıq, dostlar qazanırıq. Bunlar indi-indi öz nəticəsini verməkdədir. Artıq bir neçə bölgədə 

azərbaycanlılar özləri yerli qurumlara seçilirlər, təyin olunurlar və sair. Diaspor sahəsində tətbiq edilən yeni 

metodlar əminəm ki, lobbiçiliyi də sürətləndirəcək. Ən başlıcası gənclərimizin yerli partiyalara üzv olması aktual 

məsələyə çevrilib və gündəmdədir. Əsas inteqrasiyanın güclü olmasıdır. Əks halda lobbiçilik zəif inkişaf edər”. 

Yeri gəlmişkən, Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Avropaya səfəri çərçivəsində 

Almaniyanın qərb bölgələrində yaşayan azərbaycanlılar və buradakı diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, eləcə də 

ölkənin qərb bölgələrində təhsil alan azərbaycanlı gənclərlə görüşündən sonra diaspor təşkilatlarında bir canlanma 

müşahidə olunur. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən “Ekspress”ə daxil olan məlumata 

görə, F.Muradov görüşdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşmək 

imkanlarından, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında 

diaspor təşkilatlarının rolundan danışıb. Komitə sədri onların qayğıları ilə maraqlanıb, soydaşlarımızın təklif və 

ideyaları ətrafında maraqlı müzakirələr aparılıb. Diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri bu ölkədə yaşayan 

ailələrin uşaqları üçün Azərbaycan dili məktəblərinin açılması olub. Tədbirdə komitənin yeni yazılmış himni 

səsləndirilib, yeni loqo, ilk dəfə yaradılan infoqrafik diaspor xəritəsi və qurumun yenilənmiş saytı barədə məlumat 

verilib. 

Səfər çərçivəsində mühüm görüşlərdən biri də Almaniyanın Köln şəhərində yaşayan azərbaycanlı iş 

adamları ilə keçirilib. Toplantıda Almaniyadakı azərbaycanlı iş adamlarının fəaliyyəti, “Made in Azerbaijan” 

brendinin tanıdılması, iş adamlarının ölkəmizdə biznes maraqlarının artırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, 

onların təklifləri dinlənilib. Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının yaradılması və biznes forumun 

keçirilməsi təklifləri maraqla qarşılanıb. İş adamları yeni biznes platformasının və resurs mərkəzinin 

yaradılmasını təklif ediblər. 

Fuad Muradov yeni təşəbbüslərin olmasının, sosial-mədəni layihələrin həyata keçirilməsinin əhəmiyyətini 

vurğulayaraq görüş iştirakçılarını əmin edib ki, onların təşəbbüsləri, təklifləri qiymətləndiriləcək, heç bir diaspor 

təşkilatı və heç bir insan diqqətdən kənarda qalmayacaq, gənclərin diaspor fəaliyyətinə cəlb olunması üçün 

mümkün addımlar atılacaq. Komitə sədri diaspor hərəkatının keyfiyyətcə yeni mərhələyə - lobbiçilik fəaliyyətinə 

keçməsinin gerçəkləşdirilməsi yolunda da mühüm planların olduğundan bəhs edib. 
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Güney azərbaycanlıların diasporunun ana dili uğrunda mübarizəsi 

 

Yeganə Hacıyeva 

 

1-ci yazı 

 

Müasir Azərbaycan milli hərəkatının nüvəsi Güney Azərbaycanda yerləşsə də xaricdəki cənublu 

azərbaycanlıların bu milli mübarizə prosesindən kənarda qaldığını söyləmək düzgün olmazdı. Azərbaycanlılar 

mühacirət etdikləri Avropa və Amerika ölkələrində ana dilini, milli-mənəvi dəyərləri, mədəni irsin qorun¬ması 

missiyasını şərəflə yerinə yetiriblər. Xaricdə yaşayan güneyli azərbaycanlıların yaratdıqları mərkəz və 

cəmiyyətlər parçalanmış vətənin problemlərinin beynəlxalq arenaya çıxarılmasında, dünya ictimaiyyətində 

Azərbaycan türklərinin bölünmüş xalq olması haqda rəyin formalaşdırılmasında böyük rol oynayıb. 

Avropadakı güney azərbaycanlıların böyük bir qismi Almaniyada yaşayır və diaspor fəaliyyəti digər Qərb 

ölkələrinə nisbətən bu ölkədə daha fəal görünür. Almaniyadakı güneyli mühacirlərin konkret olaraq ana dili 

uğurundakı mübarizəsi geniş və çoxaspektlidir. Əvvəla, onu qeyd etmək lazımdır ki, sözügedən ölkə cənubi 

azərbaycanlıların azərbaycandilli mühacir mətbuatının yaranması və fəaliyyəti sahəsində şəriksiz mərkəzidir. 

Təkcə bu faktı demək kifayətdir ki, Almaniyadakı cənublu mühacirlər 1984-1995-ci illər ərzində 20-dək müxtəlif 

qəzet-jurnal nəşr ediblər. 1984-cü ildən bu günədək nəşr edilən “Ana dili” (Bonn), 1986-cı ildə Hamburqda işıq 

üzü görən “Azərbaycanın səsi”, 1988-ci ildə “Azərbaycan kültür ocağı”nın orqanı kimi fəaliyyət göstərən 

“Savalan”(Qərbi Berlin-Bonn), 1988-1991-ci illərdə Qərbi Berlində çap olunan “Qaynarca”, 1990-cı 

ildə “Azər”, həmin il bütün Avropa ölkələrində Almaniyadakı “Azərbaycan kültür ocağı”nın orqanı kimi yayılan 

“Ocaq-info”, güneyli milli qüvvələrin mühacirətdəki şovinist-paniranist dairələrlə ideoloji savaş aparmaq, 

Azərbaycan milli məsələsini iranlı mühacir kütləsi arasında bir daha qaldırmaq məqsədilə 1991-ci ildə Kölndə 

fars dilində nəşr edilən “Girdəmiz” (“Dəyirmi masa”), 1993-1994-cü illərdə “Bayquş” (latın qrafikası ilə), 1995-

ci ildə “Ulus” və “Azərbaycan səsi”, 1993-cü ildə Bonnda “Atürpat”, 1994-cü ildə əsası Kassel şəhərində qoyulan 

“Azərbaycan” adlı mətbu orqanların fəaliyyətinin əsas qayəsi milli haqlar və ana dili uğrunda mübarizə idi. Bu 

nəşrlərin tematikasına nəzər salanda aydın görünür ki, orada radikal siyasi mübarizə elementləri, siyasi çağırış və 

tələblər yoxdur və ya varsa da qabarıq deyil, onların səhifələrində ana dili, elementar milli-mədəni haqlar 

məsələlərinə daha çox yer verilir. 

Avropada yaşayan güney azərbaycanlıların milli məsələnin həlli uğrunda fəaliyyətinin əsas istiqamətləri 

sırasında mətbuatla, beynəlxalq təşkilatlarla işini və ayrı-ayrı mədəni tədbirlərini xüsusi vurğulamaq olar. 

Almaniyanın Bonn şəhərində yaşayan fəal milli-demokratlardan Nurəddin Qərəvinin də bu mübarizədəki rolu 

danılmazdır və xüsusi qeyd edilməlidir. O, 1984-cü ildə Bonnda fəaliyyətini hələ də davam etdirən “Ana dili” 

adlı qəzetin əsasını qoymuş, mühacirlərin milli şüurunun artması istiqamətində xeyli iş görmüşdü. Bu qəzet bütün 

Avropa ölkələrində, ABŞ, Kanada, Şimali Azərbaycan, Türkiyə, İran, İraq və digər ölkələrdə yayılırdı. 

Avropadakı cənublu azərbaycanlıların milli haqlar, dil və mətbuat müstəvisindəki mübarizəsində “Ana dili” qəzeti 
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əhəmiyyətli rol oynayıb. Nəşr oldunduğu gündən müstəqil Azərbaycan idealını özünün əsas hədəfi seçmiş qəzet 

o taylı-bu taylı Azərbaycanda baş verən bütün vacib hadisələrə səhifələrində yer ayırır, milli hüquqların, o 

cümlədən ana dilinin qorunması məsələsini daim diqqətdə saxlayır. “Ana dili”ndə tədris sisteminin fars dilində 

olmasının türk uşaqlarına mənfi psixoloji təsirlərindən söz açan onlarla məqalə işıq üzü görüb.  

Həmin məqalələrin birindən qısa bir parçanı nəzərdən keçirək: “7 yaşına qədər ana dilinə qarşı qazandığı 

hiss və sevgilərin çiçəkləndiyi bir anda məktəbə getdiyi ilk gündən özgə bir dildə öyrənməyə məcbur edilir və bu, 

uşağın ruhunda, mənliyində yeni izlər qoyur” (05.06.1983). Qəzet araşdırma apararaq belə nəticəyə gəlir ki, ailə 

və məktəbdə hakim olan fərqli şərait uşağın şüurunda doğma dili haqqında mənfi baxışın yaranmasına, yəni bu 

dilin pis (kobud) və az dəyərli olması haqqında təsəvvürün formalaşmasına səbəb olur. Əraq, Qəzvin və 

Həmədanda türk dilinə müəllimlərin qoyduğu qadağalar (valideynlərə deyilirdi ki, guya dövlət tərəfindən göstəriş 

verilib ki, evlərdə farsca danışsınlar) (05.05.1997) qəzetin səhifələrində öz əksini tapıb və İran rejiminin atdığı bu 

addımlar kəskin tənqid olunub. 

Almaniyadakı azərbaycanlıların keçirdiyi tədbirlər dil uğrunda mübarizənin tərkib hissəsi idi. Hər il 21 

Azər hadisəsinin ildönümü münasibətilə keçirilən yığıncaqlarda ən çox səslənən şüarlar ana dili ilə bağlı idi. 1980-

ci illərin sonlarına doğru müstəqil dövlət qurmaq ideyaları irəli sürülməyə başlandı. 12 dekabr 1987- ci ildə 21 

Azər hadisəsinin ildönümü zamanı təşkil olunmuş tədbirlərdə əsas şüarlar bunlar idi: “Özgürlük Azərbaycan 

xalqının vaz keçilməz hüququdur, “Məhv olsun vətənimizə hakim olan irtica rejimi”, “Qurtulmaq üçün ayağa 

qalxmalıyıq və öz etirazlarımızı beynəlxalq dairələrə bildirməliyik”, “İranda demokratiyanın yaranması yalnız 

bütün İran xalqlarının öz milli hüquqlarına və özgürlüyünə yetişməklə mümkündür” (05.01.1988). 

Avropadakı güneyli mühacirlərin milli-demokratik və milli- maarifçilik fəaliyyətinin güclənməsinə təkan 

verən amillərdən biri də 1987-ci ilin dekabrında Bakıda yaranan “Vətən” cəmiyyətindən gələn müsbət impuls idi. 

Bu təşkilat milli mədəniyyət, dil, ana dilində ədəbiyyat böhranı keçirən güneyli azərbaycanlılara böyük mədəni-

mənəvi yardım göstərirdi. Bakıdan göndərilən əyani vəsaitlər, qəzet-jurnallar, Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti, 

milli kimliyi, dili barədə kitablar həmin böhranı qismən də olsa aradan qaldırmaqda əvəzsiz rol oynayırdı. 

Xüsusilə 1989-cu ildən etibarən “Vətən” cəmiyyətinin xətti ilə Quzey Azərbaycandan olan mədəniyyət və 

incəsənət xadimlərinin, ədiblərin, alimlərin Avropa ölkələrinə səfərləri (noyabr 1990) və oradakı güneyli 

mühacirlərlə keçirilən görüş və müzakirələr də sonuncuların ana dili, milli kimlik, milli mədəniyyət anlayışlarına 

münasibətini daha da cilalayıb duruldurdu. Bu da öz növbəsində onların milli şüur səviyyəsinin yüksəlməsinə 

şərait yaradırdı. 

Uzun onilliklər boyu çeşidli siyasi-ideoloji cərəyanların bölüb-parçaladığı, bir-biri ilə üz-üzə qoyduğu 

cənublu mühacirlər artıq ana dili, milli mədəniyyət və milli kimlik məsələlərinin yeganə birləşdirici faktor 

olduğunu dərk etməyə başlamışdılar. Onlar milli özünüdərkə aparan yolun maarifçilikdən keçdiyini bilir, bu 

sahəyə diqqəti artırırdılar. Bu baxımdan 1989-cu ilin sentyabrında Danimarkada Almaniya, Norveç, Fransa, İsveç, 

Avstriya və İsveçrədə yaşayan güneyli milli ziyalıların iştirakı ilə keçirilən toplantının xüsusi əhəmiyyəti vardı. 

Həmin toplantıda əsas müzakirə mövzusu mühacir güneylilər arasında milli mədəniyyəti və azərbaycançılıq 

şüurunu yaymaq məsələləri ilə bağlı idi. Qərara alınmışdı ki, ziyalılar güneyli mühacirləri bir araya gətirib onların 
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Azərbaycan mədəniyyəti, dili və tarixi haqqındakı biliklərini artırmaq üçün fəaliyyətlərini genişləndirsinlər. 

Bununla bağlı o dövürə qədərki təcrübə də dəyərləndirilmiş, nöqsan və çatışmazlıqlar, eləcə də fəaliyyəti 

gücləndirməyin mümkün yolları göstərilmişdi. 

1989-cu ildən etibarən Almaniyada Azərbaycan mədəniyyəti həftələri keçirilir və Azərbaycan folklorunu 

öyrətmək üçün yeni mərkəzlər açılırdı. Hər il keçirilən Novruz bayramı şənlikləri, müntəzəm şəkildə təşkil olunan 

musiqi, ədəbi-bədii və rəqs gecələri milli ruhun oyanışında vacib rol oynayaraq milli konsolidasiya prosesinə 

əvəzsiz töhfələr verirdi. 1980-ci illərin ortalarına doğru Avropada xeyli sayda incəsənət və rəqs qrupları, milli 

ansambllar təşkil edilmişdi. Onlara nümunə olaraq “Səhənd” (Köln), “Araz” (Hamburq), “Azərbaycan mahnı və 

rəqs ansamblı” (Qərbi Berlin), “Balaban” (Qərbi Berlin) və digərlərini göstərə bilərik. 

Bəhs olunan dövrdə Avropadakı cənublu milli ziyalıların fərdi maarifçilik və elmi fəaliyyəti də ana dili və 

milli haqlar uğrunda mübarizənin vacib ünsürləri kimi nəzərdən keçirilməlidir. Bu baxımdan ən diqqətəlayiq 

təşəbbüs “Ana dili” qəzetinin naşiri Nurəddin Qərəvi tərəfindən göstərilmişdi. O, cənublu mühacirlərin ana dilində 

yazıb-oxumaq bacarığının çox aşağı səviyyədə olmasını böyük problem sayaraq bunu aradan qaldırmaq üçün 

1986-cı ildə “Ana dilimizi öyrənək” adlı bir dərslik yazıb onu 1987-ci ildə “Ana dili kultur yayınları” qrifi ilə nəşr 

etmişdi. Bu kitabça sonradan bütün Avropadakı azərbaycanlılar arasında təmənnasız olaraq yayılmışdı. 

1989-cu ildən Böyük Britaniyanın Edinburq Universitetinin “İslam və Orta Şərq araşdırmaları” bölümündə 

çalışan H.Nitqinin Azərbaycan türkcəsinin inkişaf məsələlərinə həsr edilmiş elmi məqaləsində İranda Azərbaycan 

türklərinə, onların dil və mədəniyyətlərinə olan təzyiqlərdən bəhs olunur. Hələ ötən əsrlərdə fars dilinin türk 

hökmdarlarının saraylarında işlənməsini göstərərək əlavə edirdi ki, türk şair və ədibləri türk hökmdarları ilə birgə 

özlərini klassik farscanın tərəqqisinə və təkmilləşməsinə elə geniş ölçüdə həsr etdilər ki, az qala öz dil və 

mədəniyyətlərini unutdular. Müəllif yalnız xalq şeirini Cənubi Azərbaycanda milli-mənəvi dirçəlişin bədii 

daşıyıcısı kimi qiymətləndirirdi. 

Avropadakı milli təşəbbüslərin və dil uğrunda mübarizənin ön sıralarında olmuş digər cənublu ziyalı 

Almaniyanın Köln şəhərində yaşayan folklorşünas və yazıçı Behruz Həqqidir. Onun milli maarifçilik fəaliyyəti 

daha geniş miqyasa malik idi və özünün akademik səviyyəsi ilə seçilirdi. Bu da onun 1983-cü ildən 1986-cı ilədək 

Bakıda yaşaması və burada Elmlər Akademiyasında elmi işçi kimi çalışması ilə bağlı idi. B.Həqqi Azərbaycan 

dili, tarixi, folkloru, milli mədəniyyətilə bağlı bir neçə əsərin müəllifi kimi Cənubi Azərbaycan diasporu 

nümayəndələri arasında tanınan ziyalıdır. Onun 1988-ci ildə Köln şəhərində çapdan çıxan “Atalar sözlərinin 

kökləri”, “Türk ədəbiyyatı” və “Koroğlu dastanı”, 1990-cı ildə Kölndə çap edilən “Azərbaycan şifahi xalq 

ədəbiyyatı” adlı elmi araşdırmaları Avropadakı cənublu mühacirlər arasında çox populyar idi. 

Dil uğrunda mübarizədə Hamburqdakı (Almaniya) “Araz” cəmiyyətinin də xüsusi rolu vardı. Bu cəmiyyət 

sırf mədəniyyət təşkilatı kimi yaranmışdı. Amma orada birləşən cənublu milli-demokratlar Hamburqda kifayət 

qədər sıx və kompakt yaşayan, yetərincə fəal olan paniranist qüvvələrlə tez-tez polemikaya girir, onların 

Azərbaycanın milli varlığına qarşı yönələn mürtəce fəaliyyətinə qarşı çıxırdılar. Bu təşkilat bütün fəaliyyəti 

boyunca ana dili və milli mədəniyyətin xaricdəki azərbaycanlılar arasında qorunub saxlanması və təbliğ olunması 

üçün çalışmışdı. “Araz” cəmiyyətinin Azərbaycan dili ilə bağlı gördüyü ən parlaq işlərdən biri 1990-cı ildə onun 
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Hamburq Universitetinin elmi kitabxanasında saxlanılan və Azərbaycan dilinə, mədəniyyətinə, incəsənətinə, tarix 

və ədəbiyyatına aid olan kitabların siyahısını çıxarıb ayrıca kataloq kimi çap etməsi və onu azərbaycanlılar 

arasında təmənnasız yayması idi. Məqsəd qürbətdəki cənublu mühacirlərin maariflənməsinə az da olsa töhfə 

vermək idi. 
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Güney azərbaycanlıların diasporunun ana dili uğrunda mübarizəsi 

 

Yeganə Hacıyeva 

 

2-ci yazı 

 

Daha bir analoji addım Hamburq Universitetinin əməkdaşı Nemət Rəhmatinin adı ilə bağlıdır. O, 1990-cı 

ildə universitetin türkologiya bölümündə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisinə başlamağa nail olmuşdu. 

N.Rəhmati universitetin türk əsilli alimi Qorqud Buğdayla birgə “Azərbaycan dilinin qrammatikası” adlı vəsait 

də hazırlamışdı. 

Berlin Universitetinin əməkdaşı, sosioloq, Berlindəki Alman-Azərbaycan Akademiklər Cəmiyyətinin 

yaradıcısı Əhməd Yəzdani də dil uğrunda fəal mübarizlərdən biri kimi qeyd olunmalıdır. O, güneyli mühacirləri 

bir yerə toplamaq üçün 1990-cı ildə Berlində “Azərbaycan klubu” adlı bir mərkəzin açılmasının təşəbbüskarı kimi 

çıxış etmişdi. 1993-cü ilə qədər fəaliyyət göstərən klub Azərbaycan dili, mədəniyyəti, milli haqlar uğrunda 

mübarizə aparan qüvvələrin tez-tez toplaşdığı və bu mövzularda çıxışların edildiyi, müzakirələrin aparıldığı bir 

yer idi. Ə.Yəzdani, Berlində yaşayan cənublu ədib, tənqidçi və tədqiqatçı Məmmədəli Hüseyni və digər cənublu 

milli-demokratlar həmin dövrdə azərbaycanlılar arasında milli-maarifçilik ideyalarının yayılmasında əhəmiyyətli 

rol oynamışdılar. 

Güneyli mühacirlər Azərbaycan dilinin funksionallığının artırılması, bu dilin paniranist çevrələrin iddia 

etdiyi kimi, “məişət və ya danışıq dili” yox, daha çox inkişaf etmiş elmi, ədəbi-mədəni və mətbu dili olmasının 

sübuta yetirilməsi yönündə də ciddi fəaliyyət göstərirdilər. Yaşadıqları ölkələrin demokratik mühiti də onlara bu 

işdə çox yardımçı olurdu. 1989-1990-cı illərdən etibarən cənubi azərbaycanlılar Avropanın əksər iri şəhərlərində 

(Berlin, Hamburq, Münhen, Amsterdam, Strasburq, Paris, Vyana, Cenevrə, Stokholm, Malmö, Oslo və s.) yerli 

televiziya məkanlarının verdiyi imkanlardan istifadə edərək “Açıq kanal”da (“Offener kanal”) radio və televiziya 

verilişləri hazırlamağa başlamışdılar. Bu verilişlərin hamısı Azərbaycan türkcəsində idi. Orada Azərbaycan 

mədəniyyəti, incəsənəti, ədəbiyyatı, tarixi və milli varlığı məsələlərindən bəhs olunurdu. 

Mədəni tədbirlər çərçivəsində atılan növbəti mühüm addım Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin birgə 

keçirdiyi birinci beynəlxalq qurultay oldu. Bu tədbir Türkiyənin İstanbul şəhərində 3-6 noyabr 1990-cı il tarixində 

keçirilmişdi. Qurultayda Berlindəki Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri, mahir fırça ustası İbrahim Əhrari, 

İsveçrə radiosunda Azərbaycan dilində efirə gedən verilişin əməkdaşı Əlirza Ərdəbili, İngiltərənin Edinburq 

Universitetinin professoru Qulamrza Səbri Təbrizi, İsveçdəki (Stokholm) Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin 

sədri Heydər Qaraçal, İspaniyadakı “Azərbaycanın Dostları” cəmiyyətinin rəhbəri Cəlal Ərkin, Norveçdəki 

cəmiyyətin sədri Kamil Şüai, Fransadakı “Azərbaycanda demokratiya və insan hüquqları cəmiy-yətinin sədri 

Haidə Bornak və başqaları Cənubi Azərbaycandakı vəziyyəti geniş şərh etmiş, müxtəlif ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlıların əlaqələrini asanlaşdırmaq üçün vahid əlifbanın yaradılması ideyasını irəli sürmüşdülər. Növbəti 
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belə tədbir İstanbul Kültür Ocağının 23 oktyabr 1994-cü ildə keçirilmiş Güney Azərbaycanda ana dili və fars 

şovinistlərinin zorakılıq siyasətinin müzakirəsinə həsr edilmiş qurultayı oldu. 

Xatırladaq ki, Almaniyanın birləşməsi, Sovet imperiyasının dağılması, 80-ci illərin sonu 90-cı illərin 

əvvəllərindəki milli-azadlıq hərəkatı, Azərbaycanın Güneyi ilə Quzeyi arasındakı sərhədlərin yandırılması və 

nəhayət, Şimali Azərbaycanın yenidən müstəqillik qazanması adı yuxarıda çəkilən cəmiyyətlərin milli mübarizəni 

siyasi müstəviyə keçirməsinə rəvac verdi. Artıq Almaniyadakı “Azərbaycan kültür ocağı” beynəlxalq təşkilatlara 

göndərdiyi məktublarda, radio, televiziya verilişlərində və s. aksiyalarda siyasi məsələlər qoyurdu. Bu qurum 

1991-ci ilin yanvarında BMT baş katibinə göndərdiyi məktubda millətlərin öz müqəddəratını təyinetmə haqqının 

Güney Azərbaycan xalqı üçün də icra olunmasını xahiş etmişdi. Həmin ilin may ayında eyni məzmunlu məktublar 

insan hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan beynəlxalq qurumlara da ünvanlanmışdı. Məktublarda da beynəlxalq 

təşkilatların Cənubi Azərbaycanda insan haqlarının pozulmasına biganə münasibəti belə ifadə olunmuşdu: 

“Güney Azərbaycanda 12 milyon azərbaycanlının öz fikrini azad bəyan etməsi bir yana qalsın, Tehran 

hakimiyyəti Azərbaycan məktəblərində və rəsmi dairələrdə Azərbaycan dilində yazıb, oxumaq və danışmağı da 

yasaq etmişdir. Təəssüf ki, bu günə qədər insan haqlarını qoruma təşkilatları tərəfindən bu məsələyə heç bir 

reaksiya göstərilməyib”. 

Adı çəkilən təşkilatlar 1992-ci ilə qədər ana dilində məktəblərin açılmasını tələb edirdisə, 90-cı illərin 

əvvəllərindən bu tələblər daha geniş şəkildə qoyulmağa başlandı. Məsələn, “Ana dili” qəzetinin baş redaktoru 

Nurəddin Qərəvi “Amerikanın səsi” radiosuna verdiyi müsahibəsində bildirirdi: “Bəli, Azərbaycan məsələsi təkcə 

bir-iki saat ana dilində oxumaq deyildir. Azərbaycan xalqının davası öz müqəddəratını təyin etmək davasıdır. Bu 

müqəddəratın içində fars dili ikinci bir dil olaraq qala bilər”. 

Xaricdəki güneyli milli-demokratik qüvvələr düşərgəsində iki böyük ideya cərəyanı var idi: radikal 

yönümlülər və federalistlər. Lakin bu fraksiyaların milli məsələnin həllinə münasibətinin araşdırılan zaman 

bölümündə həm Quzey Azərbaycan, həm də Güney Azərbaycandakı ictimai-siyasi atmosfer və proseslərdən asılı 

olaraq tez-tez dəyişməsi müşahidə olunurdu. Azərbaycan dili məsələsinin qabardılması da mühacirətdəki cənublu 

milli-demokratların fəaliyyətində bəzən digər problemlərin fonunda aktual məsələ kimi dayanmır, arxa plana 

keçir, bəzən də bu məsələyə ən vacib bir mövzu kimi qayıdılırdı. 

Radikal xətt tərəfdarı olan “Ana dili” qəzeti və onun rəhbəri Nurəddin Qərəvi yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi 

mübarizə hədəflərinə görə 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən birinci ideya cərəyanına daxil edilməlidir: “Bizim 

ana davamız təkcə dil deyil, bizim davamız daha böyük, daha əsaslı davadır, o da müstəmlə¬kədən qurtulmaqdır. 

Edinburq Universitetinin professoru Qulamrza Səbri Təbrizi, Azərbaycan Demokrat Firqəsinin sədri Ə.Lahrudi 

kimilər isə nisbətən mülayim xətt tərəfdarı olaraq ikinci qrupa aid edilə bilər. Qulamrza Səbri Təbrizi milli 

məsələnin həlli barədə qeyd edirdi: “Azərbaycan belə bir şəraitdə Güneydə özünün müstəqilliyini elan edə bilməz. 

Bu, bir günün işi deyil. Bunu mərhələ-mərhələ etmək, ən başlıcası isə xalqı bu tarixi hadisəyə hazırlamaq gərəkdir. 

İbtidai məktəblərdə ana dilinin tədrisinə nail ola bilmiriksə, ana dilində qəzet və dərgilər buraxmaq, kitab nəşr 

etmək yasaqdırsa, kəndlərimizin səksən faizi savadsızdırsa, müstəqillikdən danışmaq çətindir”.  
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XX əsrin 90-cı illərində Amerikanın müxtəlif şəhərlərində - Los-Anceles şəhərində “Azərbaycan”, 

“Əlifba”, “Beynəlxalq Azərbaycan”, Vaşinqton şəhərində “Reform”, “Dirilik”, “The turkish world”, Sietl 

şəhərində “Babilon Azerbaijan” və s. jurnallar nəşr olunurdu. Kanadanın Montreal şəhərində “İldırım” dərgisi 

(1998), Torontoda “Qurtuluş” jurnalı (1996) nəşr olunurdu. Avropada və digər ölkələrdə “Aydınlıq”, “Odlar 

ölkəsi” (İngiltərə), “Qürbət”, “Azərbaycan” (İsveç), “Səhənd” və “Çiçək” (Stohkolm), “Ana dili”, “Savalan”, 

“Qaynarca” (Almaniya), “Xəzər”, “Azərbaycan türkləri” (Türkiyə), “Dədə Qorqud” (İspaniya), “Yurd” (İraq) 

kimi jurnal və qəzetlər fəaliyyət göstərirdi ki, adları çəkilən dövri nəşrlər 1990-cı illərin sonlarından güclənməyə 

başlayan milli oyanış hərəkatı, bu hərəkata qarşı çıxan fars şovinizmi ilə qanlı toqquşmalar haqqında həqiqətləri 

dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırır, “Yaşasın xalqımızın azadlıq, birlik, müstəqillik, özçülük və bağlısızlıq 

savaşı”, “Yaşasın Azərbaycan xalqımız, torpağımız və ana dilimiz” kimi şüarlar altında mübarizə aparırdılar. 

Diaspor mətbuatında dərc edilən, milli dil və mədəniyyətin dirçəlişi üçün göstərilən səylərin təzahürü olan bir sıra 

məktub və müraciətnamələr cənublu mühacirlər arasında milli özünüdərk prosesinin genişlənməsinin əyani 

sübutudur.  

“Carçı” və “Azərbaycanın səsi” (Almaniya), “Xudafərin” (Polşa) kimi mətbu orqanlar bu yöndə mübarizə 

aparırdı. Altı xarici ölkədə - Polşa, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Hollandiya, Belçikada yayımlanan ictimai-siyasi, 

ədəbi-bədii, elmi-kültüroloji dərgi olan “Xudafərin” hər hansı firqə, ictimai birlik mənafeyindən deyil, Vahid 

Azərbaycan ideyasından çıxış edirdi. 1995-ci ildən Almaniyanın Köln şəhərində nəşr olunan “Ulus” qəzetində 

milli qüvvələrin əsas məqsədinin Azərbaycan varlığının qoruyub düzgün tanıtdırmaq, türk Azərbaycan xalqının 

birliyinə, torpaq bütünlüyünə qarşı yönəlmiş düşüncələrə qarşı durmaq, müstəqillik uğrunda, işğalçı fars 

şovinizminə qarşı mübarizə aparmaqdan ibarət olduğu vurğulanıb.  

Güneyli mühacirlər çoxsaylı ictimai-siyasi, milli-mədəni təşkilatların vasitəsilə İran daxilindəki Güney 

Azərbaycan milli hərəkatının bütün nüanslarını, Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə çatdırır, dəstək 

nümayiş etdirirdilər. İsveçdə yaşayan cənublu mühacirlər 1996-cı ildə İranda baş verən etiraz aksiyaları ilə bağlı 

(İranda Məclis seçkilərinin nəticələrinin saxtalaşdırılmasına qarşı keçirilən etiraz nümayişləri silahlı 

toqquşmalarla başa çatmışdı) iyunun 5-də İran səfirliyi qarşısında keçirdikləri mitinqdə bildiriş yaymışdılar. 

Bildirişdə həbs olunanların azad edilməsi tələbi ilə yanaşı bir sıra digər tələblər də irəli sürülürdü. 4-cü tələbdə 

Azərbaycan türkcəsinin rəsmi dil olaraq qəbul edilməsi məsələsi qaldırılırdı. Həmin sənədin 5-ci, 6-cı və 7-ci 

bəndlərində Güney Azərbaycandakı azərbaycanlıların öz müqəddəratını təyin etmə hüququnun tanınması tələbi 

irəli sürülürdü. Mühacirətdə olan Milli Müqavimət Şurası qeyd edilən hadisə ilə bağlı bəyanatında İran rejiminə 

Azərbaycan türklərinin hüquqlarının tapdanmasına qarşı qəti etirazını bildirmişdi. 
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Türkdilli xalqların diaspor birliyi 

 

Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Vasif Cəfərov 

 

Dünya azərbaycanlılarının diaspor fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması, onların dünya birliyinə 

inteqrasiyası prosesinin güclənməsinə türkdilli xalqların diaspora təşkilatları ilə əməkdaşlığın vəziyyəti də təsir 

edir. 

Hər bir azərbaycanlının özünəməxsus aləmi ilə yanaşı, onun türk dünyasının bir üzvü olduğu danılmaz 

həqiqətdir. Buna görə də türklərə olan münasibətdən qadağa və ya imkanlardan azərbaycanlılar da öz nəsibini alır. 

Bu təbii hal azərbaycanlıların türkdilli xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlığını tələb edir. 

Türkdilli xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyasında 

da öz əksini tapıb. Xartiyada tövsiyə edilir ki, xarici ölkələrin televiziya kanallarında Azərbaycan və türk 

xalqlarının mədəniyyətindən bəhs edən filmləri nümayiş etdirilsin, domen adların qeydə alınması zamanı türk 

dilləri standartlarının qeydə alınması, “.turan”, “.turk”, “.azeri", “.qarabaq” domenlərin yaradılması məsləhət 

görülür. 

Tövsiyədə türk dünyasının birliyi ideyalarının yayılması və həyata keçirilməsi irəli sürülüb. Burada qeyd 

edilir ki, xarici ölkələrdə məskunlaşan türk xalqları arasında ortaq mənafe naminə əlaqələrin qurulması xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan və Türkiyəyə qarşı yönəldilən təbliğatın neytrallaşdırılması, əsassız iddia və 

böhtanların aradan qaldırılmasında bu birlik və diaspor təşkilatları arasında sıx əməkdaşlıq günün tələbidir. Bu 

tələbdən irəli gələrək Azərbaycan və Türk diasporların vahid mənafe uğrunda fəaliyyətdə yaxınlaşdırılması 

siyasətinin davam etdirilməsinə xarici ölkələrdə yaşayan hər azərbaycanlı əməli kömək göstərməsinin əhəmiyyəti 

vurğulanır. 

Buradan irəli gələrək Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyənləşdirilib. 

Xartiyada qeyd edilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə 2007-ci ilin 

martın 9-da Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumunda qəbul edilən “Azərbaycan və türk 

diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası”ndan irəli gələn vəzifələr yerinə yetirilməlidir. Azərbaycan və 

türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin forumlarının təşkili təcrübəsinin davam etdirilməsi, Azərbaycan və Türk 

diaspor təşkilatlarının Koordinasiya Şurası ilə Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurası arasında 

əməkdaşlığın intensivləşdirilməsi, Türk Dövlət və Cəmiyyətlərinin XI Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq 

Qurultayının qərarlarından irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsində fəal iştirak tövsiyə olunur. Bunlardan 

başqa, türk dövlət və cəmiyyətlərinin dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlıq qurultaylarının təşkilinə dəstək vermək və 

qurultayların işində fəal iştirak etmək, türk dünyasının birliyi ideyalarının əhəmiyyətini və türkdilli xalqların 

perspektivlərinə təsir ilə bağlı mütəmadi olaraq təbliğat-təşviqat işinin aparılması, xarici ölkələrin birində türk 

dünyası mədəniyyət mərkəzinin yaradılması ideyasının həyata keçirilməsinə dəstək vermək, türkdilli xalqların 
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problem və qayğılarının Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində əsas istiqamətlərdən birinə çevrilməsinin 

təmin edilməsi məsləhət bilinir. . 

Xartiyada türkdilli xalqlarla, xüsusilə də Türkiyə türkləri ilə əməkdaşlığın əhəmiyyəti vurğulanır. Bu 

əməkdaşlığın erməni fitnəkarlığına, onların işğala haqq qazandırmaq siyasətinə qarşı güclü cəbhə olacağına işarə 

edilir. 

Xartiyada tövsiyə edilir ki, türkdilli və digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 

erməni uydurmalarının ifşa edilməsi istiqamətində tədbirlər görülməli, bu məqsədlə konfranslar, elmi 

simpoziumlar təşkil edilməlidir. 

Bu məqsədlə xarici ölkələrin parlamentlərinin “erməni soyqırımı” ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlara etiraz 

olaraq türk icmaları ilə birgə aksiyaların təşkili, beynəlxalq ictimaiyyətin bu barədə obyektiv məlümatlandırılması 

məqsədilə digər zəruri tədbirlərin görülməsi, hər il bir neçə dəfə xarici ölkələrin Azərbaycan və Türkiyədəki 

səfirliklərinə, habelə beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəliklərinə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 1915-

ci il hadisələri ilə bağlı erməni iddialarının əsassızlığı, erməni terrorizmi, azərbaycanlılara və digər xalqlara qarşı 

ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımı aktları barədə materialların təqdim edilməsi tövsiyə olunur. 

Xatırladaq ki, 2007-ci ilin martın 9-da Bakıda Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin 

I forumu keçirilib. 

Forumun keçirilməsi barədə təşəbbüsü Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev 2006-ci ilin sentyabrında 

Antalyada Türkdilli Dövlətlərin və Topluluqların Dostluq, Qardaşlıq və Əməkdaşlıq Qurultayında irəli sürüb. 

Martın 9-da Heydər Əliyev adına Sarayda Dünya Azərbaycan və türk diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I 

forumunun açılışı olub. Forumda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Türkiyənin Baş naziri Rəcəb Tayyib 

Ərdoğan, Şimali Kiprin lideri Mehmet Əli Tələt iştirak edib. Foruma 48 ölkədən ümumilikdə 513 nəfər qatılıb. 

Ən böyük nümayəndə heyətləri Türkiyə, Almaniya, ABŞ, Rusiya, Ukrayna, Niderland, İsveç, Rumıniya, Norveç 

və Litvadan gəlmişdi. 

2013-cü il iyunun 21-də isə Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor 

təşkilatları rəhbərlərinin birinci Forumu keçirilib. AZƏRTAC xəbər verir ki, Forumda diaspor nümayəndələri ilə 

yanaşı, Azərbaycan, Qazaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyə respublikalarının dövlət və hökumət strukturlarının, 

qeyri-hökumət təşkilatlarının, elm, mədəniyyət və digər yaradıcı qurumlarının nümayəndələri iştirak edib. 

Forumu açan Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) baş katibi Xəlil Akınçı qeyd edib ki, 

sovetlər birliyi dağıldıqdan sonra türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlıq güclənməyə başlanıb. Bu əlaqələrin 

genişləndirilməsi, türkdilli ölkələrin beynəlxalq səviyyədə tanıdılması, onların problemlərinin həlli istiqamətində 

diaspor təşkilatları mühüm rol oynayır. 

Həmin dövrdə Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri olan Nazim İbrahimov 

diqqətə çatdırıb ki, türk dünyasının siyasi coğrafiyası müstəqillik qazanan türkdilli dövlətlər hesabına genişlənib. 

O, Ümummilli lider Heydər Əliyevin türkdilli dövlətlərin birliyinə yüksək dəyər verdiyi, Azərbaycan 

Prezidenti İlham Əliyevin hazırda bu siyasəti layiqincə davam etdirdiyi diqqətə çatdırıb. N. İbrahimov 

bildirmişdir ki, dünyada türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatlarının milyonlarla üzvü vardır və türk xalqları arasında 
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birliyin, həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biridir. Türk dünyasının birliyi 

ideyasının yüz illərdir mövcud olduğunu diqqətə çatdıran N. İbrahimov qeyd edib ki, buna baxmayaraq, həmin 

ideya XX əsrin sonlarında geniş yayılmağa başlanıb. O bu gün türk dünyasının ciddi bir reallıq kimi qəbul 

edildiyini vurğulayıb. İbrahimov türkdilli ölkələrin siyasi və mədəni birliyi istiqamətində indiyədək həyata 

keçirilmiş tədbirlər, görülən işlər barədə də məlumat verərək demişdir: “Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində 

türkdilli xalqların sayı milyonlarla olan diasporu fəaliyyət göstərir. Bu, kifayət qədər ciddi qüvvədir və bizə 

qüvvələrimizi birləşdirib, xalqlarımızın maraqları naminə birgə fəaliyyət göstərmək imkanı verir”. 

Ümumdünya Qazaxlar Assosiasiyasının İdarə Heyəti sədrinin birinci müavini Talqat Mamaşov Bakıda 

keçirilən Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin birinci 

Forumunun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirib. T. Mamaşov bütün türk xalqlarını ortaq tarix, mədəniyyət və 

incəsənətin birləşdirdiyini deyib. O, vurğulayıb ki, Bakıda keçirilən bu Forum türkdilli dövlətlər arasında 

əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə imkan yaradacaq. T. Mamaşov xaricdə yaşayan türkdilli xalqların 

nümayəndələrinin öz vətənləri ilə əlaqə yaratmaları baxımından diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin əhəmiyyətini 

qeyd edib. 

Qırğız Respublikasının əmək, miqrasiya və gənclər naziri Alisbek Alımkulov da dünyada yaşayan türkdilli 

xalqların birliyinin vacibliyini diqqətə çatdırıb. Qırğızıstanlı nazir Bakı Forumunun bu istiqamətdə böyük rol 

oynayacağına deyib. O, vətəndən xaricdə yaşayan soydaşların qarşılaşdıqları problemlərin həll edilməsi, 

ölkələrimizin beynəlxalq arenadakı nüfuzunun daha da artması baxımından türkdilli dövlətlərin birliyinin 

əhəmiyyətindən danışıb. A. Alımkulov bugünkü gənclərin əcdadlarımızın yolunu uğurla davam etdirmələrini 

qürurverici fakt kimi qiymətləndirib. 

Türkiyə Respublikası Nazirlər Kabineti yanında Xaricdə yaşayan Türklər və Əqrəba İcmaları 

Departamentinin sədri Kamal Yurtnaç isə qeyd edib ki, türkdilli xalqların birliyinin təmin olunması, maraqlarının 

qorunması, onların haqq səsinin dünyaya çatdırılması istiqamətində Forum mühüm əhəmiyyətli bir tədbirdir. 

Forumun iştirakçıları türkdilli ölkələrin diasporlarının təşkilatlanması prosesinə dəstək verilməsi, türkdilli 

diaspor təşkilatlarının, icma və qurumlarının fəaliyyətinin koordinasiya olunması məqsədi ilə regional 

mərkəzlərin yaradılması, eləcə də dünya ictimaiyyətinin türk dünyasının tarixi, mədəniyyəti, müasir həyatı barədə 

ətraflı məlumatlandırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsini vacib hesab ediblər. Türkdilli ölkələrin 

prezidentlərinə müraciətdə isə Forum iştirakçıları dövlət başçılarını əmin edirlər ki, türkdilli xalqların birliyinin 

təmin olunması, maraqlarının qorunması, onların haqq səsinin dünyaya çatdırılması istiqamətində üzərlərinə 

düşən vəzifələrin böyük məsuliyyət və yüksək peşəkarlıqla yerinə yetirilməsi üçün qüvvə və bacarıqlarını 

əsirgəməyəcək, bu istiqamətdə səylərini daha sıx birləşdirəcəklər. 
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Güney azərbaycanlıların diasporunun ana dili uğrunda mübarizəsi 

 

4-cü yazı 

 

Yeganə Hacıyeva 

 

30-31 may 1998-ci ildə ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda DAK-ın II qurultayı keçirildi. Bu dönəmdən etibarən 

DAK-a Kaliforniyada yaşayan Əli Nəzmi başçılıq edirdi. Vaşinqton qurultayında İranda insan hüquqlarının 

pozulmasını və orada yaşayan 30 milyonluq Azərbaycan türkünün haqqının tapdalanmasını ifadə edən etiraz 

bəyanatı qəbul olunmuşdu. Güney Azərbaycan haqqında qəbul edilən qətnamədə ana dilinin qorunması ilə bağlı 

müddəalar da əks olunurdu: “İran dövlətindən istənilir ki, Güney Azərbaycanın tarixi torpaqlarında yaşayan 30 

milyonluq Azərbaycan türklərinə ilk məktəbdən başlayaraq universiteti qurtarana qədər ana dilində təhsil alma 

imkanı yaradılsın...”, “Güney Azərbaycanda ana dilində və ədəbi formada radio və televiziya proqramları 

hazırlanıb verilsin, ana dilində mətbuat azadlığı təmin edilsin...”. Burada qaldırılan məsələlər I Qurultayda 

qaldırılan məsələlərdən fərqlənməsə də daha konkret və aydın qoyulmuşdu. 

Güney azərbaycanlıların diasporunun intellektual müstəvidəki fəaliyyətinin davamı olaraq 20-21 noyabr 

1998-ci ildə Berlində (Almaniya) “Əsrin astanasında Güney Azərbaycan” mövzusunda keçirilmiş elmi seminarda 

professor M.Zehtabi (Təbriz), doktor Ziya Sədrul Əşrəfi (Paris), Həsən Şəriətmədari (Hamburq), Stokholmda 

çıxan “Tribun” jurnalının baş redaktoru Əlirza Ərdəbili, yazıcı Behruz Həqqi (Köln) və Mayntsda (Almaniya) 

nəşr edilən “Azərbaycanın səsi” dərgisinin baş redaktoru Sirus Mədədinin Güney Azərbaycanla bağlı məruzələri 

dinlənmiş və müxtəlif siyasi baxışlara malik olan mühacirlər həmin tədbirdə Güney Azərbaycanın tarixi, bu günü 

və gələcəyi barədə elmi fikir mübadiləsi aparmışdılar. 

DAK-ın III Qurultayı 3-5 oktyabr 1999-cu ildə 300-dən çox nümayəndənin iştirakı ilə Köln şəhərində 

keçirilmiş və əsasən 4 məsələ ətrafında (Güney Azərbaycanda milli-azadlıq hərəkatı, Quzey Azərbaycanın işğal 

olunmuş əraziləri və Qarabağ məsələsi, Azərbaycanda demokratiya və insan haqları, dünyada fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan cəmiyyət, dərnək və təşkilatları ilə sıx əlaqələrinqurulması) müzakirə keçirərək Güney Azərbaycanda 

insan haqlarının pozulmasını əks etdirən, Şeyx Məhəmməd Xiyabaninin “Müstəqil olmayan bir millətin hörmət 

və izzəti olmaz. Ey ölməz Azərbaycan, başını qaldır və əbədi yaşa” sözləri ilə başlayan bəyanat qəbul etmişdi. Bu 

sənəd BMT-nin baş katibinə və Təhlükəsizlik Şurasına göndərilmişdi. 

DAK-ın IV Qurultayı ABŞ, Kanada, Fransa, Almaniya, Belçi¬ka, İsveç və İsveçrədən 100-dən çox 

nümayəndənin iştirakı ilə 21-22 oktyabr 2000-ci ildə Fransanın Strasburq şəhərində keçirilmişdi. Qurultayda əsas 

mövzular İran rejiminin Güney Azərbaycandakı müstəmləkəçilik siyasəti, Güney Azərbaycanda gedən milli-

azadlıq hərəkatının vəziyyəti və onun qarşısında duran vəzifələr, işğal olunmuş ərazilər və Qarabağ problemi, 

Azərbaycanda demokratiya və insan haqları idi. Qurultayda Güney Azərbaycanda ana dili və hakim rejim 

məsələləri, azərbaycanlıların diaspora fəaliyyəti, lobbiçiliklə bağlı problemlərdən daha geniş bəhs olunmuş və 

vahid informasiya məkanının yaradılması məsələsi qaldırılmış, “Dünya azərbaycanlıları” dərgisinin təsis edilməsi 
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qərara alınmışdı. Bu təşəbbüslər DAK-ın V Qurultayında da (10-12 avqust 2001-ci il, Malmo) irəli sürülmüşdü. 

Bununla yanaşı, fars şovinizminin qurbanı olan şəxslərin, təşkilatların, mətbuat orqanlarının qarşılaşdığı 

problemlərin beynəlxalq təşkilatlara çatdırılması, onların haqlarının müdafiə edilməsi, bölünmüş millət 

məsələsinin BMT səviyyəsinə qaldırılması müzakirə mövzusu olmuşdu. Qurultaylarda Güney Azərbaycanda 

insan haqlarının pozulması ilə bağlı bəyanat və müraciətlər qəbul edilərək BMT-nin baş katibinə və BMT-nin 

Təhlükəsizlik Şurasına göndərilmişdi. Bütün bunlar bizə onu deməyə əsas verir ki, ana dili məsələsi əvvəllərdə 

olduğu kimi yalnız Güney Azərbaycanın elementar milli-mədəni hüquqları problemi səviyyəsində deyil, artıq 

qlobal, əsaslı milli-siyasi maraqlar problemi kimi önə çəkilirdi. 

80-ci illərin sonundan müzakirə mövzusu olan vətən-diaspor əlaqələri, diasporun intellektual və iqtisadi 

potensialının milli maraqlar istiqamətində hərəkətə gətirilməsi məsələsi nəhayət 8-9 noyabr 2001-ci ildə Bakıda 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında dövlət əhəmiyyətli məsələ kimi qoyuldu və azərbaycançılıq əsas milli-

ideoloji doktrina elan edildi. Konkret olaraq qurultaya Güney Azərbaycandan qonaq dəvət olunmamasına, 

mühacir cənubi azərbaycanlıların İranda ana dilindən istifadə hüquqlarının təmin edilməsi uğrunda mübarizəsinə 

dövlət dəstəyi müşahidə edilməməsinə baxmayaraq, güneyli mühacirlərin bu qurultaya qatılmasını İran hökuməti 

etirazla qarşılamış, Tehrandan yayımlanan radio və televiziyalarda qeyd olunan tədbir çox kəskin tənqid olunaraq 

“İranın daxili işinə müdaxilə” kimi qiymətləndirilmişdi. 

Hər il dekabrın 12-də 21 Azər Hərəkatının ildönümünün qeyd edilməsinin özü milli oyanışın əlaməti kimi 

başa düşülməlidir. 2001-ci ildə milli məsələnin həllinə müxtəlif yanaşmaları olan çeşidli partiyaların bir araya 

gəlib (DAK, ADF, BAB, 21 Azər və s.) Milli Hökumətin ildönumünü qeyd etməsi və vahid platforma ətrafında 

birləşməyə dəvət etməsi, xaricdəki güneyli milli qüvvələrin daha geniş tutumlu ictimai-siyasi, mədəni fəallıq 

müstəvisi üzərinə keçmək arzusunda olduğunu açıq göstərirdi. 

2001-ci ildə həbsdən azad edilən Doktor M.Çöhrəqanlı 2002- ci ilin əvvəllərindən öz fəaliyyətini xaricdə 

davam etdirməyə başladı və GAMOH-un varlığını rəsmi şəkildə elan etdi. Bu ildən etibarən qurumun xaricdə 24 

bürosu fəaliyyət göstərməyə başladı. 

2001-ci ilin mayında Berlində GAMOH-un Avropa üzrə “Səhənd” adlı mətbuat və informasiya mərkəzi 

açıldı. Eyni zamanda Almaniya, ABŞ, İsveçrə, İsveç, Danimarka və Türkiyədə GAMOH-un təmsilçilikləri 

fəaliyyətə başlayıb. Çöhrəqanlı Azərbaycandakı bir sıra təşkilatlarla görüşündə bütövlük ideyasını müdafiə 

etmişdi: “Allah Əbülfəz bəyə rəhmət eləsin ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimi böyük örnəklərdən bütövlük 

amalını alıb və onu indiki vətənsevər nəsillərə bağışlayıb... İnşallah, birləşdikdən sonra Quzeydəki rus, Güneydəki 

fars mənşəli sözlərdən imtina edib ortaq ifadələr işlədəcəyik”. Güney Azərbaycan məsələsinin gündəmə 

gətirilməsində Çöhrəqanlının beynəlxalq təşkilatlarda, eyni zamanda qəzet və televiziyalardakı çıxışları da böyük 

rol oynadı. 2002-ci ilin yanvarında Çöhrəqanlı Avropa Şurasının baş katibi Valter Şvimmerlə görüşmüş və İranın 

ümumi vəziyyəti, demokratik məsələlər, bəşəriinsan haqlarının tapdanması və cənubi azərbaycanlıların 

assimilyasiyaya məruz qalması barədə məlumatlar vermiş, İran konstitusiyasındakı 15 və 19-cu maddələrin 

icrasının, eyni zamanda İranın 1948-ci ildə imzaladığı İnsan Haqları Bəyannaməsinin reallaşdırmasının 

vacibliyini vurğulamışdı. Bundan sonra Çöhrəqanlı Almaniyanın Xarici İşlər Nazirliyində, nazirliyin İnsan 
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Haqları Komitəsində və Xristian Sosialist İttifaqında, Danimarka Milli Məclisində, Danimarka Sosial-Demokrat 

Partiyasının xarici əlaqələr şöbəsində keçirdiyi görüşlərdə qeyd etdiyimiz məsələləri müzakirə etmişdi.  

DAK-ın nümayəndəlikləri ilə ABŞ Dövlət Departamentinin İran üzrə mütəxəssisi Coanna Levinson 

arasında keçirilən görüşdə İranda insan haqlarına dair vəziyyət, xüsusilə azərbaycanlıların üzləşdiyi problemlə 

bağlı müzakirələr aparılmışdı. C.Levinsona Tehran rejiminin qədim Azərbaycan abidələrini qəsdən dağıtması, 

coğrafi adları dəyişməsi, dərsliklərə Azərbaycan qəhrəmanlarının və tarixi şəxsiyyətlərinin adlarının salınmasını 

qadağan etməsi, həmçinin İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarını müdafiə etmək üçün ictimai-siyasi 

təşkilatların yaradılmasına məhdudiyyət qoyması barədə faktlar açıqlanmışdı.  

Belə demək mümkünsə, mübarizənin nəticəsi kimi Cənubi Azərbaycan məsələsi 2002-ci ilin əvvəllərində 

beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin diqqətini çəkməyə başladı. 2 fevral 2002-ci ildə ABŞ Dövlət 

Departamentinin Dünya üzrə insan haqlarının vəziyyətinə dair illik hesabatında İranda yaşayan azərbaycanlıların 

milli-mədəni hüquqlarının pozulması faktı öz əksini tapdı. Departamentin İrandakı azərbaycanlılara diqqət 

yetirməsinə ABŞ-la İran arasında gərginliyin nəticəsi kimi baxılsa da, bu məsələnin Dövlət Departamentin 

hesabatında yer almasında Qərbdəki, xüsusən də ABŞ-dakı Güney azərbaycanlı mühacirlərin mübarizəsinin təsiri 

qeyd olunmalıdır.  

2002-ci ildə digər mühüm hadisə Güney Azərbaycan məsələsinin BMT-də qaldırılması oldu. İnsan Haqları 

Komissiyasının 50-ci sessiyasında İran üzrə məruzəçisi Moris Koptorn öz çıxışında bildirmişdi: “İranda 

Azərbaycan dilinə sayğısızlıq, Azərbaycan mədəniyyətinin assimilyasiyası baş verir... Bu gün azərbaycanlı 

ziyalıların nümayəndələri mərkəzi hakimiyyəti mədəni hüquqlar uğrunda mübarizə aparanların təqib 

olunmasında, azərbaycanlı adı qoyulmuş uşaqların qeydiyyatının yasaq edilməsində, azərbaycanlıların türk 

köçərilərinin təsiri altında öz dilini dəyişmiş etnik farslar olması barədə təbliğatda ittiham edir”. Bu, dünya 

birliyinin İranda yaşayan Azərbaycan türklərinin milli problemlərinə diqqətinin artdığını göstərir. 11 sentyabr 

hadisələrindən sonra dünyada terrorizmi dəstəkləyən ölkələrə münasibətin dəyişməsi, ABŞ prezidenti C.Buşun 

2002-ci ildə İranı “şər üçbucağı” ölkələrinə aid etməsi, Dövlət Departamentinin insan haqlarına dair illik 

hesabatında Cənubi Azərbaycan türklərinin durumuna diqqət yetirməsi, Çöhrəqanlının Avropada yüksək 

səviyyədə qarşılanması bu sənədlərin təsadüfi xarakter daşımadığını göstərir. 
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Dünya azərbaycanlılarının siyasi-ideoloji birliyi 

 

Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Rəşid Rəşad 

 

Müstəqil Azərbaycanın tarixində Dünya azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında 2001-ci 

ilin may ayının 23-də ulu öndər Heydər Əliyevin sərəncamı əsas rol oynayıb. Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

2008-ci ilin noyabr ayında Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması isə sübut edir ki, dövlətimiz bu 

istiqamət xüsusi diqqət yetirir. 

Ekspertlər bildirirlər ki, ulu öndərin xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gəlişi milli birliyi təmin etməklə 

yanaşı, Azərbaycan diasporunun və lobbisinin formalaşdırılması istiqamətində də ardıcıl, məqsədyönlü siyasət 

yürütdü. Dünyanın müxtəlif dövlətlərində yaşayan azərbaycanlıların diaspor halında formalaşması və güclənməsi, 

onların məskunlaşdığı ölkələrdə siyasi, iqtisadi fəaliyyətini genişləndirməsi bu siyasətin prioritet istiqamətlərini 

təşkil etdi. Heydər Əliyev deyirdi: “Qədim və zəngin tarixə malik olan Azərbaycan xalqının dirçəlişini, tərəqqisini 

və milli birliyini əks etdirən, onu müstəqil dövlətçilik uğrunda müqəddəs və məsuliyyətli mübarizəyə səfərbər 

edən həmrəylik günü hər bir azərbaycanlı üçün inam və ümid anıdır... Dünya azərbaycanlılarının birliyi və 

həmrəyliyi ideyasının əsasını da məhz Azərbaycan dövlətçiliyinə, xalqımızın dilinə, dininə, milli-mənəvi 

varlığına və ümumbəşəri dəyərlərə hörmət, onların daim qorunmasına, yaşamasına qayğı təşkil edir” 

(serqqapisi.az). 

Politoloq Zaur Məmmədov qeyd edir ki, dünyanın əksər ölkələrində Diaspor Komitəsinin dəstəyi ilə 

Azərbaycan təşkilatları yaradılmasını, ümumiyyətlə, olduqca çətin və məsuliyyətli bir məsələ ilə məşğul olan 

Komitənin xaricdə yaşayan azərbaycanlıların güclənməsindəki rolunu danmaq olmaz: “Həmin birliklərin əsas 

vəzifəsi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrdə təşkilatlanmaları, həmin cəmiyyətlərə inteqrasiya 

olmalarıdır. Lakin, eyni zamanda qeyd etmək yerinə düşər ki, diaspor siyasəti təkcə yuxarıdan aşağıya, vertikal 

şəkildə istiqamətlənməməlidir. Bu diaspor sahəsini xarici siyasətimizdəki digər resurslarımızdan fərqləndirən əsas 

amildir. Hər bir azərbaycanlı getdiyi ölkədə fərdi şəkildə yaşamamalı, xalqımıza aid olan təşkilatlarla əlaqədə 

olmalıdır. Təəsüflər olsun kı, bəzən oxumaq, işləmək, yaşamaq dalınca xaricə üz tutan nümayəndələrimiz arasında 

vətənə və dövlətə biganəliyin şahidi oluruq. Demək olar ki, xaricdəki bəzi təşkilatlarımız pərakəndə şəklində 

fəaliyyət göstərirlər. Misal üçün, milyonlarla azərbaycanlıların yaşadığı Rusiyanın hər şəhərində bir neçə diaspor 

təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu isə təbii ki, diasporun fəaliyyətinə zərbə vurur. Bir şəhərdə bir neçə azərbaycanlı 

icma birlikləri arasında tez-tez kəskin münaqişələr ortaya çıxır. Bir çox diaspor təşkilatlarının adı mövcud olur, 

lakin real işlərlə məşğul olmurlar. Şəxsi maraqları naminə fəaliyyət göstərən bu icmalar vətənimiz üçün təəssüflər 

ki, heç bir iş görmürlər. 

Mən Rusiyanı misal olaraq çəkdim. Buraya Belorus, Ukrayna və s. kimi dövlətlərdəki bu sahədəki ümumi 

vəziyyət də daxildir. Fikrimcə, onlarla profilaktik təlimlər keçirilsə pis olmaz. Diaspor, vətənpərvərlik, dövlətçilik 
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siyasi şüurla, siyasi mədəniyyət ilə bağlı olan məsələlərdir. Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının 

2016-cı ildə keçirilən IV qurultayındakı çıxışından sitat gətirmək istərdim: “Mən çox istəyirəm ki, xaricdə 

fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, birləşsinlər. Belə olan halda onların gücü də, 

ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı hörmət də artacaq. Əgər xarici ölkələrin ictimaiyyəti, görsə ki, Azərbaycan 

diaspor təşkilatları bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birinin əleyhinə fəaliyyət göstərirlər, əlbəttə, bu, yaxşı hal 

olmayacaq. Birlik əsas məsələdir və nəzərə alaq ki, bütün azərbaycanlılar, onların böyük əksəriyyəti 

vətənpərvərdirlər, Vətənə bağlıdırlar. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan dövləti daha da güclənsin, daha da qüdrətli 

dövlətə çevrilsin” (diaspora.az). 

Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərov bildirir ki, indiki anlamda dünya azərbaycanlılarının birliyi və 

həmrəyliyi dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra rəsmi siyasət səviyyəsində dəstəklənən aşkar prosesə 

çevrilib: “XX əsrdə qazandığımız dövlət müstəqilliyini heçə endirmiş sovet imperiyasının çöküşü ərəfəsində 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün yaratdığı ümummilli ağrı dünyada yaşayan soydaşlarımızı da ayıltmış və 

silkələmiş, suverenliyin bərpasına aparan yolda tarixi vətən ətrafında həmrəyliyi artıq dərəcədə aktuallaşdırmışdır. 

Erməni hücumlarının intensivləşdiyi 1989-cu ilin son günlərində xalqımızı iki yerə bölən sərhəd xəttinin hər iki 

tərəfdən sökülməsi cəhdi, 20 Yanvarda Bakıya əsassız silahlı müdaxilə təşkil etmiş, kütləvi qırğın törətmiş sovet 

rəhbərliyinin qaniçənliyinə qarşı dünyanın hər yerində soydaşlarımızın kütləvi etiraz dalğası birlik və həmrəylik 

zərurətinin dərk olunmasından qaynaqlanmışdı. Müşahidələr göstərir ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə 

təkan verən məhz Azərbaycan dövlətçiliyini gözləyən təhlükə oldu. Erməni qəsbkarlığına qarşı mübarizədə 

formalaşan həmin həmrəylik lazımi miqyas alıb tələb olunan effekti verməsə də, hər hansı milli təhlükə qarşısında 

birləşməyin ilk böyük təcrübəsini verdi. Etiraf etmək lazımdır ki, bu, stixiyalı, inersiyalı bir həmrəylik idi, hələ 

ideoloji məzmun kəsb etməmişdi. Bunun üçün böyük ideologiya və həmin məfkurə ilə silahlanmış, hamılıqla 

qəbul edilən siyasi rəhbərin xalqla birliyi lazım idi”. 

Nizami Cəfərov qeyd edir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə 

qayıdıb Prezident seçiləndən sonra xarici ölkələrə səfərlərində azərbaycanlılarla görüşməyə xüsusi diqqət yetirir, 

onların nəzərinə çatdırırdı ki, formalaşmaqda olan Azərbaycan dövlətinin bütün azərbaycanlılara ehtiyacı var: 

“Azərbaycan xalqı Gündoğanla Günbatan arasında son 3 min ildə türkdilli etnosların uzun sürən, mürəkkəb 

diferensasiya və konsolidasiyası prosesində formalaşıb. Əsasən, dəyişməz qalan vahid ərazi, dil və etnik-mədəni 

ortaqlıq bu prosesin təyinedici amilləri olub. Azərbaycan xalqı, əslində, ulu babalarımızın tarixən 

məskunlaşdıqları Qafqazdakı Şimal səddi ilə Yaxın Şərqin qapısınadək, Xəzərlə Qara dəniz arasındakı bütöv və 

geniş ərazidə ayrı-ayrı tayfa birliklərinin etnik vahidliyinin təsdiqi olaraq formalaşıb. Xalqın etnik, sosial-siyasi 

mütəşəkkillik səviyyəsinə tarixən təsir göstərən birinci cəhət Azərbaycan xalqının təşəkkülü prosesinin uzun 

sürməsi, müxtəlif dövrlərdə, mərhələlərdə Azərbaycana gələn (deməli, biri digərindən həm etnik xarakteri, həm 

də sosial-siyasi inkişaf səviyyəsi etibarı ilə fərqlənən) türk etnoslarından təşkil olunub. Azərbaycan xalqının milli 

tarixi idealı əsrlər boyu məskunlaşdığı etnik coğrafiyada özünəməxsus müstəqil dövlət qurmaqdan, dünya 

birliyinin bərabərhüquqlu üzvü kimi öz mədəniyyətini qoruyub inkişaf etdirməkdən ibarətdir. Dünya 

azərbaycanlılarının siyasi-ideoloji birliyini aşağıdakı zərurət təkidlə tələb edir: Azərbaycan dövlətçiliyinin 
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mənafeyi; dünya azərbaycanlılarının maraqları; dünya nizamında layiqli yer tutmaq və onunla ahəngdar 

inteqrasiyanın zəruriliyi”. 

Deputat onu da qeyd edir ki, Azərbaycan xalqının birliyi onun milli tarixi ideallarının həyata keçirilməsinin 

əsas şərtidir və müstəqillik illərində biz bu birliyə nail olmaq üçün aşağıdakı səviyyələrdə mümkün olan 

təşəbbüsləri gerçəkləşdirməyə çalışmışıq: “İdeoloji baxımdan əsaslandırılmış mübarizə aparmaq məqsədəuyğun 

sayılmışdır. Bu baş xətt hər şeydən əvvəl, Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan dövləti, ikincisi, 

azərbaycanlıların müxtəlif dövlətlərin (Azərbaycan, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya) ərazilərindəki tarixi 

vətənləri, üçüncüsü, ümumdünya səviyyəsində gerçəkləşdirilmişdir. Şübhəsiz, hər üç səviyyənin etnocoğrafi 

iyerarxiyası mövcuddur ki, onu azərbaycanlıların Yer üzündəki məskunlaşma tarixi müəyyənləşdirmişdir. Hər bir 

xalqın ən böyük əsəri onun müstəqil dövlətidir - bu və ya digər dərəcədə milli dövlətçilik təfəkkürüdür. Dövləti 

olmayan xalq özünün yaradıcılıq potensialını tam gücü ilə, bilavasitə ifadə etmək imkanlarından məhrumdur. 

Azərbaycanda dövlətçiliyin çoxmillilik tarixi tipləri arasında Azərbaycan türk dövlətçiliyi (I minilliyin 

ortalarından sonra) tarixən etnik birliyin parlaq örnəklərini nişan verir. Azərbaycan milli dövlətçilik təfəkkürünün 

əsas mənbəyi qədim türk dövlətçilik mədəniyyətidir. Və onu da qeyd etmək lazımdır ki, qədim türk dövlətinin 

özü də daha qədim dövrlərin dövlətçilik ənənələrinin varisidir. Qədim türk dövləti dedikdə, birinci növbədə, 

yeddi-səkkiz yüz illik bir dövrü əhatə edən hun-türk dövləti (imperiyası) nəzərdə tutulur. Avrasiyanın şərqindən 

qərbinə doğru uzanan həmin dövlət-imperiya, görünür, qədim dövrün sonlarında Azərbaycanın şimalını da ehtiva 

etmişdi”. 

N. Cəfərovun fikrincə, XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində milli özünüdərk və ifadə Azərbaycan 

xalqının daxili ehtiyacı idi: “Elə bir ehtiyac ki, dünyada gedən qarşısıalınmaz ictimai-siyasi proseslər tərəfindən 

ardıcıl müdafiə olunurdu. Məhz həmin ehtiyacın və həmin proseslərin təsiri ilə 1918-ci ilin mayında Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyəti elan olundu. Sovet dövründə Azərbaycanda milli dövlətçilik təfəkkürünün bilavasitə 

təzahürünə imkan olmasa da, respublikanın dövlət orqanlarında çalışan, ümumən dövlət idarəçiliyi təcrübəsini 

yaxşı bilən kadrlar potensialı formalaşdı. Bu, həmin təcrübəni çoxdan itirmiş bir xalqın tarixində olduqca 

əhəmiyyətli hadisə idi”. 

Yeri gəlmişkən, təxmini hesablamalara görə, müxtəlif ölkələrdə 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır ki, 

bunların 10 milyondan çoxu azərbaycanlıların tarixi vətənindən kənarda, onlarla ölkədə məskunlaşıb. Həmin 

ölkələr sırasında əsas yeri Rusiya, Ukrayna, ABŞ, Almaniya, Fransa, Hindistan, Pakistan, İsveç, Norveç, Kanada 

tutur (preslib.az). Ümumiyyətlə, azərbaycanlıların milli həmrəyliyinin həm miqyasca, həm də keyfiyyətcə əsasını 

Azərbaycanın şimal və cənubu arasındakı əlaqə təşkil edir. Bu, olduqca mürəkkəb etnososial, etnosiyasi hadisədir. 

Bu baxımdan da dünya azərbaycanlılarının əsas sosial-siyasi və milli-mənəvi vəzifələrindən biri müstəqil 

Azərbaycan dövlətini müdafiə edib qorumaqdan və ölkə başçısının ətrafında sıx birləşməkdən ibarətdir. 

 

Ekspress. - 2018. - 21 sentyabr. - № 163 - S.10. 

 

Diaspor təşkilatları üçün yeni imkan 
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Dövlət Komitəsi və İctimai Televiziyanın birgə layihəsini ayrı-ayrı diaspor təşkilatları müsbət qarşılayır 

 

Süleyman İsmayılbəyli 

 

Müstəqillik illərindən sonra hər bir sahə kimi diaspor sahəsində də müşahidə edilən tərəqqi, inkişaf qısa 

müddət ərzində Azərbaycan diasporunun genişlənməsi. yayılmasına, ölkəmizin haqq səsinin diaspor təşkilatları 

vasitəsilə dünya ölkələrinə çatdırılmasına zəmin yaratdı. Dünyanın demək olar ki, hər bir ölkəsində fəaliyyət 

göstərən diaspor təşkilatları Azərbaycan dövlətinin dəstəyi, diqqət və qayğısı nəticəsində fəaliyyət göstərdiyi 

ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal rol oynamağa başladı. 

Bu gün də əminliklə deyə bilərik ki, Azərbaycan dövlətinin diqqət və qayğısı nəticəsində diaspor 

təşkilatlarımız uğurlu fəaliyyət göstərir. Bəzən diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyət göstərdiyi ölkədə təşkil etdikləri 

tədbirlərin, konfransların cəmiyyətə çatdırılması, həmin fəaliyyətlər barədə ictimaiyyətin məlumatlandırılmasında 

çətinliklər olsa da, lakin tədricən həmin problemlər də aradan qalxır. Bu sırada Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, son aylarda fəaliyyətində müsbət istiqamətə doğru 

çox böyük dəyişikliklərə imza atan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi daha bir yeniliyə imza atıb. Belə ki,  artıq 

soydaşlarımızın səbirsizliklə gözlədiyi "Vətən uzaqda deyil" ixtisaslaşmış televiziya proqramı fəaliyyətə başlayır. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimai Televiziya və Radio Yayımları Şirkəti ilə birgə layihəsi olan "Vətən 

uzaqda deyil" diaspor proqramının ilk buraxılışı sentyabrın 24-dən 25-nə keçən gecə saat 00.10-da yayımlanacaq. 

İlk buraxılışda "Cümhuriyyətun 100 illiyi" Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsindən bəhs ediləcək. 37 ölkədən 

gəlmiş gənclərin Yay düşərgəsi və Azərbaycan haqqında təəssüratları, diaspor gənclərinin gələcəyə baxışı, 

ölkəmizdə və xaricdə yaşayan gənclərin maraqlı debatı, diaspor gənclərini vətənə bağlayan tellər və s. kimi 

məsələlərlə ilk buraxılışda tanış ola bilərsiniz. Bu arada bir məqama xüsusi diqqət çəkmək lazımdır ki, bu da 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin gənclərlə işləməyə üstünlük verməsidir. Etiraf edək ki, uzun illərdir xarici 

ölkələrdə təhsil alan və ya çalışan gənclərimizin diaspor fəaliyyətinə cəlb edilməsi, onların potensialından istifadə 

olunması təşəbbüsü səsləndirilir. Düzdür, müəyyən zaman kəsiyində bu imkanlardan istifadə etməyə maraq 

göstərilib. Lakin mövcud potensialdan yetərincə istifadə edilməyib. Ancaq bir müddət əvvəl Şəki şəhərində baş 

tutan Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsi qeyd etdiyimiz istiqamətdə atılan ən uğurlu addımlardan biri idi. 

Qeyd edək ki,  Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin İctimai Televiziya ilə birgə həyata keçirdiyi "Vətən 

uzaqda deyil" proqramı layihəsinin əsas məqsədi dünya azərbaycanlılarının müzakirə platformasını 

formalaşdırmaq, soydaşlarımızı maraqlandıran məsələlərin müzakirəsini təşkil etmək və soydaşlarımız arasında, 

eləcə də soydaşlarımızla tarixi vətənləri arasındaetibarlı körpü yaratmaqdan ibarətdir. "Vətən uzaqda deyil" TV 

layihəsinin buraxılışlarını Dövlət Komitəsinin onlayn "Diaspor TV" ünvanında da izləmək mümkündür. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və İctimai Televiziyanın birgə  "Vətən uzaqda deyil" adlı proqram təşkil 

etməsi dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müsbət qarşılanıb. 

Azərbaycan-Belçika Dostluq Cəmiyyətinin sədri Ayhan Dəmirçi deyib ki, belə bir proqramın hazırlanması və 
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efirə getməsi bir neçə istiqamətdən faydalıdır. Onun sözlərinə görə, ilk növbədə diaspor təşkilatlarının cəmiyyətlə 

təmasda olması baxımından faydalıdır: "Yəni, həmin proqram vasitəsilə cəmiyyət , insanlarımız hansı ölkələrdə 

hansı diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyət göstərdiyini, nə kimi işlər gördüklərini, Azərbaycanı necə təbliğ 

etdiklərini aydın şəkildə görəcəklər. Eyni zamanda diaspor təşkilatları olaraq həyata keçirdiyimiz layihələr, təşkil 

etdiyimiz tədbirlər barədə xalqın bilgiləndirilməsi baxımından olduqca vacibdir. Üçüncü bir məqam ondan 

ibarətdir ki, belə proqram vasitəsilə Azərbaycan xalqı əsl diaspor fəaliyyəti ilə kimlərin məşğul olduğunu görəcək, 

onları yaxından tanıyacaq. Ona görə də hesab edirəm ki, belə bir proqramın hasırlanıb efirə getməsi olduqca 

müsbətdir". Ayhan Dəmirçi qeyd edib ki, bu kimi verilişlər, proqramlar faydalı məsələlər ətrafında müzakirələrin 

aparılması, diaspor təşkilatları arasında efir vasitəsilə fikir mübadiləsinin həyata keçirilməsi baxımından da 

maraqlıdır. 

İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin sədri Səfər Karakoyunlu da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və 

İctimai Televiziyanın birgə layihəsi olan "Vətən uzaqda deyil" proqramının hazırlanmasınıə alqışlayıb. Dərnək 

sədri deyib ki, bu həm də diaspor təşkilatları üçün yaradılan bir fürsətdir, tribunadır: "Bu proqrama uğurlar 

arzulayıram və onun diasporamız üçün faydalı olacağına əminəm". Səfər Karakoyunlu da deyib ki, sözügedən 

proqram ayrı-ayrı diaspor təşkilatlarının gördüyü işlər, göstərdiyi fəaliyyətləri cəmiyyətə çatdırmaqla yanaşı ayrı-

ayrı təşkilatların məsuliyyət hissini də artıracaq və istər-istəməz təşkilatlar daha aktiv fəaliyyət göstərməyə meyilli 

olacaqlar: "Bu proqram həm də diaspor təşkilatlarımızın gördüyü işlər barədə hesabat verməsi deməkdir. Heç 

şübhəsiz ki, hər bir diaspor təşkilatı da çalışacaq ki, xalqa yaxşı hesabat versin". İSTAD sədri proqramın ideya 

müəllifləri, təşkilatçıları, ümumiyyətlə bu işdə əməyi keçən hər kəsə təşəkkürünü ifadə edib və proqrama uğurlar 

arzulayıb: "Ümid edirəm ki, çox uğurlu bir proqram olacaq və diasporamıza yeni nəfəs gətirəcək". 

 

Olaylar. - 2018.- 25 sentyabr. - № 165. - S. 6. 
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Yaponiyada Azərbaycan diasporu inkişaf mərhələsindədir 

 

Rəşid Rəşad 

 

Yaponiya Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyini 28 dekabr 1991-ci ildə tanıyıb. Ölkələrimiz arasında 

diplomatik münasibətlərin qurulması isə 1992-ci ilə təsadüf edir. 

1 oktyabr 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycanın Yaponiyadakı səfirliyinin 

təsis olunmasına dair qanun qəbul edib. 12 oktyabr 2005-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Yaponiyadakı 

səfirliyi açılıb. 

21 yanvar 2000-ci ildə isə Azərbaycanda Yaponiya səfirliyi təsis edilib. 

Ekspertlər bildirirlər ki, ölkələrimizin inkişaf dinamikası ilə seçilən münasibətləri hazırda özünün yüksəliş 

dövrünü yaşayır. 1998-ci ilin fevralında böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin Yaponiyaya səfəri zamanı iki ölkə 

arasında əlaqələrin inkişafına güclü təkan verilib. 

2006-cı ilin martında Prezident İlham Əliyevin Yaponiyaya rəsmi səfəri isə ölkələrimiz arasında 

əməkdaşlıq münasibətlərində yeni səhifə açdı. Artıq Azərbaycan-Yaponiya siyasi əlaqələri ən yüksək 

səviyyədədir və hər iki ölkə beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində də sıx əməkdaşlıq edir (AZƏRTAC). 

Yaponiya ulu öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü Böyük İpək Yolunun bərpası təşəbbüsünə fəal dəstək 

verib, bu məsələdə rəsmi Bakı ilə Tokionun maraqları tamamilə üst-üstə düşüb. Yeni “İpək yolu” Yaponiyadan 

başlayaraq, Çin və Orta Asiyadan, daha sonra isə Xəzər dənizindən və Azərbaycandan keçir. Heydər Əliyevin 

dediyi kimi, “Yaponiya bu yolun ən şərq nöqtəsində, Azərbaycan isə ortasındadır”. 

Yaponiya Nazirlər Kabinetinin 1998-ci ilin yanvarında qəbul etdiyi Böyük İpək Yolunun Diplomatiyası 

fəaliyyət Proqramı da “Avrasiya diplomatiyası” strategiyasını ifadə edir. Yaponiya Azərbaycan Respublikasına 

İpək Yolunun üstündə yerləşən əsas ölkə kimi baxır, Azərbaycanın güclənməsi Avropa və Asiyanın bir çox 

ölkələrinin ümumi maraq dairəsindədir. Bununla əlaqədar Azərbaycanla iqtisadi və siyasi əlaqələrin inkişafı 

Yaponiyanın “Avrasiya diplomatiyasında” xüsusi yer tutur. 

Ekspertlər qeyd edirlər ki, ölkə başçısı İlham Əliyevin ölkəmizə rəhbərliyi dövründə bu xətt daha da inkişaf 

etdirilib, Yaponiya-Azərbaycan münasibətlərində yeni bir dönəm başlayıb. Belə ki, 2003-cü il noyabrın 24-də 

İlham Əliyev Yaponiyanın xarici işlər nazirinin müavini İçiro Fuçisakeni qəbul edərək Yaponiya-Azərbaycan 

münasibətlərinin sarsılmaz olduğunu bir daha bəyan edib (“1 news.az”). 

Yaponiyada Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti 2000-ci illərə təsadüf edir və Azərbaycan türklərinin sayı 

azlıq təşkil edir ki, onlarda əsasən tələbələrdən ibarətdir. 

Xatırladaq ki, Yaponiya Təhsil Nazirliyinin həyata keçirdiyi proqrama uyğun olaraq hər il Azərbaycana iki 

yer ayrılır. Eyni zamanda Bakı Dövlət Universitetinin şərqşünaslıq fakültəsini yapon dili üzrə bitirmiş 

mütəxəssislər də Yaponiya şirkətlərində çalışırlar. Yaponiyadakı soydaşlarımızın sayının nisbətən məhdud 

olmasına baxmayaraq Azərbaycanın təbliği istiqamətində hər zaman fəallıq göstərməyə çalışır və təşkil etdiyi 

müxtəlif səpkili tədbirlər vasitəsilə yerli əhalinin ölkəmizi daha yaxından tanıması üçün səylər göstərirlər. 
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Tokioda fəaliyyət göstərən Yaponiya-Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Əlibəy 

Məmmədov bildirir ki, son illər Yaponiya və Azərbaycan arasında ikitərəfli münasibətlərin inkişafı, qarşılıqlı 

səfərlər, kadr mübadiləsinin artması, mədəni əlaqələrin sürətli inkişafı, eyni zamanda biznes sahəsində gözəçarpan 

işlərin görülməsi, Azərbaycana Yaponiyanın kiçik və orta sahibkarlarının böyük maraq göstərməsi Yaponiya-

Azərbaycan Əməkdaşlıq Assosasiyasının yaradılmasına təkan verən əsas amillərdəndir: “Yapon iş adamları, elm 

xadimləri ilə görüşlərdə də iki ölkə əlaqələrinin inkişafına dəstək məqsədilə Azərbaycan diaspor təşkilatının 

yaradılmasının vacibliyi dəfələrlə vurğulanıb. Yeni diaspor təşkilatını yaratmaqda əsas məqsəd Yaponiyada 

Azərbaycanı tanıtmaq, Azərbaycan həqiqətlərini yaymaq, tariximizi, mədəniyyətimizi təbliğ etməkdir. Yeni 

təşkilatın yaradılmasında dəfələrlə Azərbaycanda səfərdə olmuş yapon iş adamları - Işida Kazuyasu, Yoşinobu 

Kanayama, Hirokazu Taniguçi, Yoşimitsu İnamoto, Şiniçi Ivaki, Rie Fucivara, Marie Kanayama, Hirotsugu 

Morişima və digəriləri yaxından iştirak ediblər. 

Son üç ildə 400-ə yaxın yapon iş adamının Azərbaycana səfərini təşkil etmiş sahibkar, eyni zamanda 

“World Investors TV” internet televiziya kanalının prodüseri İşida Kazuyasu, Yaponiyada Azərbaycan diaspor 

təşkilatının yaradılmasını yüksək qiymətləndirərək, bu təşkilatın Yaponiyada  Azərbaycanın tanıdılması 

istiqamətində əvəzsiz xidmətlər göstərəcəyinə inamını ifadə edib. Hər iki xalqın mədəniyyətində, adət-ənənəsində 

oxşar cəhətlər olduğunu qeyd edən İ. Kazuyasu məhz bu amillərin Azərbaycana yaponlar arasında sevgi və hörmət 

qazandırdığını deyib. Təşkilatın əhəmiyyətindən bəhs edən digər iş adamı Y. Kanayama isə bildirib ki, bir çox 

ölkələrdə biznes və investisiya mühitini araşdırarkən yalnız Azərbaycanda özlərini rahat hiss edibllər. 

Azərbaycanlıların qonaqpərvərliyi, xaricilərə isti münasibəti onları cəlb edib və ölkəmizlə biznes, eləcə də mədəni 

əlaqələr qurmağa qərar veriblər. Günəş və külək enercisinə yatırımları ilə tanınan mütəxəssis H. Taniguçi yeni 

diaspor təşkilatının xalqlarımızı daha da yaxınlaşdıracağına, mədəni əlaqələrin inkişafı vasitəsilə, siyasi və iqtisadi 

əməkdaşlığın güclənməsinə böyük töhfələr verəcəyinə əminliyini ifadə edib. Yaponiya-Azərbaycan Əməkdaşlıq 

Assosasiyasının yaponiyalı üzvlərinin sayını iki il ərzində 1000 nəfərə çatdırmağı və müntəzəm olaraq 

Azərbaycana dair elmi, maarifləndirici tədbirlərin keçirilməsini planlaşdırırıq”. 

Məmmədov qeyd edir ki, Yaponiyada təxminən 50 nəfərə yaxın həmyerlimiz yaşayır: “Əsas etibarilə, 

tələbələr, səfirlik işçiləri, yerli şirkətlərdə çalışanlar və onların ailə üzvləridir. Sözün düzü, mənim üçün 

azərbaycanlı anlayışı sadəcə Azərbaycan pasportuna sahib olanlarla məhdudlaşmır, İran azərbaycanlılarını mən 

xüsusilə qeyd etmək istərdim. Onlar bizimlə Azərbaycan dilində ünsiyyət qurur və qürur hissi ilə özlərini 

azərbaycanlı hesab edirlər. Hesab edirəm ki, Azərbaycan dilində danışan və özünü azərbaycanlı sayan hər kəs 

bizim həmvətənimizdir. Azərbaycanlıların tarixi sırf Azərbaycan Respublikası sərhədləri ilə məhdudlaşmır. 

Həmyerlilərimiz tarixi əsrlər boyu bütün dünyaya yayılmışdır. Bu çox vacib məqamdır və bunu unutmaq olmaz. 

Burada yaşayan həmvətənlərimizin münasibətlərinin qarşılıqlı anlaşma və dostluq əsasında qurulduğunu 

düşünürəm. Yaponiyada təhsil almaq asan deyil. Bu, sırf dil çətinliyinə görə deyil. Həm də adət-ənənə, yerli 

qaydaların, fərqliliyi, xaricilərə olan münasibət, düşdüyün mühit, ətrafında olan insanlarla əlaqədar olaraq dəyişir. 

Universitetdə əsas etibarilə siyasi mövzulu kitabları ingilis və yapon dillərində oxuyuruq, ilk zamanlar çox çətin 

idi. Amma zaman keçdikcə, insan uyğunlaşır. Bu da yeni bir səviyyədir. Yeni bir modeldir. Amma əgər bir dəfə 
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uğur qazana bilsən, yaponların qəlbini fəth edə bilsən, ondan sonra hər bir işdə özləri insana kömək göstərirlər. 

Dəstək olurlar”. 

Yaponiyada 2000-ci illərdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyət göstərdiyini, kifayət qədər uğurlar da 

qazandığını xatırladan Ə. Məmmədovun sözlərinə görə, amma 2010-cu ildən bu yana Yaponiyada Azərbaycan 

diasporunun fəaliyyəti ilə bağlı hər hansısa bir məlumata rast gəlinməyib. “Böyük bir boşluq var idi. Bu boşluğu 

aradan qaldırmaq məqsədilə 2012-ci ilin oktyabr ayında etibarən, Yaponiyada diaspor fəaliyyətinə start verdik. 

Assosasiyaya prezident seçilməyim mənim bir çox həlledici hüquqlara yiyələnməyimə gətirib çıxartdı. Bu 

hüquqlarımdan istifadə etməklə, Yaponiyada olan Azərbaycan diasporu fəaliyyətim keyfiyyətcə yeni bir 

mərhələyə qədəm qoydu. Bunun nəticəsində, təşkil etdiyimiz Beynəlxalq Mədəniyyət gecələrində, Beynəlxalq 

Yemək festivallarında Azərbaycan adı tez-tez işlənməyə başladı. Azərbaycanla bağlı elmi konfranslar da təşkil 

etdik. Hər zaman məqsədim belə tədbirlərə daha çox elm adamlarının, biznesmenlərin cəlb edilməsi olmuşdur. 

Çünki sırf bu adamlar ölkə siyasətinin istiqamətlərinin müəyyənləşdirilməsində aparıcı rol oynayırlar”. 

Ə. Məmmədov onu da qeyd edir ki, bu təklifi festivalın təşkilatçılarından olan, özündə yaponiyalı 

biznesmenləri cəmləşdirən “Sapporo Ohdori Lions Club” tərəfindən dəstəklənib: “2015-ci ildə Qız Qalası və 

qarşısında milli geyimdə olan həmvətənlərimizin qardan hazırlanmış fiqurları nümayiş etdirilib. 2016-cı ildə isə 

Heydər Əliyev Mərkəzi və qarşısında milli geyimli azərbaycanlıların qardan fiqurları hazırlanmışdı. 2 il ərzində 

yerli və xarici təxminən 5 milyon insan bu möhtəşəm festivalı izləyib. Əsas iş yerli professional şirkət tərəfindən 

hazırlandıqdan sonra, Sapporo ziyalıları, biznesmenlər, xarici tələbələr və məktəblilər tərəfindən son tamamlama 

işləri aparılıb. Burada yaponiyalı və xarici qonaqlara Azərbaycanla, onun insanları, mədəniyyəti, tarixi ilə bağlı 

məlumatlar verilib”. 

Fəaliyyət dairəsinin daha çox paytaxt Tokioda genişləndiyini deyən Məmmədov bildirir ki, yerli internet 

telekanallarında canlı efirlərdə dəfələrlə iştirak edib, Konstitusiya günü, Bayraq Günü, Dirçəliş Günü, Həmrəylik 

Günü, 20 Yanvar hadisəsi, Xocalı soyqırımı, Dağlıq Qarabağla bağlı eyni zamanda Azərbaycan biznes mühiti 

mövzularında çıxışlar edib. “Azərbaycanın haqq səsi bir çox çevrələrə çatdırmışıq, erməni terrorizmini 

pisləmişik" (“Trend"). 

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Rəşad Kərimov bildirir ki, hazırda Azərbaycanda 19 Yaponiya şirkəti fəaliyyət 

göstərir və indiyədək ölkələrimiz arasında dövlət səviyyəsində 17 mühüm sənəd imzalanıb: “Azərbaycan 

Respublikasının İsmayıllı rayonu ilə Yaponiyanın Ito şəhərinin qardaşlaşması haqqında 2013-cü ildə protokolun 

imzalanması və əməkdaşlıq əlaqələrinin regionlar üzrə də genişləndirilməsi ölkələrarası münasibətlərdəki 

inkişafın real göstəricilərdəndir. Bakının Xəzər rayonu ilə Yaponiyanın Kitakunşu şəhəri arasında dostluq və 

tərəfdaşlıq sazişinin bağlanmasına dair razılaşmanın əldə edilməsi əlaqələrin davamlı prosesə çevrildiyini təsdiq 

edir. Yaponiyanın təcrübəsi və dəstəyi respublikamızın humanitar problemlərinin həllində ən müasir yanaşmaların 

tətbiqinə, yeni texnologiyaların və ideyaların təcrübədə özünə yer almasına münbit şərait yaradır” (“Inews.az”). 

R. Kərimov qeyd edir ki, dil, milli mentalitet, bir sıra mədəniyyət elementləri baxımından oxşarlıqlara 

malik olan Azərbaycan və yapon xalqlarını ortaq maraqlarda birləşdirən amillərdən biri də hər iki xalqın 

Rusiyanın imperiya siyasətinin acı nəticələri ilə üz-üzə qalması, ölkə ərazisinin müəyyən hissəsini itirməsi, 
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müxtəlif sıxışdırma üsulları ilə yerli əhalinin öz tarixi torpaqlardan çıxarılmasıdır: “Azərbaycan Rusiyanın dəstəyi 

ilə torpaqlarımızın 20 faizini işğal etmiş Ermənistanın təcavüzkar siyasətinin yaratdığı Dağlıq Qarabağ 

problemindən əziyyət çəkdiyi kimi, rəsmi Tokio da Yaponiya ilə Rusiya arasındakı Yaponiyanın tarixi əraziləri 

olan Kuril adaları uzun illərdir ki, aradan qaldıra bilmir. Qeyd edim ki, hazırda Cənubi Qafqaz regionunda 

Yaponiyanın ən böyük maraq dairəsində olan dövlət məhz Azərbaycandır. Bu maraq münasibətlərin hər iki ölkə 

üçün qarşılıqlı faydalılığı baxımından böyük perspektivlər doğurur. Azərbaycan Yaponiyanin regiondakı etibarlı 

tərəfdaşıdır. Siyasi-diplomatik və iqtisadi sahələrdə getdikcə genişlənən nailiyyətlər, ölkələrimiz arasında ticarət 

dövriyyəsinin ildən-ilə artması bu münasibətlərin yaxın gələcəkdə daha da inkişaf etdiriləcəyindən xəbər verir”. 
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Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti genişlənir 

 

Zümrüd Bayramova 

 

Dünya ölkələrində yetkin və formalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu müstəqil 

dövlətimizlə əlaqələrini daha da möhkəmləndirib. Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasətinin 

məntini nəticəsidir. Bu gün Azərbaycan diasporu ABŞ, Fransa, Misir, Avstraliya, Gürcüstan, Moldova, Avstriya, 

İslandiya, Niderland, Almaniya, İspaniya, Norveç, Belarus, İsveç, Özbəkistan, Belçika, İsrail, Polşa, Birləşmiş 

Ərəb Əmirliyi, İsveçrə, Qazaxıstan, İtaliya kimi onlarla dövlətlərdə fəaliyyət göstərir. Belə ki, dünya ölkələrində 

"Azərbaycan Evi" Cəmiyyəti, Azərbaycan Fransız Gənclik Assosiasiyası, Azərbaycan Kültür Mərkəzi, 

Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyası, Avstaliyada 

Avstraliya-Azərbaycan-Türk Dostluq Birliyi, Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi, Azərbaycan-

İsveçrə Türk Cəmiyyəti, İsveçrə Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi, İsveçrə-Azərbaycan Dərnəyi, Azərbaycan 

Türk Kültür Dərnəyi, Azərbaycan-İsveçrə Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, İsveçrədə Azərbaycanın Demokratik Tələbə 

və Gənclər Birliyi, Vaşinqton-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası, Hyuston 

Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, Amerika-Azərbaycan Şurası, Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyəti və onlarla belə qurumlar 

dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqda əhəmiyyətli rola malikdir. Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təbliğat sahəsində 

fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq aləmin 

məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin müzakirəsinə 

çıxarılması ilə bağlı görülün faktlar da kifayət qədərdir. Reallıqlara söykənərək, deyə bilərik ki, Türkiyənin 

Ankara şəhərində Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının Qurultayı, "20 Yanvar" faciəsinin ildönümü, 

Xocalı soyqırımının ildönümü, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü, İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) 

üzvü olan Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə 

Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ilin may ayında elan edilmiş "Xocalıya Ədalət" 

beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində etiraz aksiyaları, elmi-

praktik konfranslar və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

 

SOYDAŞLARIMIZA ADƏT-ƏNƏNƏLƏRİMİZ, MİLLİ-MƏNƏVİ DƏYƏRLƏRİMİZ AŞILANIR 

 

Bu günlərdə isə Azərbaycan adətlərini aşılamaq, dilimizi yaşatmaq, mədəniyyətimizi və tariximizi 

öyrətmək məqsədiləStokholmda Azərbaycan tədris kursları açılıb. Qeyd edək ki, Stokholmda fəaliyyət göstərən 

İsveç Azərbaycan Birliyinin (SAF) nəzdindəki tədris kurslarının təqdimatı keçirilib. Layihənin məqsədi İsveçə 

miqrasiya etmiş orta yaşlı və daha çox yaşı olan soydaşlarımızın adaptasiya, bu ölkədə doğulmuş uşaqların isə 

assimilyasiya probleminin həllinə dəstək göstərmək, uşaqların inkişafını təmin etmək, onlara Azərbaycan 
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adətlərini aşılamaq, dilimizi yaşatmaq, mədəniyyətimizi və tariximizi öyrətmək, eyni zamanda, gənc 

soydaşlarımız arasında istedadlı uşaqları aşkar edərək, onların inkişafına kömək etməkdir. 

SAF kurslarında Azərbaycan dili ilə yanaşı, İsveç, ingilis və rus dillərinin tədrisi də nəzərdə tutulub. 

Həmçinin, burada uşaqlar üçün kompüter, rəsm, musiqi, rəqs, yoqa, şahmat, karate kimi idman növlərinin 

öyrədilməsi planlaşdırılır. 

SAF-ın xaricdəki soydaşlarımız arasında Azərbaycan dilinin və mədəniyyətinin qorunması üçün belə 

kurslar böüyk əhəmiyyətə malikdir. Bu kurslar, həmçinin, İsveçdəki azərbaycanlı ailələrin bir-biri ilə ünsiyyəti 

baxımından da faydalıdır. 

Kursa gələn uşaqların ailələri ilə birgə İsveçin görməli yerlərinə və Azərbaycana səfərlərinin təşkili də 

planlaşdırılır. 

 

AZƏRBAYCAN DİASPORUNUN COĞRAFİ MƏKANI GENİŞLƏNİR 

 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Elə bu günlərdə ABŞ-da daha bir diaspor təşkilatı "Azərbaycan Minnesota Cəmiyyəti" yaradılıb 

və cəmiyyət ABŞ qanunlarına əsasən, rəsmi qeydiyyatdan keçib. 

Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, ştatda 200-ə yaxın azərbaycanlı ailə yaşayır. Eyni zamanda, burada 

azərbaycanlı tələbələr də təhsil alır. Əsasən, Novruz bayramını birlikdə qeyd edən soydaşlarımız Amerikada adət-

ənənələrimizi yaşatmağa çalışırlar. Məqsəd bu ölkədə doğulub-böyüyən azərbaycanlılara milli-mədəni dəyərlərlə 

bağlı məlumatların verilməsidir. Eyni zamanda, təşkilat müstəqillik günündə Minnesota ştatının paytaxtı Saint 

Paul şəhərində Konqresin önündə Azərbaycan bayrağının ucaldılması, Novruz şənliyinin və mətbəx dərslərinin 

təşkili, Azərbaycan film gecəsinin keçirilməsi, Azərbaycan dili dərslərinin təşkil edilməsi kimi işlər də 

planlaşdırır. 

 

Bu gün Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın 

birlik və həmrəyliyinin möhkəmlənməsi, mədəni irsin təbliği, digər xalqların diasporları ilə hərtərəfli əlaqələrin 

inkişafı, türk dünyasının birliyi istiqamətində fəaliyyətin intensivləşməsi baxımından mühüm nailiyyətlər əldə 

edilmişdir. Bu gün Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız vahid ideologiya və milli-mənəvi 

dəyərlər sistemi ətrafında birləşiblər. Azərbaycan diasporu- Vətənin xaricdə layiqli təmsilçiləri müstəqil 

dövlətimizlə qürurlanırlar. 

 

Səs. - 2018.- 26 sentyabr. - № 181. - S. 11. 
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Azərbaycan diasporu Hollandiyada daha çox işlər görə bilər 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqilliyini elan etdikdən sonra ölkənin ictimai-siyasi həyatında baş 

verən canlanma xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasına da öz müsbət təsirini göstərdi. 

Xaricdəki azərbaycanlıların təşkilatlanması və qurumlanmasının real prosesi Dağlıq Qarabağ ətrafında 

atəşkəsin əldə edilməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. 

Əlbəttə ki, bu təşkilatlanmanın ideoloji əsasları böyük siyasi xadim Heydər Əliyev tərəfindən qoyuldu. 

Heydər Əliyev dünya ölkələrinə etdiyi səfərlərdə həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların nümayəndələri ilə 

görüşlər keçirər və onları Azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməyə səsləyirdi. 

Azərbaycan diasporu ölkəmizin müstəqillik dövründə daha da güclənərək dünya ölkələrində Qarabağ 

həqiqətlərini yaymağa başlayıb. Belə ölkələrdən biri də Hollandiyadır (“diaspora.az”). 

Hollandiyada azərbaycanlıların “Connect” (Birləşmək) təşkilatının sədri Vüqar Abbasov qeyd edir ki, 

Niderland siyasətçiləri, partiya və parlament üzvləri, bələdiyyə başçıları ilə Azərbaycanla bağlı müsbət təmaslar 

davam edir. Ümumiyyətlə, təşkilat olaraq qarşıya qoyulan məqsəd yerli dövlət qurumları, seçkili orqan 

əməkdaşları və mətbuat nümayəndələri ilə daimi dostluğu davam etdirməkdir: “Eyni zamanda özümüz də yerli 

mətbuatda zaman-zaman yazılarla Azərbaycanla bağlı çıxış edirik. Təşkilatımız sadəcə Niderlandda deyil, eyni 

zamanda ətraf ölkələrdə də azərbaycanlıları bir araya gətirməyi nəzərdə tutub. Bu fəaliyyətin əsas məğzində 

Azərbaycan həqiqətləri, əsasən də Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş torpaqlar, Xocalı soyqırımı və sair durur. 

Bununla bağlı biz öz hesabımıza bröşürlər çap etdirərək müxtəlif istiqamətdə yayırıq. 2016-cı ilin noyabrında 

Azərbaycanın müstəqilliyinin 25 illiyi ilə bağlı keçirdiyimiz böyük həcmli tədbirdə bir çox yerli siyasət adamları, 

parlament üzvləri, bələdiyyə başçıları, hüquq müdafiəçiləri və onların ailələri qatılmaqla müstəqilliyimizə, ərazi 

bütövlüyümüzə böyük dəstək verdiklərini açıq nümayiş etdirdilər. Ümumiyyətlə, bu kimi tədbirlərdə biz küçədən 

keçənləri dəvət etmirik, yerli səlahiyyətli nümayəndələr dəvət alırlar və gəlirlər. Bütün bunlar da yerli mətbuatda 

geniş işıqlandırıldı. Hazırkı fəaliyyətin digər istiqamətlərindən biri də Avropadakı yerli iş adamları ilə Azərbaycan 

arasında sıx təmasların formalaşdırılmasıdır”. 

V. Abbasov onu da bildirib ki, əgər Azərbaycandan istənilən iş adamımız niderlandlı iş adamları ilə təmas 

qurmaq istəyirsə biz bunu çox rahatlıqla təşkil edə bilərlər: “Mən eyni zamanda Niderland Jurnalistlər Birliyinin 

üzvüyəm və gələcək planlarımıza burada bir neçə dildə fəaliyyət göstərəcək yerli müstəqil mətbuat yaratmaq da 

daxildir” (“report.az”). 

“Hollandiya Azərbaycan Evi” Təşkilatının rəhbəri Elxan Mirhəşimli təşkilatın yaranma zərurətindən 

danışarkən bildirib ki, Niderland Krallığının şimal bölgəsində 100-ə yaxın həmvətənlərimiz yaşasa da, onları bir 

yerə yığmaq üçün bir təşkilat olmayıb. Dediyinə görə, təşkilatlar əsasən Rotterdam, Den Haaq, şəhərlərində 

yerləşdiyindən gediş-gəliş bir qədər çətin olur. Təxminən 600 kilometr məsafəni qət edə bilmədikləri üçün bir çox 

insan tədbirlərə qoşula bilmirlər. “Mən də ayrı-ayrılıqda bu bölgədə olan həmvətənlərimizlə görüşüb söhbətlər 
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etdim və bu bölgədə “Hollandiya Azərbaycan Evi” Təşkilatını təsis etməyə qərar verdim. Həmyerlilərimiz bunu 

çox müsbət qarşıladılar. Təbii ki, “Hollandiya Azərbaycan Evi” Təşkilatı olaraq qarşımıza qoyduğumuz başlıca 

hədəf Niderland-Azərbaycan arasında dostluq körpüsü yaratmaqdan ibarət idi. Avropalılara öz mədəniyyətimizi, 

tariximizi, kimliyimizi tanıtdırmaq, Azərbaycan haqqında pozitiv rəy formalaşdırmaqdır. Burada yaşayan 

azərbaycanlıların, əsasən gənclərin öz kimliklərini unutmamalarına çalışmaq istəyirik. Çünki gənc nəsil yetişir. 

Biz də Hollandiyada onları təşkilatımıza cəlb edib gənclərin potensialından yararlanmağı düşünürük”. 

Mirhəşimli onu da qeyd edir ki, ölkədən kənarda yaşayan hər bir insan kimliyindən, siyasi 

mənsubiyyətindən asılı olmayaraq Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılması işində fəal olmalıdır: “Dağlıq 

Qarabağ, Xocalı soyqırımı kimi məsələlər bizim  ümummilli problemimiz olduğu üçün hər bir fərd bu istiqamətdə 

çalışmalıdır. Azərbaycandan kənarda yaşayan hər bir həmyerlimiz bunu özünün vəzifə borcu bilməlidir. Hər kəs 

bu istiqamətdə əlindən gələni əsirgəməməlidir. Təbii ki, biz də “Hollandiya Azərbaycan Evi” Təşkilatı olaraq 

ermənilərin işğalçılıq siyasəti, 20 faizə yaxın ərazilərimizin hazırda erməni işğalı altında olması, Xocalı 

soyqırımının beynəlxalq miqyasda tanıdılması istiqamətində müvafiq tədbirlər keçirəcəyik. Fəaliyyətimiz 

dövründə zaman-zaman yuxarıda qeyd edilən məsələlərlə bağlı dəyirmi masalar, konfranslar təşkil edəcəyik. 

Hesab edirəm ki, Azərbaycandan kənarda fəaliyyət göstərən hər bir diaspor təşkilatı bu kimi məsələlərdə bir qədər 

də aktivlik nümayiş etdirsə biz daha çox uğurlara imza atmış olarıq. Azərbaycan xalqının başına gətirilən 

müsibətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, ona hüquqi-siyasi qiymətin verilməsi üçün yorulmadan 

çalışmalıyıq. Çünki bizim görüləsi işlərimiz hələ çoxdur. Nəyə görə, ermənilər olmayan bir hadisəni soyqırım 

kimi qələmə verib onu az qala dünyanın hər bir yanında tanıda bilir, ancaq biz yaxın keçmişdə, hər kəsin gözü 

qarşısında Xocalıda ermənilər tərəfindən törədilən soyqırımı hələ də tam mənada beynəlxalq ictimaiyyətə çatdıra, 

onun tanınmasına nail ola bilmirik. Deməli, bunun üçün hələ bizim çox işləməyimiz lazımdır. Biz “Hollandiya 

Azərbaycan Evi” Təşkilatı olaraq diaspor və lobbiçilik fəaliyyətlərini həyata keçirəcəyik. Təşkilat olaraq 

çalışacağıq ki, Azərbaycan diasporuna maksimum dərəcədə öz töhfələrimizi verək. Biz öz fəaliyyətlərimizlə 

diaspor hərəkatına töhfələrimizi verməyə çalışacağıq”. 

E. Mirhəşimli Hollandiyada diasporun fəaliyyətini qənaətbəxş hesab etmədiyini də bildirir: “Düşünürəm 

ki, diaspor təşkilatları olaraq daha çox işlər görə bilərik. Çünki bunun üçün potensial var. Hədəfimiz də məlumdur. 

Sadəcə görülən işlərə dəstək vermək və daima işləmək lazımdır. Özü də işlər planlı şəkildə olmalıdır, pərakəndə 

halda deyil. Biz öz problemlərimizi, dərdimizi artıq bilirik. Artıq bağlı qapılar arxasında özümüzün deyib 

özümüzün eşitdiyi bəs edər. Hesab edirəm ki, bundan sonra qapıları açıb digər holland təşkilatları və qurumlarla 

çalışmaq zamanıdır. Məlumat üçün qeyd edim ki, Hollandiyadakı erməni diaspor təşkilatları, eləcə də sıravi 

ermənilər Holland təşkilatları ilə çalışırlar. Qeyd edim ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

bizim ağrılı, bir nömrəli problemimizdir. Ona görə də Azərbaycandan kənarda yaşayan hər bir azərbaycanlı kimi 

məqsədimiz hər zaman erməni millətçilərinin torpaqlarımızın 20 faizini işğal etməsini, 1 milyona yaxın qaçqın və 

məcburi köçkünün öz yurd-yuvalarından didərgin düşməsi, ermənilərin Azərbaycan türklərinə qarşı tarixin 

müxtəlif dövrlərində həyata keçirdikləri terror və soyqırım aktlarını hər zaman holland və Avropa ictimaiyyətinə 

çatdırmaqdır” (“olaylar.az”). 
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Azərbaycan-Hollandiya Həmrəylik Cəmiyyətinin Elxan İsazadə Hollandiya-Azərbaycan münasibətlərinin 

inkişafında Azərbaycan diasporunun rolundan da yaşayan digər millətlərin, holland rəsmilərinin, türk diaspor 

təşkilatlarının nümayəndələrini də cəlb edək. Hollandiya-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında Hollandiyada 

yaşayan, təhsil alan, işləyən hər bir azərbaycanlı böyük rol oynayır və bu münasibətlərin inkişafi üçün hansısa 

qurumun, təşkilatın məsul vəzifəli şəxsi olmaq mütləq bir şərt deyil, millətini, dövlətini sevən hər bir azərbaycanlı 

Azərbaycandan kənarda diaspor məsuliyyəti daşıyır. İstər yaşadığı məhəllədə, işlədiyi müəssisədə, oxuduğu 

məktəbdə hər bir hərəkətində Azərbaycanımızı təbliğ etdiyini unutmamalıdır və buna layiq olmalıdır”. 

Yeri gəlmişkən, bir neçə il öncə Hollandiyada erməni diasporunun Azərbaycan diaspor təşkilatlarının 

ofislərinə hücumları haqqında xəbərlər yayılmışdı. 

E. İsazadəyə görə, ermənilər yaxşı anlayırlar ki, təbliğat müharibəsində Azərbaycan günü-gündən güclənir 

(anl.az). “Diaspor ilə iş Azərbaycan dövlətinin mühüm amillərindən birinə çevrilir. Dünyanın bir sıra ölkələri və 

əksər beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın xeyrinə artıq qərarlar qəbul edirlər. Dünyanın ən inkişaf etmiş 

ölkələrində Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı işlər aparılır. Ümumiyyətlə, diaspor fəaliyyətində milli və dövlət 

maraqları vahiddir və belə də olmalıdır. Hesab edirəm ki, buradakı diaspor təşkilatları da bu sahədə vahid 

mövqedən çıxış edirlər. Təşkilatların nizamnamələrində yaranmış fərqlər isə yalnız həmin təşkilatların fəaliyyət 

strukturu, yaxud tədbirlərin mövzusu ilə bağlıdır. Əlbəttə ki, necə deyərlər, birlikdən güc doğar. Fəaliyyət göstərən 

hər bir diasporamız onsuz da eyni ideya yolunda mübarizə aparır. Azərbaycanlılar burada elə də ciddi çətinliklərlə 

üzləşmirlər. Biz çalışırıq ki, azərbaycanlılar burada aparıcı, fəal qüvvə kimi təmsil olunsunlar və Hollandiyanın 

siyasi-ictimai və mədəni-sosial həyatında aktiv rol oynasınlar”. 

 

Ekspress.-2018.-25 sentyabr.-№165.-S.10. 
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Xaricdəki Azərbaycan məktəblərinin sayı artırılacaq 

 

Murad Məmmədli 

 

Dünyada gedən qloballaşma prosesi, xalqlar arasında sürətli inteqrasiya meyllərinin güclənməsi 

diaspor quruculuğu sahəsində daha effektiv işlər görməyi qaçılmaz edir. Əsasını ümummilli lider Heydər 

Əliyevin qoyduğu diaspor siyasətinin mahiyyəti azərbaycanlıların tarixi vətənləri ilə əlaqələrini inkişaf 

etdirmək və diasporun potensialından faydalanmaq, eyni zamanda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 

mədəni-siyasi hüquqlarını müdafiə etməkdən ibarətdir. 

Azərbaycan bu məqsədlərə çatmaq üçün xeyli yol qət edib. Azərbaycan Prezidenti Ilham Əliyevin siyasi 

kursu son dövrlərdə diaspor hərəkatını daha da gücləndirib, xaricdəki Azərbaycan icmaları arasında əlaqələr 

möhkəmlənib, haqq səsimizin dünyaya çatdırılması, həmvətənlərimizin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi 

istiqamətində bir sıra nailiyyətlərə imza atılıb. Bəzi ölkələrin təcrübəsinə baxdıqda görünən odur ki, diaspor ilə 

sarsılmaz bağlar qura bilən ölkələr beynəlxalq arenada daha güclü tərəfə çevrilirlər. Ölkəmiz də, məhz bu hədəfə 

doğru irəliləyir. 

Diasporla əlaqələrin möhkəmləndirilməsi və xaricdə yaşayan soydaşlarımızla etibarlı körpülər 

qurulmasının mühüm həlqələrından biri də müxtəlif ölkələrdə Azərbaycan dili məktəblərinin açılmasıdır. Bu 

məktəblər dilimizi, milli-mənəvi dəyərlərimizi yaşadır və təbliğ edir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə 

yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan dilini unutmaması, soydaşlarımız arasında dilimizin yaşaması üçün 

davamlı işlər görür. Bu məqsədlə Komitənin nəzdində fəaliyyət göstərən “Diaspor TV” də onlayn Azərbaycan 

dili dərslərinin təşkili istiqamətində işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Eyni zamanda, müxtəlif ölkələrdə 

Azərbaycan dilində həftəsonu məktəblərinin sayının artırılması yolunda addımlar atılır. 

Yeri gəlmişkən, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan Respublikasının mədəniyyət, dil və 

təhsil siyasəti “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının 

Qanununda da əksini tapıb. Qanunda göstərilir ki, Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara öz mədəni irsinin və dilinin qorunub saxlanmasında və inkişaf etdirilməsində, öz ana dilində 

təhsil almaq imkanının həyata keçirilməsində yardım göstərir və bu məqsədlə zəruri tədbirlər görür. Azərbaycan 

Respublikasının dövlət orqanları digər dövlətlərdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətləri ilə 

hərtərəfli əməkdaşlıq həyata keçirir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni, elmi və informasiya tələbatını 

ödəmək üçün Azərbaycan Respublikasının digər dövlətlərdə olan elm və mədəniyyət mərkəzlərindən istifadə 

etmək imkanı verilir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz mədəni irsinin qorunub saxlanmasında və inkişaf 

etdirilməsində yardım məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları aşağıdakı tədbirləri həyata 

keçirir: 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzlərinə, mədənimaarif təşkilatlarına, kitabxanalarına, 

arxivlərinə, muzeylərinə, teatrlarına, musiqi ansambllarına və digər yaradıcı kollektivlərinə yardım göstərir; 
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xarici ölkələrdə Azərbaycan dilində fəaliyyət göstərən məktəblərin tədrismetodik və maddi-texniki 

təminatına və inkişafına, eləcə də həmin məktəblər üçün kadrların hazırlanmasına yardım göstərir; 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəni irsinin öyrənilməsinə kömək göstərir; 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılara öz ana dilini qoruyub saxlamaqda, ana dilinin öyrənilməsinə, təhsil almaq 

və informasiya əldə etmək üçün bu dildən istifadəyə şərait yaradılmasında kömək göstərir; 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycan tarixini və Azərbaycan mədəni irsini öyrənməsinə şərait 

yaradılmasında onlara kömək göstərir; 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılara Azərbaycan Respublikasında təhsil almaq, elmi və digər yaradıcılıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün güzəştli şərtlərlə yardım göstərir. 

Xaricdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan dilli məktəblərin müasir mənzərəsinə gəldikdə, qonşu Türkiyədə 

Zəhra Ana Yardımlaşma və Həmrəylik Dərnəyinin, Azərbaycan Təhsil, Mədəniyyət və Sosial Həmrəylik 

Dərnəyinin, Azərbaycan Təhsil və Kültür Dərnəyinin nəzdində Azərbaycan məktəbləri fəaliyyət göstərir. 

Bununla yanaşı hazırda Qazaxstanda 7, Özbəkistanda 1, Qırğızıstanda 2 Azərbaycan dilli məktəb fəaliyyət 

göstərir. ABŞ və bəzi başqa ölkələrə nəzər saldıqda isə, Floridada 2, Nyu-Yorkda 1, Bruklində 1, Kaliforniyada 

1, Torontoda 1, Ottavada 1, Londonda 1 Azərbaycan dilli məktəb həmvətənlərimizə doğma dilini, tarix və 

mədəniyyətini öyrədir. 

Qeyd etməliyik ki, bəzi ölkələrdəki həftəsonu Azərbaycan dili məktəbləri də uğurla işlərini davam etdirir. 

Danimarka, İsveçrə, Niderland, Fransa, Estoniya, Litva, Niderland Krallığı da Azərbaycan dilli məktəblərinin 

fəaliyyət göstərdiyi ölkələr sırasındadır. 

Qonşu Gürcüstanda isə bu. məktəblərin sayı daha çoxdur və 80-i ötüb. 

Hazırda Ukraynanın Xarkov şəhərində fəaliyyət göstərən “Dostluq” cəmiyyətinin, Ukrayna 

Azərbaycanlıları Birləşmiş Konqresinin Odessa, Nikolayev, Donetsk, Dnepropetrovsk və digər şəhərlərdəki 

regional bölməsinin nəzdində də Azərbaycan dili üzrə şənbə-bazar sinifləri fəaliyyət göstərir ki, bu siniflərdə də 

dilimiz, mədəniyyətimiz və tariximiz haqqında məlumatlar verilir. 

Daha çox sayda azərbaycanlının yaşadığı qonşu Rusiya Federasiyasına gəldikdə isə, ölkədə fəaliyyət 

göstərən bir çox Azərbaycan diaspor təşkilatlarının nəzdində həftəsonu məktəbləri var. Moskva, Sankt-Peterburq, 

Kursk, Krasnoyarsk, Vladivostok, Voronej, Tambov, Tula, Kalininqrad, Çuvaşiya, Perm, Tomsk, Novosibirsk, 

Çita, Orenburq, Stavropol, Ivanovo, Tümen, Arxangelsk, Çelyabinsk, Amur, Murmanskda Azərbaycan dili və 

mədəniyyətini öyrədən məktəblər var. Ümumilikdə Rusiya Federasiyasının 53 regionunda Azərbaycan dili, tarixi, 

mədəniyyətini tədris edən həftəsonu məktəbləri fəaliyyət göstərir. 

Hazırda Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə Azərbaycan məktəblərinin sayının artırılması, 

soydaşlarımızın dilimiz, tariximiz, mədəniyyətimiz və ümumilikdə ölkəmiz haqqında daha geniş informasiyalar 

əldə etməsi üçün ardıcıl addımlar atır. 

Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsindən “Ekspress”ə verilən məlumata görə, bu istiqamətdə görülən işlər, 

yalnız məktəblərlə tamamlanmır. Bir sıra ölkələrdə müvafiq kurslar da var. Davamlı olaraq, fəaliyyət göstərən 

kurslar Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin incəliklərini nəinki soydaşlarımıza, onların övladlarına, eyni zamanda 
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xarici ölkə vətəndaşlarına da öyrədir. Kursların, eləcə də məktəblərin məqsədi həm də miqrasiya etmiş 

soydaşlarımızın adaptasiya, bu ölkədə doğulmuş uşaqların isə assimilyasiya probleminin həllinə dəstək 

göstərmək, uşaqların inkişafını təmin etmək, onlara Azərbaycan adətlərini aşılamaq, dilimizi yaşatmaq, 

mədəniyyətimizi və tariximizi öyrətmək, eyni zamanda, gənc soydaşlarımız arasında istedadlı uşaqları aşkar 

edərək onların inkişafına kömək etməkdir. Bütün bunlar, həm də azərbaycanlı ailələrin bir-biri ilə ünsiyyəti 

baxımından faydalıdır. 

Beləliklə də, Azərbaycan dili və mədəniyyətinin təbliği ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın zəngin tarixi-

mədəni irsə malik olduğu, tolerant və sülhpərvər bir xalq olduğu bir daha dünyaya bəyan edilir. Bütün bunlarla 

yanaşı, istər məktəblərin, istərsə də kursların fəaliyyətində Azərbaycan həqiqətləri, torpaqlarımızın işğalı, 

Qarabağ problemi ilə bağlı informasiyaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması əsas hədəflərdən biridir. 

“Vətən uzaqda deyil” devizi ilə fəaliyyət göstərən Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi məktəblərin, kursların, 

təşkilatların sayının daha da çoxaldılmasını təqdir etməklə, hər bir soydaşımızın yanında olmağı hədəf seçib, 

onların arxasında güclü və müstəqil Azərbaycan dövlətinin dayandığını və ona azərbaycanlı olması ilə qürur 

duymağı aşılayır. 

Son olaraq bildirək ki, artıq dünyada diaspor anlayışına yeni yanaşma ortaya qoyulur. Modern diasporların 

son önəmli parametri təşkilati-mobillikdir. Dil birliyi, əməl birliyi mobilliyin mühüm elementidi. Buna nail 

olmaqla yeni platformalarda irəliləmək mümkündür və Komitənin fəaliyyətinin əsas sütunu olan Strateji Yol 

Xəritəsinin mahiyyəti də, məhz buna xidmət edir. 

 

Express. - 2018. - 27 sentyabr. - № 167 - S.10. 
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Baltikyanı ölkələrdə diaspor fəaliyyəti 

 

Vasif Cəfərov 

 

Azərbaycanlıların diaspor təşkilatları yaratdığı ölkələr arasında Baltikyanı ölkələr də var. Bu 

ölkələrdə soydaşlarımız diaspor fəaliyyətini genişləndirməkdədir. 

Baltikyanı ölkələr dedikdə 3 ölkə - Latviya, Litva və Estoniya nəzərdə tutulur. Adıçəkilən ölkələr istər ərazi 

böyüklüyünə, istər əhalisinin sayı və iqtisadi imkanlarına görə dünyanın önəmli ölkələrindən hesab edilmir. Bizim 

üçün bu ölkələrdə fəaliyyətin əhəmiyyəti adıçəkilən 3 dövlətin Avropa ittifaqının və NATO-nun tamhüquqlu üzvü 

olmasıdır. Baltikyanı ölkələrdə diaspor fəaliyyətinin təşkili, həmin ölkələrdəki hakimiyyətlərlə münasibətlərin 

yaxşılaşdırılması dolayısı ilə Avropa Birliyi və NATO təşkilatları ilə münasibətlərə təsir göstərir. Bu baxımdan 

Baltikyanı ölkələrdə diaspor fəaliyyəti əhəmiyyətlidir. 

Məlumat üçün bildirək ki, Baltikyanı ölkələrin ümumi ərazisi 174,8 min kv.km, əhalisi 6,45 milyon 

nəfərdir. 

Litvanın ərazisi 65 min kv.km, əhalisi 3 milyon nəfərdir. 2004-cü ildən Avropa İttifaqının və NATO-nun, 

2018-ci ilin mayından iqtisadi əməkdaşlıq və inkişaf təşkilatına üzvdür. Avrozonanın Şengen zonasına qoşulub. 

2017-ci ildə 41,3 milyard dollarlıq ÜDM istehşalına sahibdir. 

Latviya 2,16 milyon nəfər əhaliyə, 64,5 min kvadratkilometr əraziyə sahibdir. Məhsul istehsalı 30,175 

milyard dollardır. 2004-cü ildən NATO və Avropa İttifaqının üzvüdür. 

Estoniya sahəsi 45 min kv.km, əhalisi 1,28 milyon nəfər, ÜDM istehsalı 30,8 milyard dollardır. 

Göründüyü kimi, Baltikyanı ölkələr nə dünya iqtisadiyyatında, nə də əhali kontingentində böyük paya sahib 

deyillər. Bir daha qeyd edək ki, onların Avropa İttifaqına və NATO-ya üzv olmaları onların əhəmiyyətini artıran 

əsas amildir. 

Azərbaycanlıların Estoniyaya nə zaman gəldiyi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Diasporla iş üzrə Dövlət 

Komitəsinin məlumatına əsasən, hələ XIX əsrin sonlarında Estoniya kitabxanaları və mahal müəssisələrində 

Azərbaycanın tanınmış şair və ədiblərindən Mirzə Şəfi Vazeh, Molla Pənah Vaqif və Mirzə Fətəli Axundovun 

alman dillərinə tərcümə edilən kitabları barədə məlumat verilir. 

1851-ci ildən etibarən Yuxan Kiyv, Qustav Vulf və Anna Haov dahi Vazehin əsərlərini alman dilindən 

eston dilinə tərcümə ediblər. 1978-ci ildə Molla Pənah Vaqifin tanınmış eston yazıçısı F. R. Kreysvald tərəfindən 

eston dilinə tərcümə olunan müxəmməsləri “Skala” qəzetində dərc olunub. Azərbaycan ədəbiyyatına artan maraq 

bu dövrdə Estoniyanın böyük universitetlərindən biri olan Tartu Universitetində təhsil alan soydaşlarımız 

tərəfindən Azərbaycan Tələbələri Birliyinin yaradılması ilə nəticələnir. Birliyin əsas işi ədəbiyyat klubunda 

Azərbaycan dahilərinin əsərlərini eston dilinə tərcümə edərək yaymaq idi. 

XX əsrin əvvəllərində təsis olunan “Bakı Eston Cəmiyyəti”nin əsas məqsədi məhz Azərbaycan ədəbiyyatını 

təbliğ etməkdən ibarət olub. 
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1991-ci il Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra xaricdə yaşayan soydaşlarımızdan 

Estoniyada yaşayanlar qısa zaman ərzində fəal diaspor formalaşdıraraq, ətrafında burada yaşayanları toplaya 

biliblər. Estoniya azərbaycanlıları əsasən ticarətlə məşğul olurlar. Lakin burada ziyalı təbəqəsi də azlıq təşkil 

etmir. Əsasən, Tartu, Tallin, Narva şəhərlərində məskunlaşan azərbaycanlıların ictimai fəaliyyəti diqqətəlayiqdir. 

Hüquq, ədəbiyyat, texnika, ticarət və digər sahələr üzrə çalışan azərbaycanlılar içərisində dövlət vəzifələrində 

çalışanlar da var. Təqribi sayı iki minə qədər olan azərbaycanlılar Estoniyanın ictimai, iqtisadi, siyasi, mədəni 

həyatında mühum rol oynayır. Eston dövlət və ictimai xadimlərilə isti münasibətləri olan soydaşlarımız bu ölkəyə 

gələn hər bir azərbaycanlıya kömək əlini sevə-sevə uzadır. 

Estoniyada ana dili qorunur. Azərbaycanlı uşaqlar eston və ingilis dilində tədris alırlar ki, bu da onların 

gələcəkdə hakimiyyət orqanlarında təmsil olunmasına şərait yaradır. Artıq Estoniyada Azərbaycan məktəbləri 

fəaliyyət göstərir. Azərbaycanlı Eldar Əfəndiyev parlamentin üzvüdür. O, eyni zamanda, Azərbaycan-Estoniya-

Türkiyə qrupunun da rəhbəridir. 

2004-cu il dekabrın 15-də Estoniya hökumətinin qərarı ilə Tallin şəhərində akademik Ərifə Əliyeva adına 

Şərq Mədəniyyəti Xalq Universiteti təsis olunub. Universitet Tallində fəaliyyət göstərən bir çox assosiasiyaların 

təşəbbüsü ilə yaradılıb. Təhsil ocağının fəaliyyətinin bir qismini Estoniya hökuməti maliyyələşdirəcək. 

Universitetin əsas vəzifələri Estoniyada yaşayan bütün xalqlari türkdilli və Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti, dili 

və tarixi ilə tanış etmək, müxtəlif millətlər arasında tolerant multimədəni əlaqələr formalaşdırmaq, türkdilli və 

Qafqaz xalqlarını Estoniyanın mədəniyyəti və tarixi ilə tanış etmək, bu xalqların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasına 

nail olmaqdır. Təhsil ocağında ilkin olaraq filologiya, tarix, mədəniyyətşunaslıq, iqtisadiyyat və hüquq 

fakültələrinin açılması nəzərdə tutulur. 

Estoniyada Azərbaycan diasporuna məxsus bir sıra ictimai təşkilatlar və kütləvi informasiya vasitələri var. 

Estoniyada fəaliyyət göstərən “Bakı klubu” iki dövlət və xalq arasında əlaqələrin möhkəmlənməsinə təkan verir. 

Soydaşlarımızın informasiya təbliğatı işi də fəal sayıla bilər. www.az.ee,www.azeri.ee, 

www.irs.ee,www.islam.pri.ee, www.fidan.ee saytlarını yaradan azərbaycanlılar dövlətimiz və diaspor işi 

haqqında ətraflı məlumatları yerli ictimaiyyətə təqdim edirlər. 

Təxminən 2 minə yaxın azərbaycanlının məskunlaşdığı Latviyaya soydaşlarımız əsasən Sovetlər Birliyi 

dövründə köçüblər. II dünya müharibəsindən sonra elm, təhsil, sosial-iqtisadi səbəblərlə Latviyaya yüzlərlə 

azərbaycanlı miqrasiya ediblər. 1991-ci ildə Sovetlər Birliyinin dağılması Latviyada yaşayan soydaşlarımızın 

diaspor hərəkatında fəal iştirakına zəmin yaratdı. 

Latviyada yaşayan soydaşlarımız milli-mədəni tədbirlərdə bir yerə toplaşır, imkanları daxilində Vətənə 

kömək və dəstək verməyin yollarını müzakirə edirlər, ilk zamanlar Latviya rəsmilərinin Azərbaycan diasporuna 

biganəliyi müşahidə olunurdusa, son bir neçə ildə bu tendensiya müsbət istiqamətə dəyişməkdədir. Latviya kütləvi 

informasiya vasitələrində Azərbaycan və azərbaycanlılar barədə məlumatların yayımlanması ənənəvi xarakter 

almağa başlayıb. 

Öncədən Latviya Respublikasında soydaşlarımızı öz sıralarında birləşdirən “Azəri” cəmiyyəti fəaliyyət 

göstərib. Latviya azərbaycanlılarının “Azəri” Cəmiyyəti yarandığı gündən onun məqsədi bu ölkədə yaşayan 

http://www.azeri.ee/
http://www.islam.pri.ee/
http://www.fidan.ee/
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həmvətənlərimizin vahid qüvvə kimi birləşdirmək, Azərbaycan barədə həqiqətlərin, əldə olunan nailiyyətlərin, 

erməni təcavüzünün acınacaqlı nəticələrinin Latviya siyasi və ictimai dairələrinin diqqətinə çatdırmaq və iki ölkə 

arasındakı əlaqələrdə körpü rolunda iştirak etmək olub. 

Latviyada mövcud digər diaspor cəmiyyəti Latviya Azərbaycanlılarının “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzidir. 

Latviya Azərbaycanlılarının “Ocaq” Mədəniyyət Mərkəzi Səfirliyin təşəbbüsü və dəstəyi ilə 2007-ci ilin 

əvvəllərindən etibarən fəaliyyətə başlayıb. 

Riqa Klassik Gimnaziyasının direktoru, soydaşımız Roman Əliyev 2007-ci ilin yanvar ayında səs çoxluğu 

ilə Latviya Respublikasının Təhsil Naziri yanındakı Məşvərət Şurasının sədri seçilib və eyni zamanda, Latviya 

Respublikasının Prezidenti yanında Milli Azlıqlar üzrə Dövlət Komissiyasının Sədridir. 

XX əsr hadisələrinə müraciət etməzdən qabaq vurğulamaq lazımdır ki, əslində dövlətlərarası əlaqələrimizin 

tarixi on illərlə yox, yüz illərlə hesablanmalıdır. Belə ki, həmin əlaqələrin kökləri XV əsrə gedib çıxır. Ağqoyunlu 

və Səfəvi dövlətləri XV əsrin ikinci yarısı və XVII əsrin əvvəllərində bir çox Avropa ölkələri ilə, o cümlədən 

Böyük Litva Knyazlığı ilə geniş əlaqələr yaratmışdılar. Bu əlaqələr hər iki tərəf üçün qarşılıqlı siyasi və iqtisadi 

əhəmiyyətə malik idi. Ağqoyunlu dövlətinin banisi Uzun Həsənin (1423-1478) Taxtının yanında Osmanlı 

imperiyası, Venesiya Respublikası, Böyük Moskva Knyazlığı, Qızıl Orda, Roma Papalığı, Avstriya, Macarıstan, 

Çexiya, Almaniya, Burqundiya, Neapolitan Krallığı, Rodos, Kipr, Misir, Hindistan, Qaraman bəyliyi səfirləri ilə 

bərabər Böyük Litva Knyazlığının (1236-569) nümayəndəsi də diplomatik fəaliyyət göstəribdir. Tarix elmləri 

doktoru, professor Yaqub Mahmudovun (1939) bu sahədə apardığı elmi araşdırmalar və ümumiləşdirmələr 

müəllifin Bakıda çapdan çıxmış əsərlərində öz yerini tapıbdır. 

Görkəmli şərqşünas alim, tarix elmləri doktoru Sara xanım Aşurbəyli (1906-2001) isə orta əsrlər Qərb-Şərq 

iqtisadi və mədəni əlaqələrindən yazarkən, Böyük Litva Knyazlığı torpaqlarında, həmçinin Böyük Litva Knyazlığı 

ilə Polşa Krallığı arasında 1569-cu ilin iyul ayında imzalanmış Lyublin uniyasına əsasən yaradılmış Rec Pospolita 

(1569-1795) federativ dövləti ərazilərində təsis edilmiş Yezuitlər ordeninin İusus cəmiyyəti) (1540) 

Azərbaycanda fəaliyyətinə toxunmuşdur. Türk xalqları arasında Cizvitlər, İsa Peyğəmbər təriqətçiləri və yaxud 

“İsanın əsgərləri” adı ilə tanınan Roma-katolik kilsəsinin bu kişi ruhani ordeninin 

Litva-Polşa müvəkkilliyi XVII əsrin 80-ci illərində Gəncədə özünün ikinci dərəcəli diplomatik 

nümayəndəliyini açmışdı. Bir çox ölkələrdə nümayəndəliklər təsis etmiş Yezuitlər “Ad macorem Dei gloriam” 

(“Allahınşərəfinə”) devizi altında çalışırdılar. Odur ki, Litva dini nümayəndələri rəsmi əlaqələr çərçivəsində 

Gəncə ilə yanaşı Şamaxı, Bakı və Naxçıvandada elm, təhsil və missioner fəaliyyəti ilə məşğul olublar. Litvada 

1500 nəfərdən çox azərbaycanlı yaşayır. Soydaşlarımızın bu ölkəyə miqrasiyası II dünya müharibəsindən sonra 

başlayıb. Litvanın Kaunas, Vilnus başda olmaqla, müxtəlif şəhər və rayonlarında məskunlaşan azərbaycanlılar 

əsasən ticari sahədə çalışırlar. Buna baxmayaraq, dövlət orqanlarında da azərbaycanlılara rast gəlmək olar. Litva 

azərbaycanlıları Azərbaycanın təbliği, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı 

barədə həqiqətlərin bu ölkənin ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəal iş aparmaqdadırlar. 
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Güneyli soydaşlarımızın ana dilinin hüquqlarının təmin olunması və statusunun 

yüksəldilməsi uğrunda mübarizəsi 

 

1-ci yazı 

 

Yeganə Hacıyeva 

 

İran-rus müharibəsi (1804-1813, 1826-1828) nəticəsində iki yerə parçalanmış Azərbaycanın cənub 

torpaqları - Güney Azərbaycan Azərbaycan-Qacar sülaləsinin hakimiyyəti altında olan İran dövlətinin tərkibində 

qalmış və ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni həyatı feodal qaydaları və ənənələrinə uyğun formada davam edib. 

Polietnik tərkibə malik olan İran cəmiyyətində XlX əsrin əvvəllərində milli münasibətlər və dillərin statusu da 

tarixən formalaşmış qaydalarla tənzimlənirdi. Belə ki, ərəb dili dini sferada və ali təhsil sistemində, fars dili 

kargüzarlıq və təhsil sistemində, Azərbaycan dili şifahi formada sarayda və hərbi sferada işlənirdi. Həmin vəziyyət 

bəzi istisnalarla XX əsrin əvvəllərinə kimi davam edib. Yeganə istisna 1888-ci ildə Təbrizdə Azərbaycan dilində 

yeni tipli ibtidai məktəbin təsis edilməsi və ya Azərbaycan dilinin tədris sisteminə daxil olması idi. XX əsrin 

əvvəllərində konstitusiya (Məşrutə) inqilabı illərində (1905-1911) Azərbaycan dili mətbuata da daxil oldu. Lakin 

bu yeni meyl möhkəmlənmədi və inqilabdan sonra sıradan çıxdı. Bunun əsas səbəbi azərbaycanlıların idarəetmə 

strukturlarında aparıcı rol oynaması, ümummilli, ümumdövlət maraqları ilə daha sıx bağlı olması və nəticədə 

siyasi şüurun milli şüurdan üstün olması ilə izah edilə bilər. Azərbaycanlıların ümumiran (dövlətçilik) şüurunun 

formalaşmasında aparıcı rol oynaması özünü 1921-ci ildən başlayaraq İranda yeni dövlət quruculuğunda da 

göstərib. Azərbaycanlılar silahlı qüvvələrin tərkibində ölkənin mərkəzləşdirilməsində və dövlət-millət 

quruculuğunun mühüm tərkib hissəsi olan milli birlik və milli vəhdət ideologiyasının yaradılmasında aparıcı rol 

oynayıblar. Milli vəhdət ideologiyası İranda mövcud olan qeyri-fars xalqların fars milləti tərəfindən dil və 

mədəniyyət baxımından assimilyasiya olunmasının zəruriliyini əsaslandırırdı. 1925-ci ildə Qacar sülaləsinin Fars-

Pəhləvi sülaləsi ilə əvəz olunmasından sonra yeni dövlət quruculuğu, o cümlədən vahid millət yaratmaq sahəsində 

fəaliyyət sürətləndi və genişləndi. Həmin siyasət qeyri-fars dilləri ənənəvi fəaliyyət sferalarından sıxışdırılmağa 

yönəlmişdi. Hakim rejim qeyri-fars xalqların assimilyasiyası siyasətini fars məmurlarının əli ilə və zorakılıq 

üsulları ilə həyata keçirməyə çalışırdı. Azərbaycan dilinə qarşı hərtərəfli təzyiq və qadağa siyasəti həyata 

keçirilirdi. Hakim rejimin və fars məmurlarının qeyri-fars xalqları qısa zamanda assimilyasiya etmək imkanı və 

potensialı olmadığından onların dillərinin, xüsusən Azərbaycan dilinin daşıyıcılarına qarşı tətbiq etdikləri heç bir 

əsası və izahı olmayan zorakılıq üsulları mərkəzi hakimiyyətə qarşı narazılığın güclənməsinə, milli şüurun 

oyanması və inkişafına səbəb olurdu. Azərbaycan dili Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikasında milli dil 

səviyyəsində fəaliyyət göstərdiyindən sol, radikal, bolşevik ideyaların ötürücüsü hesab olunurdu. İranda bu dil 

hakim dairələrdə bolşevik ideyaların ötürücüsü kimi qəbul edilirdi. Azərbaycan əhalisinin yuxarı dairələrinin, 

ruhani təbəqəsinin himayəsindən məhrum Azərbaycan dilinin hüquqlarını siyasi müstəvidə prinsipial olaraq sol 

təşkilatlar, mədəni müstəvidə məhdud miqyasda şəhər orta təbəqələrinin nümayəndələri müdafiə edirdilər. Buna 
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görə də Azərbaycan dilinə qarşı siyasət Güney Azərbaycanda mütəşəkkil və geniş müqavimətlə qarşılaşmırdı. 

Şəhər orta təbəqələri, xüsusən ziyalılar ana dili uğrunda geniş miqyasda demokratik cəmiyyətdə mübarizə 

aparmağa qadir idilər. Belə bir şərait İkinci Dünya müharibəsinin başlanması, Sovet və İngiltərə qoşunlarının 

İrana daxil olması, diktator Rza şahın hakimiyyətdən kənar edilməsi və ölkədə nisbi demokratiyanın bərqərar 

olması ilə meydana gəldi. Həmin şərait sol yönümlü qüvvələrin fəallaşmasına, 1945-ci ilin ikinci yarısında 

Azərbaycan Demokrat partiyasının təsis edilməsinə və onun rəhbərliyi ilə Milli hökumətin (1945) təşkil 

olunmasına imkan yaratdı. Milli hökumət Azərbaycan dilini rəsmi dövlət dili elan edərək onun bütün sahələrdə 

fəaliyyət göstərməsini təmin etdi və ana dili məsələsini tam miqyasda həll etdi. 

Daxili irtica və onların xarici himayədarlarının təcavüzü nəticəsində süqut edən Milli hökumətdən (1945-

1946) sonra Azərbaycan dilinə təzyiq və qadağalar daha geniş miqyasda, üsul və vasitələrlə davam etmişdi. 

Bundan əvvəlki dövrdə olduğu kimi Azərbaycan dilinin hüququnu siyasi sferada sol siyasi təşkilatlar ümumi 

formada müdafiə edirdilər. Hakim dairələr isə Azərbaycan dilinin sıxışdırılması siyasətini həyata keçirirdilər. 

Yalnız şəhər orta təbəqələrinin az saylı nümayəndələri, bir sıra milli ruhlu ziyalılar Azərbaycan dilinin mədəni 

hüquqlarını, yazılı funksiyalarını əməldə qoruyub saxlamağa səy göstərirdilər.  

XX əsrin 50-70-ci illərində milli məsələ, milli kimlik və ana dili məsələsinə maraq obyektiv olaraq 

genişlənsə də leqal siyasi formada onun hüquqlarını müdafiə edən sosial qrup formalaşmamışdı. Məhz bunun 

nəticəsində İranda yeni inqilabi hərəkat başlayanda azərbaycanlıların milli maraqları, o cümlədən ana dili məsələsi 

siyasi fəaliyyət obyektinə çevrilmədi. Yalnız inqilabın qələbəsindən sonra azərbaycanlıların müxtəlif siyasi, 

ictimai-mədəni, mədəni təşkilat və qurumları Azərbaycan türkcəsinin hüquqlarının tanınması və funksional 

dairəsinin genişləndirilməsi uğrunda çıxış etməyə başladılar. Azərbaycanlıların milli hüquqlar və Ana dili 

uğrunda mübarizəsinin qeyri-mütəşəkkilliyi formalaşmaqda olan rejimə qeyri-fars xalqların varlığını, dillərini və 

onların hüquqlarını ümumi şəkildə və son dərəcə məhdud miqyasda tanımağa və əsas qanunda təsbit etməyə 

imkan verdi. Bununla belə bu fakt milli hüquqlar və ana dili uğrunda mübarizədə mühüm bir nailiyyət və gələcək 

mübarizə üçün vacib hüquqi baza sayıla bilər. 

İran konstitusiyasında cəmiyyətin polietnik xarakteri hüquqi formada təsdiq edilir, etnik dillərin qanuni 

hüquqları: kitab çapı, kütləvi informasiya vasitələrindən istifadə azadlığı və milli ədəbiyyatın ana dilində tədrisi 

müəyyən edilir. Qeyd edildiyi kimi bu hadisə milli hüquqlar uğrunda mübarizə tarixində, milli məsələnin həlli 

istiqamətində irəliyə doğru atılmış addım hesab oluna bilər. Teokratik rejim Əsas qanunun tələbinə məhəl 

qoymayaraq nəzərdən keçirilən dövrdə qeyri-fars dillərinin tədris sisteminə daxil olması üçün heç bir tədbir 

görmədi. 

1980-1988-ci il İran-İraq müharibəsindən sonra hakim dini ideologiyanın strukturunda əsaslı dəyişiklik baş 

verdi və hakim fars millətçiliyi dövlət siyasətinin ideoloji bazasına çevrildi, hakim rejim mövcud şəraitdə yeni 

üsul və vasitələrlə assimilyasiya siyasətini daha geniş miqyasda davam etdirməyə başladı. Yeni rejimin 

assimilyasiya siyasətinin ən incə məqamı bir-biri ilə bağlı olan iki cəhətlə seçilirdi: bir tərəfdən qeyri-fars 

dillərinin, o cümlədən Azərbaycan dilinin tədris sahəsinə daxil olmasına mane olmaqla azərbaycanlı gənclərin 

ədəbi dil normalarına yiyələnmələrinə mane olur, bununla fars dilinin təsirini daha da gücləndirirdilər. Digər 
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tərəfdən isə dövlətin nəzarəti altında olan kütləvi informasiya vasitələrində (radio və televiziya) yerli dillərə 

məhdud vaxt ayrılsa da həmin dillərdə, xüsusən Azərbaycan dilində verilişlərə təkcə məzmun və forma 

baxımından deyil, həm də leksik-qram¬matik baxımdan müdaxilə edilir, zahirən Azərbaycan dilindən, əslində isə 

fars ifadələri, söz birləşmələri, sözləri və qrammatik vasitələrindən istifadə olunan süni bir dildən istifadə 

olunurdu. Başqa sözlə, yalnız azərbaycanlıların deyil, bilavasitə Azərbaycan dilinin də assimilyasiya olunması, 

tədricən fars dilinə çevrilməsi məqsədi həyata keçirilir. Bu, fərdlərin assimilyasiya olunmasından daha 

təhlükəlidir. Lakin bu “incə” siyasətin də gələcəyi yoxdur. Çünki XX əsrin 90-cı illərindən beynəlxalq 

münasibətlər sistemində baş verən dəyişikliklər, soyuq müharibənin başa çatması, şimali Azərbaycanın öz 

müstəqilliyini bərpa etməsi və s. azərbaycanlıların milli hüquqlar və ana dili uğrunda mübarizəni davam etdirməsi 

üçün yeni imkanlar yaradır. 

Qlobal və regional dəyişikliyin ən mühüm nəticələrindən biri sosial-siyasi mübarizənin arxa plana 

keçməsidir. XX əsr ərzində sosial-siyasi mübarizə sahəsində daha fəal olan azərbaycanlılar tədricən əsas diqqəti 

milli-siyasi, milli-mədəni sferalara yönəltməyə başladılar. Bunun nəticəsində milli hüquqlar və ana dili məsələsi 

siyasi, mədəni fəaliyyətin əsas obyektinə çevrilib. Artıq Azərbaycan xalqının milli hüquqları və onun tərkib 

hissəsi olan ana dilinin hüquqlarının reallaşdırılması, statusunun genişləndirilməsi uğrunda milli cəbhənin 

yarandığını qeyd etmək olar. Milli hüquqlar və ana dili məsələsi əvvəllər olduğu kimi yalnız sol yönümlü 

təşkilatların və orta təbəqələrin ayrı-ayrı qruplarının qayğı obyektindən çıxaraq müxtəlif təbəqələrin, sosial 

qrupların, fərqli siyasi yönümlü qüvvələrin müştərək mübarizə obyektinə çevrilmişdi. Artıq istər siyasi təşkilatlar, 

istər ictimai-mədəni, istər mədəni təşkilatlar, cəmiyyətlər, qurumlar, istərsə də ayrı-ayrı ziyalı qrupları o cümlədən 

azərbaycanlı tələbələr milli və milli-mədəni hüquqlar uğrunda müxtəlif vasitələrlə geniş mübarizə aparırlar. 

Həmin mübarizənin təsiri altında hakim strukturlarda təmsil olunan ayrı-ayrı azərbaycanlılar milli hüquqların 

təmin edilməsini müdafiə etməyə başlamış və hətta ən mühafizəkar sosial qrup olan ruhanilərin bəzi azərbaycanlı 

nümayəndələri də milli hüquqların, xüsusən Azərbaycan dilinin hüquqlarının təmin olunması və statusunun 

yüksəldilməsi uğrunda çıxış edirlər. Bütün bunlar Azərbaycan dilinin hüquqları uğrunda mübarizənin 

genişləndiyini və dərinləşdiyini göstərir. 
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Qurultaylar diaspor təşkilatlarının koordinasiyasını gücləndirib 

 

Vasif Cəfərov 

 

2016-cı il iyunun 3 və 4-ü tarixlərində Bakıda dünya azərbaycanlılarının sayca dördüncü qurultayı 

keçirildi. Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında 49 ölkədən 500-dən dən çox diaspor nümayəndəsi 

və qonaq iştirak edib. Qonaqların içərisində xarici ölkələrin Azərbaycana dost münasibətilə tanınan 

nüfuzlu siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm adamlari və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli şəxsləri, parlament 

üzvləri də olub (AZƏRTAC). Xaricdən dəvət edilən qonaqlarla yanaşı, qurultayın işinə Azərbaycanın 

müxtəlif dövlət və hökumət strukturlarının, qeyri-hökumət təşkilatlarının, elm, təhsil, mədəniyyət və digər 

yaradıcı qurumların, siyasi partiyaların təmsilçilərindən ibarət 360 nəfərlik nümayəndə heyəti də qatılıb. 

Qurultayda diaspor rəhbərləri müasir dövrdə informasiya müharibəsi, bu sahədə yeni fəaliyyət 

mexanizmlərinin tətbiqi, Azərbaycan diaspor hərəkatında gənclərlə bağlı yeni strategiyanın hazırlanması, yeni 

qlobal iqtisadi tendensiyalar fonunda lobbi quruculuğu, cəmiyyətə inteqrasiya, siyasi həyatda iştirak və digər bu 

kimi əhəmiyyətli mövzularda fikir mübadiləsi aparıblar, rəy və təkliflərini səsləndiriblər. 

Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

sahəsində qarşıda duran vəzifələr, təbliğat işində müasir metodların və informasiya texnologiyalarının tətbiqi, 

soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində mövcud olan problemlər və onların həlli yolları 

və s. prioritet məsələlər müzakirə olunub. 

Qurultayda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev geniş nitq söyləyib. Dövlətimizin başçısı qeyd edib ki, 

dünya azərbaycanlılarının ilk qurulyatının keçirildiyi 2001-ci ildən ötən müddətdə xarici ölkələrdə yaradılan 

diaspora təşkilatlarının sayı 2 dəfədən çox artıb: “Əgər o vaxt dünyada 200-dən bir qədər çox diaspor təşkilatımız 

var idisə, hazırda onların sayı 462-dir. Azərbaycan diaspor təşkilatları həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından 

böyük yol keçmiş, güclənmiş, bu gün dünya miqyasında azərbaycanlılar və onların təmsil etdikləri təşkilatlar 

önəmli rol oynayırlar”. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı istəyini dilə gətirən Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, 

azərbaycanlılar ana vətənləri ilə təmaslarını, əlaqələrini zəiflətməməlidir: “Diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti daim 

diqqət mərkəzindədir. Bu gün mən diaspor təşkilatlarının gələcək fəaliyyəti ilə bağlı bəzi fikirlərimi bildirmək 

istəyirəm. İlk növbədə əlbəttə, biz istəyirik ki, dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz tarixi Vətənləri ilə əlaqələri 

heç vaxt kəsməsinlər. Daim əlaqədə olsunlar, Azərbaycan ilə bağlı olsunlar. Beləliklə, onlar özlərini daha da rahat 

hiss edəcəklər. Belə olan halda Azərbaycan dövləti onlara daha da böyük dəstək verə biləcək. 

Hazırda xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sayı milyonlarla ölçülür. Əlbəttə ki, onlar yaşadıqları ölkələrin 

vətəndaşlarıdırlar. Mən çox istəyirəm ki, onlar yaşadıqları ölkələrdə daha da böyük mövqelərə nail ola bilsinlər. 

Yaşadıqları ölkələrin ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında daha da fəal rol oynasınlar. 
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Yetişən gənc nəsil də Azərbaycan ilə bağlı olmalıdır. İlk növbədə, Azərbaycan dilini bilməlidirlər. Mən 

şadam ki, hazırda müxtəlif ölkələrdə 160-dan çox həftəsonu məktəbi fəaliyyət göstərir. Yəqin ki, biz bu 

məktəblərin sayını artırmalıyıq və Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə öz səylərini davam etdirəcək”. 

Cənab Prezident xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, onların təsis etdiyi təşkilatlar arasında sıx əlaqələrin 

olmasının vacib olduğunu da bildirib: “Qeyd etdiyim kimi, xaricdə bizim 462 diaspor təşkilatımız var. Bu, 

özlüyündə onu göstərir ki, azərbaycanlıların yaşadıqları hər bir ölkədə bir neçə diaspor təşkilatı var. Əlbəttə, bu 

təşkilatlar arasında koordinasiya işi aparılmalıdır, birlik, həmrəylik olmalıdır. Bəzi hallarda bizim diaspor 

təşkilatlarımız bir-biri ilə rəqabət aparırlar. Əgər bu, sağlam rəqabətdirsə, mən bunu ancaq alqışlaya bilərəm. Bu 

rəqabət ümumi işimizə xidmət etməlidir. Biz ölkə daxilində də, xaricdə də birlik nümayiş etdirməliyik və bizim 

gücümüz birliyimizdədir. Bu gün Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti birlik nümayiş etdirir. Biz vahid amal 

uğrunda çalışırıq. Ölkəmizin gələcəyi ilə, strateji istiqamətlə bağlı cəmiyyətimizdə fikir ayrılığı yoxdur. Dövlət 

müstəqilliyi, iqtisadi müstəqillik, sosial məsələlərin həlli, ərazi bütövlüyümüzün bərpası, digər məsələlər ətrafında 

cəmiyyətdə vahid fikir var, konsensus var. 

Əlbəttə, mən çox istəyirəm ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, 

birləşsinlər. Belə olan halda onların gücü də, ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı hörmət də artacaq. Əgər xarici 

ölkələrin ictimaiyyəti görsə ki, Azərbaycan diaspor təşkilatları bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birinin əleyhinə 

fəaliyyət göstərirlər, əlbəttə, bu, yaxşı hal olmayacaq. Belə hallar var, onlar çox deyil. Ancaq mən istərdim ki, bu 

gün bu kürsüdən bu mövzuya toxunum və qeyd edim ki, birlik əsas məsələdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bütün 

azərbaycanlılar, onların böyük əksəriyyəti vətənpərvərdirlər, Vətənə bağlıdırlar. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan 

dövləti daha da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin”. 

Qurultayın sonunda qəbul edilən Qətnamədə Azərbaycan Prezidentinin tövsiyələri nəzərə alınıb. 

Qətnamədə Dünya Azərbaycanlılarını Əlaqələndirmə Şurasının İcraçı Katibliyinə tövsiyə olunur ki, Azərbaycan 

Respublikası Prezidentinin Qurultaydakı nitqində əksini tapan tövsiyələrə uyğun olaraq, xarici ölkələrdə fəaliyyət 

göstərən kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin qurulsun, Azərbaycan haqqında obyektiv materialların 

yayılması, habelə xarici KİV nümayəndələrinin Azərbaycana səfərlərinin təşkili məqsədinə xidmət edən xüsusi 

fəaliyyət planı hazırlasın və onun həyata keçirilməsi istiqamətində tədbirlər görülsün. 

Tövsiyə edilir ki, Azərbaycanın müvafiq dövlət orqanları ilə məsləhətləşmələr əsasında Ermənistan 

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, nəticələri və nizamlanma prosesi ilə bağlı bütün məlumatların, 

sənədlərin, elektron informasiya ehtiyatlarının, elmi araşdırmaların, tədqiqatların, nəşrlərin və filmlərin 

toplandığı, həmçinin belə məhsulları istehsal edən, ayrıca büdcə ilə təmin olunan xüsusi mərkəz və ya fondun 

yaradılmasını təmin etsin. 

Müasir dövrdə virtual informasiya məkanında daha çevik və məqsədyönlü fəaliyyətin əhəmiyyəti 

böyükdür. Bunu nəzərə alaraq Qətnamədə Şuraya tövsiyə olunur ki, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı 

gənclərin bu sahədəki potensialından səmərəli istifadə etmək məqsədilə internet media və sosial şəbəkələrdə 

aparılan isin vahid mərkəzdən koordinasiyasını təmin edən koalisiyanın yaradılması üçün lazımi tədbirlər görsün. 
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Dünyada və regionda baş verən proseslər, diaspor hərəkatı və lobbi quruculuğu yeni ictimai-siyasi məzmun 

kəsb edir, xaricdə yaşayan icmaların təmsil etdikləri ölkələrin daxili həyatına və xarici siyasətinə təsir 

imkanlarının artır. Bunun nəzərə alaraq, Qətnamədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının regional koordinasiya 

mərkəzlərinin yaradılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməsi məsləhət görülüb. 

Qurultayda səslənən tövsiyələri nəzərə alaraq, 2016-cı il ərzində Dünya Azərbaycanlı İş Adamları 

Birliyinin təsis toplantısı keçirilib, xarici ölkələrdə yaşayan, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmayan 

soydaşlarımızın gəlişi və gedişi, müvəqqəti və ya daimi yaşayış hüququ alması, Azərbaycan Respublikası 

vətəndaşlığının verilməsi və ya bərpası ilə bağlı hüquqi prosedurların sadələşdirilməsi üçün aidiyyəti dövlət 

orqanları qarşısında məsələ qaldırılıb. 

Qətnamədə diaspor təşkilatlarına da tövsilər var. Diaspor təşkilatlarına tövsiyə olunur ki, Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə informasiya texnologiyalarının və virtual məkanın 

imkanlarından daha geniş istifadə olunmasının zəruriliyini nəzərə alaraq, müasir informasiya portallarının və 

virtual kommunikasiya layihələrinin hazırlanmasını, bu sahədə fəaliyyətin təkmilləşdirilməsini təmin etsinlər. 

Azərbaycanlıların ictimai-siyasi həyatda daha fəal iştirakının təmin olunması, siyasi təşkilatlarda, dövlət və 

hökumət strukturlarında təmsilçilik imkanlarının genişləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətlərini gücləndirsinlər. 

Qətnamədə ötən müddət ərzində “Xocalıya ədalət” beynəlxalq kampaniyası çərçivəsində həyata keçirilmiş 

genişmiqyaslı tədbirlərin əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək və 2017-ci ildə Xocalı soyqırımının 25-ci 

ildönümünün qeyd olunacağını nəzərə alaraq, bu kampaniyanın davam etdirilməsi və genişləndirilməsi 

istiqamətində səylərinin artırılması məsləhət bilinib. 

Qurultay xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı iş adamlarını Vətənimizin maraqlarının qorunması, 

soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, tariximizin və mədəni irsimizin təbliği, Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində daha fəal olmağa, bu məqsədlə irəli sürülən təşəbbüs 

və layihələri dəstəkləməyə çağırır. 

Qurultay Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II 

forumunun 2016-cı ildə Türkiyə Respublikasında keçirilməsi barədə qərarı alqışlayır, türk xalqları arasında birlik 

və həmrəyliyin daha da möhkəmləndirilməsi baxımından onun əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirir. 

Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının iştirakçıları Almaniya Federativ Respublikası Bundestaqının 

1915-ci il hadisələrini hər hansı bir əsası olmadan erməni soyqırımı” kimi qiymətləndirən qərarından dərin 

narahatlığını bildirir və beynəlxalq aləmi, dünya birliyini tarixdə heç zaman baş verməmiş bu cür uydurma və 

yalançı “soyqırımı”larından siyasi məqsədlər üçün istifadə etməkdən çəkinməyə çağırır. 
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Toğrul Zeynalov: Diaspor təşkilatlarının fəaliyyətlərinin operativ əlaqələndirilməsi  

olduqca önəmlidir 

Şəhla Ağalarova, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Paris 

 

Fransada yaşayan azərbaycanlıların bir araya gələrək sıx birləşmələri, diaspor təşkilatlarımızın 

fəaliyyətlərinin operativ əlaqələndirilməsi istiqamətində bütün səylərimi sərf edəcəyəm. 

Bu fikri yeni təsis olunmuş Fransa Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Toğrul 

Zeynalov AZƏRTAC-a müsahibəsində bildirib. 

Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi diaspor təşkilatlarının fəaliyyətlərinin genişlənməsinə və 

möhkəmlənməsinə töhfə verməyə çalışacağını, Fransada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımıza dəstək 

olacağını söyləyib. 

“İcma üzvlərimizi bir araya gətirən, tariximizi, dilimizi, mədəniyyətimizi təşviq edən layihələrə daim təkan 

verəcəyik. Mən hər bir fikrimi “biz” deyə bildirdim. Çünki diaspor üçün artıq “mən” sözü yoxdur. Biz bir yumruq 

kimi birləşib üzərimizə düşən məsuliyyətin öhdəsindən gəlməliyik”, - deyə T. Zeynalov vurğulayıb. 

  

 

AZƏRTAC 

2018, 2 oktyabr 
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Diaspora mətbuatı önəmlidir 

 

Xaricdəki hər bir təşkilatın KİV-i olmalıdır ki, Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaya bilək 

 

Şəymən 

 

Diaspor təşkilatlarının Azərbaycan həqiqətlərini fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə tanıtdırmaları üçün yeni 

imkanlar, yeni yanaşmalar tələb olunur. Təbii ki, bu zaman ilk növbədə informasiya kommunikasiya 

texnologiyaları yada düşür. Diaspor qurumlarımızın saytları olmalıdır ki, informasiya əlçatımlığı təmin olunsun. 

Azərbaycanın üzləşdiyi problemlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında kütləvi 

informasiya vasitələrinin rolu və fəaliyyəti danılmazdır. Bəs görəsən, diaspor təşkilatlarının təsis etdikləri kütləvi 

informasiya vasitələri bu missiyanın öhdəsindən necə gəlirlər? 

Qeyd edək ki, Azərbaycan diaspor mediası XIX əsrin ortalarından formalaşmağa başlayıb, ötən əsrin ilk 

illərində artıq mətbuat orqanlarının inkişafı sürətlənib. Maarifpərvər ziyalı Məmmədağa Şaxtaxtlının böyük 

əziyyətlər hesabına nəşr etdirdiyi həftədə üç dəfə türk dilində çap edilən “Şərqi-rus” Tiflisdəki Azərbaycan 

diasporunun böyük xidməti nəticəsində oxuculara təqdim olunub. 1903-cü ildən 1905-ci ilə qədər iki il 

müddətində işıq üzü görən qəzetin cəmi 377 nömrəsi çıxıb. 1905-ci ildə “Şərqi-rus” qapandıqdan sonra, 1918-ci 

ildə Tiflisdə yeni bir mətbu orqan “Gələcək” ictimai-siyasi, ədəbi qəzet çap olunub. Bu qəzet Mərkəzi Müsəlman 

Təşkilatı olan “Hümmət” Menşevik Sosial-Demokrat Firqəsinin orqanı olub. Elə həmin il Tiflisdə yeni bir 

məcmuə də - “Gənclər yurdu” çap edilib. Bala Məmmədzadə və F. T. Hacızadə məcmuənin redaktoru olublar. 

“Gənclik” qəzeti həftədə iki dəfə, “Gənclik yurdu” isə ilkin mərhələdə ayda iki dəfə, sonra isə həftədə bir dəfə 

buraxılıb. Zaman ötdükcə Azərbaycan diaspor mətbuatı bu və digər ölkələrdə daha da inkişaf edərək formalaşıb. 

Avropa ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının malik olduğu mətbu 

orqanlar arasında “Azerbaidjan Review” qəzeti özünəməxsus yer tutur. Qəzet Amerika Nyu-York 

Assosiasiyası tərəfindən 2007-ci ildə nəşr edilib. Bu qəzetdə yalnız Azərbaycan haqqında informasiyalara deyil, 

həmçinin Amerikada yaşayan azərbaycanlılar, Azərbaycandan bu ölkəyə köçmüş yəhudilərin ictimai fəaliyyəti, 

ABŞ-Azərbaycan münasibətlərinə dair maraqlı materiallara rast gəlmək mümkündür. “Azerbaidjan Review” 

qəzeti fəaliyyət göstərdiyi müddətdə fasiləsiz olaraq nəşr olunub və müəyyən oxucu kütləsi toplamağa müvəffəq 

olub. 

“Azerbaijan International magazine” (Azərbaycan Beynəlxalq jurnalı) isə müstəqil ictimai, ədəbi-

bədii jurnaldır. 

Jurnal Sovet ittifaqının dağılması və Azərbaycanın müstəqillik əldə etməsindən qısa bir zaman sonra, 1993-

cü ildə yaradılıb. Həmin vaxtdan jurnal bəzi hallarda latın və ərəb əlifbası ilə Azərbaycan dilində, bəzi məqalələr 

də daxil olmaqla ingilis dilində ildə dörd dəfə buraxılır. Jurnalın Los-Anceles və Bakıda ofisləri var. Jurnalın hər 

nömrəsi (incəsənət, musiqi, ədəbiyyat, folklor, arxitektura, arxeologiya, sağlamlıq, ətraf mühit, beynəlxalq 

əlaqələr, biznes, dəb və adətlər kimi sosial məsələlərə həsr edilmiş məqalələr) təxminən 100 səhifədən ibarətdir. 
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Jurnalın hədəf auditoriyası biznes, diplomatiya və akademik sahələrdəki beynəlxalq oxuculardır. Lakin jurnalda 

azərbaycanlıların özləri üçün də yeni olan mövzular və məsələlər araşdırılaraq təqdim edilir. Azərbaycan 

ədəbiyyatı və ingilis dilində tərcümələrlə zəngin internet səhifəsinə malikdir. 

“Azərbaycan” radiosu (Almaniya) Azərbaycan Akademik Birliyi tərəfindən Almaniya Federativ 

Respublikasında 2002-ci ildən yayımlanır. Radioda Azərbaycan haqqında proqramlara - mədəniyyət, tarix və 

xəbər verilişlərinə xüsusi əhəmiyyət verilir. Radio Almaniyada yaşayan azərbaycanlıları informasiya ilə təmin 

etmək, onların öz dilini, adət-ənənələrini yaşatmasına yardım göstərmək məqsədinə xidmət edir. 

Azərbaycan Akademik.Birliyinin internet səhifəsi “www.asav.org” 2001-ci ildə Almaniyanın Boxum 

şəhərində yaradılıb. Alman və Azərbaycan dillərində yayımlanır. “Aktual”, “təşkilat haqda”, “media”, “nəşrlər”, 

“Azərbaycan haqda” məlumatlar saytın səhifəsində ayrıca linklərdə göstərilib. 

Azərbaycan Radiosu (Danimarka) da həftənin hər çərşənbə günü, saat 22:00-dan 24:00-a kimi Arhus 

FM, Kanal2, Frekans 98,7MHz tezlikdə yayımlanır. Radionun yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycan tarixi 

və mədəniyyətini Danimarkada təbliğ etməkdir. 

“Azərbaycanın səsi” radiosu (Fransa) “Azərbaycan Evi” tərəfindən 2004-cü ildən Fransada 

yayımlanır. Burada Azərbaycan haqqında ən son məlumat və xəbərləri dinləmək, milli musiqimizə qulaq asmaq 

mümkündür. Radioda müxtəlif mədəniyyət və əyləncəli proqramlar efirə verilir. 

“Azərbaycanın səsi” radiosu (İsveçrə) isə İsveçrə-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti tərəfindən 2004-cü 

ildən İsveçrə Konfederasiyasında yayımlanır. Radio Azərbaycanda baş verən ən son hadisələr, ölkəmizin 

ictimai-siyasi və sosial iqtisadi həyatı ilə bağlı məlumatları İsveçrədə yaşayan azərbaycanlılara çatdırır. 

“Azərbaycanın səsi” radiosu (Norveç) 2006-cı ildən Norveçdən yayımlanır. Radioda Azərbaycan 

mədəniyyəti, tarixi haqqında proqramlar və xəbər verilişləri efirə verilir. Norveçdə yaşayan azərbaycanlıları 

informasiya ilə təmin etmək, onların öz dilini, adət-ənənələrini yaşatmasına yardım göstərmək məqsədilə 

yaradılıb. 

“AzCan” jurnalı Kanada Azərbaycan Mədəniyyət və Təhsil Mərkəzi tərəfindən 2008-ci ildən 

etibarən Kanadada nəşr edilir. Kanadada yaşayan azərbaycanlıların diaspor fəaliyyəti, təşkilatlar tərəfindən 

keçirilən tədbirləri geniş işıqlandıran bu jurnalda Azərbaycan həqiqətlərinin Kanada ictimaiyyətinə çatdırılmasına 

da xüsusi yer verilir. Jurnal Kanadada yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycanla bağlı əsas informasiya 

mənbələrindən biridir. 

Belçika Krallığında fəaliyyət göstərən “Azərbaycan Evi”nin mətbu orqanı olan “EU Xəbər” qəzeti 

“Azərbaycan Evi”nin həyata keçirdiyi bütün aksiyaları əks etdirir. Bununla yanaşı, Azərbaycan diasporunun 

fəaliyyəti, Azərbaycan mədəniyyəti, musiqisi, mətbəxi haqda təbliğati məqalələr qəzetin səhifələrində əks olunur. 

Qəzet 2004-cü ildə nəşr olunub. 

“Azəri” Latviya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin internet səhifəsi olan “www.azeri.lv” sadə 

dizaynlıdır. İki dildə: rus və latış dillərində yayımlanır. “Azərbaycan”, “Tarix”, “Bakı”, “Simvollar”, 

“Bayramlar”, “Azərbaycan mədəniyyəti”, “Hadisələr” və “Xəbərlər” linkləri var. Sayt Azərbaycan mədəniyyəti 

və tarixini Latviyada təbliğ etməklə milli və etnik qrupların bu ölkənin mədəni həyatındakı iştirakını, yerli əhali 
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ilə qarşılıqlı münasibətlərin inteqrasiyasını dəstəkləyir, bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızı öz ətrafında birləşdirir. 

Sayt “Azəri” cəmiyyətinin orqanı olaraq, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyəti ilə Latviya ictimaiyyətini tanış edir. 

“Azərbaycanın Holland dostları” təşkilatının internet səhifəsi “www.dufoa.nl” sadə dizaynlı olsa da, 

informativ baxımdan çox zəngin bir saytdır. Bakı, Azərbaycan bölmələri ilə yanaşı, “Xocalı”, “Xarı Bülbül”, 

“Azəricə danışaq”, “Azərbaycan mətbəxi” və digər bölmələrin aktiv olması xoş təəssürat yaradır. Saytda ön 

səhifədə Bakı, Azərbaycanla bağlı bir neçə video da yerləşdirilib. “Www.azerifo-od.com” saytı da 4 dildə 

yayımlanır və Azərbaycan mətbəxi barədə böyük təbliğati iş aparır. Bundan başqa, “Ümumi məsləhətlər” 

bölümündə məsləhət xarakterli tövsiyələr verilir. Mətbəx-mədəniyyət, mədəniyyət isə silahdır. Sözügedən sayt 

bununla təkcə Azərbaycan mətbəxini tanıtmır, həm də təbliğat aparır. 

2000-2005-ci illərdə Azərbaycan diasporunun mətbu orqanı olan “Azərbaycanın səsi” qəzetinin 

redaktoru vəzifəsində çalışan Qaraş Tağıyevin sözlərinə görə, diasporların kütləvi informasiya vasitələri 

həm xalqımızın müxtəlif mərhələlərdə yaşanmış tarixinin, həm müstəqil Azərbaycanımızın dünəni, bu 

günü və gələcəyi ilə bağlı milli məsələlərin beynəlxalq KİV müstəvisinə çıxarılmasında böyük əhəmiyyət 

təşkil edən sahədir: -Bu sahənin inkişafını təmin edə biləcək amillərin xarakterizə olunması, 

müəyyənləşdirilməsi, qloballaşan dünyanın tələblərinə cavabdehliyinin təmin olunması, diaspor KİV-nin 

redaksiyalarının fəaliyyətinin sosial inteqrasiyası üçün effektiv formaların, metodların təyin olunması əsas 

şərtlərdən biridir. Diasporumuzun KİV sahəsindəki işinin daha effektli olması üçün həm Azərbaycanda diaspor 

sahəsində çalışan jurnalistlər, həm də müxtəlif ölkələrdəki diaspor təşkilatlarının mətbu orqan əməkdaşlarının 

birgə işinə yönəldilmiş tədbirlərin həyata keçirilməsi ümdə məsələlərdəndir. 

Bu baxımdan, səmimi olaraq deyə bilərəm ki, yeni fəaliyyətə başlamış “Diaspor jurnalistləri birliyi” kimi 

təşkilatın yaranmasına ehtiyac duyulurdu. Bu təşkilatın yaranması ilə bağlı atılan addım diasporumuzun KİV 

sahəsindəki işini daha da intensivləşdirmək istiqamətində son dövrdə diasporun fəaliyyətini işıqlandırmaqla bağlı 

atılan səmərəli, mühüm əhəmiyyət kəsb edə biləcək addımlardan biridir”. 

Azərbaycan-Avropa İnformasiya Mərkəzinin internet səhifəsi “www.azerinfo.eu” da Azərbaycan 

haqda ətraflı məlumatlar verilən sadə dizaynlı saytlardan biridir. Böyük informasiya bazası var. Saytın sağ 

kalonunda Qarabağ problemini, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünü, soyqırım, toponimik soyqırımı əks 

etdirən 4 aktiv banner yerləşdirilib. Diaspor linkində xaricdə fəaliyyət göstərən bütün təşkilatların informasiya 

bazası verilib. Mədəniyyət, tarixə ədəbiyyat, musiqi bölümləri də informasiya ilə zəngindir. Bölmələrə daxil 

olmaqla asan axtarış aparmaq olur.  

(Davamı olacaq) 
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Azərbaycan brendinin dünyada tanıdılmasında diasporun rolu 

 

Prezident İlham Əliyevin 16 mart 2016-cı il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Strateji yol xəritələri” 

sənədində keyfiyyət infrastrukturu sahələrinin inkişafına yeni yanaşma Azərbaycan məhsullarının dünya 

bazarlarına çıxışı üçün etibarlı təminat yaradır. Dünyanın ən bahalı brendləri içərisində ilk 10 markadan 7-si 

texnologiya şirkətlərinə məxsusdur. 

Bu baxımdan “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı 

xarici ölkələrdə sertifikat və patentlər almasına dair Prezident İlham Əliyevin Fərmanına uyğun olaraq Patent və 

Əmtəə Nişanları Mərkəzi tərəfindən önəmli işlər həyata keçirilir. Fərman qeyri-neft məhsullarının istehsalının 

stimullaşdırılması və ixracının təşviqi sahəsində həyata keçirilən ən vacib addımlardan biri və ən əhəmiyyətlisidir 

(AZƏRTAC). 

Azərbaycan məhsullarının xarici ölkə bazarlarına çıxarılması üçün reklam, marketinq məsələlərinə xüsusi 

diqqət yetirilir. “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təbliğinə, yeni məsələlərin ixracla bağlı xarici 

ölkələrdə sertifikat və patentlər olmasına, sərgilərin təşkili, ixracla əlaqəli çəkilən xərclərin dövlət büdcəsindən 

ödənilməsi nəzərdə tutulur. 

Millət vəkili Tahir Mirkişili bildirir ki, “Made in Azerbaijan” brendi ilə dünyaya çıxan Azərbaycan 

məhsulları tədricən artmaqdadır: “Bu proses iqtisadi gəlirlə yanaşı, ölkənin tanınması baxımından vacib 

əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, bu, Azərbaycanın dünya miqyasında daha çox tanınmasına, ölkəyə, xüsusən də 

turizm sektoruna, dünyada Azərbaycan məhsullarına tələb yaranması və digər bu kimi parametrlər baxımından 

perspektiv vəd edir”. 

Deputat bildirir ki, brendin tanıdılması və inkişaf etdirilməsi çox mürəkkəb və xeyli səy tələb edən bir 

prosesdir. Alıcıların brendin xeyrinə qərar verməsində onların brendə inamı mühüm yer tutur. “Bu məqsədlə qısa 

müddət ərzində Çinə, Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, Almaniyaya, Əfqanıstana, Pakistana, Qətərə dövlət 

tərəfindən 7 ixrac missiyası həyata keçirilib. Eyni zamanda bir çox beynəlxalq sərgilərdə Azərbaycan 

məhsullarının nümayişi həyata keçirilib”. 

İqtisadçı Vüqar Bayramovun fikrincə, “Made in Azerbaijan” brendinin yaradılması və dünyanın müxtəlif 

ölkələrində təqdimatının keçirilməsi Azərbaycan və onun məhsullarının tanıdılması baxımından əhəmiyyət 

daşıyır: “Made in Azerbaijan” brendini dünyaya çıxarmaqla Azərbaycan məhsullarının fərqliliyini, keyfiyyətini 

göstərməklə yanaşı, yeni bazarlarda tanıdılmasına nail olmaq mümkün olacaq. Bu kontekstdən “Made in 

Azerbaijan” sadəcə Azərbaycan məhsullarının tanıdılması deyil, həm də ölkəyə valyutanın daxil olması 

baxımından vacibdir. Çünki ölkə məhsulunun tanıdılması nəticəsində ona tələbin artması ölkəyə daha çox ixrac 

deməkdir” (“sia.az”). 

Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan brendinin dünyada tanıdılması istiqamətində xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların, o cümlədən bizneslə məşğul olan soydaşlarımızın üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Məsələn, 

Azərbaycan məhsullarının Avropaya və digər qitələrə ixracı üçün ilk növbədə məhsulların keyfiyyətini 

yaxşılaşdırmalı, standartlara uyğunlaşdırmalıdır. 
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Sahil Qasımov qeyd edir ki, bir ölkənin məhsullarının, 

mətbəxinin Avropa və digər qitələrdə tanıdılması üçün ilk növbədə turizmin inkişafı yüksək səviyyədə olmalıdır, 

avropalıların ölkəyə axını başlamalıdır: “Ən əsası isə Avropa ölkələri ilə birbaşa aviareyslər açılmalıdır. Məsələn, 

Amsterdam-Bakı reysi illərdir açılmırdı. Bunun üçün nə qədər cəhd göstərilsə də, heç bir nəticə yox idi. Halbuki 

niderlandlılar dünyanın ən çox səyahət edən sakinləri sırasındadırlar. Demək olar, hər bir niderlandlı ildə dörd 

dəfə dünyanın müxtəlif ölkələrinə səyahət edir. Eyni zamanda, Belçikada, Almaniyada yüz minlərlə həmyerlimiz 

yaşayır. Təsəvvür edin, bu ölkələrdən AZAL ilə Bakıya uçmaq üçün Parisə getmək lazımdır. Bu da ən azı 500 

kilometr məsafədir. İstər soydaşlarımız, istərsə yerli əhali digər aviaşirkətləri seçirlər. Bit sözlə, Avropadakı 

azərbaycanlıların kapitalı digər dövlətin büdcəsinə getmiş olur. Nəticədə Azərbaycana gedəcək turistlərin sayı iki 

dəfə azalmış olur. Əlbəttə, ölkəmizə getməyən, onun məhsullarını tanımayan avropalı öz ölkəsində bizim 

məhsullara baxanda onun üçün məchul görünür. Burdan da belə nəticəyə gəlmək olar ki, avropalılar Azərbaycana 

nə qədər çox gəlsələr, onu yaxından tanısalar, məhsullarına da bir o qədər çox maraq göstərərlər”. 

Qasımovun sözlərinə görə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da istəyir ki, Azərbaycan Avropada daha geniş 

tanıdılsın, ölkəmizin məhsulları orada daha geniş çeşiddə təmsil olunsun: “Bu, xaricdə yaşayan azərbaycanlı 

sahibkarlarının da maraqlarına xidmət edir. Onlar daha keyfiyyətli, çox çeşidli məhsulları Avropa ölkələrində 

satışını təşkil etməklə, Azərbaycan ticarət evlərinin açılmasına dəstək verməklə böyük işlər görə bilərlər. Aydındır 

ki, bu ticarət mərkəzlərində işləyənlərin də əksəriyyəti etnik azərbaycanlılar olacaq. Azərbaycana maraq artdıqca 

diaspor təşkilatlarının ölkəmizi yerli əhaliyə tanıtması imkanları da genişlənəcək. Orda yaşayan azərbaycanlı 

sahibkarlar da qeyri-neft sektorunu məhsullarının Avropa ölkələrinə ixracında maraqlı olacaqlar. Eyni zamanda 

tarixi vətənlərindəki sahibkarlarla birgə fəaliyyət göstərmək imkanı da qazanacaqlar. Onlar müəyyən, güzəştlər 

də əldə edə bilərlər”. 

Azərbaycan məhsullarının ixrac edilməsi istiqamətində sahibkarlar üçün bir sıra güzəştlər nəzərdə tutulur. 

Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev “Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması 

və marketinq fəaliyyətinə, “Made in Azerbaijan” brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla 

bağlı xarici ölkələrdə sertifikat və patentlər almasına, ixracla əlaqəli tədqiqat-inkişaf proqram və layihələrinə 

çəkilən xərclərin dövlət büdcəsi hesabına ödənilən hissəsinin müəyyənləşdirilməsi və ödənilmə mexanizminin 

tənzimlənməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” fərman imzalayıb. Qeyri-neft ixracatçılarının Yevlaxda 

keçirilən respublika müşavirəsində Prezident İlham Əliyev bildirib ki, “Made in Azerbaijan” brendinin dünyada 

tanıdılması üçün praktiki addımlar atılır: “Artıq bu brend bu gün dünyada şöhrət qazanıb. Dövlət tərəfindən təşkil 

edilmiş sərgilər və o sərgilərdə sahibkarların iştirakı gözəl nəticələrə gətirib çıxarır. Bu sərgilərdə diaspora 

nümayəndələri də iştirak edir, Azərbaycanın təbliğində rol oynayırlar. “Bir neçə sərgidə artıq kontraktlar da 

imzalanıb. Əgər biz bu sərgilərdə iştirak etməsəydik, kontraktlar da imzalanmazdı. Yəni, biz gördük ki, 

sahibkarlara əlavə kömək göstərilməlidir”. 

Xarici ölkələrə bir neçə ixrac missiyasının ezam edildiyini, bu missiyaların da çox böyük faydası olduğunu 

deyən Prezident qeyd edib: “Belə qərara gəldik ki, bir neçə ölkədə Azərbaycanın ticarət evlərini yaradaq və biz 

artıq buna yaxınlaşırıq. Yəni, dövlət tərəfindən atılmış bütün bu addımlar əlbəttə ki, sahibkarlar üçün yeni 
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imkanlar yaradır. Ticarət evlərinin yaradılması həm də diaspor təşkilatlarının fəallaşmasına xidmət edir. Onlar 

Azərbaycanın təbliği üçün geniş imkanlar qazanırlar. Azərbaycan dövləti də onlara hər cür dəstək verəcək. Bu isə 

dövlətin dəstəyi ilə yeni bazarlara çıxış əldə etməyə səbəb olacaq. Biz bunu edirik və edəcəyik, ixracyönümlü 

məhsulların həcmini artırmalıyıq. Ərzaq təhlükəsizliyi də bu iki amillə bilavasitə bağlı olan məsələdir. Biz buna 

da yaxınlaşırıq ki, ərzaq təhlükəsizliyimizi tam şəkildə təmin edək” (preslib.az). 

İqtisad elmləri doktoru Fikrət Yusifovun fikrincə, yaxın gələcəkdə qeyri-neft sənayesi sahəsində və aqrar 

sektorda istehsalın həcminin on dəfələrlə artırılması gözlənilir: “Bu isə o deməkdir ki, aqrar sektordan ixracın 

həcmi getdikcə genişlənəcəkdir. Bu səbəbdən də ölkə Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə “Made in Azerbaijan” 

brendi ilə Azərbaycanda istehsal olunan məhsulların xarici bazarlarda reallaşdırılmasını nəzərdə tutan tədbirlər 

görülür. Bu tədbirlər içərisində ən önəmli olanı, müxtəlif sərgilərin təşkili yolu ilə Azərbaycan məhsullarını xarici 

alıcılara tanıtmaqdır. Bu gün dünyanın istənilən bazarında yer almaq kifayət qədər mürəkkəb məsələdir. Bazarda 

yer ala bilməyin yeganə düzgün yolu, daha keyfiyyətli və daha ucuz malla alıcı marağını təmin edə bilməkdir. 

Bunun üçün də sərgilər vasitəsilə məhsullarımızın nümayişi yeni alıcı bazarlarının fəth edilməsi demək olacaq. 

Millət vəkili Vahid Əhmədov belə hesab edir ki, “Made in Azerbaijan” brendi ilə əlaqədar Prezident İlham 

Əliyevin imzaladığı sənədlər, bundan irəli gələrək görülən bütün işlərin əsas məqsədi, ölkəmizin məhsullarını 

dünyada tanıtmaq, beynəlxalq bazarlara çıxış əldə etməkdir (“kaspi.az”). Onun sözlərinə görə, “Made in 

Azerbaijan” brendinin tanıdılması istiqamətində atılan addımlardan sonra müxtəlif istehsal məhsullarımızın daha 

geniş çeşiddə beynəlxalq sərgilərdə nümayişi, beynəlxalq bazarlara çıxışı təmin olunur. Bu istiqamətdə fəaliyyət 

həyata keçirilərkən təbliğat və təşviqata xüsusilə fikir verilməlidir. 

Əhmədov bildirir ki, bununla yanaşı, keyfiyyət və qablaşdırma da mühüm əhəmiyyət kəsb edir. “Əgər biz 

beynəlxalq bazarlarda özümüzə yer etmək, məhsullarımızı davamlı olaraq xarici ölkələrə ixrac etmək istəyiriksə, 

keyfiyyətə, çeşidə, xarici görünüşə, qablaşdırmaya, yeniliyə fikir verməliyik ki, güclü rəqabətdə məğlub olmayaq. 

Sevindirici haldır ki, artıq xaricə ixracda kənd təsərrüfatı məhsulları da üstünlük təşkil etməyə başlayıb. Bütün 

bunlar müsbət hadisələrdir və Azərbaycanda istehsalı, ixracı daha da stimullaşdırır”. 

 

Ekspress.-2018.-3 oktyabr.-№171.-S.10. 
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Azərbaycan diasporu artıq müdafiə mövqeyindən hücum taktikasına keçib 

 

Ölkəmizə qarşı aparılan kampaniyaların cavabı yalnız yerli deyil, diaspor mətbu orqanları 

vasitəsilə yetərincə verilir 

 

Şəymən 

 

Diaspor təşkilatlarının Azərbaycan həqiqətlərini fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə tanıtdırmaları üçün yeni 

imkanlar, yeni yanaşmalar tələb olunur. Təbii ki, bu zaman ilk növbədə informasiya kommunikasiya 

texnologiyaları yada düşür. Diaspor qurumlarımızın saytları olmalıdır ki, informasiya əlçatımlığı təmin olunsun. 

Azərbaycanın üzləşdiyi problemlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında kütləvi 

informasiya vasitələrinin rolu və fəaliyyəti danılmazdır. Bəs görəsən, diaspor təşkilatlarının təsis etdikləri kütləvi 

informasiya vasitələri bu missiyanın öhdəsindən necə gəlirlər? 

Qeyd edək ki, Azərbaycan diaspor mediası XIX əsrin ortalarından formalaşmağa başlayıb, ötən əsrin ilk 

illərində artıq mətbuat orqanlarının inkişafı sürətlənib. Maarifpərvər ziyalı Məmmədağa Şaxtaxtlının böyük 

əziyyətlər hesabına nəşr etdirdiyi həftədə üç dəfə türk dilində çap edilən “Şərqi-rus” Tiflisdəki Azərbaycan 

diasporunun böyük xidməti nəticəsində oxuculara təqdim olunub. 1903-cü ildən 1905-ci ilə qədər iki il 

müddətində işıq üzü görən qəzetin cəmi 377 nömrəsi çıxıb. 1905-ci ildə “Şərqi-rus” qapandıqdan sonra, 1918-ci 

ildə Tiflisdə yeni bir mətbu orqan “Gələcək” ictimai-siyasi, ədəbi qəzet çap olunub. Bu qəzet Mərkəzi Müsəlman 

Təşkilatı olan “Hümmət” Menşevik Sosial-Demokrat Firqəsinin orqanı olub. 

Elə həmin il Tiflisdə yeni bir məcmuə də - “Gənclər yurdu” çap edilib. Bala Məmmədzadə və F.T. Hacızadə 

məcmuənin redaktoru olublar. “Gənclik” qəzeti həftədə iki dəfə, “Gənclik yurdu” isə ilkin mərhələdə ayda iki 

dəfə, sonra isə həftədə bir dəfə buraxılıb. Zaman ötdükcə Azərbaycan diaspor mətbuatı bu və digər ölkələrdə daha 

da inkişaf edərək formalaşıb. 

Fəaliyyətinin ilk günündən diaspor siyasətini dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldıran, düşünülmüş və strateji 

fəaliyyət proqramı ilə təbliğatçılıq imkanlarını daha da artıran Azərbaycan diasporu artıq müdafiə mövqeyindən 

hücum taktikasına keçib. Ölkəmizə qarşı aparılan çirkin ideoloji iş və müxtəlif səpkili məkrli kampaniyaların 

cavabı yalnız yerli deyil, diaspor mətbu orqanları, radio və televiziyalar vasitəsilə yetərincə verilir. Hazırda 

dünyanın demək olar əksər ölkəsində diaspor mətbu orqanlarımıza, radio, televiziya və internet saytlarımıza rast 

gəlmək mümkündür. 

Avropada yaşayan azərbaycanlılar bu yaxınlarda daha bir xəbər portalı yaradıblar. 

Portal Polşadakı “Varşava Azərbaycanlılar Birliyi”, “Vrotslav Azərbaycan Cəmiyyəti” və Azərbaycan 

Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə birgə yaradılıb. 

Polyak və Azərbaycan dillərində yayımlanan “AzPolNews” saytı təkcə Polşa və Azərbaycan arasında deyil, 

ümumiyyətlə, Avropa ilə ölkəmizin əlaqələrinin informasiya mənzərəsini yaratmaq məqsədi ilə təsis edilib. Xəbər 

portalının gələcəkdə ingilis dilində də versiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. 
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Avropada Azərbaycan diasporunun gördüyü işlər, eləcə də Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin 

Avropadakı fəaliyyəti barədə xəbər və reportajları, müfəssəl məlumatları həmin portal vasitəsilə izləmək 

mümkündür. Polşadakı yerli jurnalistlər də bu saytla ciddi əməkdaşlıq edirlər. Müxtəlif diaspor təşkilatlarında 

təmsil olunan azərbaycanlı gənclər, Azərbaycanın Polşadakı səfirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi də 

Avropada informasiya xidmətləri sahəsində yeni birgə layihələrə imza atmaq qərarındadırlar. 

Diaspora mətbuatı içərisində “AMOR” Rusiya-Azərbaycan Gənclər Təşkilatının rəsmi internet səhifəsi 

“www.amor.az” da uğurlu fəaliyyət göstərir. Belə ki, uyğun rəng seçimi, mükəmməl dizayn, dolğun informasiya 

bazasına görə, Azərbaycan diasporunun virtual aləmdə lider hesab edilən internet resurslarından biridir. 

Azərbaycan həqiqətlərinin Rusiya və dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında xüsusi yer tutan “AMOR” Rusiya-

Azərbaycan Gənclər Təşkilatının məqsədi Azərbaycan mədəni irsinin, Azərbaycan milli-mədəni dəyərlərinin 

qorunması, sosial, bədii, təhsil təşəbbüslərinin dəstəklənməsi, Rusiya cəmiyyətinin mədəni həyatına Azərbaycan 

gənclərinin daha yaxşı inteqrasiyası, təhsilin inkişaf etdirilməsi, ailə və cəmiyyətin mənəvi, əxlaqi əsaslarını 

qorumaq, möhkəmləndirmək, dostluq, etimad və xalqlar arasında anlaşmanın təşviqidir. Sayt təşkilatın güzgüsü 

kimi öz vəzifəsinin öhdəsindən uğurla gəlir. Saytda AMOR-un Rusiya regionları üzrə nümayəndəliklərinin 

fəaliyyəti interaktiv xəritə ilə verilib. Foto seçimi keyfiyyətlidir, məqalələr məzmun və informasiya yükü 

baxımından dolğundur. Portalda müasir texnoloji yeniliklər tətbiq olunur. Belə ki, sosial şəbəkələrə keçidlər, o 

cümlədən AMOR TV və AMOR FM aktivdir, fəaliyyət göstərir. 

“Azerbaydjanski konqress” qəzeti də Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin mətbu orqanıdır və həftəlik 

ictimai-siyasi qəzetdir. Qəzet 2001-ci ildən nəşr olunur. Qəzetdə Azərbaycan haqqında informasiyalar, müəllif 

yazıları, tədqiqatlar geniş yer tutur. Bununla yanaşı, Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlılar, diaspor 

təşkilatlarının, o cümlədən Ümumrusiya Azərbaycan Konqresinin fəaliyyəti qəzetdə geniş işıqlandırılır. Qəzet 

Rusiya Federasiyasında yaşayan azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulub. Mətbu orqanın internet versiyası da 

mövcuddur. Onu da deyək ki, Konqresin “vakmos.org” internet portalı loqosu və rəngi saxlanılmaq şərti ilə 

müasirlik və yığcamlılıq baxımından yenilənib. Saytın yeni versiyası mobil cihazlar üçün daha optimaldır. 

Regionlardakı diaspor nümayəndələrinin saytın köhnə versiyası ilə bağlı şikayətlərini nəzərə alaraq, saytda Rusiya 

Federasiyasının regionlarından olan xəbərlərə daha geniş yer ayrılıb. Yeni saytda ÜAK haqqında ətraflı məlumat, 

yaradılma tarixi, idarəetmə orqanları və fəaliyyət istiqamətləri barədə məlumat tapmaq, həmçinin, “Azərbaycan 

Konqresi” qəzetinin bütün nəşrlərini buradan oxumaq mümkündür. Saytın “Bizə Yazırlar” bölməsində hər kəs öz 

problemləri barədə ÜAK-a müraciət ünvanlaya, hüquqi məsləhət ala bilər. “Bakı” jurnalı 2007-ci ildən Rusiyada 

nəşr edilən, öz oxucularını Xəzər sahilindəki qədim Odlar Yurdunun zəngin mədəniyyəti, tarixi, gözəl və müdrik 

ənənələri ilə tanış etməklə bərabər, həm də azərbaycanlıların müasir həyatı haqqında söhbət açan son dərəcə 

müasir jurnaldır. Bir neçə dildə nəşr olunur. “Bakı” jurnalı Azərbaycanın və onun paytaxtının bütün dünyada 

keyfiyyətcə yeni şəkildə “kəşf olunmasına”, bu xalqın ən ülvi və gözəl cəhətlərini üzə çıxarmağa çalışır. Rübdə 

bir dəfə nəşr edilən “Bakı” jurnalı həm də dünyada dəbdə olan brendlər aləmində bələdçidir. Jurnalın ingilisdilli 

versiyasına isə 2012-ci ildən start verilib. Dünyanın ən yaxşı dizaynerləri və foto rəssamları bu versiya üçün əmək 

sərf ediblər. Onlar Azərbaycanın planetimizin istənilən guşəsindəki oxucuya daha yaxın, daha doğma olmasına 
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kömək edirlər. “Bakı” jurnalı dünyanın ən müxtəlif guşələrində yaşayan dostlarını birləşdirən beynəlmiləl nəşrdir. 

Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporunun rəsmi internet səhifəsi olan “http://aze.in.ua/” saytda daimi 

aktivdir. Sözügedən Diasporun yazılı media orqanı olan “Slovo Azerbaycana”, “Oqni Azerbaycana” qəzetləri də 

müntəzəm çap olunur. “Diaspora TV” isə Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Diasporu tərəfindən təsis 

olunmuş telekanaldır. Bu kanalın məqsədi Azərbaycan mədəniyyəti, siyasəti, tarixi və dövlətçiliyini dünya 

ictimaiyyətinə təqdim etmək, ölkəmiz haqqında yayılan qeyri-obyektiv informasiyaların qarşısını alaraq, 

Azərbaycan dövlətinin siyasətini dünya miqyasında təbliğ etməkdir. Kanalın məqsədlərindən biri də müxtəlif 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporunun gördüyü işləri işıqlandırmaq və onlara informasiya dəstəyi 

göstərməkdir. 

Sutkada 18 saat efirdə olan “Diaspora TV”-nin xəbərlər buraxılışı hər 3 saatdan bir canlı yayımlanır 

və Ukrayna Ali Məktəblərinin jurnalistika fakültələrində təhsil alan gənc jurnalistlər tərəfindən 

hazırlanaraq, peşəkar redaktorlar tərəfindən yoxlanılaraq efirə buraxılır. “Diaspora TV” digər verilişləri isə 

Azərbaycanın sosial, siyasi və mədəni həyatını əks etdirən çoxsaylı müəllif proqramları, müxtəlif tok-şou, 

musiqili-əyləncəli, intellektual oyun və maarifləndirici proqramlardan ibarətdir. 

“Gürcüstan azərbaycanlıları” qəzeti “Gürcüstan Mənim Vətənimdir” Cəmiyyəti tərəfindən 2008-ci ildə 

nəşrə başlayıb. Qəzetdə Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlərinə geniş yer verilir. 

Bundan başqa, qəzet kollektivinin əsas məqsədlərindən biri Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların hüquqi 

maarifləndirilməsi işinə töhfə verməkdir. Bu məqsədlə qəzetdə mütəmadi olaraq yeni qəbul olunmuş qanunların 

Azərbaycan dilində mətnləri dərc olunur və hüquqşünasların şərhləri verilir. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan diasporunun təbliğatçılıq işinin düşünülmüş və sistemli şəkildə qurulması, 

ideoloji işin dövlətçilik prinsiplərini, azərbaycançılıq dəyərlərini rəhbər tutan strateji proqram əsasında aparılması 

üçün yetərincə gücü və imkanları var. Bura ölkə mediasının potensial təsir gücü və zəngin ənənəyə söykənən 

geniş yaradıcılıq imkanlarını da əlavə etsək mövcud media institutunun hansı dəyərlərə və zəngin fəaliyyət 

mexanizminə malik olduğunu təsəvvür etmək elə də çətin deyil. Lakin ideoloji işdə digər və olduqca vacib daha 

bir amildən də maksimum yararlanmaq lazımdır. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, təbliğatçılıq işinin 

effektli və peşəkar şəkildə qurulmasında, Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin ortaya qoyulmasında önəm verdiyi 

əsas prinsiplərdən biri də xarici media məkanından yararlanmaqdır. 

 

Şərq.-2018.-4 oktyabr.-№172.-S.11. 
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Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası yaradılıb 

 

Murad Məmmədli 

 

Bu gün azərbaycanlıların yaşadığı ölkələrdən biri də Fransadır. Soydaşlarımız əsasən Fransada paytaxt 

Paris şəhərində, Elzas bölgəsində, Bordo, Marsel və Kann kimi böyük şəhərlərdə yaşamaqdadırlar. 

Azərbaycanlıların Fransa ilə ilkin təmasları XIX əsrin sonlarına yaxın başlayıb. Belə ki, Azərbaycan 

Demokratik Respublikası 1919-cu ildə 100-ə yaxın tələbəni dövlət hesabına təhsil almaq üçün Avropa ölkələrinə, 

onlardan 42-ni müxtəlif ixtisaslar üçün Fransaya göndərib. Azərbaycan Demokratik Respublikasının SSRİ 

dönəmində məhdud səviyyədə davam edən əlaqələr Azərbaycanın 1991-ci ildə ikinci dəfə müstəqilliyini əldə 

etməsinin ardından yenidən inkişaf etməyə başlayıb. Verilən məlumatlara görə, Fransada 70 mindən çox 

milliyyəti azərbaycanlı olan şəxs yaşayır. 

Cümhuriyyət tələbələri olaraq adlandırılan tələbələrdən: Abbas Atamalıbəyov, Abbas bəy Muradov, Aslan 

bəy Vəzirov, Balağa Ağayev, Bayram Hacıyev, Cəbrayıl Rəhimov, Əjdər bəy Axundov, Mirzeynalabdin 

Mirqasımzadə, Miri bəy Vəzirov, Məmmədrəşid Bosnalızadə, Mustafa bəy Vəkilov, İsrafil Əşrəfov, Rəşid bəy 

Topçubaşov, Zaur bəy Daqirov, Teymur bəy Aslanov, Zeynalabdin Hüseynov və Xaspolad bəy Hacıyev Paris 

Universitetində təhsil alıblar. Cümhuriyyətin süqutunun ardından Fransada təhsil alan azərbaycanlı tələbələrdən 

bir çoxu siyasi motivlərə görə Azərbaycana qayıda bilməmiş və Fransada qalıblar (wikipedia.org). Fransada 

qalanlar arasında Paris Sülh Konfransında Azərbaycan nümayəndə heyətinin rəhbəri kimi çıxış etmiş Əlimərdan 

bəy Topçubaşov və oğlu Rəşid bəy Topçubaşov da olub. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə Fətəli xan 

Xoyskinin 1918>-ci il dekabrın 26-da təşkil etdiyi III hökumət kabinetində Ticarət və Sənaye naziri vəzifəsini 

icra etmiş Mirzə Əsədullayev də Azərbaycanda yeni yaradılmış sovet hakimiyyətinin siyasi təzyiqlərindən 

qaçaraq Paris mühacirət edib. Cümhuriyyətin istilasından sonra I Əkinçilik və Əmək naziri Əkbər ağa 

Şeyxülislamov da ömrünün sonuna kimi Paris şəhərində yaşamaq məcburiyyətində qalan Azərbaycan 

ziyalılarından idi. 

II Dünya müharibəsi zamanı 600 minə yaxın azərbaycanlı aparılan hərbi əməliyyatlarda iştirak edib. SSRİ 

ordusunun tərkibində nasist ordularına qarşı aparılan döyüşlərin bir digər hissəsini partizan mübarizəsi təşkil 

edirdi. Azərbaycanlı partizanlar əsasən Almaniya və İtaliya ərazilərində aparılan döyüşlərdə iştirak edirdilər. 

Triest şəhərində Vermaxt qüvvələrinə qarşı sabotaj əməliyyatları həyata keçirən Mehdi Hüseynzadə qısa zamanda 

bütün Avropada məşhurlaşır. Mehdi Hüseynzadə ilə yanaşı İtaliya Xalq Müqavimət Hərəkatının iştirakçısı Tahir 

İsayev də tanınmış azərbaycanlı partizanlardan olub. 

Fransa ərazisində döyüşən azərbaycanlı partizanlardan ən tanınmışı isə Əhmədiyyə Cəbrayılov olub. II 

Dünya müharibəsi illərində apardığı uğurlu əməliyyatlarla məşhurlaşan Əhmədiyyə Cəbrayılov Fransada Armed 

Mişel, Ryus Armed və Xarqo kimi ləqəbləri ilə tanınır. Nasistlər partizanın başına 10 min marka dəyərində pul 

mükafatı təyin edirlər. Fransa qarşısında göstərdiyi xidmətlərə görə "Fəxri Legion" ordeni ilə təltif edilən 
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Əhmədiyyə Cəbrayılov 1944-cü il avqustun 20-də Paris şəhərində Müqavimət Hərəkatının lideri Şarl de Qoll ilə 

görüşür. Müharibənin başa çatmasının ardından Əhmədiyyə Azərbaycana qayıdır. 

Azərbaycan 1991-ci ildə ikinci dəfə müstəqilliyini elan etdikdən 4 ay sonra Fransa tərəfindən rəsmən 

tanınıb. 1992-ci ilin 21 fevralında iki dövlət arasında diplomatik əlaqələr yaradılıb. Elə həmin il martın 16-da 

Fransanın Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycanın Fransada səfirliyi isə 1994-cü ilin 20 

oktyabrında açılıb. 1993, 1996 və 1997-ci illərdə prezident Heydər Əliyevin Fransaya səfərləri olub. Prezident 

İlham Əliyevin Fransaya ilk səfəri 2004-cü ilin yanvarında baş tutub. Azərbaycan prezidentləri ilə yanaşı Fransa 

prezidentləri tərəfindən də Azərbaycana səfərlər həyata keçirilib. Nikolya Sarkozi və Fransua Olland müxtəlif 

vaxtlarda Bakıda rəsmi səfərlərdə olublar. 

Ayrı-ayrı dövlətlərdə olduğu kimi, Fransada yaşayan azərbaycanlılar da təşkilatlana biliblər. Belə ki, 

hazırda Fransada onlarla Azərbaycan diasporu fəaliyyət göstərir. Belə təşkilatlardan biri "Araz" Fransa-

Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyasıdır. "Araz" Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyası 2006-

cı ildə Parisdə təsis edilib. Assosiasiyanın əsas məqsədi mədəni tədbirlər və xeyriyyə aksiyaları təşkil etmək, 

Fransada fəaliyyət göstərən başqa mədəni və dini icmalarla sıx əlaqələr qurmaqdır. Təşkil olunmuş tədbirlər 

zamanı Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, musiqisi, Dağlıq Qarabağ munaqişəsi və Fransada 

məskunlaşmış azərbaycanlılarla bağlı ətraflı məlumat verilir və əvvəlcədən hazırlanmış filmlər nümayiş etdirilir. 

"Araz" Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyasının sədri Qulam Abiyardır. 

Azərbaycan-Fransız Gənclik Assosiasiyası-Azərbaycan-Fransız Gənclik Assosiasiyası (AFGA) 2003-cü 

ildə Parisdə təhsil alan bir qrup azərbaycanlı tələbələr tərəfindən təsis edilib. Assosiasiyanın ilk prezidenti o zaman 

Parisdə təhsil alan Babək İsmayılov olub. Növbəti illərdə təşkilata Mirvari Fətəliyeva başçılıq edib. Azərbaycan-

Fransız Gənclik Assosiasiyası bu gün nəinki Parisdə, eləcə də Fransada ən aktiv təşkilatlardan biridir. Fəaliyyət 

dairəsinin daha geniş olması məqsədilə təkcə tələbələri deyil, eyni zamanda, gəncləri də əhatə edən AFGA-nın 

50-dən cox üzvləri sırasına həm azərbaycanlılar, həm də Fransada yaşayan fransız və xaricilər daxildir. 

Assosiasiyanın əsas məqsədi mədəniyyətimizi, tariximizi, uğurlarımızı, hətta problemlərimizi çatdırmaqla yanaşı, 

Azərbaycan- Fransa arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, iqtisadi, elmi və mədəni münasibətlərin 

inkişafına dəstək verməkdir. Təşkilat Parisdə, eləcə də Fransanın müxtəlif şəhərlərində fərqli mövzularda 

tədbirlər, layihələr həyata keçirir. Təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi də daim diqqətdədir. Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq aləmin 

məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin müzakirəsinə 

çıxarılması Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətlərindəndir. 

Azərbaycan Kültür Mərkəzi-Azərbaycan Kültür Mərkəzi 1990-cı ildən Strasburqda fəaliyyət göstərir. 

Kültür Mərkəzinin məqsədi mədəni tədbirlər və milli bayramlarımızı təşkil etməklə xalqımızın mədəniyyətini, 

folklorumuzu qoruyub saxlamağa xidmət etməkdir. Azərbaycan Kültür Mərkəzinin sədri Əhməd Mehribanidir. 

Fransada Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası (FATA)-Fransada Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası 

(FATA) 1999-cu ildə Strasburqda təsis olunub ("olaylar.az"). Assosiasiyanın əsas iş prinsipləri Fransada təhsil 

alan və məzun olmuş azərbaycanlı tələbələri bir araya gətirmək, Azərbaycanın həqiqətlərini, 20 Yanvar, Xocalı 
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faciəsi, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımını həm Fransa ictimaiyyətinə, həm də butun dunyaya catdırmaqdır. 

Assosiasiya mütəmadi olaraq radio və televiziya kanallarında, eləcə də internet səhifələrində Azərbaycan və onun 

problemlərindən bəhs edən verilişlər, yazılar hazırlayır. Fransa Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyasının sədri 

Məmməd İsmayılovdur. 

Strasburq "Azərbaycan Evi" Cəmiyyəti-Strasburq "Azərbaycan Evi" Cəmiyyəti 2005-cı ilin mayında 

Fransanın Strasburq şəhərində yaradılıb. 3 cəmiyyəti - Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti (APEC Az), 

Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti (A.C.A.) və Azərbaycanlı Tələbələr Cəmiyyətini (ASEAF) özündə birləşdirən 

"Azərbaycan Evi"nin məqsədi bölgədə yaşayan həmvətənlərimizi bir araya gətirmək, vahid diaspor kimi 

formalaşmasına yardım göstərmək və Azərbaycanın tarixini, mədəniyyətini, incəsənətini təbliğ etmək, onun 

haqqında həqiqətləri yerli ictimaiyyətə çatdırmaqdır. 2007-ci il fevralın 16-dan etibarən "Azərbaycan Evi" 

Strasburqun mərkəzində və Avropa Şurasından 500 metr aralıda yerləşən ofisdə fəaliyyət göstərir. Strasburq 

"Azərbaycan Evi" Cəmiyyətinin sədri Mustafa Əlincədir. 

Yeri gəlmişkən, bugünlərdə Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının 

nümayəndələrinin Parisdə növbəti toplantısı keçirilib. İclasda Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti və ölkəmizin Fransadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəhman 

Mustafayev iştirak ediblər. 

Diasrorla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə daxil olan məlumata görə, 

toplantıda soydaşlarımızın problemləri, inteqrasiya məsələləri, eləcə də Azərbay-canın dünyada təbliği, Qarabağ 

həqiqətlərinin yerli ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində görülən işlər və gələcək planlar müzakirə edilib. Qeyd 

olunub ki, ölkəmizin təbliği ilə bağlı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün Fransadakı Azərbaycan 

diasporu öz fəaliyyətini və koordinasiyanı gücləndirməlidir. 

Tədbirdə diaspor fəaliyyəti, aktual məsələlər və qarşıda duran vəzifələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 

Diaspor təşkilatları və soydaşlarımız tərəfindən diaspor fəaliyyətinin daha da səmərəli təşkili məqsədilə müxtəlif 

təkliflər səsləndirilib, müzakirələr aparılıb. Soydaşlarımızın daha sıx birləşməsinin və diaspor təşkilatlarının 

fəaliyyətinin daha güclü şəkildə əlaqələndirilməsinin zəruriliyi qeyd edilib. Bu məqsədlə Fransa Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurası təsis edilib və Nant şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Fransa Mədəniyyət 

Assosiasiyasının sədri Toğrul Zeynalov Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi seçilib. 

Qeyd edək ki, Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

diaspor təşkilatlarını və diaspor üzvlərini könüllülük və bərabərlik prinsipləri əsasında birləşdirən kollegial 

orqandır. 

 

Ekspress. - 2018.- 5 oktyabr. - № 173. - S. 10. 
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Azərbaycan diasporunun Almaniya cəmiyyətinə inteqrasiyası 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan və Almaniya arasında diplomatik münasibətlər 1992-ci il fevralın 20-də qurulub. 2 sentyabr 

1992-ci ildə Azərbaycanın Almaniyada səfirliyi, 22 sentyabr 1992-ci ildə Almaniyanın Azərbaycandakı səfirliyi 

açılıb. Diplomatik münasibətlərin yaranmasından sonra Azərbaycan və Almaniya arasında əlaqələr mütəmadi 

olaraq inkişaf edib. 

Qeyd edək ki, Avropa ölkələri sırasında azərbaycanlıların daha fəal olduğu ölkə Almaniya hesab edilir. 

Almaniyada azərbaycanlıların diaspor kimi formalaşması əsasən XX əsrin 80-90-cı illərinə təsadüf edir. 

1988-ci ildən etibarən Almaniyada fasilələrlə onlarla cəmiyyət fəaliyyət göstərməyə başlayıb. 1988-ci ildə 

Berlində "Azərbaycan-Almaniya Cəmiyyəti", 1990-cı ildə Frankfurt şəhərində "Azərbaycan Mədəni Əlaqələr 

Cəmiyyəti", Köln şəhərində "Azərbaycan Kültür Cəmiyyəti", Nürnberq şəhərində "Azərbaycan Kültür 

Dərnəyi"ni, 1991-ci ildə Bonn şəhərində "Azərbaycan Kültür Ocağı", Düsseldorf şəhərində "Alman-Azərbaycan 

Cəmiyyəti"ni, 1997-ci ildə isə Limburq şəhərində yaradılan "Azərbaycan Evi"ni buna misal göstərmək olar. 

Ekspertlərin fikrincə, yaradılan bu birliklər Azərbaycan Respublikası ilə Almaniya arasında ictimai-mədəni 

və iqtisadi əlaqələrin inkişafında yaxından iştirak ediblər. Hətta Almaniya-Azərbaycan əlaqələrinin inkişaf 

etdirilməsində "Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətləri Federasiyası"nın fəaliyyətini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. 

1996-cı ildə Almaniyadakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin vahid strukturda - "Almaniya-Azərbaycan Cəmiyyətləri 

Federasiyası"nda birləşməsi ilə adı çəkilən qurum təsis edildi. Federasiyanın əsas məqsədi diaspor təşkilatları 

arasında əlaqələri daha da gücləndirmək idi. 1999-cu il avqustun 21-22-də AACF-nin Bonn şəhərində birinci 

qurultayı keçirildi. 2004-cü ilin oktyabrında Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində "Nizami Gəncəvi adına 

Mədəniyyət İnstitutu" fəaliyyətə başladı. 2004-cü il aprel ayının 17-də isə Almaniyanın paytaxtı Berlində "Avropa 

Azərbaycanlıları Konqresi"nin təsis edilməsi isə müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması 

istiqamətində əhəmiyyətli hadisə oldu. 

Xatırladaq ki, dünyanın 28 ölkəsində 50-dən artıq diaspor təşkilatı -Rusiya, Ukrayna, Belarus, Moldova, 

İsveç, İsveçrə, Norveç, Danimarka, Fransa, Hollandiya, Avstriya, Bolqarıstan, Rumıniya, Macarıstan, Belçika, 

Finlandiya və Almaniyadakı Azərbaycan icmaları Avropa Azərbaycanlıları Konqresinın kollektiv üzvləri seçilib. 

Və regionda azərbaycanlıların milli-mədəni xüsusiyyətlərini qorumaq, sosial və siyasi-hüquqi maraqlarını təmin 

etmək konqresin əsas vəzifələrindən sayılırdı. Bundan başqa, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinın fəaliyyət 

sahələrindən biri də Azərbaycan, Qafqaz və Xəzər bölgələri ilə əlaqəli elmi-tədqiqat işlərini dəstəkləmək, fondlar, 

tədqiqat institutları, kitabxanalar və arxivlər təsis etməkdən ibarət olub (anl.az). 

Almaniyada "Azərbaycan Mədəniyyəti" Cəmiyyətinin və "Heydər Əliyev adına Dünya Boks Komitəsi"nin 

sədri Yaşar Niftəliyev qeyd edir ki, Avropada Almaniya da daxil olmaqla yeni metodların diasporda istifadə 

olunması artıq nəticə etibarıilə özünü büruzə verməkdədir: "Biz azərbaycanlılar yeni-yeni Avropada 

təkamülləşərək yerli idarəetmə ilə, seçkili orqanlarla sıx ünsiyyət yaradırıq, dostlar qazanırıq. Bunlar indi-indi öz 
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nəticəsini verməkdədir. Artıq bir neçə bölgələrdə azərbaycanlılar özləri yerli qurumlara seçilirlər, təyin olunurlar 

və sair. Diaspor sahəsində tətbiq edilən yeni metodlar əminəm ki, lobbiçiliyi də sürətləndirəcək. Ən başlıcası 

gənclərimizin yerli partiyalara üzv olması aktual məsələyə çevrilib və gündəmdədir. Əsas inteqrasiyanın güclü 

olmasıdır. Əks halda lobbiçilik zəif inkişaf edər" ("report.az"). 

Almaniyada fəaliyyət göstərən dispor təşkilatlarından biri də Azərbaycan Diasporunun Almaniyadakı 

Mərkəzi Şurasıdır. Ölkəmizin təbliği istiqamətində çoxsaylı layihələr, tədbirlər həyata keçirən Azərbaycan 

Diasporunun Almaniyadakı Mərkəzi Şurası Dağlıq Qarabağ probleminin əsl mahiyyəti, ermənilərin işğalçılıq 

siyasətinin alman cəmiyyətinə çatdırılması istiqamətində də fəal iş aparır. Azərbaycan Diasporunun Almaniyadakı 

Mərkəzi Şurasının uğurlu addımlarından biri Almaniyada ilk dəfə "Qarabağ" ictimai-siyasi jurnalının 

buraxılmasıdır. Bu barədə yayılan məlumatlarda da bildirilirdi ki, Almaniyada rəsmi fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan Diasporunun Almaniyadakı Mərkəzi Şurasının prezidenti həmvətənimiz Tengis Sade Baron zu 

Romkerhall təşəbbüsü və səyi nəticəsində Almaniyada ilk dəfə Azərbaycan və alman dillərində "Qarabağ" 

ictimai-siyasi jurnalı buraxılacaq. Mərkəzi Şuranın rəhbəri və jurnalın baş redaktoru Tengis Sade Baron zu 

Romkerhallın verdiyi məlumata görə, Azərbaycan və alman dillərində buraxılan jurnalın əsas məqsədi 

Azərbaycan siyasətini, tarixini, mədəniyyətini, maddi mədəniyyət abidələrini, musiqisini Almaniyada və alman 

dilli ölkələrdə təbliğ etmək, Azərbaycan ilə yaxından maraqlanan insanları məlumatlandırmaqdan ibarətdir. 

Xatırladaq ki, Mərkəzi Şuranın prezidenti hüquqşünas kimi Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların 

maraqlarını dövlət orqanları və ictimai təşkilatlar qarşısında müdafiə edən nümayəndə qismində çıxış edir. O qeyd 

edir ki, Almaniyada 50-yə yaxın diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərsə də, təşkilatlar o qədər fəal deyil: "Bu təşkilatlar 

müstəqil fəaliyyət göstərir və ildə bir neçə dəfə bayramlar keçirməklə kifayətlənir. Mən yeni yaranmış diaspor 

təşkilatlarına zəng edib mərkəzi şuranın xidmətlərini təklif etdim, amma mənə dedilər ki, onlar müstəqil fəaliyyət 

göstərmək istəyir. Mərkəzi şura yarananda biz belə düşünürdük ki, bütün təşkilatlar mərkəzdən məlumat alsınlar. 

Mərkəz səfirlik tərəfindən dəstəklənir. Azərbaycan Respublikasının tədbirləri də mərkəz tərəfindən bütün o biri 

təşkilatlara paylanır. Şuranın məqsədi və fəaliyyəti Almaniyada yardıma ehtiyacı olan Azərbaycan diaspor 

üzvlərinə yardım göstərmək, həmyerlilərimizin bərabər hüquqlara malik olduğunu təmin etməkdən ibarətdir. Mən 

özüm hüquqşünas olduğum üçün həmyerlilərimizi məhkəmələrdə təmsil edib, onlara yardım göstərirəm. Bundan 

başqa, Almaniyada yaşayan əhalini Azərbaycanın mədəniyyəti, musiqisi, tarixi və siyasəti ilə tanış etmək, digər 

dövlət və qeyri-dövlət idarələri ilə Azərbaycan Respublikası arasında sıx əlaqələrin yaradılmasından ibarətdir. 

Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətə necə inteqrasiya olunmasına gəlincə, qeyd edim ki, çox passiv 

bir səviyyədədir. Çünki birlik yoxdur. Hər hansı bir tədbir keçiriləndə başqalarına məlumat verilmir. Inteqrasiya 

məsələsinə gəldikdə, Almaniya cəmiyyətində mən tanıdığıma görə, azərbaycanlı olan və artıq inteqrasiya 

prosesini keçən çox gözəl həkimlər, cərrahlar, elmi işçilər, dil və tarix üzrə professorlar var, incənəsət ustaları var, 

Almaniyanın siyasi partiyalarının sıralarında olan vətəndaşlar da var" ("voanews.com"). 

Diaspor təşkilatlardan biri olan Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti 2011-ci ildə təsis edilib. Cəmiyyətin 

sədri Naibə Hacıyeva bildirib ki, Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətini təsis etməkdə əsas məqsəd bu təşkilat 

vasitəsilə almanlarla dostluğu daha da möhkəmləndirmək, həmçinin adət-ənənələrimizi almanlara daha da 
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yaxından tanıtdırmaq olub: "Almanlara nəinki bizim yeməkləri, hətta milli rəqslərimizi, öz ana dilimizi belə 

öyrədirəm. Keçirdiyimiz bütün görüşlərdə onlara Azərbaycan haqqında məlumatlar verirəm. Xüsusilə, Dağlıq 

Qarabağ problemi, ermənilər tərəfindən Xocalıda törədilən soyqırım haqqında tez-tez söhbətlər edilir. 

Ümumiyyətlə, bizim təşkilatımızən əsas məqsədi Azərbaycanla Almaniya cəmiyyəti arasında dostluğu 

gücləndirmək, olkəmizin mədəniyyətini təbliğ etmək və ən başlıcasi həmyerlilərimizlə daha six əlaqələr yaradib 

onları bir çətir altinda birləşdirməkdir. Almaniyada müxtəlif Azərbaycan dərnəkləri, diaspor təşkilatları 

mövcuddur. Bu təşkilatların hamısının da məqsədi eynidir. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərini, Dağlıq Qarabağ 

problemi və Xocalı soyqırımını burada tanıtmaq və Almaniya cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq. 

Digər tərəfdən son illər dovlət tərəfindən diaspora fəaliyyətinə ayrılan diqqət və qayğı Almaniyadakı 

diasporamızın fəaliyyətində də əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunur. Almaniyanın bir çox şəhərlərində 

həmyerlilərimizin yaratdıqları təşkilatlar Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılmasında və olkələrimiz arasında 

mədəni əlaqələrin inkişafında çox böyük rol oynayır" ("olaylar.az"). 

Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evinin icraçı direktoru Ağa Ağayev diaspor sahəsində mühüm işlər 

görüldüyünü qeyd edir. Onun sözlərinə görə, Azərbaycan həqiqətləri, Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı 

soyqırımını Avropa ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində müxtəlif layihələr, tədbirlər həyata keçirilib. 

"Cəmiyyətimizin əsas məqsədlərindən biri Almaniyada yaşayan həmvətənlərimizin sosial ehtiyaclarının 

ödənilməsində fəal rol oynamaq, bu ölkədə yaşayan azərbaycanlıların assimilyasiya olmadan alman cəmiyyətinə 

inteqrasiyasını sürətləndirməkdir. Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evi bir sıra tədbirlər təşkil edərək müəyyən 

səs-səda yaradıb. Fəaliyyət göstərdiyimiz zaman içində bir sira mühüm tədbirlər keçirmişik. 20 Yanvar faciəsinin 

ildönümü ilə bağlı Almaniyanın Şimali Reyn Vestfaliya əyalətinin Məclisinin inteqrasiya üzrə komitəsinin sədri 

Arif Unal və bir sıra Alman ictimaiyyətində önəmli mövqe tutan insanların iştirakı ilə geniş bir konfrans təşkil 

etmişdik. Konfransda iştirak edən alman və türk icmalarının nümayəndələrinə 20 yanvar hadisəsi, Rus 

qoşunlarının Bakıda törətdikləri vəhşiliklərlə bağlı geniş məlumat verilmiş və film izlənmişdi. Konfransda millət 

vəkili Arif Unal da çıxış etmişdi. Konfransdan sonra şəhidlərimizin xatirəsinə ehsan verilmişdi. Cəmiyyətimiz 31 

mart - Azərbaycanlıların Soyqrımı Günü və qondarma erməni soyqrımı ilə bağlı da türk diaspora təşkilatları ilə 

bərabər müxtəlif tədbirlərə də imza atıb. Ümummilli liderimizin Heydər Əliyevin doğum günü ilə bağlı ziyafəti 

təşkil etmişdik. 28 may-Respublika Günü münasibətiylə Bonn şəhərində məşhur "Bu Şəhərdə" qrupunun iştirakı 

ilə əyləncəli tamaşa təşkil etmişik, eyni zamanda həmin tamaşanın Hamburqda təşkil edilməsinə də dəstək olduq. 

Bütün bu sadaladığım tədbirləri Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Evi olaraq cəmi bir neçə ay ərzində yüksək 

səviyyədə təşkil etmişik". 

Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evinin icraçı direktoru onu da qeyd edir ki, Almaniyada fəaliyyət göstərən 

diaspor təşkilatları arasında birlik, həmrəylik mövcuddur ("diaspora.az"). Dediyinə görə, Alman-Azərbaycan 

Mədəniyyət Evi olaraq hər bir soydaşımızla, diaspor təşkilatı ilə yaxından əməkdaşlıq etməyə çalışırlar: "Təkcə 

Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə deyil, eyni zamanda türk diasporu ilə də normal münasibətlər qurub 

əlaqələrimizi, əməkdaşlığımızı inkişaf etdiririk. Yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, Alman-Azərbaycan Mədəniyyət 

Evinin 31 mart-Azərbaycanlıların Soyqrımı Günü və qondarma erməni soyqrımı ilə bağlı türk diaspor təşkilatları 
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ilə bərabər müxtəlif tədbirləri keçirilib. Hazırda fəaliyyət göstərdiyimiz Köln şəhərində və ətrafında 15 minə yaxın 

azərbaycanlı yaşamaqdadır ki, onların da 3 minə yaxını respublikamızdandır. Alman Azərbaycan Mədəniyyət Evi 

olaraq gələcəkdə də Azərbaycan həqiqətlərinin Alman ictimaiyyətinə çatdırılmasında və soydaşlarımızın Alman 

cəmiyyətinə inteqrasiya olunmasında, onların sosial həyatlarının təminatında fəal olmağı qarşımıza məqsəd 

qoymuşuq". 

 

Ekspress. - 2018.- 6-8 oktyabr. - № 172/2. - S. 10. 
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Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası yaradıldı 

 

Koordinasiya şurasının əlaqələndiricisi Toğrul Zeynalov: “Fransada Azərbaycan diasporunun 

koordinasiya olunmuş fəaliyyətinə nail olmağa çalışacağam” 

 

C. Abasov 

 

Bir neçə gün əvvəl Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası (FAKŞ) təsis olunub 

 

Fransanın Nant şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının (ACAF) sədri 

Toğrul Zeynalov qurumun əlaqələndiricisi seçilib. FAKŞ-ın Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarını əlaqələndirən bir qurum olduğunu bildirən Toğrul Zeynalov qeyd edib ki, Fransada fəaliyyət 

göstərən diaspor təşkilatları və diaspor nümayəndələri bundan sonra əlaqəli şəkildə, koordinasiya olunmuş birgə 

fəaliyyət göstərməklə bağlı razılığa gəliblər. Səlahiyyətlərinin icrasına bu ilin dekabrında başlayacağını, 6 ay 

şuraya rəhbərlik edəcəyini vurğulayan T.Zeynalov deyib ki, Şurada bütün qərarlar kollegial qəbul ediləcək, birgə 

müzakirələrdən keçəcək: “Belə müzakirələrin təşkilində mən bir əlaqələndirici olaraq iştirak edəcəyəm. Bütün 

qərarların ümumi mənafeyə xidmət etməsi bizim üçün əsas olacaq. Hər kəs Şurada öz təklifini, layihəsini 

səsləndirəcək, əsaslandıracaq, təqdim edəcək. Daha sonra isə ümumi qərar qəbul ediləcək. Elə Koordinasiya 

Şurasının mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, qərarlar ümumi müzakirədən keçsin, vahid rəhbərlikdən kollegial 

qərar qəbuluna keçid təmin edilsin”.  

Fransada çox güclü diaspor təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyini xatırladan T.Zeynalovun sözlərinə gərə, 

birgə fəaliyyətin daha uğurlu olacağına inandığını bildirib: “6 ay əlaqələndirici mən olacam, daha sonra başqa bir 

şəxs də ola bilər. Yəni bu belədir, daimi deyil və əlaqələndirici hər hansı üstünlüyə malik deyil. Əlbəttə, ilkin 

olaraq mənim seçilməyim, diaspor təşkilatları və nümayəndələri tərəfindən mənə ehtimaddır və çox böyük 

məsuliyyətdir. Mən uzun illərdir Fransada, Nant şəhərində diaspor fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Elə Nantın 

özündə çox güclü diaspor təşkilatları var, çoxsaylı soydaşlarımız yaşayır. Onlara da təşəkkür edirəm ki, mənə 

ehtimad göstərildi. Çalışacağam ki, bu etimadı doğruldum və nəticədə biz Fransada Azərbaycan diasporunun 

birləşməsinə, koordinasiya olunmuş fəaliyyətinə nail olaq”.   

- Toğrul müəllim, sizin fikrinizcə, Koordinasiya Şurası Azərbaycan-Fransa münasibətlərinə nə 

verəcək? 

- Azərbaycan beynəlxalq hüquqi normalara hörmətlə yanaşan bütün ölkələrlə isti münasibətləri olan 

dünyəvi bir dövlətdir. O cümlədən, Avropanın aparıcı dövlətlərindən olan Fransa ilə də Azərbaycanın çox yaxın 

münasibətləri var. Ümid edirəm ki, Koordinasiya Şurası bu münasibətlərin daha da yaxşılaşmasına öz töhfəsini 

verəcək.  

Fransada çoxlu sayda azərbaycanlılar var. Elə Nant və Nant ətrafı ərazilərdə 650-dən artıq ailə yaşayır ki, 

bu da 2000-dən çox soydaşımız deməkdir. Ümumilikdə isə, müxtəlif mənbələrdə Fransada 8 min nəfərdən çox 
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azərbaycanlının yaşadığı qeyd edilir. İlk növbədə Koordinasiya Şurası soydaşlarımızın daha yaxşı 

təşkilatlanmasına kömək edəcək ki, bu da ölkəmizin Fransada daha çevik təbliğinə, Fransa cəmiyyətinə daha 

yaxından inteqrasiyaya imkan yaradacaq. Təbii ki, bütün bunlar Fransa-Azərbaycan arasında münasibətləri daha 

da möhkəmləndirəcək. 

Diaspor təşkilatları, bütün yerlərdə olduğu kimi, Fransada da ölkəmizi tanıtmaq, Azərbaycan həqiqətlərini 

dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq, mədəniyyətimizi təbliğ etmək, Azərbaycan dilini yaşatmaq və digər 

istiqamətlərdə fəalliyyət göstərir. Bundan sonra da fəaliyyət istiqamətimizdə hər hansı ciddi dəyişikliyin olacağını 

zənn etmirəm, sadəcə, gücümüzü birləşdirəcəyik. Diaspor təşkilatları birgə fəaliyyət göstərəcək və təbii ki, bu 

halda da nəticələr daha təsirli olacaq.  

- Fransada Azərbaycan diaspor fəaliyyətinizi necə qurmusuz? 

- Mən 2015-ci ildən Nant şəhərində Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının sədriyəm. Azərbaycanın 

təbliği istiqamətində bir çox tədbirlər həyata keçirmişik. Bu işləri görmək üçün peşəkar komanda hər zaman 

vacibdir. Biz də bu vaxta kimi öz peşəkar komandamızı qorumağı bacarmışıq, bundan sonra da qoruyacağımıza 

və uğurlu layihələrə imza atacağımıza inanıram. 

- Fransada ermənilər üstünlük təşkil edir. Diaspor sahəsində sizin gördüyünüz işlərə bədnam 

qonşularımız tərəfindən hər hansı maneələr olurmu? 

- Bəli, bəzi tədbirlərdə texniki problemlər yaratmağa cəhd göstərirlər. Amma qeyd etdiyim kimi, biz 

peşəkar komanda olaraq belə fors-major halların olacağını əvvəlcədən görür və onun qarşısını alırıq. 

- Fransada diaspor sahəsində çalışan dəyərli həmvətənlərimiz çoxdur. Onlarla bir araya gəlib hansısa 

məsələləri müzakirə edirsizmi? 

- Təbii ki, toplantılar keçirir, görəcəyimiz işləri müzakirə edirdik. Həmçinin, soydaşlarımızın problemlərini 

öyrənib onu həll etməyə çalışırdıq. Amma etiraf edim ki, bu, davamlı və kütləvi deyildi, fərqli fikirlər də 

mövcuddur. Bununla belə, toplantı və müzakirələrimiz bundan sonra daha intensiv hal alacaq. Soydaşlarımız, 

diaspor təşkilatları ilə əlaqələr, fəaliyyətimiz planlı və sistemli formada davam edəcək, hər bir məsələdə biri-

birimizə dəstək göstərməyə çalışacağıq. 

- Qarabağ məsələsi hamımızın yaralı yerimizdir. İşğal faktının tanıdılması üçün hansı işləri 

görürsüz? Bundan sonrakı fəaliyyətinizdə Qarabağla bağlı nələr etməyi düşünürsüz? 

- Qarabağ həqiqətlərinin çatdırılması həm soydaşlarımız, həm də diaspor təşkilatları üçün hər zaman 

prioritet olub və bu istiqamətdə bir çox tədbirlər həyata keçirmişik. Həmçinin, “Xocalıya ədalət” kampaniyası 

çərçivəsində yüksək səviyyədə təşkil etdiyimiz aksiyanı xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Bu günə kimi də bədnam 

qonşularımız bu tədbirin şokunu yaşayır. Bu mövzu Koordinasiya Şurasını növbəti il üçün fəaliyyət proqramında 

prioritet məsələ olacaq. 

- Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, xüsusilə də gənc nəslin ana dili ilə bağlı problemləri olur. Bu 

istiqamətdə hansı işləri görməyi düşünürsüz? 

- Bu  məsələ ilə bağlı bir çox lahiyələrimiz var. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi ilə də bu 

barədə müzakirələrimiz oldu. Gələn ilin əvvəllərində Nant şəhərində növbəti ana dili məktəbimiz açılacaq, hətta 
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Komitə rəhbərliyi belə bir ifadə də işlətdi ki, 2019-cu ili “Nant İli” elan edəcəyik. Düşünürəm ki, məktəbin 

açılması Nantda dilimizin unudulmaması və yaşadılması baxımından önəmli olacaq. 

- Sonda bir məsələyə də münasibətinizi öyrənmək istərdik. Xaricdəki diaspor rəhbərlərinin bir çoxu 

Fuad Muradovun Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə sədr təyin edilməsini uğurlu seçim adlandırır. Hətta 

iddia olunur ki, o, öz fəaliyyəti ilə qısa müddətdə diaspor sahəsində xeyli canlanma yarada bilib. Sizin yeni 

sədrdən gözləntiləriniz nədir? 

- Fuad Muradov Dövlət Komitəsinə sədrliyindən öncə Milli Məclisinin deputatı olmaqla yanaşı, həm də 

beynəlxalq təşkilatlarla iş sahəsində fəal millət vəkillərindən idi. Bu isə həm Fuad müəllimin diplomatiyanı 

yüksək səviyyədə bilməsinə dəlalət edir, həm də diasporlarımızın problemlərini öyrənməyə şərait yaradır. Fuad 

müəllim komitə rəhbəri təyin edilməmişdən öncə də diasporların, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın problemləri 

haqqında dolğun informasiyası olan bir millət vəkili idi. İndi də, artıq komitə rəhbəri kimi, bu problemlərin aradan 

qaldırılması istiqamətində aktiv fəaliyyətə başlayıb. Fuad müəllim Nantda yaşayan soydaşlarımızla görüş keçirdi. 

Bu insanlar ilk dəfə idi ki, dövlət nümayəndəsi ilə təmasda olurdular, ilk dəfəydi ki, məmur Nantda yaşayan 

soydaşlarımızla görüşürdü. Bu görüş soydaşlarımıza sanki ruh verdi, onlar bunu çox yüksək əhval-ruhiyyə ilə 

qarşıladılar. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 6 oktyabr. - № 174. - S. 6. 
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Azərbaycan həqiqətləri necə təbliğ olunmalıdır? 

 

Vasif Cəfərov 

 

Diaspor təşkilatlarının üzərinə düşən mühüm vəzifələrdən biri də Azərbaycan həqiqətlərinin xarici 

ölkələrdə təbliğidir. Bu məsələ Dünya Azərbaycanlılarının İkinci Qurultayında qəbul edilən "Dünya 

Azərbaycanlilarinin Həmrəylik Xartiyasi"nda da öz əksini tapıb. Xartiyada Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğ 

edilməsinə xüsusi diqqət ayrılması tövsiyə olunur. 

Bu mühüm sənəddə qeyd edilir ki, informasiya cəmiyyətinin müasir tələblərinə uyğun olaraq, diaspor 

təşkilatları dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin informasiya təminatı istiqamətində ana dilində və ya 

yaşadıqları ölkələrin dövlət dilində kütləvi informasiya vasitələri təsis etmək, milli icma üzvləri və yerli əhali 

arasında təbliğat və maarifçilik işi aparmaq hüququna malikdirlər. Azərbaycanlı icmalarının fəaliyyət 

göstərdikləri ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələri yaxşılaşdırılmalı, yeni müstəqil qəzet, jurnal, 

radio, televiziya və informasiya agentliklərinin yaradılması prosesi davam etdirilməli, ölkəmizlə bağlı 

həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal iştirak edən və Azərbaycan diasporuna ictimai 

münasibətlərin qurulmasında yardım göstərə biləcək alim, siyasətçi və jurnalistlərlə, soydaşlarımızın yaşadıqları 

ölkələrin və digər dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri ilə sıx münasibətlər qurulmalı, onlarla 

məqsədyönlü iş aparılmalıdır. 

Bu sahədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətləri də müəyyən olunub. Diaspor 

təşkilatlarına tövsiyə edilir ki, fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə yerli qanunvericiliyi, ictimai-siyasi mühitin 

tələblərini, Azərbaycanın həmin ölkə ilə münasibətlərinin xarakterini və səviyyəsini nəzərə alan təbliğat 

strategiyasının müəyyənləşdirsinlər və həyata keçirsinlər. Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti müasir inkişaf 

səviyyəsi ilə bağlı mövzulara həsr olunan beynəlxalq konfranslar, elmi simpoziumların təşkilinin əhəmiyyətli 

olduğu qeyd edilir. 

Xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələri ilə əlaqələrin qurulması, Azərbaycan 

haqqında materialların dərc olunmasına səy göstərilməsi, xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin 

Azərbaycana səfərlərinin təşkili, Azərbaycanın tarixi və müasir həyatından bəhs edən broşurların, məlumat 

vərəqələrinin, plakatların və digər əyani təbliğat vasitələrinin nəşr edilərək yayılması, müxtəlif ölkələrdə 

Azərbaycan mədəniyyət günlərinin, rəsm və fotosərgilərin, kino günlərinin təşkili məqsədə uyğun hesab edilir. 

Azərbaycan həqiqətləri təbliğ olunan zaman Ermənistan tərəfindən təcavüz faktını qabardılmasına ayrıca 

diqqət ayrılması tövsiyə olunur. Bununla bağlı qeyd olunur ki, ən müxtəlif metod və texnologiyaların tətbiqi yolu 

ilə Azərbaycanın məruz qaldığı haqsızlıqlar, xalqımıza qarşı törədilmiş terror və soyqırım aktları barədə 

məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, eyni zamanda erməni uydurmalarının ifşası məqsədilə tədbirlərin 

görülməsi əhəmiyyətlidir. Bunun üçün Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin nəticələrinə, ermənilər tərəfindən 

azərbaycanlılara qarşı törədilən terror və soyqırım aktlarına həsr olunan elmi-praktik konfransların, 

simpoziumların, film festivallarının, foto və rəsm sərgilərinin təşkili, 31 Mart azərbaycanlıların soyqırımı günü, 
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20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı və digər faciəli tarixlərlə bağlı dünya ictimaiyyətinin dəqiq 

məlumatlandırılması istiqamətində davamlı iş aparılması, ermənilərin törətdiyi qanlı cinayətlər haqqında 

beynəlxalq təşkilatlara, ayrı-ayrı dövlətlərin parlamentlərinə müraciətlər ünvanlanması, dinc insanların milli 

mənsubiyyətlərinə görə kütləvi şəkildə məhv edilməsinin beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmasına nail 

olunması tövsiyə edilir. 

Xartiyada bildirilir ki, 31 Mart Azərbaycanlıların soyqırımı günü ilə bağlı dünyanın müxtəlif ölkələrində 

etiraz aksiyaları, foto və film sərgiləri, elmi-praktik konfranslar, anım günləri təşkil edilsin, 20 yanvar faciəsi ilə 

bağlı həqiqətlər dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilsin, Xocalı soyqırımı ilə 

bağlı dünya ictimaiyyətinin obyektiv məlumatlandırılması istiqamətində mütəmadi iş aparılsın, Xocalı 

hadisələrinin soyqırım kimi beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən tanınmasına nail olmaq məqsədilə imzatoplama 

kampaniyaları təşkil olunsun. Xocalı soyqırımı ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması məqsədilə 

müxtəlif formatlı tədbirlərin, etiraz aksiyaların, elmi-praktik konfransların təşkili, Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının ofislərində "Azərbaycanlıların soyqırımı" muzeylərinin yaradılması, hər il Xocalı soyqırımının 

ildönümü ərəfəsində ictimai və siyasi xadimlərə müraciətlərin və məktubların ünvanlanması, xarici kütləvi 

informasiya vasitələrində Xocalı soyqırımı barədə materialların yayılması istiqamətində iş aparılması, Xocalı 

soyqırımının ildönümündə - hər il fevral ayının 26-da eyni vaxtda dünyanın müxtəlif ölkələrində birgə etiraz 

aksiyalarının keçirilməsi, türkdilli və digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq çərçivəsində erməni 

uydurmalarının ifşa edilməsi istiqamətində tədbirlərin görülməsi, bu məqsədlə konfransların, elmi simpoziumların 

təşkili, xarici ölkələrin parlamentlərinin "erməni soyqırımı" ilə bağlı qəbul etdiyi qərarlara etiraz olaraq türk 

icmaları ilə birgə aksiyaların təşkili, beynəlxalq ictimaiyyətin bu barədə obyektiv məlumatlandırılması məqsədilə 

digər zəruri tədbirlərin görülməsi məsləhət görülür. 

Bu işlərin davamı kimi tövsiyə edilir ki, hər il bir neçə dəfə xarici ölkələrin Azərbaycan və Türkiyədəki 

səfirliklərinə, habelə beynəlxalq təşkilatlardakı nümayəndəliklərinə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü, 1915-

ci il hadisələri ilə bağlı erməni iddialarının əsassızlığı, erməni terrorizmi, azərbayanlılara və digər xalqlara qarşı 

ermənilər tərəfindən törədilmiş soyqırımı aktları barədə materiallar təqdim edilsin, Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının ofislərində mədəniyyət mərkəzlərində azərbaycanlılara qarşı törədilən soyqırım aksiyalarına dair 

daimi və səyyar ekspozisiyalar yaradılsın, erməni millətçilərinin digər xalqlara - ləzgilərə, avarlara, talışlara, 

kürdlərə, yəhudilərə qarşı törətdikldəri soyqırımı aktları barədə dünya ictimaiyyəti məlumatlandırılsın, bu barədə 

sənədlər və materialların yayılması təşkil olunsun. 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması istiqamətində tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün ayrıca tövsiyələr var. Bununla bağlı qeyd olunur ki, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkarlıq siyasətinin ifşası istiqamətində səylər gücləndirilməli, bu məqsədlə 

müxtəlif ölkələrdə təbliğat xarakterli tədbirlər təşkil edilməli, Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü 

nəticəsində yaranmış münaqişə ilə bağlı faktların, sənədlərin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində 

səy göstərilməli, münaqişə ilə bağlı materialların beynəlxalq təşkilatlara və xarici ölkələrin parlamentlərinə 

çatdırılması istiqamətində iş aparılmalıdır. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələrində münaqişənin səbəb və 
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nəticələri barədə əsl həqiqətləri özündə əks etdirən materialların yayılmasına nail olunmalı, yerli ictimaiyyət 

arasında müvafiq təşviqat işinin aparılmalı, təbliğat materialları yayılmalı, Azərbaycana həsr olunan tədbirlərdə, 

mədəniyyət günlərində, festival və sərgilərin təşkili zamanı Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

ilə bağlı məlumatlar təqdim edilməlidir. 

Xüsusi diqqət ayrılması lazım olan fəaliyyət istiqamətləri arasında əcnəbi müəlliflər tərəfindən Qarabağ 

münaqişəsinə həsr olunan tədqiqatların geniş yayılması, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının nəzdində Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, münaqişənin nəticələri, habelə nizamlama prosesinin 

mərhələləri ilə bağlı zəruri məlumatların, video materialların və digər məlumat xarakterli vəsaitlərin toplandığı 

informasiya bürolarının yaradılması, xarici televiziya kanallarında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı həqiqətləri özündə əks etdirən filmlərin nümayiş etdirilməsinə nail olunması da var. 

Beynəlxalq təşkilatların mərkəzi qərargahları və xarici ölkələrdəki nümayəndəlikləri qarşısında 

Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə qarşı birgə etiraz aksiyalarının təşkili, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü 

nəticəsində yurd-yuvalarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin diqqət mərkəzində 

saxlanılması, beynəlxalq hüquq-müdafiə təşkilatlarına bu barədə müvafiq məlumatların təqdim edilməsi, 

Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin problemləri və döyüş bölgələrindəki vəziyyətlə tanışlıq məqsədilə xarici 

KİV nümayəndələrinin səfərlərinin təşkili də tövsiyə edilir. 

Bunlarla bərabər Ermənistanın digər ölkələrə qarşı ərazi iddiaları ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin 

məlumatlandırılması istiqamətində tədbirlərin görülməsi, separatizmə, terrorizmə, dövlətlərin və xalqların 

təhlükəsizliyinə, maddi və mənəvi həyatına ziyan verə biləcək digər neqativ hallara qarşı başqa diasporlarla birgə 

mübarizə aparılması, Azərbaycan xalqının tarixi və mədəni abidələrini, milli dəyərlərini özününküləşdirən 

ermənilərə və digərlərinə qarşı mübarizə aparılması, tarixən Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciə və 

işğalların bu gün də insan hüquqları və beynəlxalq qanunlara zidd olaraq davam etdiyinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmasının önəmi də vurğulanır. 
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Lobbiçilik istiqamətində atılan addımlar 

 

Rəşid Rəşad 

 

Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni fəaliyyəti yaşadıqları 

ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. Hazırda dünyanın əksər ölkələrində yaşayan 

soydaşlarımızın xarici ölkələrə getmələri, sonrakı həyat və faəliyyətlərini orada qurmaları uzun bir tarixi və siyasi 

proseslərin məhsuludur. 

Ekspertlərin fikrincə, qürbətdə yaşayan azərbaycanlılar uzun illər öncə təhsil almaq məqsədilə, ticarət 

əlaqələri səbəbindən, iş tapmaq axtarışıyla xarici ölkələrə getmiş soydaşlarımızın nəslinin davamçılarıdır. Hətta 

xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında vətəndən mühacirət etmiş tanınmış şəxsiyyətlərin soylarından olanlar 

da az deyil. Bundan başqa, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar zaman keçdikcə, həmin ölkələrin ictimai-siyasi, 

mədəni və digər sahələrinə inteqrasiya olunublar ki, nəticədə də xaricdə tədricən Azərbaycan diasporu yaranıb. 

Bu baxımdan da hazırda dünyada yaşayan azərbaycanlılar güclü və əlaqəli lobbiçilik fəaliyyəti göstərirlər. 

Alman-Azərbaycan Mədəniyyət Cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyev bildirir ki, diaspor fəaliyyətinin əsas 

mahiyyəti xaricdə yaşayan azərbaycanlıları vahid platformada birləşdirməkdir: "1990-cı ildə nümayiş 

etdirdiyimiz birlik, həmrəylik həmvətənlərimizin harada və necə yaşamasından asılı olmayaraq xalqı vahid bir 

qüvvə kimi birləşdirdi. Biz də burada vaxtaşırı və mütəşəkkil şəkildə müxtəlif genişmiqyaslı tədbirlər - görüşlər, 

konfranslar, aksiyalar keçiririk. Qarabağ məsələsi, eləcə də Xocalı soyqırımı ilə əlaqədar həqiqəti alman xalqına 

olduğu kimi çatdırmağa çalışır və buna nail oluruq. Müstəqillikdən sonra ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin 

apardığı siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycan diasporu formalaşma dövrünü arxada qoymuş, artıq nəticələr 

dövrünə keçmişdir. Xarici ölkələrdə koordinasiya mərkəzlərinin yaradılması, təşkilatların sayının sürətlə artması, 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən istər xaricdə, istərsə də ölkə daxilində mütəmadi olaraq cəmiyyət və 

təşkilat sədrlərinin iştirakı ilə tədbirlərin, qurultayların keçirilməsi işimizi daha da asanlaşdırır. Lobbiçilik və milli 

həmrəyliyin təşəkkül tapmasında Heydər Əliyev Fondunun xüsusi yeri var" (anl.az). 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yəhya Babanlı qeyd edir ki, 1919-cu ilin yanvarında Əlimərdan bəy 

Topçubaşovun başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransının əsas 

simalarından biri olan ABŞ prezidenti Vudro Vilsonla görüşməsi, ona nümayəndə heyətinin Memorandumunu, 

həmçinin Azərbaycan haqqında məlumat xarakterli materiallar təqdim etməsi, daha sonra isə AXC-nin 

müstəqilliyinin "de-fakto" tanınmasına nail ola bilməsi uğurlu diplomatik gedişatla bərabər, Azərbaycan 

lobbiçiliyinin ilk həmləsi kimi dəyərləndirilə bilər: "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyətinin 

Paris Sülh Konfransındakı fəaliyyətinə lobbiçilik kontekstində də baxmaq gərəkdir. Azərbaycan nümayəndə 

heyətinin ən əhəmiyyətli təbliğat işlərindən biri "Paris sülh konfransına Qafqaz Azərbaycanı sülh 

nümayəndəliyinin tələbləri" adlı kitabçası idi. Fransız və ingilis dillərində böyük tirajla yayımlanan milli maraqlar 

baxımından "həyati vacib əhəmiyyətli" həmin broşurda Azərbaycanın mənşəyi haqqında məlumat verilir, 

xanlıqlar, çar Rusiyası dövründə vəziyyət şərh edilir, Azərbaycanın türk yurdu olması göstərilir, Zaqafqaziya 
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Seymi, onun zəifləməsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması haqqında tarixi icmal yerləşdirilir, 

bolşeviklərin və ermənilərin təcavüzkar hərəkətləri haqqında danışılırdı. 1949-cu il fevralın 1-də Ankarada 

M.Ə.Rəsulzadənin və bir qrup mühacirin təşəbbüsü ilə yaradılmış Azərbaycan Kültür Dərnəyi azərbaycanlıların 

diaspor potensialının artırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. İlk rəhbəri Həmid Atanan olan dərnəyin 

fəaliyyəti yalnız bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən deyil, eləcə də Türkiyə ictimaiyyətinin razılığı ilə 

qarşılanmışdı. Azərbaycan diasporunun şaxələnməsində ciddi fəallıq göstərmiş bu dərnəyin təşkil etdiyi mədəni-

kütləvi tədbirlərdə Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliği məsələlərinə xüsusi yer verilmişdi. Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan xalqının ən ali təbəqəsi, ziyalı elitası Vətənin xoşbəxtliyini, 

müstəqil gələcəyini təmin etmək əzmində və qabiliyyətində olan ziyalıları heç olmasa sağ qalıb nə isə etmək ümidi 

ilə Türkiyəyə mühacirət etmişdilər. Onların sırasında Əhməd bəy Ağaoğlu, Xəlil bəy Xasməmmədov, Behbud 

xan Cavanşir, Xosrov bəy Sultanov, Mirzəbala Məmmədzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nağı bəy Şeyxzamanlı, 

Şəfi bəy Rüstəmbəyli və digər zəka sahiblərimizi Türkiyə öz qoynuna alaraq təqiblərdən və ölümün pəncəsindən 

qurtarmışdı". 

Babanlı onu da qeyd edir ki, AXC-nin süqutundan sonra siyasi təqiblərə məruz qalan vətənsevərlərin bir 

qismi Almaniyaya mühacirət edib: "Onlardan biri çarizmə qarşı M.Ə.Rəsulzadə ilə çiyin-çiyinə mübarizə aparmış 

Əbdüləli bəy Fətəlibəyli-Düdənginski olmuşdur. Bir sözlə, Azərbaycan mühacirləri yaşadıqları ölkələrdə 

çoxşaxəli fəaliyyət göstərərək, həmin ölkələrin dövlət, siyasi, ictimai dairələri ilə də yaxın əlaqələr qurmuş, 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında səmərəli xidmət göstərmişlər. Onlar say etibarı ilə çox 

olmasalar da, Azərbaycan ziyalılığının təcəssümü kimi, diasporumuzun formalaşması və inkişafında həlledici rol 

oynamışlar". 

Göründüyü kimi, böyük vətən fədailəri yenilmədilər, Azərbaycan yolunda qarşılıqsız xidmətlərini yeni 

mərhələdə və kontekstdə davam etdirdilər. Yüksək iradə və əzmə sahib olan həmin şəxslər- Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin ləyaqətli övladları məcburi miqrasiyanın əsasında intellektual diasporun formalaşmasına öz 

töhfələrini verdilər. 

Bu gün sədaqətlə varisliyini yeni müstəvidə yerinə yetirən müstəqil Azərbaycan Respublikası ötən dövrdə 

çətin sınaqlardan keçib (diaspornews.az). Əsrin sonunda xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürən ulu öndər Heydər 

Əliyev müdrikliyi ilə bu ağır işin öhdəsindən uğurla gəldi. 

Ekspert Ceyhun Mahmudov bildirir ki, diasporla əlaqədar elmi ədəbiyyatda iki mövqe var: "Bir qrup 

tədqiqatçı bu anlayışı yunanlarla əlaqələndirsə də, başqa bir qrup isə onu yəhudilərlə əlaqələndirir. Son dövrlərdə 

diaspor anlayışı müxtəlif proseslərlə əlaqələndirilərək kəsb etdiyi mənanın sərhədləri genişləndirilib. Q.Şefferə 

görə, diaspor etnik qrupların könüllü və ya məcburi miqrasiya prosesləri nəticəsində ortaya çıxır. Onlar mühacirət 

etdikləri ölkələrdə milli azlıq statusunda yaşayırlar, etnik və etno-dini mənsubiyyətlərini, qrupdaxili 

həmrəyliklərini mühafizə edirlər. Bundan başqa, diaspor anlayışı miqrasiya və milli azlıqlar sözləri ilə sinonimlik 

təşkil edir. Son dövrdə rus dilində "diaspora" kəlməsi istənilən etnik qrupu ifadə etmək üçün işlədilir. 1945-ci il 

qədər diaspor fenomeni tamamilə yəhudilər ilə əlaqələndirilsə də, bu dövrdən sonra dünyada baş verən proseslər 
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nəticəsində şimali afrikalılar, hindlilər, türklər öz tarixi torpaqlarını tərk edərək, yeni diasporlar formalaşdırdılar. 

Məhz həmin hadisələrin axarında "diaspora" anlayışı yeni mənalar kəsb etməyə başladı". 

C.Mahmudovun fikrincə, müasir beynəlxalq sistemdə dövlətlərin xarici siyasətində prioritet təşkil edən 

mənsəblərdən biri də diaspor quruculuğu və diasporla əməkdaşlıq məsələsidir: "Diaspor təşkilatları əsasən ABŞ, 

Avropa İttifaqı ölkələri, Rusiya və digər dünya siyasətinə təsir edə bilə dövlətlərdə fəaliyyət göstərirlər. Bu 

qrupların əsas məqsədləri öz etnik qruplarının və tarixi vətənlərinin lehinə qərarlar qəbul etdirməkdir. Dünyada 

təsir imkanlarına gorə yəhudi, yunan və erməni diasporlarını göstərmək olar. Adıçəkilən etnik qruplar xüsusilə 

dünyanın super dövləti olan ABŞ-da fəaliyyət göstərir və tarixi vətənlərinin lehinə əhəmiyyətli qərarların 

verilməsində müstəsna rol oynayırlar. İstər yəhudi, istər yunan, istərsə də erməni diasporu qrupdaxili həmrəyliyə 

əsaslanaraq müxtəlif ölkələrdə təşkilatlanaraq öz etnik birliklərini qurublar. Amma son dövrlərdə diasporların 

təşkilatlandırılmasına dövlətlər özləri nəzarət edirlər. Məsələn, dünyanın onlarla ölkəsinə səpələnmiş Azərbaycan 

diasporu uzun tarixə sahib olsa da, bir müddət pərakəndə fəaliyyət göstərərək, qarşısına qoyduğu məqsədlərə çata 

bilməyib. Məsələnin ciddiyyətini anlayan Azərbaycan dövləti bu prosesi öz nəzarətinə götürüb milli diaspor 

quruculuğunda birbaşa iştirak etməyə başlayır. Hazırda bu məsələ ilə məsğul olan xüsusi komitə fəaliyyət 

göstərməkdədir"(olaylar.az). 

C.Mahmudov onu da qeyd edir ki, ABŞ-da "lobbiçilik" qanunla müəyyənləşdirilmiş ölçülər çərçivəsində 

fəaliyyət göstərir: "Bu fəaliyyəti tənzimləmək üçün 1946-cı ildə Federal Lobbi qanunu qəbul edildi. Bu qanunda 

lobbiçinin kim olduğu müəyyənləşdirilir və onun maliyyə imkanları nəzarət altına alınırdı. Həmin qanunda deyilir 

ki, Amerika Konqresindəki qanunlara təsir etməyə və ya müvafiq qanun çıxmasına çalışan, bunun üçün birbaşa 

və ya dolayı yolla pul və digər qiymətli əşyalar toplayan və ya əsl məqsədi bu olan şəxslər lobbiçi olaraq 

adlandırılır. Ümumiyyətlə, lobbiçilik növlərinə görə iki yerə bölünür: Birbaşa lobbiçilik; İctimaiyyət arasında 

təşviqat aparılaraq qurulan lobbiçilik. ABŞ-da lobbiçiliklə xususi maraqlı qruplar və etnik diaspora təşkilatlan 

məşğul olur. Etnik diaspora təşkilatları ya özləri birbaşa olaraq bu işlə məşğul olur, ya da ixtisaslaşdırılmış lobbi 

şirkətləri vasitəsi ilə öz fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Özəl lobbi şirkətləri çox bahalı olduğu üçün adətən etnik 

biznes təşkilatları bu işi özləri həyata keçirməyə üstünlük verirlər. Lobbilər öz məqsədlərinə çatmaq üçün bir çox 

üsuldan istifadə edirlər. Bu üsullardan üz-üzə görüşmə, konqresin komitələrinin iclaslarında iştirak etmə, məktub 

göndərmə, ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyalarının keçirilməsi, lobbilər arası əməkdaşlıq və koalisiyalanın 

qurulması, namizədin seçki kompaniyasına pul yardımı göstərilməsi və.s. daxildir. Təcrübə göstərir ki, maraqlar 

üst-üstə düşdüyü zaman zəif lobbilər güclü lobbilərin imkanlarından geniş istifadə edir. Erməni lobbisinin bir çox 

hallarda yunan lobbisinin imkanlarından istifadə etdiyi məlumdur. Lobbiçilik fəaliyyətinin ən təsirli üsullarından 

biri də konqresə keçirilən seçkilərdə namizədlərin kampaniyalarında aktiv iştirak etməkdir. Seçki kompaniyasında 

maliyyə və insan resursları ilə iştirak edən hər hansısa etnik İobbi qrupu seçkilərdə qalib gələn konqresmenə 

fəliyyəti dövründə təsir etmək imkanına sahib olur". 
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İsveçrədə "Qarabağ" məktəbi 

 

Murad Məmmədli 

 

Dünyanın dörd bir tərəfində yaşayan azərbaycanlıların ürəyi həmişə Azərbaycanla bir döyünür. Harada 

yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir soydaşımız azərbaycanlı olmağı ilə fəxr etməli, Azərbaycanla qürur 

duymalıdır. Bu işdə diaspor təşkilatlarının da üzərinə böyük məsuliyyət düşür. 

Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Fuad Muradov Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin 

olunandan sonra diaspor təşkilatlarının işində bir canlanma müşahidə olunur. Muradov Komitə sədri kimi səfər 

etdiyi ölkələrdə diaspor qurumlarının təmsilçiləri, xaricdə yaşayan soydaşlarımızla görüşür, onların problemləri 

ilə maraqlanır, azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində işlər görür. 

Diaspor qurumlarımızın fəallıq göstərdiyi ölkələrdən biri də İsveçrədir. Ümumiyyətlə, İsveçrədəki 

Azərbaycan diasporu çox nümunəvi diasporlardan hesab olunur. 

İsveçrədə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından biri də Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət 

Mərkəzidir. Qurumun prezidenti Qasım Nəsirovun müəllifi olduğu "Dünya mədəniyyəti" adlı layihə bir neçə ildir 

fəaliyyətdədir. Bu layihədə Azərbaycan mədəniyyəti barəsində referat və Azərbaycan rəqs kursları isveçrəli 

məktəblilərə təqdim edilir. Bu günə qədər hər il layihə 500-dən artıq məktəbliyə təqdim olunub. Bu il hərəsində 

təxminən 100 məktəbli olmaqla üç məktəbdə Azərbaycan mədəniyyəti və rəqsləri təqdim olunub ki, bu da onlara 

Azərbaycan mədəniyyətini daha yaxşı öyrənməyə kömək edir. 

İsveçrədə böyük əks-səda yaradan layihə yüzlərlə gənc isveçrəliyə Azərbaycan mədəniyyətini və tarixi 

irsimizi tanıdır. 

Məktəblərin böyük maraq göstərdiyi layihənin İsveçrə dövlət qurumları tərəfindən maliyyələşdirilməsi 

tədris müəssisələrində layihəyə daha geniş yer verilməsinə kömək edir. Hazırda iki yeni məktəb də layihə ilə bağlı 

müraciət edib və gələn ilin əvvəlində öz məktəblərində onu təqdim etməyi nəzərdə tuturlar. 

Rəqs dərsləri Bern şəhərində açılan Azərbaycan dili və mədəniyyəti məktəbində Gülnarə Əliyeva tərəfindən 

peşəkar səviyyədə təqdim edilir. 

Ümumiyyətlə, müasir dövrdə dünya azərbaycanlıların həmrəyliyinin və mütəşəkkilliyinin güclənməsi, 

ümummilli ideyalar ətrafında birləşməsi üçün daha geniş imkanlar yaranıb. Azərbaycan dövləti nüfuzlu iqtisadi 

və siyasi gücə çevrilmiş, bütün dünyada yaşayan soydaşlarımız qarşısında parlaq perspektivər açılıb. 

Azərbaycanın siyasi rəhbərliyi dünya azərbaycanlılarının vətənimizə və xalqımıza mənsubluq hissini 

gücləndirmək, onların ölkəmizin sosial-iqtisadi, milli-mədəni həyatında hərtərəfli iştirakını təmin etmək üçün 

bütün zəruri tədbirləri həyata keçirməkdədir. 

Ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq, bu istiqamətdə ardıcıl işlər görən, davamlı tədbirlər reallaşdıran 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti nəticəsində, artıq soydaşlarımıza yeni bir ruh gəlib. Sanki hər kəs 

azərbaycanlı olduğunu bir daha yada salır və özünə "mən vətən üçün nə edə bilərəm" sualını verir. Məhz, 

soydaşlarımızın azərbaycançılıq ruhunda köklənməsinin nəticəsidir ki, artıq dünyada azərbaycanlıların 
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təşkilatlanması yeni bir mərhələyə keçib. Almaniyada, Fransada, İsveçrədə Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Şurasının yaradılması bunun bariz nümunəsidir. 

Ümumiyyətlə, Koordinasiya Şurası nədir? Təşkilatdırmı, birlikdirmi? Koordinasiya Şurası təşkilat deyil və 

təşkilat olmadığı üçün də heç bir strukturu da yoxdur. Sadəcə, bu, diaspor təşkilatlarının, soydaşlarımızın fikir və 

layihələrinin, çətinliklərinin müzakirə edilib, birgə qərarların qəbuluna xidmət edən bir Şuradır. Şurada istər 

təşkilatlar, istərsə də ayrılıqda fərdlər təmsil oluna, müzakirələrdə iştirak edə bilər. Bu şuralarda kimsə səs 

üstünlüyünə malik deyil. Bu isə o deməkdir ki, Şura layihə və təkliflərin müzakirə panelidir, təşkilati strukturu, 

mənzil qərargahı yoxdur və müzakirələr əvvəlcədən razılaşdırılmış istənilən yerdə keçirilə bilər.    

Əslində, Koordinasiya Şurası qərarların birgə (kollegial) qəbuluna imkan yaratmaqla, vahid rəhbərlikdən 

həmsədrliyə yönəlməyi təmin etməklə diaspor hərəkatında "mən"dən "bizə" keçidə zəmin yaradacaq. Bu isə 

birliyin, birgə fəaliyyətin zəruri şərtlərindən biri kimi gələcəkdə daha ciddi uğurlara imza atmağa, daha təsirli 

çıxışlara gətirib çıxaracaq. 

Qeyd etdiyimiz kimi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi soydaşlarımızla əlaqələri gücləndirərək onları bir 

azərbaycançılıq ideologiyası altında birləşdirməyə çalışır. Komitənin nümayəndə heyətinin müxtəlif ölkələrdə 

keçirdiyi görüşlərdə də birlik, soydaşlarımızın birgə fəaliyyəti təbliğ edilir və yalnız bu halda qarşıya qoyulmuş 

hədəflərə çatmağın mümkünlüyü izah edilir. Çox yaxşı haldır ki, birgə fəaliyyət fikirləri dəstəklənir, diaspor 

təşkilatları, soydaşlarımız birgə fəaliyyətlə bağlı müxtəlif formatlı razılıqlara gəlirlər. Burada Koordinasiya 

Şuraları bir nümunə kimi göstərilə bilər. 

Son günlər ayrı-ayrı ölkələrdə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının yaradılması göstərir ki, 

xaricdəki soydaşlarımız da Vətən üçün iş görməyə hazırdırlar. 

Yeri gəlmişkən, ötən həftə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov İsveçrədə səfərdə 

olub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, səfər zamanı 

onun bu ölkədə bir sıra görüşləri keçirilib. Səfərin ilk günü Dövlət Komitəsinin sədri ölkəmizin İsveçrə 

Konfederasiyasındakı Səfirliyində olub, ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyub. Sonra 

o, xarici ölkələrdə yaşayan isveçrəlilərin problemlərinin öyrənilməsi və həlli istiqamətində fəaliyyət göstərən 

"Swiss Abroad" təşkilatının direktoru Sara Mastantuni və "Soliswiss" təşkilatının icraçı direktoru Riçard Föqeli 

ilə görüşüb. Görüşdə, Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyası və Lixtenşteyn Knyazlığındakı səfiri 

Xanım İbrahimova da iştirak edib. 

Görüşlərdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti barədə məlumat verilib, Azərbaycanda diaspor 

siyasətinin dövlətin böyük önəm verdiyi prioritet sahələrdən olduğu bildirilib. 

Söhbətlər zamanı, həmçinin bu təşkilatlarla əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması və təcrübə mübadiləsinin 

aparılması imkanları müzakirə olunub. 

İsveçrədə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının yaradılması və "Qarabağ" adlı Azərbaycan məktəbinin 

fəaliyyətə başlaması ilə əlaqədar da tədbir keçirilib. 

Azərbaycanın İsveçrədəki səfirliyindən AZƏRTAC-a bildiriblər ki, Bern şəhərində fəaliyyət göstərən 

diaspor təşkilatlarımızın nümayəndələrinin ilk toplantısında onların fəaliyyəti, aktual məsələlər və qarşıda duran 
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vəzifələr ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Həmçinin diaspor fəaliyyətinin daha da səmərəli olması məqsədilə 

müxtəlif təkliflər səsləndirilib. 

Ölkəmizin İsveçrə Konfederasiyası və Lixtenşteyn Knyazlığındakı səfiri Xanım İbrahimova tədbirdə çıxış 

edərək Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindəki cari durumu qiymətləndirib, qarşıda duran məqsədlərə nail olmaq 

üçün soydaşlarımızın mütəşəkkil fəaliyyət göstərmələrinin zəruriliyinə diqqət çəkib və həmvətənlərimizə gələcək 

fəaliyyətləri ilə bağlı tövsiyələrini verib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, diasporumuzun inkişaf istiqamətləri, diaspor ilə əməkdaşlığın yeni keyfiyyət müstəvisinə daşınması 

yolunda atılan addımlar barədə danışıb. Qeyd edilib ki, Dövlət Komitəsinin əsas məqsədlərindən biri diaspor 

təşkilatları arasında əlaqələndirmə işini təşkil etməkdir. O, diaspor fəaliyyətinin daim ölkə rəhbərliyinin 

diqqətində olduğunu bildirərək, İsveçrədə fəaliyyət göstərən diaspor üzvlərini həmrəy olmağa çağırıb. Fuad 

Muradov deyib ki, diaspor məsələləri ilə bağlı strateji istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi dünya ölkələrində 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarını dünyanın ən güclü diasporlarından birinə çevirəcək. O, 

diaspor işi ilə bağlı yeni yol xəritəsinin hazırlandığını bildirib, əsas məqsədin dünyadakı bütün azərbaycanlıların 

birləşdirilməsi olduğunu deyib. 

Toplantıda İsveçrədə yaşayan soydaşlarımızın daha sıx birləşməsi və diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsi məqsədilə İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının təsis edilməsi qərara alınıb. 

"Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi"nin rəhbəri Qasım Nəsirov Koordinasiya Şurasının 

əlaqələndiricisi seçilib. 

Sonra diaspor hərəkatını xarakterizə edən "Vətən uzaqda deyil" adlı videoçarx nümayiş olunub. 

Xarici İşlər Nazirliyinin və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə layihəsi olan "Qarabağ" Azərbaycan 

məktəbinin də qayəsi, məhz vətəni, vətənin dəyərlərini, dilimizi, milli-mədəni irsimizi yaşatmaq və təbliğ 

etməkdir. Məktəbin "Qarabağ" adlandırılmasını xüsusi məmnunluqla qarşılayan İsveçrədə yaşayan soydaşlarımız 

bu məktəbi Azərbaycan-Ermənistan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlərin, Azərbaycan torpaqlarının 

işğalına dair informasiyaların yayılmasına işıq saçacaq bir çıraq adlandırırlar. İsveçrə dövlət təhsil sisteminə 

inteqrasiya olunmuş "Qarabağ"da Azərbaycan dili, tarixi, milli rəqs və piano dərsləri peşəkar müəllimlər 

tərəfindən tədris olunacaq. Tədris ocağında isveçrəlilər və digər əcnəbilər də təhsil ala biləcəklər. 

İsveçrədə "Qarabağ" adlı məktəbin açılması onu göstərir ki, Vətəndən uzaqda yaşayan soydaşlarımızın da 

ürəyi Qarabağ dərdi ilə döyünür və Qarabağ yalnız Azərbaycanda yaşayanların deyil, bütün dünyada yaşayan 

soydaşlarımızın həssas problemidir. Ümid edirik ki, Berndə açılan "Qarabağ" məktəbi İsveçrədə yaşayan 

azərbaycanlılar üçün, sözün əsl mənasında, bir Vətən çırağı olacaq. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti barədə 

məlumatların yayılmasında, Qarabağ həqiqətlərinin çatdırılmasında, dilimizin, milli-mədəni irsimizin 

yaşadılmasında, təbliğində və ümumilikdə soydaşlarımızın təşkilatlanmasında bir işıq olacaq. Çünki güclü diaspor 

müstəqil Azərbaycanın dayağıdır. 
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Strasburqda "Azərbaycan evi" Cəmiyyəti 

 

Strasburq şəhəri əhalinin sayına görə Fransanın yeddinci ən böyük şəhəri hesab olunur. Avropa 

Şurasının mərkəzi orqanları və Avropa Parlamenti Strasburqda yerləşir. 

 

Rəşid Rəşad 

 

Strasburq Avropada ən çox azərbaycanlı tələbə sayına görə seçilən şəhərlərdəndir. Qeyri-rəsmi məlumata 

görə, Strasburqdakı tələbələrin sayı 80-100 arasında dəyişir. Bunun səbəblərindən biri də gələn tələbələrin 

bakalavr və ya magistr təhsili ilə kifayətlənməyib növbəti təhsil pillələrini də davam etdirmələridir. Tələbələr 

təhsil aldıqları ali məktəblərdə aktivlik nümayiş etdirməklə yanaşı, eyni zamanda müxtəlif ictimai fəaliyyətlə 

məşğul olurlar. Hətta Strasburqda fəaliyyət göstərən "Azərbaycan evi"nin təşkil etdiyi tədbirlərdə də iştirak edir, 

Azərbaycan mədəniyyətini təqdim edirlər. 

Ekspertlər bildirirlər ki, son illər milli mədəniyyətimizin dünyaya inteqrasiyası istiqamətində Azərbaycan 

diasporunun fəaliyyəti böyük rol oynayır. Belə ki, Azərbaycan diasporunun ölkəmizin mədəniyyətinin təbliği 

istiqamətində gördüyü işlər nəticəsində dünyanın əksər ölkələrində görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərimiz 

barədə dolğun fikir formalaşıb, onların əsərləri geniş təbliğ edilib. Məhz bu baxımdan Fransa ilə əlaqələrin inkişafı 

təqdirəlayiq hesab olunur. 

Yeri gəlmişkən, Strasburqdakı "Azərbaycan evi" cəmiyyəti ölkənin Mark Blok Universiteti ilə əlaqələr 

qurub. 

- "Araz" Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyası 2006-cı ildə Parisdə təsis edilib. 

Assosiasiyanın əsas məqsədi mədəni tədbirlər və xeyriyyə aksiyaları təşkil etmək, Fransada fəaliyyət göstərən 

başqa mədəni və dini icmalarla sıx əlaqələr qurmaqdır. Təşkil olunmuş tədbirlər zamanı Azərbaycanın tarixi, 

ədəbiyyatı, mədəniyyəti, musiqisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Fransada məskunlaşmış azərbaycanlılarla bağlı 

ətraflı məlumat verilir və əvvəlcədən hazırlanmış filmlər nümayiş etdirilir. 

- Azərbaycan Kültür Mərkəzi 1990-cı ildən Strasburqda fəaliyyət göstərir. Kültür Mərkəzinin məqsədi 

mədəni tədbirlər və milli bayramlarımızı təşkil etməklə xalqımızın mədəniyyətini, folklorumuzu qoruyub 

saxlamağa xidmət etməkdir. 

Fransada Azərbaycan mühacirətinin ilk nümayəndələri (Əlimərdan bəy Topçubaşov, Ceyhun bəy Hacıbəyli 

və b.) XX əsrin birinci rübündə fəaliyyətə başlasa da, mütəşəkkil diaspor təşkilatlarının formalaşması son 15-20 

ilə təsadüf edir. Fransada bir neçə milli mədəniyyət mərkəzləri, o cümlədən, "Azərbaycan Evi" Assosiasiyası 

fəaliyyət göstərir. 2003-cü ilin noyabrında azərbaycanlı tələbələr və gənclər tərəfindən "Azərbaycan-Fransa 

Gənclik Assosiasiyası" (AFGA) yaradılıb. Cəmiyyətin məqsədi ölkədə fəaliyyət göstərən azərbaycanlı tələbə 

təşkilatlarının işini əlaqələndirməkdir. 2004-cü ildən assosiasiyanın "Körpü-Le Pont" jurnalı nəşr olunur. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

257 
 

Qeyd edək ki, son dövrlər Azərbaycan diaspor təşkilatları daha da fəallaşıb. Belə ki, erməni 

təcavüzkarlarının milli-mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxmaq cəhdlərinə qarşı diaspor təşkilatları ciddi mübarizə 

aparır. 

Son illər diaspor təşkilatları beynəlxalq aləmdə Azərbaycan mədəniyyətinin təbliği istiqamətində davamlı 

iş aparırlar. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan mədəniyyəti beynəlxalq miqyasda tanınır və milli-mənəvi irsimizə 

maraq ildən-ilə artır (preslib.az). 

Azərbaycanı xdünya ölkələrində təmsil edən diaspor təşkilatlarından biri də "Strasburq Azərbaycan Evi"dir. 

"Strasburq Azərbaycan Evi"nin rəhbəri Mustafa Əlincə bildirir ki, 2005-ci ildən fəaliyyət göstərən "Strasburq 

Azərbaycan Evi" ölkəmizin həqiqətlərinin Fransa, eləcə də dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Xocalı soyqırımının 

tanıdılması istiqamətində davamlı işlər aparır: "Strasburq-Azərbaycan Evi"ndən əvvəl 1991-ci ildə müəlliməm 

mərhum İren Məlikova ilə birlikdə Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Təşkilatı yaratdıq. 2005-ci ilə qədər biz həmin 

təşkilat adı altında fəaliyyət göstərdik. 2005-ci ildə Azərbaycanın Strasburqdakı daimi nümayəndəsi Aqşin 

Mehdiyev bizi bir araya yığaraq birgə işləməyi tövsiyə etdi və bizə dəstək olacaqlarını bildirdi. Biz də öz 

növbəmizdə 3 təşkilat-Strasburqdakı Azərbaycan Tələbələr, Güney Azərbaycandan olan soydaşlarımızın 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi və Azərbaycanla Mədəni Əlaqələr Təşkilatı olaraq birləşib "Strasburq-

Azərbaycan Evi"ni yaratdıq. "Strasburq-Azərbaycan Evi" olaraq hər il milli bayramlarımızı qeyd edirdik. Eyni 

zamanda Strasburqda müntəzəm olaraq keçirilən musiqi yarışmaları və bu tipli tədbirlərdə Azərbaycanı təmsil 

edirdik. Paralel olaraq Strasburq Universiteti ilə birgə əməkdaşlıq çərçivəsində müxtəlif mövzuları əhatə edən 

konfranslar keçirirdik. 2005-ci ildən etibarən isə "Strasburq-Azərbaycan Evi"ndə kitabxana yaratdıq. İren 

Məlikova 600-dən artıq kitabını "Strasburq-Azərbaycan Evi"nə hədiyyə etdi. Bütün bunlarla yanaşı hər ay yerli 

radioda iki saatlıq proqramımız olur". 

M.Əlincə onu da qeyd edir ki, Fransız dilində yayınlanan proqramda Azərbaycan musiqisi geniş təbliğ 

edilməklə yanaşı, eyni zamanda Azərbaycan həqiqətləri, ölkəmizin yaşadığı sıxıntılar, Dağlıq Qarabağ problemi 

fransızlara çatdırılır: "Konkret olaraq başlıca fəaliyyət istiqamətlərimiz Azərbaycanın milli məsələlərini 

fransızlara çatdırmaqdır. İl ərzində bizim 4 radio proqramımız yayınlanıb. 20 Yanvar faciəsi qeyd edildi və bu 

barədə radio proqramda məlumat verildi. Eyni zamanda Xocalı soyqırımı ilə bağlı Strasburqdakı meydanda 

keçirdiyimiz mitinq barədə reportaj efirə getdi. Bir müddət əvvəl isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

toplantısı keçirələrkən Assambleyanın binası qarşısında Ermənistanın monitorinqinin ləğv edilməsinə etiraz 

əlaməti olaraq mitinq təşkil etdik. İş günü olmasına baxmayaraq çoxlu sayda insanlar həmin mitinqdə iştirak etdi. 

Belə bir fikir formalaşıb ki, Fransa ermənilərin ikinci ana vətəni hesab edilir. Və belə bir ölkədə 

Azərbaycanı təmsil etmək, onun təbliğatı ilə məşğul olmaq o qədər də asan deyil. 

M.Əlincə qeyd edir ki, əgər biz bu kimi təhlükələrdən qorxsaydıq fəaliyyət göstərməzdik: "20 ildən çoxdur 

ki, biz Strasburqun Kleber meydanına çıxır və orada Xocalı soyqırımını qeyd edir, etiraz aksiyası keçiririk. Həmin 

aksiyaya digər dostlarımız da dəstək verir. Düzdür, bunu bir cəsarət kimi də hesab etmirik. Bilirik ki, bu işi biz 

görməliyik. Onu da etiraf etmək lazımdır ki, dəfələrlə ermənilər tərəfindən təhdidlərə məruz qalmışıq. Çünki 

ermənilər Fransadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyətindən çox narahat olmağa başlayıblar. Əvəllər ermənilər 
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Avropada özlərini çox rahat hiss edirdilər. Xüsusilə, Xocalı soyqırımı ilə bağlı məsələdə. Onlar düşünmürdülər 

ki, azərbaycanlılar tədricən Avropanı Xocalı soyqırımı barədə məlumatlandıra biləcəklər və avropalılar, fransızlar 

da bizim problemlərimizə qulaq verəcəklər. Artıq Fransada işıq üzü görən kütləvi informasiya vasitələrinin 

mövqeyində müsbət istiqamətə doğru dəyişilmə müşahidə edilir. Əgər əvvəllər fransız qəzetləri Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı material hazırlayanda "Azərbaycanlılar yığıldılar", "mitinq oldu" kimi ifadələr işlədirdilərsə, indi isə belə 

yazılır. "Azərbaycanlılar Xocalı qətliamını yad etdilər". Yəni, artıq bir məntiq fərqi var və bu beyinlərə həkk 

olunur. Ancaq çox istərdik ki, bizə Azərbaycandan siyasi dəstək də olsun. Çünki biz bir təşkilat, əsgər kimi 

mübarizə aparırıq. Eyni zamanda siyasi güc, dəstək də olmalıdır ki, erməni cinayətlərini Avropa, beynəlxalq 

məhkəmələrə çıxara bilək". 

"Strasburq Azərbaycan Evi" nin rəhbəri onu da qeyd edir ki, Azərbaycan diasporuna ulu öndər Heydər 

Əliyev tərəfindən göstərilən diqqət və qayğı hazırda prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir: "Ancaq 

bir məqamı da etiraf etmək lazımdır ki, Fransada yaşayan azərbaycanlılar ölkəmizin problemləri, Xocalı soyqırımı 

ilə əlaqədar keçirilən tədbirlərdə çox zəif iştirak edirlər. Güney Azərbaycandan olan soydaşlarımızın bir hissəsi 

tədbirlərə dəstək verdikləri halda, digər bir qismi iştirak etmir. Azərbaycanlılar və digər Türkdilli Xalqların 

Əməkdaşlıq Mərkəzi ilə Strasburqda keçirdiyimiz tədbirlər zamanı soydaşlarımız keçirilən tədbirlərdə aktiv 

olmurlar. Hər kəsi bir-bir dəvət edir, mobil telefonlarına mesaj göndərir, hətta qapılarına qədər gedib tədbirə dəvət 

edirik. Ancaq soydaşlarımızdan istənilən qədər dəstək ala bilmirik. Lakin ziyafət tədbirlərimizdə iştirak edən 

azərbaycanlıların sayı çox olur. Hətta dəvət etmədiyimiz insanlar da həmin tədbirə gəlirlər. 

Qeyd edim ki, Fransadakı türk diaspor təşkilatları ilə çox normal əlaqələrimiz mövcuddur. Azərbaycan 

prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə haqlı olaraq açıq şəkildə bildirib ki, bir millətin iki diasporu olmaz. Ona görə 

biz "Strasburq-Azərbaycan Evi" olaraq türk təşkilatları ilə əməkdaşlığı daha da inkişaf etdiririk. Təşkilat olaraq 

bundan əvvəl də türk diaspor təşkilatları ilə yaxından əməkdaşlıq edirdik. Hazırda da birgə əməkdaşlığımız davam 

edir. "Strasburq-Azərbaycan Evi" olaraq hər il Xocalı soyqırımı ilə bağlı keçirdiyimiz aksiyaların iştirakçılarının 

böyük əksəriyyəti məhz Türkiyə türkləri olur" (olaylar.az). 

Qeyd edək ki, Fransada və Avropanın digər ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının nümayəndələri ötən ilin aprelində Strasburq şəhərində, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 

(AŞPA) qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. 

Paris Azərbaycan Evinin təşəbbüsü, Fransadakı Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası və Alman-

Azərbaycan Mədəniyyət Evinin təşkilatçılığı ilə baş tutan mitinqdə 200-dən artıq soydaşımız, o cümlədən türk 

icmasının təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Aksiyada iştirak edənlər AŞPA-nın Türkiyə ilə bağlı monitorinqi bərpa etmək qərarına və qurumun 

Azərbaycana münasibətdə tutduğu qərəzli mövqeyə etirazlarını bildiriblər. 

Azərbaycan diasporunun nümayəndələri hesab edirlər ki, AŞPA-nın monitorinqləri müxtəlif dairələrin 

mənafeyinə xidmət edir, müstəqil dövlətlərə təzyiq göstərmək və onların milli maraqlarına zərbə vurmaq məqsədi 

güdür. Aksiya iştirakçıları deyiblər: "Azərbaycanla əlaqədar qondarma "siyasi məhbus" oyunu, Kristofer 
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Ştrasserin monitorinqi, bununla bağlı AŞPA-da aparılan müzakirələr və digər bu kimi məsələlər bu qurumun 

siyasi təzyiq vasitəsinə çevrildiyini açıq şəkildə nümayiş etdirir". 

Qeyd olunub ki, Azərbaycan inteqrasiya meyillərini yenidən nəzərdən keçirməli, öz milli maraqlarına 

uyğun strateji hədəflərinə doğru irəliləməlidir. Azərbaycan region ölkələri, İslam dünyası, Şərq ilə əlaqələrini 

daha da genişləndirməli, onların böyük potensialından yararlanmalı, öz milli dövlətçiliyini daha da 

gücləndirməlidir (AZƏRTAC). 

Aksiya iştirakçıları bəyan ediblər ki, Azərbaycan cəmiyyəti Avropa təsisatlarının özünə və qardaş 

Türkiyəyə qarşı ədalətsiz mövqeyini, Qərbin islamofob dairələrinin müsəlman ölkələrini hədəfə almaq cəhdlərini 

heç vaxt qəbul etməyəcək. 
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Bir millətin iki diasporu olmaz 

 

Azərbaycan və Türkiyə diaspor qurumlarının birgə fəaliyyəti genişlənir 

 

Murad Məmmədli 

 

Bir millət, iki dövlət olan Azərbaycan və Türk xalqlarının dərin tarixi köklərə, ortaq milli-mədəni və mənəvi 

dəyərlərə, zəngin adət-ənənələrə söykənən qardaşlığı əsrlərin ağır sınaqlarından uğurla çıxaraq, müasir 

dövrümüzdə yeni ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb etməkdədir. Dostluq, qarşılıqlı əməkdaşlıq üzərində köklənən bu 

münasibətlərin fəlsəfəsi öz mənbəyini qədim, bəşər sivilizasiyasına layiqli tövhələr verən vahid və təkrarolunmaz 

etno-mədəni xəzinədən götürür. 

Zamanın çətin imtahanlarında möhkəmlənən qardaşlıq telləri XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan və Türkiyə 

arasında münasibətlərin məzmununu müəyyənləşdirərək, hər iki xalqın istiqlaliyyətə qovuşmasında müstəsna rol 

oynayıb. Azərbaycan xalqı 1918-ci ildə onun azadlıq mücadiləsinə qoşularaq canlarından keçmiş yüzlərlə türk 

şəhidinin xatirəsini daim uca tutur, misilsiz fədakarlığını böyük ehtiramla yad edir. Eyni zamanda, 1915-ci il 

Çanakqala döyüşlərində iştirak etmiş azərbaycanlı könüllülərin göstərdiyi şücaət də türk xalqının yaddaşında 

silinməz iz buraxıb. 

XX əsrin sonlarında dünyada gedən mürəkkəb siyasi və iqtisadi proseslər fonunda Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra iki ölkə arasındakı münasibətlər yeni məzmun kəsb etməyə başladı. 1991-

ci ildə Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin bərpası haqqında Konstitusiya Aktını alqışlayan ilk dövlət də məhz 

Türkiyə Respublikası oldu. Müstəqilliyin möhkəmləndirilməsi, respublikanın iqtisadi gücünün artırılması və 

beynəlxalq aləmlə siyasi əlaqələrin qurulması üçün etibarlı tərafdaşların dəstəyinə böyük ehtiyac duyulurdu və 

Azərbaycan ən çətin günlərində belə bir dəstəyi Türkiyədən aldı. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini bərpa etməsindən sonra iki qardaş ölkə arasında münasibətlər daha 

uğurla inkişaf etməyə başladı. Tarixi yaxınlığa, din və dil birliyinə əsaslanan əlaqələr eyni zamanda müasir siyasi 

və iqtisadi reallıqlar nəzərə alınmaqla möhkəmlənməkdədir. 

Azərbaycan və Türkiyə yalnız etnik, mədəni, mənəvi deyil, həm də siyasi və iqtisadi baxımdan etibarlı 

müttəfiqdirlər. Regionu əhatə edən mühüm layihələrdə bu iki dövlətin birgə iştirak etməsi, eyni zamanda, 

beynəlxalq müstəvidə əlaqələrin gücləndirilməsi Bakı ilə Ankara arasında qarşılıqlı etimadın yüksək səviyyədə 

olduğunu söyləməyə əsas verir. 

Bu gün Azərbaycan və Türkiyənin diaspor təşkilatları yaşadıqları ölkələrdə də birgə əməkdaşlıq edirlər. 

Son zamanlarsa birgə əməkdaşlıq daha da güclənib. Belə ki, artıq Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatları birgə 

fəaliyyət göstərmək barədə razılıq əldə edib. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində bildirən Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin sədri Fuad Muradov bildirib ki, bununla bağlı görüşlər keçirilib və razılıq əldə edilib: "Biz Türkiyə 

və Azərbaycan diasporlarının, xaricdə və digər ölkələrdə yaşayan təşkilatların birgə fəaliyyəti istiqamətində artıq 

razılığa gəlmişik. Bu gün Türkiyə və Azərbaycanda əmin-amanlıq var. Bu əmin-amanlığı qoruyub saxlamalıyıq. 
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Bu baxımdan istər Azərbaycanda yaşayan türk qardaş və bacılarımız, istərsə də Türkiyədə yaşayan azərbaycanlılar 

özlərini rahat hiss edirlər. Azərbaycanlılar orada bir çox sahələrdə böyük nailiyyətlərə imza atıblar". 

Yeri gəlmişkən, bu yaxınlara Türkiyə Nazirlər Kabineti yanında Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba 

Topluluqları Başqanlığının sədr müavini Sait Yusuf Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində olub. Diaspor 

Komitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, görüşdə ikitərəfli münasibətlərin hazırkı 

vəziyyəti və perspektivlər müzakirə olunub. 

Sədr müavini təmsil etdiyi qurumun fəaliyyətinə toxunaraq, 2018-2019-cu illərdə Türkiyədə keçirilməsi 

planlaşdırılan mühüm tədbirlər haqqında məlumat verib. Qeyd olunub ki, hər iki ölkənin diasporu gücünü 

birləşdirməli və Avropada fəaliyyətlərini genişləndirməlidir. 

Görüşdə Azərbaycan və Türkiyənin dövlət başçılarının hər zaman türkdilli xalqlar arasında milli birliyin 

möhkəmləndirilməsinə xüsusi önəm verdikləri bir daha xatırlanıb. 

Bu arada Türkiyə və Azərbaycan arasında ortaq diaspor quruluşu ilə təkliflər səsləndirilir. Bu təkliflə 

TÜRKSAM-ın baş katibi Gencehan Babiş çıxış edib. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri Binali Yıldırımın 

1915-ci il hadisələri və Qarabağın işğalı ilə bağlı dediyi sözləri dəyərləndirən TÜRKSAM-ın baş katibi Gencehan 

Babiş deyib ki, iki ölkə arasında olan münasibətlər qardaşlıqdan da artıqdır. Onun sözlərinə görə, TBMM başqanı 

Binali Yıldırım 1915-ci il hadisələri və Qarabağın işğalı barədə Ermənistanın təmsilçisinə verdiyi reaksiya ilə 

vicdanın və ədalətin səsi olduğunu göstərdi. "Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əlaqələrə tarix, dil, etnik kök 

istiqamətlərindən baxıldığında bu ölkələrin "əkiz qardaş" olduğunu görməkdəyik" deyən G.Babişin bildirdiyinə 

görə, bunlarla yanaşı, iki dövlət eyni zamanda iqtisadiyyat, enerji, nəqliyyat sahələrində dünya səviyyəsində səs 

gətirən layihələrləstrateji əməkdaş olduqlarını sübut edib. 

O deyib ki, bu layihələrin hamısında işğalçı siyasəti ilə əlaqədar Ermənistan təcrid olunub və yoxsulluq 

içərisində sürünür. "Bütün bunları bir arada dəyərləndirdiyimizə qarşımıza əlaqələri dərəcə dəqiq şəkildə 

xarakterizə edən "bir millət iki dövlət" ifadəsi çıxmaqdadır. Azərbaycanda mərhum prezidenti Heydər Əliyev 

tərəfindən dilə gətirilən bu anlayış hələ də keçərliliyini qorumaqda və iki ölkə əlaqələrinin gələcək 

perspektivitəşkil etməkdədir. Bununla yanaşı, qısa müddət sonra Star Neft Emalı zavodunun açılışı 

gerçəkləşdiriləcək, ortaq hərbi təlimlər davam edir. Dünyada bir çox ölkə arasındakı münasibətiləri analiz etdik 

və gördük ki, bu əlaqələrin dünyada bənzəri yoxdur". 

TÜRKSAM-ın baş katibi iki ölkə arasında ortaq bir diasporun olmasını vacib sayır. "Hər keçən gün 

dünyanın fərqli yerlərində erməni diasporunun qondarma soyqırımı və işğal altında yerləşən Qarabağ mövzusunda 

Türkiyə və Azərbaycana qarşı inkişaf etdirdiyi siyasətinə şahid oluruq. Bu vəziyyət bir tərəfdən kimlik və ortaq 

proyektlərlə birlikdə günümüzdə ortaq bir diaspor anlayışınının ortaya çıxmasının vacibliyini gündəmə gətirir. 

Erməni lobbisinin yalan iddiaları qarşısında iki ölkə diasporları birgə hərəkət etdiyi təqdirdə, bu həm Türkiyənin, 

həm də Azərbaycanın işini rahatlaşdıracaq". 

"Bir millətin iki diasporu olmaz" deyən G.Babiş Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Türkiyə 

parlamentində son çıxışında diaspor təşkilatlarının işlərinə böyük önəm verdiyini vurğuladığını xatırladıb. 

Dediyinə görə, Türkiyə və Azərbaycanın diaspor işlərinin birlikdə reallaşması ilə bağlı sözləri "bir millətin iki 
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diasporu olmaz" anlayışını ön plana çıxarıb. Onun fikrincə, bunun üçün reallaşdırılması lazım olan şeylərin ən 

başında iki ölkə diasporunun ilk olaraq öz içlərində təşkilatlanmasıdır. "Bu çərçivədə bir tərəfdən Qeyri-Hökumət 

Təşkilatları təşviq edilərkən, o biri yandan da Azərbaycan Respublikası Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsitərəfindən konkret addımlar atılmağa başlanılıb. Xüsusilə Fuad Muradovun komitəni sədri təyin 

olunmasından sonra İlham Əliyev tərəfindən müəyyənləşdirilən prinsipləristiqamətində bir çox müsbət işə imza 

atılıb. Fuad Muradovun ilk ziyarətini Türkiyəyə gerçəkləşdirməsi, Türkiyədə fərqli şəhərləri gəzərək, diaspor 

təmsilçiləri ilə bir araya gəlməsi və onların problem və təkliflərini dinləməsi Türkiyədə çox bəyənilib. Son 

günlərdə komitə rəsmilərinin və səfirlik nümayəndələrinin Türkiyədəki azərbaycanlıların qeydiyyata alınması ilə 

bağlı işləri uzun zamandır problem yaşayan azərbaycanlıları sevindirib". 

Onun sözlərinə görə, bununla yanaşı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin səylərinəticəsində Almaniya, 

Fransa və İsveçrədə qurulan Koordinasiya şuraları işlərə fərqli baxış qazandırıb. "Şuraların quruluşundan ortaq 

fikrin burada hakim olacağı anlaşılmaqdadır, hər təşkilatın burda təmsil edilməsi bərabərilik təməlində bir 

quruluşun olduğunu göstərir". 

Gencehan Babiş deyib ki, birlikdən qüvvət doğar: "Türkiyədə yaşayan Azərbaycan əsilli insanların sayı 

təxminən 3 milyondur, amma biz çalışmalayıq ki, 80 milyonluq Türkiyənin hamısı Azərbaycanın dostu və təbii 

müttəfiqi olsun. Bizim hər zman dediyimiz bir şey var: birlikdən qüvvət doğar. Türkiyədə belə bir şuranın 

qurulması Azərbaycanın səsinin daha güclü çıxacağını şərtləndirər. Prezidentlərimiz arasında mükəmməl bir 

dostluq, dövlət qurumlarımız arasında çox yaxşı bir uyğunluq və iki ölkə cəmiyyəti arasında dərin bir sevgi var. 

Bir də bunlara professional və əhatəedici bir şura əlavə olunarsa, diaspor fəaliyyətləri baxımından çox böyük iş 

bacarmış olacağıq". 

TÜRKSAM-ın baş katibi əmindir ki, koordinasiya üzərinə qurulmuş bir anlayış bütün Azərbaycan 

sevdalılarını bir araya toplayacaq, diaspora təşkilatları bir uyğunlaşma təmin edəcək. "Gənclik və eyni zamanda 

professionallıq üzərinə qurulacaq bu yeni təşkilatla sivil cəmiyyətdən sosial mediaya həm Türkiyə-Azərbaycan 

qardaşlığı möhkəmlənəcək, həm də Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıları təhsil, iş və sosial sahələrdə problemlərin 

daha sürətli həll olmasına təsir edəcək", - deyə TÜRKSAM-ın baş katibi Gencehan Babiş vurğulayıb. 
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Diasporda informasiya kommunikasiya istəkləri 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğində müasir informasiya kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi 

diaspor quruculuğu işinin keyfiyyətcə təkmilləşdirilməsi, xalqımızın tarixi və müasir həyatı ilə bağlı məlumatların 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması mexanizmlərinin müasirləşdirilməsi məqsədlərinə xidmət edir. 

İnformasiya kommunikasiya texnologiyalarının ictimai həyata təsir imkanlarının yüksələn xətlə inkişafı 

diaspor quruculuğu prosesində bu tarixi nailiyyətin daha geniş miqyasda tətbiqini zərurətə çevirir. Bu sahədə 

Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən olunub. Müasir İKT-nin imkanlarından 

istifadə etməklə dünya azərbaycanlıları arasında iki və çoxtərəfli əməkdaşlığın qurulması, təcrübə mübadiləsinin 

aparılması, azərbaycanlıların intellektual potensialının ümummilli mənafelərin reallaşdırılması üçün səfərbər 

edilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təsis etdiyi diaspor təşkilatlarına 

onların elektron və sosial mediada işini gücləndirmək məqsədilə informasiya kommunikasiya texnologiyaları 

sahəsində ödənişsiz texniki dəstək təklif edir. Komitə bildirib ki, xaricdəki diaspor təşkilatlarının internet 

saytlarının hazırlanması, e-poçt xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, eləcə də sosial mediada 

marketinq işinin təşkilinə dair dəstək göstərəcək ("olaylar.az"). 

Nyu-York Azərbaycan Evinin rəhbəri Minəvvər Vahabova bildirir ki, diaspor işində və ümumiyyətlə, 

dünya azərbaycanlılarının fəaliyyətinin ictimaiyyətə çatdırılması məsələsində İKT-nin rolu danılmazdır: "Müasir 

dövrdə bütün sahələrdə İKT-dən maksimum istifadə olunmalıdır. Mənim fikrimcə, diasporumuzun fəaliyyətində 

İKT-nin işi hələ də istənilən səviyyədə inkişaf etməyib. Birmənalı şəkildə hal-hazırda müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan diasporunun bir mərkəzdən idarə olunan internet şəbəkəsinə, TV və ya müxtəlif saytlara 

ehtiyacı var. Vətəndə keçirilən qurultay, forum və digər tədbirlərdə iştirak edən diaspor nümayəndələri sonradan 

müxtəlif sosial şəbəkələr vasitəsilə əlaqə saxlayır və bir-birlərinin fəaliyyətindən, az da olsa, xəbərdar olur. 

Halbuki bu fəaliyyətləri daha geniş təbliğ etmək olar və müxtəlif ölkələrdə yaşayıb fəaliyyət göstərən diaspor 

təşkilatları bir-birlərinin təcrübəsindən istifadə etmək imkanı əldə etmiş olar. İKT-nin imkanlarından geniş 

istifadə edərək diaspor təşkilatlarını bir "çətir" altında birləşdirmək mümkündür". 

Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri Naibə Hacıyeva qeyd edir ki, Azərbaycanın təbliği və 

tanınması istiqamətində internetdən istifadə olunması vacib amildir: "İnternetin minlərlə xidmət və imkanları var, 

düşünürəm ki, diasporumuz Azərbaycanın tanınması istiqamətində bunlardan istifadə etməli və internetin daha 

faydalı istiqamətləri üzə çıxarılmalıdır. Eyni zamanda diaspor təşkilatları özlərinin saytlarının yaradılması işini 

aktivləşdirməlidirlər. Bu saytlar da şəbəkələşməlidir. O saytların kataloqu olmalıdır ki, diasporla məşğul olan 

insanlar üçün ələçatan olsun. Diasporumuzun sosial şəbəkələrdən istifadəsinə gəlincə, diaspor təşkilatlarımız 

sosial şəbəkələrin imkanlarından səmərəli istifadə etməlidirlər. Bildiyimiz kimi, hazırda ən aktiv virtual təbliğat 

formalarından biri də sosial şəbəkələrdir. Ancaq, məncə, indiki zamanda bu baxımdan diasporumuzun fəaliyyəti 
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qənaətbəxş deyil. Diaspor üzvlərimiz, əsasən, "Facebook"da cəmləşiblər. Digər sosial şəbəkələrdə Azərbaycan 

diasporunun fəallığı hiss olunacaq səviyyədə deyil" ("diaspora.az"). 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Cahid İsmayıloğlu bildirir ki, Dövlət Komitəsinin təklif 

etdiyi xidmətləri, ilk növbədə öz daxilimizdə, yetərli səviyyədə qurmaq şərtdir: "Buna görə, əvvəlcə Dövlət 

Komitəsinin İKT infrastrukturunun əsas qismini yenidən qurduq, indinin özündə də bu istiqamətdə bir çox 

ideyaları reallaşdırmağa çalışırıq. Diaspor quruculuğu istiqamətində ideyalar boldur, Dövlət Komitəsinin məşğul 

olduğu obyektlər və hədəflər isə ölkə hüdudlarından xeyli uzaqdadır və sayı milyonlarladır. Buna görə də İKT-

nin imkanlarından maksimum səviyyədə yararlanmalıyıq, daha dəqiq desəm, bu artıq çoxdan zərurətə çevrilib. 

Dövlət Komitənin rəsmi internet saytını yeni tərtibatda, üç dildə istifadəyə verdik. Ən əsası sayt mütəmadi olaraq, 

üç dildə yenilənir, məzmunu günbəgün zənginləşir. Saytın təhlükəsizliyi maksimum səviyyədə təmin edilib, çünki 

düşmənin gözü daim bu məzmunlu vebsaytların üzərində olur. Statistik göstəricilər nəzərə alınmaqla saytın mobil 

və digər qurğuları dəstəkləməsi təmin edilib. Sayt sosial şəbəkələr ilə tamamilə inteqrasiya edilib və həm vebsayt 

üzrə, həm də ayrıca sosial şəbəkələr üzrə əhatəli analitik hesabatların qeydiyyatı aparılır". 

İsmayıloğlunun fikrincə, müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq sosial şəbəkələrə - əsasən facebook, twitter, 

youtube-a diqqət artırılıb: "Xüsusilə sosial şəbəkələr üçün müxtəlif rubrikalar üzrə hazırlanmış multimedia 

materialları və rəsmi vebsaytın informasiya paylaşımları hesabına izləyicilərin sayında böyük artım oldu və proses 

sürətlə davam etməkdədir. Bütün bu proseslərin nəticəsi olaraq Dövlət Komitəsinin rəsmi saytının əlaqə 

bölməsinə, e-poçtuna, sosial şəbəkə hesablarının mesajlar qutusuna, dünyanın dörd bir yanından ünvanlanan 

məktubların sayı təbii olaraq artdı, bütün məktublar cavablandırılır və aidiyyatı üzrə iqtiqamətləndirilir. Bir sözlə 

hədəflərimiz və istiqamətimiz bəllidir". 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı onu da qeyd edir ki, diaspor təşkilatlarına onların elektron 

və sosial mediada işini gücləndirmək məqsədilə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində tam 

ödənişsiz texniki dəstək təklif edilib: "Diaspor təşkilatlarının internet saytlarının hazırlanması, e-poçt 

xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, eləcə də sosial mediada marketinq işinin təşkilinə dair 

dəstək göstərəcəyik. Bu gün diaspor təşkilatları arasında koordinasiya məsələsi ciddi problemdir. Təşkilatlar həm 

bir-biriləri ilə, həm də Dövlət Komitəsi ilə koordinasiyada çətinlik çəkir. Bir çox problemlər texniki səbəblərdən 

qaynaqlanır. Əsas məqsədimiz bu koordinasiyanın təşkilindəki texniki problemləri kökündən həll etmək, diaspor 

təşkilatlarını vahid bir bazada toplamaq, bütün təşkilatların bu bazaya çıxışını təmin etmək, onların texniki 

imkanlarını daha da artırmaqdır. Əlbəttə, texniki imkanları yetərli səviyyədə olan təşkilatlar da bu xidmətlərdən 

kənarda qalmamalıdır. Çünki, bu, sadəcə texniki xidmət deyil, vahid bazanın formalaşması üçün fürsətdir. Burada 

quraşdırılacaq vahid platformada bütün təşkilatlar bir-birini görəcək, tanıyacaq, əlaqə quracaq, əməkdaşlıq 

edəcək, informasiya mübadiləsi aparacaq və nəhayət, daha güclü şəkildə təşkilatlanacaqlar. Hazırda 50-dən çox 

təşkilatın müraciəti onlayn şəkildə qeydiyyata alınıb". 

Xatırladaq ki, bu bu proses 3 mərhələdə reallaşacaq. 
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1-ci mərhələdə təşkilatların onlayn şəkildə qeydiyyata alınmasıdır ki, təşkilatlar www.diaspor.org ünvanına 

daxil olub, sadə bir forma dolduraraq bir neçə saniyədə müraciət edə bilərlər. Dünyadakı 500-dən çox diaspor 

təşkilatının hər birindən müraciət gözləyir və istəyirik ki, kənarda bir təşkilat da qalmasın. 

2-ci mərhələdə qeydiyyatdan keçmiş təşkilatların e-poçt üvanına vahid bir forma üzrə informasiyaların 

təqdim edilməsi üçün e-məktub göndəriləcək. Hər bir təşkilat bu informasiyaları təqdim olunmuş formaya uyğun 

doldurub geri göndərəcəklər. Dərhal məlumat göndərən təşkilatın internet saytının hazırlanmasına başlanacaq. Bu 

mərhələdə təşkilatlara e-poçt və SMM xidmətləri də təklif olunacaq. E-poçtu olmayan və ya mövcud e-poçt 

xidmətindən narazı olan təşkilat dərhal e-poçt ilə təmin ediləcək. Eləcə də sosial mediada marketinq işinin 

təşkilinə dair təşkilatlara dəstək, maarifləndirmə nəzərdə tutulur. Bu, həm birbaşa, həm də telekörpülər vasitəsilə 

təşkil edilə bilər. 

3-cü, yekun mərhələdə vebsaytların idarə edilməsinin təşkilatların özləri tərəfindən həyata keçirilməsi üçün 

platforma qurulacaq. Bu platformalar vahid "Diaspor portalı"nda birləşərək, zəngin bir baza yaradacaq 

(cahid.info). C.İsmayıloğlu onu da qeyd edir ki, təşkilatlanmada əsas iş koordinasiyadır: "Bu gün diaspor 

təşkilatlarının çoxu bir-birindən xəbərsiz fəaliyyət göstərir. Bizim məqsədlərimizdən biri də budur ki, burada 

bütün təşkilatları bir çətir altına toplayaq, koordinasiya problemini kökündən həll edək. Bilirsiz, təşkilatların 

əksəriyyəti kifayət qədər aktivdir, bir çox işlər görürlər. Lakin təşkilatların bu səylərinin koordinasiya olunması, 

gücün birləşdirilməsi deməkdir. Bu halda isə, nəticənin daha səmərəli olacağı aydındır. İlk növbədə, gözlənti 

bundan ibarətdir. Göstərəcəyiniz texniki dəstəkdən imtina edən və ya maraqlı olmayan diaspor təşkilatlarının olma 

ehtimalına gəlincə, bildirim ki, bizim göstərdiyimiz dəstək sadəcə texniki xidmət deyil. Təşkilatlanmanın ilk 

addımıdır. Səmimi deyim ki, inandırıcı görünmür, hansısa təşkilat bu məsələdən xəbərdar olsun, ancaq 

qoşulmasın. Onda aydın olacaq ki, hansı təşkilat bu xidmətdən imtina edirsə, deməli işini səmərəli qurmaqda və 

ciddi təşkilatlanmada maraqlı deyil. 

Qeyd edim ki, bu layihə diaspor təşkilatları ilə bağlıdır, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı isə fərqli 

ideya və planlarımız var. Hazırda texniki planlaşdırmalar aparılır. Onu da diqqətə çatıdırım ki, bütün bu innovativ 

ideyaların gerçəkləşdirilməsi üçün lazım olan müasir texniki imkanlar və kadr potensialı Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsində mövcuddur və bizə müraciət edən hər hansı diaspor təşkilatını diqqətdən kənarda qoymayacağıq". 
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Diaspor təşkilatları müstəqillik gününü qeyd edir 

 

Murad Məmmədli 

 

Oktyabrın 18-də Azərbaycanda Dövlət Müstəqilliyi Günü qeyd olundu. 1991-cü ilin 18 oktyabrında 

Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti "Azərbaycan Respublikasının Dövlət müstəqilliyi haqqında" Konstitusiya 

Aktını qəbul etdi. Bununla da Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi bərpa olundu. 

1994-cü ilin oktyabrın 25-dən Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin fərmanı ilə 18 Oktyabr - Dövlət 

Müstəqilliyi Günü hər il xalqımız tərəfindən bir bayram kimi qeyd edilir. Müstəqilliyimizin bərpasından 27 il 

ötür. Bu gün münasibətilə təkcə ölkəmizdə deyil, xarici dövlətlərdə də Azərbaycan diaspor qurumlarının 

təşkilatçılığı ilə tədbirlər həyata keçirilir. 

Türkiyədə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illiyi və Azərbaycanın dövlət 

müstəqilliyinin 27-ci ildönümü münasibətilə keçirilən tədbir İstanbulda fəaliyyət göstərən Türkiyə-Azərbaycan 

Dayanışma və Kültür Dərnəyinin (İSTAD) təşkilatçılığı ilə baş tutub. Qardaş ölkədə yaşayan azərbaycanlılar 

Türkiyəni Avropa və Asiya qitəsi qovuşduran Bosfor boğazında (İstanbul) bir yerə toplaşıblar. Sonra Azərbaycan 

və Türkiyə bayraqları ilə bəzədilmiş "Validə Sultan" gəmisi ilə Mərmərə dənizində iki saat müddətində səyahətə 

çıxıblar. Tədbir iştirakçıları Azərbaycan dövlət himnini oxuyub və ölkənin müstəqilliyi uğrunda canlarından 

keçən şəhidlərin xatirəsini bir dəqiqəlik sükütla yad ediblər. 

Daha sonra Azərbaycanın tarixi keçmişindən, mədəni dəyərlərindən danışılıb və müxtəlif illərdə Türkiyəyə 

köç edən azərbaycanlılar babalarının xatirələrini bölüşüblər ("report.az"). Sonda Azərbacan milli musiqiləri 

səsləndirilib, rəqslər edilib. 

Müstəqilliyimizin bərpasının 27-ci ildönümü ABŞ-da da qeyd olunub. ABŞ-ın İllinoys ştatından olan 

senatorlar Temmi Dakuort və Riçard Durbin Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin bərpa edilməsinin 27-

ci ildönümü münasibətilə İllinoys Azərbaycan icmasının üzvlərinə təbrik məktubları göndəriblər. Təbrik 

məktubları ABŞ-ın Orta Qərb ştatları üzrə Azərbaycan mərkəzinə ünvanlanıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, 

məktublarda vurğulanır ki, bu təşkilatın fəaliyyəti, onun həyata keçirdiyi təhsil və xeyriyyə tədbirləri Çikaqonun 

ictimai həyatını zənginləşdirir. Təşkilatın üzvləri Amerika gənclərini Azərbaycan xalqının tarixi ilə, bu xalqa xas 

olan dəyərlərlə tanış edirlər. 

Məktubda o da qeyd edilir ki, bütün dünyada 50 milyondan çox azərbaycanlı, o cümlədən ABŞ-dakı 400 

minlik Azərbaycan icması hər il 18 oktyabr tarixini Azərbaycanın müstəqillik günü kimi qeyd edirlər. 

ABŞ-ın Kaliforniya ştatının San-Fransisko şəhəri və vilayətin Nəzarətçilər Şurası tərəfindən isə 18 oktyabr 

- Azərbaycan Respublikasının Dövlət Müstəqilliyi Günü ilə bağlı təbrik bəyannaməsi qəbul edilib. Azərbaycanın 

Los-Ancelesdəki baş konsulluğuna göndərilən və Nəzarətçilər Şurasının bütün üzvləri tərəfindən imzalanan 

bəyannamədə Azərbaycan xalqının müsəlman dünyasında ilk dünyəvi və demokratik respublika yaratdığı qeyd 
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edilir. Bildirilir ki, Azərbaycan Respublikası regionda demokratiyanın yayılması və inkişafına önəmli töhfələr 

verərək böyük nailiyyətlərə imza atıb. 

Daha sonra sənəddə San-Fransisko sakinləri və Nəzarətçilər Şurası adından Azərbaycan Respublikasının 

Dövlət Müstəqilliyi Günü təbrik edilir. 

Qeyd edək ki, Kaliforniyada əhalisinin sayına görə dördüncü böyük şəhər olan San-Fransisko Şimali 

Kaliforniyanın əsas mədəniyyət, təhsil, maliyyə və iqtisadi mərkəzidir. 900 minə yaxın əhalisi olan şəhər ABŞ-

da əhalinin ən sıx məskunlaşdığı ikinci böyük şəhərdir. 

Oktyabrın 21-də isə ABŞ-ın Nyu-York ştatının Bruklin şəhərində Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, 

Türkmənistan və Tacikistanın müstəqillik günləri birgə qeyd olunacaq. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd 

müstəqillik gününü qeyd etməklə bərabər, türkdilli və dost ölkələrin ortaq mədəni dəyərləri haqqında Amerika 

ictimaiyyətini məlumatlandırmaqdır. 

"Brooklyn Borough Hall"da keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbir rəsmi hissədən sonra, bədii proqramla 

davam edəcək. Proqramda azərbaycanlı pianoçular Nərgiz Əliyarova, Kamillə Məmmədova, eləcə də Özbəkistan, 

Türkmənistan və Tacikistandan olan incəsənət ustaları çıxış edəcəklər. 

Tədbirin keçiriləcəyi məkanda azərbaycanlı rəssamlar Könül Kəngərli, Cəmilə Sadıqova və Miriam 

Hüseynovun əsərlərinin sərgisi də təşkil olunacaq. 

Bayram tədbirində Azərbaycan, türk, özbək, türkmən və tacik mətbəxindən nümunələr də təqdim 

ediləcəkdir. 

Oktyabrın 16-da Tbilisidə AZƏRTAC-ın və M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Mədəniyyəti Muzeyinin 

birgə təşkilatçılığı, ölkəmizin Gürcüstandakı səfirliyinin dəstəyi ilə "18 oktyabr - Azərbaycanın Dövlət 

Müstəqilliyi Günü"nə həsr olunan konfrans keçirilib. Muzeyin direktoru, Azərbaycanın Əməkdar mədəniyyət 

işçisi Leyla Əliyeva tədbiri açaraq dövlət müstəqilliyinin əhəmiyyətindən, müstəqillik illərində Azərbaycan ilə 

Gürcüstan arasında dostluq münasibətlərinin inkişafından söz açıb. AZƏRTAC-ın Gürcüstan üzrə xüsusi müxbiri 

Xətai Əzizov Azərbaycanın dövlətçilik tarixi və müstəqillik uğrunda mübarizəsindən danışıb. Bildirib ki, XX 

əsrin sonlarında SSRİ-nin dağılması ilə yaranan tarixi şərait nəticəsində Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa 

edib. 1991-ci il oktyabrın 18-də Ali Sovetin sessiyasında dövlət müstəqilliyi haqqında Konstitusiya Aktı qəbul 

olunub. Azərbaycanın müstəqilliyi bərpa olunandan sonra dövlət bayrağı, himni və gerbi haqqında da qanunlar 

qəbul edilib. 

Vurğulayıb ki, müstəqilliyimizi qorumaq, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirmək və inkişaf etdirmək heç də 

asan olmayıb. Sonra gürcü politoloqlar Tengiz Txilava, Simon Kopadze, prezidentliyə namizəd Levan Çixeidze, 

Tbilisidəki 73 nömrəli orta məktəbin müəllimi Qəhrəman Musayev, ictimai xadim Beka Okiani və başqaları 

Azərbaycan xalqını bayram münasibətilə təbrik ediblər. 

Bildirilib ki, Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra həyata keçirdiyi layihələr təkcə bir 

xalqın və bir dövlətin deyil, bütöv bir regionun, Avropanın enerci təhlükəsizliyində, bölgədə sabitliyin bərqərar 

olmasında mühüm rol oynayıb. 
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Çıxış edənlər Azərbaycanın işğal altındakı ərazilərinin azad olunmasını, dövlət müstəqilliyi və digər milli 

bayramlarımızın Dağlıq Qarabağda keçirilməsini arzu ediblər. 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində böyük oxucu auditoriyasına malik olan ərəb, ingilis, rus və çin dilli 

"Aviamost" qəzetində isə Azərbaycanın BƏƏ-dəki səfiri Daşqın Şikarovun "Azərbaycanın Müstəqillik Günü" 

sərlövhəli məqaləsi dərc olunub (AZƏRTAC). Məqalədə 18 oktyabr tarixində Azərbaycanın Dövlət Müstəqillik 

Gününü qeyd etdiyini bildirən səfir deyib ki, 27 il bundan əvvəl uzun illər müstəqillik həsrətində olan Azərbaycan 

xalqı qarşısında duran bütün çətinliklərə tab gətirərək, 1991-ci il 18 oktyabr tarixində müstəqillik haqqında 

Konstitusiya Aktını qəbul edib. 

Diplomat müstəqilliyin qorunub-saxlanmasının onun əldə edilməsindən daha çətin vəzifə olduğunun tarix 

tərəfindən sübuta yetirildiyini vurğulayaraq qeyd edib ki, Azərbaycan XX əsrdə iki dəfə müstəqillik qazanmaq 

imkanı əldə edib. İslam dünyası və Şərqdə 1918-ci ilin 28 may tarixində qurulmuş ilk dünyəvi demokratik dövlət 

cəmi 23 ay yaşayıb, xarici qüvvələrin müdaxiləsi nəticəsində süquta uğrayıb. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 

dünyanın 20-dən çox ölkəsi ilə əlaqələr qurmuş, dövlətin rəsmi simvolları və Azərbaycan vətəndaşlığı haqqında 

əsasnamə qəbul edilmiş, kişi və qadınların bərabər hüquqlara malik olmaları tanınıb. Cümhuriyyət dövründə icra, 

qanunvericilik və məhkəmə hakimiyyətlərinin tam müstəqilliyi təmin olunmuş, Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, 

Xəzər dəniz donanması yaradılmış, Azərbaycan Dövlət Universiteti təsis edilmiş, yüzlərlə gəncə Avropanın 

aparıcı universitetlərində təhsil almaq üçün təqaüdlər ayrılıb. 

Müəllif vurğulayıb ki, Sovet İttifaqının dağılması ərəfəsində Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etmək üçün 

yenidən imkan əldə etdi. 1991-ci il Azərbaycan üçün mürəkkəb, lakin şərəfli il oldu. Həmin dövrdə xalqın ağrısı, 

qəzəbi, gözləntiləri ən yüksək nöqtəyə çatmışdı. Azərbaycan xalqının ardı kəsilməyən nümayişlərə başladığını 

söyləyən diplomat qeyd edib ki, 1990-cı il yanvarın 20-də xalqımıza qarşı amansız qırğın törədildi. Lakin sovet 

tankları müstəqilliyə aparan yolun qarşısını ala bilmədi. Yüzlərlə oğul-qızını qurban verən Azərbaycan yeni 

həyata, yeni reallıqlara qədəm qoydu. Nəhayət, Azərbaycan parlamenti 1991-ci il 18 oktyabr tarixində dövlət 

müstəqilliyinin bərpa olunması haqqında Konstitusiya Aktını qəbul etdi. Sənədə əsasən, Azərbaycan Respublikası 

1918-ci il mayın 28-dən 1920-ci il aprelin 28-dək mövcud olmuş Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi elan 

edildi. 

Məqalədə bildirilib ki, 1991-ci il dekabrın 29-da Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyi haqqında 

Konstitusiya Aktına dəstəklə bağlı keçirilən ümummilli referendumunda səs verənlərin 95 faizi iştirak edərək 

yekdilliklə ölkənin müstəqilliyini dəstəklədi. Müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycanın dünya ölkələri, o cümlədən 

BƏƏ tərəfindən tanındı, 1992-ci il mayın 2-də Azərbaycan BMT-nin üzvlüyünə qəbul edildi. 

D.Şikarov yazıda ümummilli lider Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin layiqli davamçısı Prezident İlham 

Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan Respublikasının yüksək templərlə inkişaf etdiyini vurğulayıb. 

Məqalədə Azərbaycanın öz xarici siyasətini ölkə maraqları üzərində qurduğu, Avropa və Asiyanın siyasi 

sərhədində yerləşərək, hər iki qitənin siyasi strukturlarına inteqrasiya olduğu qeyd edilib. Bildirilib ki, Azərbaycan 

Avropa Şurası, ATƏT, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı kimi təşkilatların üzvüdür və 2012-

2013-cü illərdə BMT Təhlükəsizlik Şurasının qeyri daimi üzvü olub. 
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D.Şikarovun yazısında yaxın dostluq və səmimi münasibətdə olan Azərbaycan Respublikası və Birləşmiş 

Ərəb Əmirliklərinin ikitərəfli və çoxtərəfli formatda geniş əməkdaşlıq etdiyi bildirib. İki ölkə arasında siyasi, 

iqtisadi, mədəniyyət, ədliyyə və digər sahələrdə bir sıra sənədlərin imzalandığı qeyd olunub. 

Müəllif bildirib ki, yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər ikitərəfli münasibətləri gücləndirir, siyasi dialoqu 

təmin edir və ikitərəfli əməkdaşlığın təşviqinə xidmət edir. İki ölkə arasında ticarət mübadiləsi ildən-ilə artır, 

Azərbaycan Hava Yolları, BƏƏ-nin "Ettihad", "Flydubay" və "Air Arabia" hava yolları tərəfindən iki ölkə 

arasında birbaşa uçuşların həyata keçirilməsi, fiziki və hüquqi şəxslərin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə qarşılıqlı 

iştirakı xalqlar arasında münasibətlərin, turizm və ticarət əlaqələrinin güclənməsinə xidmət edir. 

Sonda bildirək ki, diaspor təşkilatlarının Azərbaycanın Dövlət Müstəqilliyinin bərpasının 27-ci ildönümü 

münasibətilə tədbirləri davam edir. 
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Türk xalqlarının birliyi və ya türk diaspor təşkilatları 

 

Rəşid Rəşad 

 

Yüzillər boyunca mövcud olan türk dünyasının birliyi ideyasının reallaşması istiqamətində konkret 

addımlar XX əsrdə atılıb. Məhz bu baxımdan türk dünyasının iki böyük liderinin - Mustafa Kamal Atatürk və 

Heydər Əliyevin xidmətlərini xüsusilə qeyd etmək lazımdır. "Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri 

kədərimizdir" və "Biz bir millət, iki dövlətik" kəlamları bu böyük şəxsiyyətlərin türk dünyasının birliyinə nə qədər 

böyük önəm verdiyinin əyani təsdiqidir. 

Türkiyə və Azərbaycan arasındakı əlaqələr tarixən bağlı olduğu kimi, xarici ölkələrdəki türk və Azərbaycan 

diaspor təşkilatları da sıx əlaqələrə malikdirlər. Ekspertlərə görə, son illərdə lobbiçilik fəaliyyətinin beynəlxalq 

siyasi proseslərdə öz sözünü deməsi artıq bir faktdır. 

Dövlətlərarası münasibətlərdə, ümummilli məsələlərdə diaspor cəmiyyətlərinin lobbiçilik fəaliyyətinin 

müstəsna əhəmiyyət kəsb etməsi günümüzün reallığıdır. Hətta bir çox hallarda dünyada gedən proseslərə təsir 

etmək iqtidarında olan dövlətlərin siyasi hakimiyyətləri diaspor cəmiyyətlərinin təbliğatını əsas götürərək 

müvafiq qərarlar qəbul etməyə üstünlük verirlər. 

Erməni lobbisinin son illərdə türk dünyasına qarşı apardığı kampaniyada qazandığı uğurların kökündə 

təmsil olunduqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəallıqları dayanır. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsinə bəzi beynəlxalq təşkilatların və dövlətlərin ikili standartlardan yanaşmasının kökündə də erməni 

diaspor təşkilatlarının lobbiçilik fəaliyyətinin dayandığı istisna deyil. 

Ekspertlər bildirirlər ki, xarici ölkələrdəki erməni diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti təkcə Azərbaycan və 

Türkiyəyə qarşı deyil, ümumən türk dünyasına qarşı yönəlib. Ümumiyyətlə, Azərbaycan və Türkiyə barəsində 

xüsusən Qərb təfəkküründə doğru məlumatların yer alması, əsl həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və 

ən əsası ermənilərin lobbiçilik fəaliyyətinin antitürkiyə, antiazərbaycan fəaliyyətinin qarşısının alınması, onların 

yalan iddialarının ifşa edilməsi üçün xarici ölkələrdəki Azərbaycan və türk diaspor cəmiyyətlərinin üzərinə böyük 

məsuliyyət düşür. 

Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirib ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında münasibətlər köklü 

tarixi və mədəni bağlardan qaynaqlanan qardaşlıq təməli üzərində hər sahədə inkişaf etməkdə və güclənməkdədir: 

"Bu münasibətlərin memarlarından biri olan böyük lider, hörmətli Heydər Əliyevin dediyi kimi, Türkiyə və 

Azərbaycan eyni millətin iki ayrı dövlətidir. Mərhum prezidentin iki ölkə arasında əlaqələrin ideal qiymətini ifadə 

etmək üçün istifadə etdiyi bu şüar real həyatda əksini tapıb. Sevincdə də, kədərdə də bir olan Türkiyə və 

Azərbaycana bütün dünya qibtə ilə baxır. Dünyada başqa bir örnəyi olmayan bu durum şübhəsiz ki, Türkiyə və 

Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri baxımından hər iki ölkənin üstünlüyüdür. İki ölkə arasında siyasi, iqtisadi, 

hərbi, mədəni, ticarət və digər sahələrdə nümunəvi əlaqələr mövcuddur. Qarşılıqlı inam və birgə fəaliyyətlə 

əlaqələrimizin inkişafına və güclənməsinə nail olduq, bunun üçün sağlam təməl yaratdıq. Azərbaycanın zəngin 

enerji ehtiyatları, sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatı, demokratiya və insan haqları sahəsində həyata keçirdiyi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

271 
 

islahatlarla bölgədə və dünyada getdikcə layiq olduğu nöqtəyə çatmaqda olduğunu məmnuniyyətlə izləyirik. 

Türkiyə bu günə qədər yaxşı və pis günlərində Azərbaycan xalqının yanında olub və bundan sonra da hər sahədə 

əlindən gələn dəstəyi göstərməyə hazırdır". 

Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, Azərbaycan xalqı Türkiyə ilə həmişə birlik, həmrəylik nümayiş 

etdirib: "Bizim gələcək fəaliyyətimiz üçün milli ideologiyamız əsas rol oynayır. Azərbaycançılıq məfkurəsi 

Azərbaycanda tam bərqərar olub, Azərbaycan xalqı vahid milli ideya ətrafında birləşib və ölkəmiz çox uğurla 

inkişaf edir. Azərbaycanda dinlərarası, millətlərarası münasibətlər nümunəvi xarakter daşıyır. Azərbaycanda 

bütün xalqların, dinlərin nümayəndələri bir ailə kimi mehribanlıq şəraitində yaşayır və bundan sonra da 

yaşayacaqdır. Bizim siyasətimiz və cəmiyyətin istəkləri bu istiqamətdə atılacaq addımları da şərtləndirəcək. 

Azərbaycan ölkə daxilində dinlərarası, millətlərarası münasibətlərin tənzimlənməsində çox böyük uğurlara 

nail olub və biz son 15 il ərzində bunu dünyaya nümayiş etdirmişik. Təkcə ona görə yox ki, özümüzü göstərək, 

ona görə ki, dünyada da müsbət meyillər üstünlük təşkil etsin. Əfsuslar olsun ki, son 15 il ərzində dünyada bu 

istiqamətdə çox təhlükəli proseslər cərəyan edib. İslamofobiya, ksenofobiya, ayrı-seçkilik artıq bəzi ölkələrdə 

dövlət siyasətinə çevrilir, başqa millətlərin, dinlərin nümayəndələrinə mənfi münasibət göstərilir. Ona görə biz 

çalışmışıq və bundan sonra da çalışacağıq ki, öz nümunəmizi göstərərək sübut edək ki, multikulturalizm yaşayır 

və yaşamalıdır. Eyni zamanda, biz öz milli mənəvi dəyərlərimizə sadiqik, buna bağlıyıq və təsadüfi deyil ki, 2016-

cı və 2017-ci illər Azərbaycanda "Multikulturalizm" və "İslam Həmrəyliyi" illəri elan olunmuşdur. 

Azərbaycan son 15 il ərzində beynəlxalq aləmdə böyük uğurlara imza atdı. Bizim dünyadakı mövqelərimiz 

möhkəmlənir, Azərbaycan çox müsbət beynəlxalq reputasiyaya malik olan bir ölkədir. Bizə qarşı dünya birliyi 

tərəfindən böyük rəğbət, dəstək var, biz bunu hiss edirik və əldə edilmiş nəticələr, qəbul edilmiş qərarlar bunu bir 

daha təsdiqləyir. Əlbəttə ki, bunun ən bariz nümunəsi bizim 155 ölkənin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik Şurasına 

seçilməyimiz olubdur. Bu, gənc müstəqil dövlət üçün çox böyük nailiyyətdir və bu, onu göstərir ki, dünya 

birliyinin mütləq əksəriyyəti bizi dəstəkləyir ("AZƏRTAC). 

Ekspert İlqar İlkin yazır ki, ölkə başçısı Azərbaycan və Türk xalqlarının diaspor təşkilatlarının xarici media 

orqanları ilə təmas qurmalarını, qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq etmələrini, bu media oqranlarında Türk dünyasına 

qarşı qərəzli hücumları neytrallaşırmağı, onlarla əlaqələrinin gücləndirilməsinə diqqət ayrılmasını vacib sayırdı: 

"Bu həmin vaxtlar idi ki, ayrı-ayrı ölkələrin mətbu orqanlarında Azərbaycana qarşı müəyyən təxribat xarakterli 

yazılar dərc olunurdu, ölkəmizə qarşı şər-böhtan atılırdı. Qeyd edim ki, Azərbaycan diasporunun ən təsirli 

hissəsinin fəaliyyət dairəsi Avropa ölkələrində cəmlənib. Avropa Birliyi ölkələri ilə Azərbaycanın əlaqələrini 

nəzərə alsaq, bu ölkələrdə milli maraqlarımızın yüksək səviyyədə təmin olunmasına da ehtiyac vardır. Avropa 

Birliyi ölkələri həm də erməni lobbisinin və diaspora təşkilatlarının ən güclü olduğu bir coğrafi məkandır. Odur 

ki, bu gücə qarşı mübarizədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının, diplomatik korpuslarımızın fəaliyyəti ilə yanaşı, 

üç başlıca güc mənbəyindən istifadə edilməlidir: 

- Avropada fəaliyyət göstərən bütün Türk xalqlarının diaspor və lobbi təşkilatları ilə ortaq əlaqə 

- Avropa Birliyi ölkələrində fəaliyyət göstərən xarici Media qurumları ilə əlaqə 

- Avropada fəaliyyət göstərən Türkcə Media Qurumları ilə əlaqə. 
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Avropada fəaliyyət göstərən bir çox diaspor təşkilatları ilə qarşılıqlı əlaqələrimizin mövcudluğu, onlarla 

ortaq layihələri gerçəkləşdirməyimiz nəticəsində əldə etdiyimiz təcrübədən də yararlanaraq, qeyd edə bilərik ki, 

xarici media ilə əlaqələrə önəm vermək üçün öncədən bir sıra addımlar atılmalıdır. Bu addımlardan biri kimi, 

aparıcı Avropa ölkələrində olan Türkcə Media Qurumlarının bir araya gətirilməsi, onlar arasında əlaqələrin 

qurulmasıdır. Məsələn, məlumat üçün bildirim ki, təkcə Avropanın siyasi mərkəzi olan Brüsseldə 21 türk media 

qurumu fəaliyyət göstərir ki, onlar da vahid Belçika Türkcə Media Platforumunda birləşiblər. Eyni qaydada 

Avropanın digər qabaqcıl ölkələrində - Holandiya, Almaniya, Fransa, İsveç, Norveç, İtaliya, İngiltərə və s. olan 

Türkcə media orqanları arasında əlaqələrin qurulması və onların Ümumavropa Türkcə Media Platformunda 

mərkəzləşdirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərməsi dağınıq halda görünməyən media fəaliyyətlərinin açıq bir güc 

mərkəzi halında lobbi fəaliyyəti göstərməsini təmin edə bilər" ("manevr.az"). 

İ.İlkin onu da qeyd edir ki, Azərbaycanın inkişafı, vətəndaş cəmiyyəti quruculuğu prosesləri, ölkəmizin 

demokratikləşməsi məsələləri Avropa dövlətlərin universitetlərində təhsil alan tələbələrin, siyasi partiyaların, 

Avropada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı dövlətlərin diplomatik korpusları əməkdaşlarının, kütləvi informasiya 

vasitələri əməkdaşlarının da faydalanacağı şəksizdir. 
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Diaspor təşkilatları Azərbaycanın mədəni irsini təbliğ edir 

 

Vasif Cəfərov 

 

Azərbaycan xalqının mədəni irsinin təbliği istiqamətində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən 

davamlı tədbirlər görülür. Dünya azərbaycanlılarının qurultaylarında soydaşlarımıza xalqımızın mədəni irisnin 

təbliği məqsədilə tövsiyə və təkliflər verilir. 

Soydaşlarımıza tövsiyə edilir ki, diaspor təşkilatları üzvlərinin və onların övladlarının ana dilini, milli 

mədəniyyəti, tarixini öyrənməsi, vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi məqsədilə təhsil ocaqlarının, müxtəlif fakültətiv 

kursların və dərnəklərin təşkili viacibdir. Həmçinin tədris prosesində Azərbaycan xalqının milli dövlətçiliyi və 

inkişaf perspektivləri, "Azərbaycan" və "azərbaycanlı" anlayışlarının məzmunu, Azərbaycan xalqının milli 

təfəkküründə "Vətən" anlayışı, azərbaycanlıların milli-mənəvi keyfiyyətləri və s. barədə məşğələlərin aparılması 

önəmli olduğu bildirilir. 

Bu sahədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının qarşısında bir neçə istiqmət üzrə tədbirlər müəyyənləşdirilib. 

Diaspor təşkilatlarına tövsiyə olunur ki, Azərbaycanlıların məskunlaşdıqları ölkələrin qanunvericiliyinə və 

beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq, etnomədəni özünəməxsusluğun qorunması, inkişaf 

etdirilməsi, millətlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqda əməkdaşlıq məqsədilə tədbirlərin görülməsi, ictimai 

təşkilatlar, assosiasiyaların yaradılması istiqamətində tədbirlər görülsün. Soydaşlarımızın öz dilinə, 

mədəniyyətinə, tarixi köklərinə və milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığını qoruyub saxlamaları üçün milli teatrların, 

kitabxanaların açılması, milli mədəniyyətlərin qorunmasına dair beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına uyğun 

olaraq xarici ölkələrdə məskunlaşan azərbaycanlıların milli-mədəni cəmiyyətlərin yaradılması, milli 

özünəməxsusluğu mühafizə etmək məqsədilə digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi məsləhət bilinir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mənəvi keyfiyyətlərini, əxlaqi dəyərlərini yaşatmaq, təbliğ etmək, 

zəngin mədəniyyətini, adət-ənənələrini qayğı ilə mühafizə etməklə gələcək nəsillərə aşılamaq önəmli 

məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə də tədbrlərin təşkilinin önəmi vurğulanır. 

Azərbaycanlıların sıx halda yaşadığı xarici ölkələrdə ana dilinin, Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti və 

coğrafiyasının tədrisi məqsədilə "Həftə sonu" şəbəkəsinin genişləndirilməsi, "Həftə sonu" məktəblərinin maddi-

texniki bazasının yaxşılaşdırılması, əyani və dərs vəsaitləri ilə təminatı işinin gücləndirilməsi, həmin məktəblərin 

kadr potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilir. 

Azərbaycan xalqının folklor nümunələrinin, musiqisinin, ədəbiyyat və incəsənətinin zəngin mədəni irsinin 

gənc nəslə təbliği vacib məsələlərdəndir. Bunun üçün birgə mədəni-kütləvi tədbirlərin - musiqi festivallarının, 

milli mədəniyyət günlərinin, rəsm sərgilərinin, Azərbaycan kinosu günlərinin təşkilində diaspor 

nümayəndələrinin həmrəylik nümayiş etdirməsi məsləhər görülür. Bu istiqamətdə xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimləri arasında əlaqələrin qurulmasına və onların görüşlərinin təşkilinə 

səy göstərilməsi, xarici ölkələrdə yaşayan tanınmış azərbaycanlı elm və mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin 

qeyd edilməsi, beynəlxalq mədəniyyət festivallarında Azərbaycanın layiqincə təmsil olunması üçün diaspor 
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təşkilatlarının imkanlarının səfərbər edilməsi, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətindən bəhs edən muzey 

mərkəzlərinin yaradılması təklif olunur. 

Tövsiyə edilir ki, dünyanın nüfuzlu muzeylərində Azərbaycan tarixi və mədəniyyəti haqqında eksponatları 

özündə əks etdirən guşələr təşkil edilsin, Azərbaycan xalqının mədəni irsi barədə məlumat verən təbliğat 

materialları yayılsın, Azərbaycan xalqının qədim tarixinin, zəngin mədəni irsinin təbliği üçün birgə mədəni-

kütləvi tədbirlər - konsert proqramları, musiqi festivalları, mədəniyyət günləri, rəsm sərgilər, Azərbaycan kinosu 

günləri təşkil olunsun. 

Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən materialların xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayımına nail 

olmaq istiqamətində səylərin birləşdirilməsi, Azərbaycan tarixinə dair materialların - məqalə, monoqrafiya və 

kitabların yayılmasına nail olmaq, birgə elmi-praktik konfranslar keçirmək, sənədli və bədii filmlərin xarici dillərə 

tərcümə edilərək nüfuzlu telekanallar vasitəsilə nümayiş etdirilməsi istiqamətində tədbirlər görmək, Azərbaycanın 

tarixi və mədəni abidələrinin, milli dəyərlərinin ermənilər tərəfindən mənimsənilməsinə qarşı ardıcıl və sistemili 

tədbilərin həyata keçirilməsi də vacib tədbirlərdən hesab olunur. 

Xalqımızın mədəni irsinin təbliğində xarici ölkələrin televiziya kanallarında Azərbaycan və türk xalqlarının 

mədəniyyətindən bəhs edən filmlərin nümayiş etdirilməsi də tövsiyə edilir. Bundan başqa Azərbaycan şəhərləri 

ilə dünyanın müxtəlif iri şəhərləri arasında qardaşlaşma və əməkdaşlıq müqavilələrinin imzalanması məqsədilə 

birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi, Azərbaycanın turizm imkanlarını təbliğ etmək məqsədilə iş adamlarını cəlb 

etməklə birgə turizm sərgilərinin keçirilməsi və turizm sahəsində çalışan azərbaycanlı iş adamları arasında 

əlaqələrin qurulmasına nail olmaq məqsədilə onların görüşlərinin təşkil edilməsinin əhəmiyyətli olacağı qeyd 

olunur. 

Qeyd edilən istiqamətlər üzrə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və xaricdə fəaliyyət göstərən diaspora 

təşkilatlarının təşkilatçılığı ilə bir sıra tədbirlər keçirilib. 2018-ci ilin birinci yarısına aid olan məlumata əsasən, 

birinci yarımili ərzində xalqımızın zəngin mədəni irsinin təbliği, həmçinin dövlət əhəmiyyətli tarixi əlamətdar 

günlərin qeyd olunması istiqamətində uğurlu layihələr icra olunub. Mədəni isrsin tədliği istiqamətində təxminən 

40 tədbir və layihə həyata keçirilib. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar 

dünyanın müxtəlif ölkələrində silsilə tədbirlər keçirilib. Bu tədbirlərdən 8 may 2018-ci il tarixində Azərbaycan-

Monteneqro Mədəni və İqtisadi Mərkəzində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 95-ci ildönümü münasibətilə ikigünlük şahmat turniri təşkil olunub. Turnirin qaliblərinə "Heydər 

Əliyev kuboku" verilib. Daha bir idman tədbiri 10 may 2018-ci il tarixində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

dəstəyi və Heydər Əliyev adına Dünya Boks Komitəsinin (World Boxing Committee H.Aliyev) təşkilatçılığı 

mayın 5-də baş Almaniyanın Vaysvasser şəhərində Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 

anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr olunan peşəkar boks turniri olub. 

Martın 1-də Türkiyənin İzmir şəhərinin Karşıyaka rayonundakı Heydər Əliyev Parkında Ulu Öndərin büstü 

açılıb. Açılış mərasimində rəsmi şəxslər, millət vəkilləri, yerli ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələri, QHT və 

KİV təmsilçiləri, o cümlədən Qarabağ müharibəsi qaziləri iştirak edib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin 
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birinci müavini Valeh Hacıyev, millət vəkilləri Qənirə Paşayeva və Sona Əliyeva, Karşıyaka rayonun 

bələdiyyəsinin sədri Hüseyin Mutlu Akpınar, İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət və Dayanışma Dərnəyinin sədri 

Mülazim Pahsa və başqalarının çıxışları dinlənilib. Çıxışlarda ümummilli lider Heydər Əliyev şəxsiyyətinin 

ucalığından, Ulu Öndərin Azərbaycan və Türkiyənin inkişafı naminə həyata keçirdiyi beynəlxalq layihələrin 

əhəmiyyətindən, xalq arasında tükənməz nüfuzundan danışılıb. Qeyd edək ki, Karşıyaka rayonun bələdiyyəsi və 

İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət və Dayanışma Dərnəyi arasında əldə olunan razılıq əsasında mövcud Heydər 

Əliyev Parkı yenidən qurulub və burada Ulu Öndərimizin büstü qoyulub. 

Mayın 5-də Almaniyanın Düsseldorf şəhərinin "Vitgenşteyn" adına Mədəniyyət Mərkəzində Azərbaycan, 

rus və alman dilli cəmiyyətlərin iştirakı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və dahi Azərbaycan bəstəkarı Qara 

Qarayevin 100 illiklərinə həsr olunan ədəbi-musiqili gecə keçirilib. 

Mayın 7-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-

ci ildönümü ilə əlaqədar tədbir təşkil olunub. Tədbirdə Ümummilli liderin xatirəsinə həsr olunmuş "Böyük ömrün 

anları" filmi nümayiş etdirilib. Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov ulu 

öndər Heydər Əliyevin şərəfli həyat yolu və fəaliyyəti haqqında danışıb. O bildirib ki, ölkəmizin müstəqilliyinin 

möhkəmləndirilməsi, iqtisadi yüksəlişinin təmin edilməsi, beynəlxalq nüfuzunun artırılması böyük siyasi və 

ictimai xadimin səyləri nəticəsində mümkün olub. Mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Misir Ərəb 

Respulikasındakı Səfirliyi, "Vətənpərvər" Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları Birliyinin və Misirin 

Qalyubiyyə vilayət rəhbərliyinin birgə təşkilatçılığı ilə burada yerləşən Misir-Azərbaycan Dostluq Parkında 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər 10 Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar tədbirlər 

keçirilib. Tədbirdə beş milyon əhalisi olan Qalyubiyyə vilayətinin qubernatoru Mahmud Əl Aşmavi, Azərbaycan 

Respublikasının Misir Ərəb Respulikasındakı səfiri Tural Rzayev, Vilayət məclisinin üzvləri, Azərbaycan 

Respublikasının bu ölkədəki səfirliyinin əməkdaşları, diaspor rəhbərləri və üzvləri iştirak ediblər. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşan soydaşlarımız "Novruz bayramı", 28 May Respublika Günü, 

15 İyun Milli Qurtuluş Günü və digər bayramları geniş şəkildə qeyd edərək ölkəmizin tarixi, zəngin mədəni irsini 

təbliğ etməyə çalışıb. Bununla yanaşı, soydaşlarımız Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yad edilməsi 

məqsədilə tədbirlər, konsert proqramları təşkil edib, dünya festivallarında və sərgilərdə iştirak ediblər. 

Oyunun 15-də Murmanskda Azərbaycanın Milli Qurtuluş Gününə həsr edilən tədbir keçirilib. 

Murmanskdakı "Azərbaycan" Milli-Mədəni Muxtariyyəti və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) 

yerli nümayəndəliyi Azərbaycanın Milli Qurtuluş Gününə həsr edilmiş tədbir keçirilib. Tədbir çərçivəsində təşkil 

olunan "Xalqın xilaskarı" adlı fotosərgidə ümummilli lider Heydər Əliyevin nadir fotoşəkilləri, respublikamız 

haqqında müxtəlif nəşrlər nümayiş etdirilib. Tədbirə Rusiyanın və Azərbaycanın dövlət strukturlarının və 

ictimaiyyətin nümayəndələri, Murmansk şəhərinin və vilayətin müxtəlif ali məktəblərinin müəllimləri və 

tələbələri dəvət olunub. 
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Azərbaycan diasporu siyasi qüvvə kimi 

 

Rəşid Rəşad 

 

Dünya ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasının ideoloji əsasları böyük siyasi xadim 

Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Ulu öndər xaricdə yaşayan soydaşlarımızla görüşlər keçirər və onları 

azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməyə çağırardı. 

Məhz həmin dövrdən etibarən Azərbaycan diasporunun təşkilatlanmasının fəal dövrü başladı. Bundan 

başqa, həmin illərdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanma konsepsiyasi da müəyyənləşdirildi ki, 

nəticədə də həmin konsepsiyaya əsasən - dünya azərbaycanlıları xalqımızın ayrılmaz hissəsi kimi qəbul edildi və 

əqidə və əməl birliyi zəminində azərbaycanlıların elmi şəkildə təşkilatlanması aparılmağa başladı. 

Dünya ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanmasının gücləndirilməsi və diaspor qurumları 

arasında əlaqələrin nizama salınması məqsədilə 1997-ci ildə Dünya Azərbaycanlıları Konqresi təsis edildi və 

həmin ilin iyun ayının 27-29-da Dünya Azərbaycanlıları Konqresinin Los-Ancelesdə ilk qurultayı keçirildi. 1998-

ci ilin may ayında bu qurumun II qurultayı, 1999-cu ilin oktyabrında III qurultayı, 2000-ci ildə IV qurultayı 

keçirildi. Bu qurultayların hamısında xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, Ermənistan Azərbaycan 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı obyektiv məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, işğal olunmuş 

Azərbaycan ərazilərinin azad olunması üçün diaspor qurumlarının səylərinin birləşdirilməsi müzakirə olunan 

başlıca məsələlərdən idi. Qurultayların qəbul etdiyi qərarlarda da bu məsələlər öz əksini tapdı ("diaspora.az"). 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyəti daima dövlətimizin də diqqətindədir. Prezident İlham Əliyev 

Ukraynada fəaliyyət göstərən diaspor nümayəndələrinin qarşısında çıxışı zamanı bildirib ki, xaricdə yaşayan 

bütün soydaşlarımız hansı ölkənin vətəndaşı olmasından asılı olmayaraq, bizim qardaşlarımızdır və hər an doğma 

Vətən sizi qarşılamağa hazırdır: "Biz istəyirik ki, siz yaşadığınız ölkələrdə güclənəsiniz, daha möhkəm mövqeyə 

sahib olasınız. Siyasi aləmdə, biznesdə, bu ölkələrin mədəni həyatında sizin möhkəm mövqeyiniz Azərbaycanın 

adının daha da yüksəlməsi deməkdir. Ölkəmiz haqqında həqiqətlər daha dolğun şəkildə dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılmalıdır. Əlbəttə, hər bir ölkənin səfirliyi vardır və bu səfirlik ölkənin maraqlarını təmsil edir. Amma 

diaspor üzvləri də Azərbaycanın elçiləridir. Sizin fəaliyyətinizdən çox şey asılıdır. Siz Azərbaycana dəstəksiniz, 

Azərbaycanın da hökuməti və dövləti sizə dəstəkdir". 

Xatırladaq ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması və həmin qurumun əsasnaməsinin təsdiq 

olunması ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları digər xalqların diaspor qurumları və müxtəlif 

ölkələrin bilavasitə bu sahəyə məsul olan dövlət orqanları ilə birbaşa əməkdaşlığın qurulması imkanlarını daha da 

genişləndirdi ("Trend"). 

Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi Mirkazım Seyidovun fikrincə, Azərbaycanın diaspor təşkilatları 

fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə siyasi qüvvəyə çevrilməli, aktivliyini daha da artırmalıdır: "Onlar yerli kütləvi 

informasiya vasitələri ilə sıx əlaqələr qurmalı, ictimai-siyasi həyatda daha çox fəallıq göstərməlidirlər. Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qurultayında ümummilli lider Heydər Əliyev belə bir fikir söyləyib ki, azərbaycanlı hər bir 
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yerdə yaşaya bilər, ancaq o, özünün dinini, dilini və mədəniyyətini unutmamalıdır. Onun qəlbi daim Azərbaycanla 

döyünməlidir. Bu, əslində dünya azərbaycanlılarını bir yerə yığmaq üçün bir çağırış idi. Bu gün ulu öndərin bu 

sözlərinə sədaqət nümayiş etdirilərək dünya azərbaycanlılarının qurultayları keçirilir. Bu qurultaylarla dünya 

azərbaycanlıları öz birliyini, həmrəyliyini bütün dünyaya nümayiş etdirir. Qurultayların keçirilməsi çox 

önəmlidir. Burada diaspor təşkilatlarının işinin təkmilləşdirilməsi, mövcud problemlərin həlli istiqamətində yeni 

təkliflər, ideyalar səsləndirilir". 

M.Seyidov qeyd edib ki, dünyada qloballaşma prosesi gedir və bu prosesdən istifadə edən bəzi qərəzli 

dairələr haqsızlıqlar edirlər: "Xalqlar münaqişələrə cəlb olunur, ikili standartlara yol verilir, insan hüquqları 

pozulur. Belə bir şəraitdə ədalətsizlikləri aradan qaldırmaq üçün birlik daha da möhkəmləndirilməlidir. Diaspor 

təşkilatları zamanın tələbinə uyğun olaraq vahid mərkəzdən idarə edilən KİV-lərə malik olmalıdır ki, haqsızlıqlara 

qarşı vaxtında və mütəşəkkil şəkildə mübarizə apara bilsinlər. Bunu yaşadığımız dövr tələb edir" 

("azpolitika.info"). 

İsveçdə yaşayan soydaşımız, hüquqşünas Babək Azəri bildirib ki, İsveçdə yaşadığı bu illər ərzində orda 

nəşr edilən mətbu orqanları daim izləyir: "Mətbu orqanları izləməkdə məqsəd odur ki, ermənilər tərəfindən 

Azərbaycanla əlaqədar əgər bir xəbər və ya hər hansı bir hadisə ilə bağlı yerli mətbuatda məlumat dərc olunursa, 

mən o haqda bilim. Fikrimcə, ermənilərin İsveçdə güclü bir diaspor fəaliyyəti yoxdur. Əgər belə bir şey olardısa, 

biz onun əksinə informasiya vasitələrində görərdik. İsveçdə əsas problem erməni diasporu deyil. Əsas problem 

bundan ibarətdir ki, bəzi yerli siyasi qüvvələr dini və siyasi mülahizələrə görə ermənilərə və Ermənistana rəğbət 

bəsləyir və Ermənistanın xeyrinə informasiya vasitələrində məlumat yayırlar. Amma yaxşı hal bundan ibarətdir 

ki, azərbaycanlıların diaspor fəaliyyəti inkişaf prosesi keçirməklə formalaşır". 

B.Azəri onu da qeyd edir ki, hazırda beynəlxalq şərtlər ermənilərin xeyrinə deyil: "Qərb ölkələrində belə 

bir təmayül yoxdur ki, Orta Şərqdə ikinci İsrail yarana. Qərbdə gerçək siyasəti düşünən qüvvələr Qarabağ 

probleminin ədalətlə həll olunmasına maraq göstərirlər. Bunu da unutmayaq ki, əgər İranda ciddi siyasi 

dəyişikliklər baş versə, Cənubi Azərbaycan azadlığa çıxar, Qarabağın azadlığı Cənubi Azərbaycanın hərbi 

qüvvələrinin bir nömrəli problemi sayılacaq". 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Samir İmanov bildirir ki, 

artıq erməni lobbisinin ümumiyyətlə götürdükdə türk millətinə qarşı apardığı siyasət, yalan və təhrif edilmiş 

yazıları əvvəlki nəticəni vermir. "Artıq Azərbaycan və türk alimlərinin və xaricdəki diaspor cəmiyyət və 

təşkilatların apardığı işlər ermənilərin daim yalan və öz xeyrlərinə dəyişdirilmiş məlumatları təbliğ etdiyini bütün 

dünyaya sübut edə bilir. Buna bir əyani misal kimi son bir neçə il ərzində BƏƏ-də yerli mətbuata verdiyim 

müsahiblərdə ermənilərin işğalçı, quldur olmaları, etdikləri vəhşiliklər konkret tarixi faktlarla qəzetlərdə dərc 

edilib. Ərəblərə və ərəb ölkələrində yaşayan digər xalqların nümayəndələrinə düzgün məlumat çatdırılıb, 

ermənilərin keçən əsrin əvvəllərindən başlayaraq yüz minlərlə dinc azərbaycanlını və türkü qətlə yetirməsi, Xocalı 

soyqırımı haqda dəqiq məlumat verilib. Bunların təbii ki, yazılması adi insanlarda və dövlət rəhbərlərində 

ermənilərin 100 illərlə uydurduqlarının yalan olması haqqda fikirlər yaradıb. Düşünürəm ki, media sahəsində işi 

gücləndirməli, daha güclü təbliğat maşınını işə salmalıyiq". 
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İmanovun dediyinə görə, Osmanlı dövlətində (bütün tarixi arxiv və sənədlərdə göstərildiyi kimi) 1 milyon 

300 min erməni yaşadığı halda, indi onlar 1.5-2 milyon erməninin qırılmasını (soyqırıma məruz qalaraq) iddia 

edirlər və təəssüf ki, bəzi Avropa dövlətləri bu məsələdə onları dəstəkləməyə çalışır: "Bir çox tarixi mənbələrdə 

ermənilərin bizim bölgəyə əsir kimi gəldikləri göstərilir. Arnold Toynbi özünün "A Study of History" əsərində 

(Oksford 1963 il, səh 611) yazır ki, Böyük İskəndərin Anadoluya yürüşü zamanı ermənilər bu bölgədə dövlət 

şəklində deyil, İranın bir vilayətində icma kimi yaşayırdılar. Erməni tarixçiləri belə özlərinin haradan gəlməsinin 

köklərini dəqiq göstərə bilmirlər. Bəzi erməni alimləri onların eramızdan əvvəl 6-cı yüzillikdə Suriya və Kilikya 

torpaqlarında yaşayan hittilərdən olduqlarını, bəziləri isə Nuhun oğullarından olan Haykdan olduqlarını iddia 

edirlər. Göründüyü kimi erməni tarixçiləri öz kökləri haqda dəqiq bir fikir söyləyə bilmirlər. Belə olduğu halda 

ermənilərin hansısa bir əraziyə dövlətimiz və ya vətənimiz deməsi əsla düzgün deyil. Tarixi faktdır ki, ermənilər 

tarix boyu Makedoniya, Selevki, Roma, Parfiya, Sasani, Bizans, ərəb və türklərin hakimiyyəti altında yaşamışlar. 

Onların heç zaman tarixi vətənləri və dövlətləri olmayıb" (anl.az). 

Ekspert Əlövsət Allahverdiyev fikrincə, artıq Azərbaycan diasporu müdafiə səviyyəsindən çıxmalı və 

hücuma keçməlidir: "Bu gün silahların həll edə bilmədiyini söz, ideya həll edir. Bu gün düşmənlə bizim aramızda 

ideoloji müharibə daha da sürətlənib. Hələ ki, "hücum taktikası" arzuolunan nəticəni vermir. Buna çox ciddi 

çalışmaq gərəkdir və bu zamanla həll olur. Məlumdur ki, dövlətimiz bu sahəyə xüsusi diqqət yetirir. Xarici 

ölkələrdə keçirilən tədbirlər, aksiyalar bunun nümunəsidir. Azərbaycan diasporu güclənir və koordinasiya edilmiş 

şəkildə fəaliyyət göstərir. Bu gün Azərbaycan diasporu xarici ölkələrdə təkcə dərnəklər şəklində deyil, dövlətin 

xarici siyasət orqanları səviyyəsində fəaliyyət göstərməyə çalışır. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan 

diasporasının fəaliyyəti istədiyimiz səviyyədə olacaq" (preslib.az). 

Allahverdiyev onu da qeyd edir ki, Azərbaycan diasporunun inkişafı üçün xaricdə yaşayan soydaşlarımız 

daha fəal olmalıdır: "Hər kəs öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan diasporunun inkişafına təkan verməlidir. Məlumdur ki, 

fəaliyyət dairəsindən, məşğuliyyətindən və dini etiqadından asılı olmayaraq hər hansı bir etnosa aid adamların 

müəyyən zaman kəsiyində öz tarixi vətənlərindən kənarda məskunlaşmaları və ictimai fəaliyyəti bilavasitə 

diasporun formalaşması ilə nəticələnir. Bütün hallarda insanları bədbəxt hadisələr, qorxu hissi birləşdirir. Adi 

halda bu birləşmə, birgə fəaliyyət istənilən səviyyədə olmur. Arzu edərdim ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın 

hər biri Azərbaycanımızın inkişafı üçün bir qisim hüquqlarını məhdudlaşdırsınlar. Avropanın çətin zamanlarında 

avropalıların belə bir devizi var idi. Deyirdilər ki, avropalılar Avropanın inkişafını istəyirsə, o zaman bir qisim 

hüquqlarını məhdudlaşdırmalıdır. Yəni, istirahətinə, gəzintisinə, asudəliyinə daha çox zaman ayırmamalı, onu bir 

qədər məhdudlaşdırıb Avropanın inkişafına sərf etməlidir. Düşünürəm ki, bu bizim indiki durumumuza da aiddir". 

 

Ekspress. - 2018.- 24 oktyabr. - № 186. - S. 10. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

279 
 

Azərbaycan diasporu Danimarkada 

 

Rəşid Rəşad 

 

Təqribi sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda mühacirətdə 

yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan azərbaycanlılar siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni fəaliyyəti yaşadıqları 

ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. 

Azərbaycanı dünyada təmsil edən diaspor cəmiyyətləri arasında Danimarkadakı soydaşlarımızın fəaliyyəti 

xüsusilə diqqət mərkəzində dayanır. Hazırda həmin ölkədə azərbaycanlıların bir sıra cəmiyyət və birlikləri 

fəaliyyət göstərir. "Vətən" Cəmiyyəti, Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti, Danimarka-Azərbaycan Türk 

Qadınlar Birliyi, Danimarka Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Danimarka-Azərbaycan Cəmiyyəti, Danimarka 

Azərbaycan Gənclər Təşkilatı və b.misal göstərmək olar. 

Bəhs etdiyimiz bu qurumların əsas fəaliyyət istiqamətləri Danimarkada Azərbaycanı layiqincə təmsil 

etmək, ölkənin üzləşdiyi problemlər, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti, eləcə də 

zaman-zaman Azərbaycan xalqına qarşı törədilən soyqırım siyasətini danimarkalılara çatdırmağa yönəlib. Eyni 

zamanda paralel olaraq Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsi, mədəniyyəti də həmin qurumlar tərəfindən 

Danimarka ictimaiyyətinə çatdırılır. 

"Vətən" Cəmiyyətinin sədri Səfər Sadiqi qeyd edir ki, ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti, reallıqlarının geniş 

təbliği istiqamətində bir çox layihələr həyata keçirilir: "Belə layihələrdən biri də AZƏRTAC ilə birgə Azərbaycan 

Mədəniyyəti Günü qeyd edilib. Azərbaycan və türk diasporunun, Danimarka ictimaiyyəti nümayəndələrinin 

iştirakı ilə keçirilən tədbirdə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyli yaradıcılığı barədə söhbət açılıb, onun əsərlərindən 

parçalar, musiqisi əsasında hazırlanmış rəqslər təqdim edilib. Azərbaycandan uzaqda yaşayan həmvətənlərimizin 

bir araya gəlməsində belə tədbirlərin rolu böyükdür. Danimarkada doğulub böyüyən hər bir azərbaycanlının milli 

musiqimizin, mədəniyyətimizin tarixi, bu günü barədə yaxşı məlumatlandırılması çox vacibdir". 

S.Sadiqi onu da qeyd edib ki, krallıqda yaşayantürk diasporların fəalları ilə daima əlaqəli fəaliyyət 

göstərirlər: "Xüsusilə Türkçülük gününə həsr olunan tədbirlərdə Azərbaycan diaspor təşkilatı da yaxından iştirak 

edir. Yerli KİV təmsilçilərinin, Türkiyənin Danimarkadakı səfirliyinin əməkdaşlarının, Şimali Avropada fəaliyyət 

göstərən müxtəlif türk diaspor cəmiyyətlərinin də qatıldığı tədbir ictimaiyyət nümayəndələrinin marağına səbəb 

olur. Türkdilli dövlətlərin bayram və matəm günlərini birlikdə qeyd edirik. Həmçinin bu dövlətlərin 

Kopenhagendəki cəmiyyətləri də Azərbaycanın bayram və matəm günlərinə həsr olunan tədbirlərdə fəal iştirak 

edirlər. Biz türkdilli dövlətlərin diaspot təşkilatları ilə birgə Türk Cəmiyyəti yaratmışıq. Bundan başqa, Xocalı 

soyqırımına, 20 Yanvar hadisələrinə, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə, eləcə də bayram günlərinə 

həsr olunan tədbirlərdə bütün türkdilli dövlətlərin cəmiyyətləri iştirak edirlər. Danimarkanın paytaxtı 

Kopenhagendə fəaliyyət göstərən "Azərbaycan Evi"ndə 20 Yanvar şəhidlərinin anım günü keçirilib. Tədbirlərdə 

20 Yanvar hadisələrini əks etdirən sənədli filmlər nümayiş etdirilib. Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət 
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Komitəsinin "Vətən" Cəmiyyətinə verdiyi bayraqlar, müxtəlif məlumatların əks olunduğu broşürlər, kitablar 

tədbir iştirakçılarına paylanıb. Bundan əlavə, Xocalı soyqırımının ildönümü qeyd olunub". 

Onu da qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Kopenhagendə fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan Evi Danimarkadakı diasporumuzun inkişafında mühüm rola malikdir. 

Səfər Sadiqinin dediyinə görə, Azərbaycan Evində tədbirlərlə yanaşı, bir çox görüşlər, ad günləri, 

yubileylər keçirilir: "Azərbaycan Evinin nəzdində azərbaycanlı uşaqlar üçün həftə sonu "Ana dili" məktəbi təşkil 

etmişik. Bu şəraiti bizə yaratdıqlarına görə Azərbaycan dövlətinə öz minnətdarlığımızı bildiririk. Bununla 

arxamızda güclü bir dövlətin olduğunu hiss edirik. Bu da bizim gələcək işlərimizdə yüksək nəticə əldə etməyimizə 

zəmin yaradır. Bunlarla yanaşı "Ana dili" məktəbində dərs kitablarının çatışmamazlığı problem olaraq qalır. Biz 

keçirilən dərsi uşaqlara kitabdan kopiya çıxararaq vərəqələr şəklində paylayırıq. Bu da gələcəkdə vərəqələrin 

uşaqlar tərəfindən itməsi və ya uşaqların evdə gələcək dərslərə baxmaq marağının qarşısını alır. İnanırıq ki, Təhsil 

Nazirliyi tərəfindən bu problemimiz yaxın vaxtlarda həll olunacaq. Azərbaycan diasporunun gələcəyi olan 

uşaqlarımızın öz ana dillərində yazıb oxuması, tarixini və mədəniyyətini bilməsi üçün şəraiti yaratmaq hamımızın 

borcudur. Ümumiyyətlə, "Vətən" Cəmiyyəti Danimarkada Azərbaycanın təbliği istiqamətində aparıcı rol oynayır. 

Yuxarıda qeyd etdiyim kimi cəmiyyətimiz millət vəkilləri ilə, nazirlərlə, Danimarkada fəaliyyət göstərən başqa 

cəmiyyətlərlə, media nümayəndələri ilə, Danimarka hökumətinin təşkil etdiyi tədbirlərdə, festivallarda görüşlər 

keçirib Azərbaycan barədə məlumatlar verir. Cəmiyyətimiz 2008-ci ildən Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin 

idarə heyətinə üzv seçilib". 

Danimarkadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları sıx əməkdaşlıq şəklində çalışır. Qarabağ problemi və 

Xocalı soyqrımına aid olan kitablar Kopenhağen, Hillerod və Bikerod kitabxanalarına paylanaraq geniş oxucu 

kütləsi məlumatlandırılır. 

Xocalı soyqrımı ilə bağlı 2013-cü ilin fevralında Kopenhagenin ən böyük meydanı olan Rodhuspladsda 

torpaqlarmızın işğalına qarşı etiraz mitinqi keçirilib. 2014-cü ildə isə Kopenhagendə Xocalıyla bağlı 600-dən çox 

bukletlər danimarkalılara və şəhərin qonaqlarına paylanıb. Eyni zamanda Azərbaycan Evində böyük tədbir təşkil 

edilib. Tədbir iştirakçılarına sənədli videolar nümayiş etdirilib. Damimarkadakı digər diaspor təşkilatları ilə 

yanaşı, Türkiyə Türk diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq edilir. Danimarka Ülkü Ocaqlarının sədri İlhan bəy, 

Türkmən Yardım Cəmiyyətinin sədri Yurtan bəy, Danimarka Uyğur Cəmiyyətinin sədri Səttar bəy Azərbaycan 

diaspor cəmiyyətləri ilə bir araya gələrək "Turk dilli cəmiyyətlərin birliyi"ni yaratmaq təklifi ilə çıxış ediblər. 

Hələ 2012-ci ildə olunan bu təklif az bir müddət ərzindəhəyata keçirilib. Xatırladaq ki, bu birlikdə türk, türkmən, 

uyğur və Azərbaycan diaspora nümayəndələri təmsil olunur. 2014-cü ildə isə Türkdilli cəmiyyətlərin 

Koordinasiya Şurası yaradılıb. 

Azərbaycan səfirlikləri ilə diaspor təşkilatları arasnda olan əməkdaşlığa gəlincə, Dünya Azərbaycanlılarının 

Qurultayında prezident İlham Əliyev səfirliklərə diasporla yaxından əməkdaşlıq etməyi tapşırıb: "Səfirliklər, 

cəmiyyətlərlə bir komanda kimi işləməlidilər. Biz artıq müdafiə mövqeyindən çıxıb, hücum taktikasına 

keçməliyik". 
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Yeri gəlmişkən, Danimarkada Azərbaycan səfirliyi yoxdur. Böyük Britaniyada olan Azərbaycan 

səfirliyinin fəaliyyəti Danimarkaya da aiddir. Diaspor cəmiyyətlərinin yüksək nəticələr əldə etməsində səfirliyin 

böyük rolu olub. 

S.Sadiqi bildirir ki, Danimarka Avropa ölkələri arasında nüfuza malik olan ölkələrdəndir: "Bu ölkədə 

Azərbaycan səfirliyinin olmaması tək diaspor sahəsində deyil, həmçinin danimarkalıların Azərbaycana turist 

səfərlərinə getməsi və vizanın alınması baxımından da çətinliklər yaradır. Bu baxımdan danmarkalılar Gürcüstana 

və Ermənistana getməyə üstünlük verirlər. Təsəvvür edin ki, son illərə qədər Danimarkada erməni diasporu yox 

dərəcəsində idi. Ermənilər dövlət tədbirlərində heç vaxt iştirak etmirdilər. Ancaq üç ilə yaxındır ki, Kopenhagendə 

Ermənistanın səfirliyi açılıb. Bunun nəticəsi olaraq ermənilər artıq fəallaşıblar. Əgər istəyiriksə yaşadığımız 

ölkənin ictimai və siyasi həyatında öz sözümüzü deyək, o zaman həmin cəmiyyətə inteqrasiya olunmalıyıq. Qapalı 

şəkildə yaşamağımız ancaq özümüzə ziyan vuracaq. Sevindirici haldır ki, gənclərimizin hamısı təhsil sahələrində 

oxuyurlar. İnsanlarımızın əksəriyyəti ziyalılardir. Danimarkalılar azərbaycanlıları, yüksək intektuala sahib bir 

insanlar kimi tanıyırlar. Azərbaycanlılar arasinda professor, həkimler, müəllimlər, kompüter mühəndisləri, iş 

adamları fəaliyyət göstərir. Mən və qızım Danimarkada iqtidarda olan Sosial Demokrat Partiyasının üzvüləriyik. 

Bu partiyanın tədbirlərində bir neçə dəfə Danimarkanın gənclər və təhsil naziri Kristina Antanoli ilə görüşüb, 

azərbaycanlı gənclərlə baglı məlumatlar vermişik. Yaşadığımız ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiya oldugumuz halda 

hər bir azərbaycanlı öz iş yerində və ya oxuduğu təhsil müəssisəsində danimarklıların Azərbaycan barədə 

suallarına dolğun və ətraflı cavab verə bilməlidi. Uşaqlarımızın bu suallara cavab verməsi üçün "Ana dili" 

məktəbimizin xüsusi rolu vardir. Vətəndən uzaqda yaşasaq da Azərbaycanın hər bir uğuruna sevinir və inanırıq 

ki, dövlətimizin apardığı siyasət nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımız tezliklə azad olacaq ("olaylar.az"). 

Danimarkanın Türkiyəyə, eyni zamanda Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiri Svend Ollinqin 

müsahibəsində qeyd edir ki, Danimarkanın hazırda Bakıda səfirliyi yoxdur, lakin fəxri konsulluq biznes məsələləri 

ilə məşğul olur: "Ölkələrimiz arasında əməkdaşlığı daha da təşviq etmək üçün səylə çalışacağam. Bakıdan birbaşa 

Danimarkaya yollanıb Azərbaycana böyük sərmayələr yatırmağı planlaşdıran şirkətləri ilə görüşürəm. 

Azərbaycan və Danimarka arasında bir çox sahələrdə dostluq münasibətləri var. Amma məsələn, ticarət və 

investisiya kimi sahələrdə daha sıx əməkdaşlıq üçün imkan olduğunu düşünürəm ("report.az"). 

Onun sözlərinə görə, Danimarkada Azərbaycanın nə təklif edə biləcəyi barədə daha çox öyrənirlər. 

Azərbaycanda keçirilən idman, musiqi və mədəni tədbirlər bunda əhəmiyyətli rol oynayıb və Danimarkada 

ölkəniz haqqında məlumatlılıq səviyyəsini yüksəldib. Növbəti addım danimarkalı turistlərin tez-tez Azərbaycana 

gəlməsini təşkil etməkdən ibarətdir. "Danimarka və Azərbaycan həmçinin ATƏT və Avropa Şurasının üzvləridir. 

Bu isə məsələn, insan hüquqları və demokratiya məsələlərində gələcək əməkdaşlıq üçün mühüm platformadır. 

Həmçinin Avropa İttifaqının üzvü kimi, Danimarka Avropa İttifaqı və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın 

gücləndirilməsini dəstəkləyir". 

Ekspress. - 2018.- 27-29 oktyabr. - № 189. - S. 10.  
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Skandinaviya-Azərbaycan əlaqələrində gənclərin rolu 

 

Oktyabrın 29-da “Azərkitab” Kitab Təbliğatı Mərkəzində “Skandinaviya – Azərbaycan əlaqələrində 

gənclərin rolu” mövzusunda konfrans keçirildi. 

 

Şəfiqə Dadaşova, 

Şəmsiyyə Əliqızı 

 

Gənc Politoloqlar Mərkəzinin sədri İlkin Əliyev tədbir iştirakçılarını salamlayaraq sonra bildirdi ki, 

konfransın keçirilməsində əsas məqsəd Azərbaycan-İsveç əlaqələrini daha da möhkəmləndirmək, inkişaf 

etdirməkdir. Bu məqsədlə Umaf Gənclər Təşkilatının sədri Siavosh Derakhti və Gənc Politoloqlar Mərkəzinin 

sədri İlkin Əliyevin birgə təşkilatçılığı ilə İsveç Krallığında, Norveçdə və ABŞ-da yaşayan 20-dən çox gənc 

Azərbaycan Respublikasına səfərə gəlib. 

İlkin Əliyev qeyd etdi ki, səfərin əsas məqsədi Azərbaycanı tanıtmaq, gənc və müstəqil dövlətin yeritdiyi 

daxili və xarici siyasətin mahiyyətini, onun iqtisadi, turizm potensialını, tarixini, mədəniyyətini, idmanını, ən əsas 

isə gənclərin yaşayış tərzini, təhsil almasını Avropa, Amerika və dünyanın başqa dövlətlərindən gəlmiş gənclərə 

öyrətməkdən ibarətdir. Həmçinin qeyd olundu ki, Gənc Politoloqlar Mərkəzi 1998-ci ildə yaranmışdır. Keçən 

müddət ərzində təşkilat bir çox layihələr həyata keçirərək gənclərin dövlətçilik, milli-mənəvi dəyərlər və hərbi-

vətənpərvərlik tərbiyəsində aktiv iştirak edib. Bu müddət ərzində dövlət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx 

əməkdaşlıq edərək, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi 

Şurasının və Gənclər Fondunun ayırdığı qrant layihələri əsasında respublikamızın ərazisində bir çox layihələr 

həyata keçiriblər. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Administrasiyasının İctimai-siyasi Məsələlər şöbəsinin sektor 

müdiri, YAP Siyasi Şurasının üzvü Qafar Əliyev belə tədbirin keçirilməsinin əhəmiyyətindən danışdı. Bildirdi ki, 

müasir dövrdə dövlətlər arasında əlaqələrin qurulmasında gənclərin rolu danılmazdır: “Ölkəmizdə həyata 

keçirilən uğurlu gənclər siyasəti öz bəhrəsini verməkdədir. Bu gün burada iştirak edən 25 xarici gənc Azərbaycan 

mədəniyyəti ilə tanış olur, ölkəmizdə həyata keçirilən işlərə yaxından bələd olur, eləcə də Azərbaycanla bağlı 

fikir formalaşdırırlar. İnanırıq ki, belə görüşlər yaxın gələcəkdə töhfəsini verəcək və Azərbaycanın dünya 

dövlətləri ilə iqtisadi, siyasi münasibətlərinin inkişafında gənclərin rolu daha da artacaq”. 

YAP Siyasi Şurasının üzvü, “İki sahil” qəzetinin baş redaktoru Vüqar Rəhimzadə Azərbaycan-Avropa 

əlaqələrində enerji amilinin rolundan danışdı. Bildirdi ki, müstəqilliyinin bərpasından ötən 27 il ərzində 

beynəlxalq birliyin fəal üzvlərindən birinə çevrilən Azərbaycan hər zaman Avropa İttifaqı ilə münasibətlərə xüsusi 

önəm verib. İstər Avropa İttifaqı, istərsə də quruma üzv olan ölkələrlə ayrı-ayrılıqda qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlıqlar qurulub, müxtəlif sahələri əhatə edən münasibətlər daha da dərinləşdirilib: “Azərbaycan bu gün 

regionda lider dövlət kimi qlobal layihələrin əsas təşəbbüskarı və iştirakçısı qismində çıxış edir. Bu mənada enerji 

layihələrini xüsusi qeyd etmək gərəkdir. 1994-cü il sentyabrın 20-də təməli ulu öndərimiz Heydər Əliyev 
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tərəfindən qoyulan “Əsrin müqaviləsi” Azərbaycanın maliyyə imkanlarının daha da artması, ümumilikdə gələcək 

inkişafı üçün böyük imkanlar açdı. Bu layihənin nəticəsi olaraq, Bakı-Tbilisi-Ceyhan və Bakı-Tbilisi-Ərzurum 

əsas ixrac boru kəmərləri tikilib istifadəyə verildi. Bununla da ölkəmiz şaxələndirmə siyasətini uğurla həyata 

keçirərək, öz enerji resurslarının ixracı sahəsində geniş imkanlar qazandı. Bütün bunlar Azərbaycan gəncliyinin 

gözləri qarşısında baş verir. Hesab edirəm ki, belə konfranslar çərçivəsində ölkəmizə gələn əcnəbi vətəndaşlar 

sonrakı dövrlərdə də Azərbaycana maraq göstərib, yenidən ölkəmizə təşrif buyuracaqlar”. 

“Səs” Media Qrupunun rəhbəri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Bəhruz Quliyev isə çıxışında Azərbaycanın 

inkişafı, mətbuat sahəsinə dövlətin göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıb: “Sovetlər dövründə mətbuat 

kommunizm ideologiyasına xidmət etsə də ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda rəhbərliyə 

gəlməsindən sonra mətbuatımız milli düşüncənin və milli şüurun inkişafında mühüm rol oynamağa başladı. 1991-

ci ildə Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra isə mətbuatımızın inkişafında yeni mərhələ başlandıBaş 

redaktor qeyd edib ki, Ulu Öndərimizin əsasını qoyduğu bu siyasət hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən 

uğurla davam etdirilir. Prezident İlham Əliyevin mediaya xüsusi diqqətlə yanaşdığını deyən B.Quliyevin sözlərinə 

görə, bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan mətbuatının inkişafına dəstək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu yaradılıb. Fond ötən dövr 

ərzində mediaya dəstək verilməsi sahəsində mühüm işlər görüb. 

Umaf Gənclər Təşkilatının sədri Siavosh Derakhti konfrans çərçivəsində ölkəmizə dəvət olunan 25 gəncin 

Azərbaycanı yaxından tanımasının əsasında mühüm amillərin dayandığını vurğuladı: “Neçə illərdir ki, xarici 

ölkələrdə Azərbaycanı təmsil edirəm. Əvvəl azərbaycanlı olduğumu biləndə xarici vətəndaşlar məndən 

soruşurdular ki, Azərbaycan harada yerləşir. Amma bu gün artıq Azərbaycanın diqqət mərkəzindədir, tanınır, onu 

tanıyanların miqyası genişlənir. Çünki ölkəmiz sürətlə inkişaf edir və bu, cəmiyyətin gözləri qarşısında baş verir. 

3 ay sonra isə azərbaycanlı gənclər İsveçdə səfərdə olacaqlar. Müasir dövrümüzdə ölkələr arasında belə səfərlərin 

baş tutması təqdirəlayiq haldır. Bu səfərlərin əsas məqsədi ölkələri biri-biri ilə daha da yaxınlaşdırmaq, adət-

ənənələri, mədəniyyəti, folkloru, tarixi bir xalqdan digərinə ötürə bilməkdir. Hesab edirəm ki, illər ərzində buna 

nail olmuşuq. Bundan sonra da xüsusilə ölkəmizin tanıdılması, dünya miqyasında haqq səsimizin dünyaya 

çatdırılması istiqamətində mühüm işlərə imza atmaq üçün var gücümüzlə çalışacağıq”. 

Konfransda çıxış edənlər də Azərbaycan Respublikasının yeritdiyi daxili və xarici siyasəti, ölkəmizdə 

mövcud olan dini tolerantlıq və multikulturalizm mühitini, aparılan uğurlu iqtisadi, siyasi və hüquqi islahatların, 

eləcə də gənclər siyasətinin, Dağlıq Qarabağ probleminin mahiyyətini və danışıqlar prosesinin gedişini İsveç 

Krallığında yaşayan gənclərə çatdırmaq məqsədi ilə 2018-ci il oktyabrın 28-dən noyabrın 4-nə qədər 20-dən artıq 

gənc təşkilatçılar tərəfindən Azərbaycan Respublikasına dəvət olunmasını yüksək qiymətləndirdilər və belə 

tədbirlərin keçirilməsini dəstəklədiklərini bildirdilər. 

 

İki sahil. - 2018.- 30 oktyabr. - № 205. - S. 15. 
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İntellektual diasporun formalaşması 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin tarixi kökləri olduğuna görə, Azərbaycan diasporunun dünya 

ölkələrində formalaşması da qədim tarixə söykənir. Bu baxımdan diasporun formalaşma tarixini bir neçə 

mərhələyə bölmək olar. 

- Birinci mərhələ VII əsrin sonu - VIIII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Belə ki, İslam dininin yayılması ilə 

əlaqədar burada ərəbdilli elm və mədəniyyətin inkişafı, onlarca azərbaycanlı mütəfəkkirin Yaxın və Orta Şərqin 

şəhərlərinə axını diasporun yaranmasının təməlini qoyub. 

- İkinci mərhələ X və XIX əsrləri əhatə edir. Məhz həmin dövrdə Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət 

mərkəzlərində əslən Azərbaycandan olan yüzlərlə alim və tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün 

region xalqların intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması sayəsində, xaricdə məskunlaşması daha geniş vüsət alıb. 

Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan diasporunun formalaşmasının sonrakı mərhələləri ölkəmizin rus, 

sonradan sovet imperiyası tərəfindən işğal olunması, birinci və ikinci dünya müharibələri, SSRİ-nin süqutundan 

sonra Avropa ölkələrində azərbaycanlıların yeni nəsillərinin məskunlaşması ilə əlaqədardır. 1979-cu ildə İranda 

İslam İnqilabının baş verməsi nəticəsində də minlərlə cənublu soydaşımız vətənlərini tərk edərək, Qərb ölkələrinə 

sığınmaq məcburiyyətində qalıb. 

O da qeyd olunur ki, təxminən, 30 milyon azərbaycanlının tarixən yaşadığı müasir İran ərazisindən son 

onilliklər ərzində mühacirət edənlərin sayı Azərbaycan Respublikasını tərk edənlərin sayından qat-qat çox olub. 

Onlar qərb ölkələrində güclü Azərbaycan diasporu formalaşdırıblar. Təqribi sayı 50 milyon nəfər olan dünya 

azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda mühacirətdə yaşayır. 

Azərbaycan diasporunun inkişaf dövrü ümummillli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsi 

ilə əlaqədardır. Məhz böyük siyasi xadimin Azərbaycan rəhbərliyinə ikinci qayıdışından (1993-cü il) sonra 

diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən birinə çevrildi. 

Ekspertlərə görə, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra, Azərbaycan xarici siyasətinin qarşısında iki 

mühüm vəzifə dayanırdı: birincisi, Azərbaycana suveren dövlət kimi təminatlar almaq, ikincisi, Qərblə strateji 

əməkdaşlıq imkanlarından faydalanaraq, ölkə iqtisadiyyatının gələcək inkişafını təmin etmək idi. 

90-cı illərə qədər ABŞ-a mühacirət etmiş soydaşlarımız Amerikanın həm siyasi, həm iqtisadi, həm də hərbi 

həyatında tam hüquqlu vətəndaşları kimi yaşayıblar. Azərbaycanlılar kompakt halda Nyu-York, Los-Anceles, 

Batton-Ruc, Miciqan, Nyu-Cersi, Vaşinqton və digər şəhərlərdə məskunlaşıblar. Bir xatırlatma da yerinə düşərdi 

ki, Amerikada ən fəal olanlar Azərbaycan yəhudiləridir ki, onlar özlərini Azərbaycan diasporunun tərkib hissəsi 

hesab edirlər. Azərbaycan naminə görülən işləri müsbət qiymətləndirən Azərbaycan yəhudiləri "Evreyskiy mir", 

"Vecnıy Nyu-York", "Russkaya reklama", "Newstay", "New Worker" mətbuat orqanlarında Azərbaycanı 

dəstəkləyirlər. 2000-ci ilin statistik məlumatlarına əsasən ABŞ-da Vaşinqton, Nyu-york, Los Anceles, Hyuston , 

Dallas və d. şəhərlərdə 400000 azərbaycanlı yaşayır. 
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2002-cilə aid statistik məlumatlardan məlum olur ki: 

- ABŞ-da yaşayan azərbaycanlıların 60 %-i cənublu, 35%-i şimallı, 5%-i isə Türkiyədən gəlmiş 

azərbaycanlılar təşkil edir. 

- Azərbaycanlıların 23%-i orta sinifə, 21%-i orta sinifdən aşağı təbəqəyə, 16%- i isə aylıq gəliri 400 minə 

yaxın olan zənginlər təbəqəsidir. 

- ABŞ-da azərbaycanlılar arasında aylıq gəliri 200 min - 1 milyon dollar olan 13 nəfər, hər ay qazandığı 

məbləğ 1-milyondan çox olan 38 milyonçu var. Bundan başqa, Amerikada mövcud olan bütün etnik diasporlar 

hakimiyyətdən öz vətənləri üçün iqtisadi, siyasi, hüquqi, hərbi və digər yardımların alınmasına çalışır. 

Diasporların üzərinə düşən mühüm vəzifələrdən biri də özlərinə Amerikada Qanunverici-İcraedici Məhkəmə 

sistemində tərəfdarlar və dostlar qazanmaqdır. 

Amerikada yaşayan həmvətənlərimizi bu sahədə fəaliyyətə ruhlandıran isə ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin onlarla mütəmadi görüşməsi olub. Bu görüşlər zamanı Heydər Əliyev Azərbaycanın siyasi arenadakı 

yeri və rolundan danışaraq, Azərbaycan xalqının və Azərbaycan dövlətçiliyinin qüvvətlənməsi və çiçəklənməsi 

naminə çalışmaq üçün onlara öz təklif və tövsiyələrini verib (gumilev-center.az). 

Diaspor məsələləri üzrə ekspert Yəhya Babanlı bildirir ki, XX əsrin əvvəllərində bolşeviklərin təzyiq və 

təqiblərindən qurtulmaq üçün mühacirət edən vətənpərvər soydaşlarımız və nüfuzlu ziyalılarımız Azərbaycan 

diasporunun təşkilatlanması prosesinin, hətta lobbi işinin əsasını qoymuş oldular: "Miqrasiya etmiş 

azərbaycanlıların əksəriyyəti əvvəlcə İran, Türkiyə, sonra isə Qərbi Avropa ölkələrində və ABŞ-da 

məskunlaşmağa məcbur oldular. Mühacirət edənlərin içərisində AXC-nin dövlət, ictimai-siyasi xadimləri, 

Müsavat və digər partiyaların üzvləri, iri sahibkarlar, onların övladları var idi. Həmin şəxsiyyətlər arasında bir 

neçəsi də var ki, onların ismi-şərifini xüsusilə vurğulamaq olar. Azərbaycan milli hərəkatının görkəmli 

nümayəndələri Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağaoğlu, Xəlil bəy Xasməmmədov, Behbud xan 

Cavanşir, Xosrov bəy Sultanov, Mirzə Bala Məmmədzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nağı bəy Şeyxzamanlı, 

Ceyhun bəy Hacıbəyli, Şəfi bəy Rüstəmbəyli və digərləri dünyanın müxtəlif dövlətlərində Azərbaycan siyasi 

mühacirətinin əsasını qoyaraq istiqlalçılıq və dövlətçilik düşüncəsinin gələcək nəsillərə ötürülməsində və milli 

mentalitetimizin yaşadılmasında müstəsna xidmət göstəriblər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərinin 

əksəriyyəti xaricdə təhsil almış və öz dünyagörüşünü genişləndiriblər. Həmin şəxslərin xaricdə təhsil almasına 

təşəbbüs göstərən, maddi-mənəvi dəstək olan şəxslərdən birincisi milyonçu H.Z.Tağıyev olub. Məhz bu səbəbdən 

dövlətçiliyin qurulmasında onun xüsusi yeri və rolu vardır, çünki təhsil almağa göndərdiyi vətən övladları yeni 

düşüncə və ideya ilə geri dönərək bu yolda fəaliyyətə başlayıblar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın ilk 

dünyəvi təhsilə malik savadlı-ziyalı qanadı olan bu şəxslər elə tələbəlik dövründən başlayaraq, Azərbaycan 

icmalarının yaranmasına, diasporunun formalaşmasına səy göstəriblər. Eləcə də AXC dövründə və onun 

süqutundan sonra miqrasiyaya məruz qalan soydaşlarımız bu istiqamətdə konseptual fəaliyyət göstəriblər". 

Y.Babanlı məqalədə Şəfi bəy Rüstəmbəyli haqqında da məlumat verərək qeyd edir ki, onun adı təkcə 

"Azərbaycan" qəzetinin deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycanın istiqlal tarixində əbədi qalan görkəmli 

şəxsiyyətlərdəndir: "Ümumrusiya müsəlman tələbələrinin qurultayının Azərbaycanın müstəqillik şüurunun 
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formalaşmasında müstəsna əhəmiyyəti olub. Yeri gəlmişkən, ötən əsrin əvvəllərində yeni inqilabi şəraitdə 

Azərbaycan xalqının məqsəd və arzularını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bağlı ilk addım 1917-ci il aprelin 15-

20-də Bakıda reallaşan Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında atılıb. Yəni sadalananların fonunda intensivləşən 

miqrasiyanın detallarını, ayrı-ayrı ölkələrdə diasporun formalaşması və lobbiçilik fəaliyyəti istiqamətində atılan 

ilk addımları nəzərdən keçirək. Azərbaycanla Türkiyə arasındakı tarixi köklər, etnik mənsubiyyət birliyi, sosial, 

mədəni, iqtisadi, siyasi bağlılıq tarix boyu bu ölkəni soydaşlarımızın ilk pənah apardığı və sığınacaq tapdığı ikinci 

vətənə çevirib. İran və Rusiyanın Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycanı parçalayaraq işğalının 

rəsmiləşdirdiyi zaman mövcud rejimin qadağaları ilə razılaşmayaraq doğma yurdlarını tərk etmək 

məcburiyyətində qalanlar Osmanlı dövlətində məskunlaşıblar. Sonralar məhz Şərqdə ilk hüquqi-demokratik 

dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ən yaxın müttəfiqi də Osmanlı Türkiyəsi olmuş, mötəbər ali 

məclislərdə, xüsusən də iştirak etdiyi Paris sülh konfransında (1919-cu il) onun haqq səsini müdafiə etmişdir" 

(diaspornews.az). 

Xatırladaq ki, hazırda xarici ölkələrdə təxminən 425-ə qədər Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. 

Dövlət başçısı diaspor quruculuğu işini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayıb, Azərbaycanda və xaricdə böyük 

tədbirlər keçirilib. Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayından sonra 102 diaspor təşkilatının təsis edilməsi, 2011-

ci il iyulun 5-də keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayından sonra ötən 1 il ərzində 10-a yaxın yeni 

diaspor təşkilatının yaranması diqqət çəkir. 

Azərbaycan Respublikasının bu məsələlərlə bağlı qarşısına qoyduğu bir neçə əsas istiqamətlər var: 

- Xarici ölkələrdə fəaliyyət gösrtərən icma və birliklərin vahid təşkilatda birləşdirilməsi dünya 

azərbaycanlılarının ümumi birliyinin təməl prinsiplərindəndir. 

- Azərbaycan dövləti dünya azərbaycanlılarının birliyini, mövcud iqtisadi və siyasi gerçəklikləri, eyni 

zamanda dünyada gedən ictimai-siyasi proseslərin meydana çıxardığı reallıqları nəzərə alaraq həyata keçirməyə 

çalışır. 

- Dünyada azərbaycanlıların həmrəyliyi bütün Azərbaycan xalqının ideoloji bütövlüyünü, milli birliyini 

təmin edən əsas amildir və dövlət siyasətinin prinsipial istiqamətlərindən biridir. 

- Tarixi Vətənlə əlaqələr məsələsi dünya azərbaycanlılarının təşkilatlandırılmasının ən mühüm 

prinsiplərindəndir. Bu əlaqələrin möhkəmləndirilməsi yalnız mədəni, siyasi, psixoloji zəmində deyil, həm də 

iqtisadi aspektdə də özünü göstərir. 

- Bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi milli mənafelər və dövləti maraqlar kontekstində ortaya çıxan 

təbii tarixi zərurət kimi qiymətləndirir. 

- Dünya azəraycanlıları müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmlə münasibətlərinin 

inkişafında, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında iştirak etmək imkanına malik ən 

fəal qüvvəyə çevrilməlidir. 

- Dünya azərbaycanlılarının birliyi məsələsi - Azərbaycançılıq ideologiyasının reallaşdırılması mexanizmi 

kimi qəbul edilir və bu sahədə həyata keçirilən bütün tədbirlər məhz həmin amala əsaslanır. 
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- Azərbaycan dövləti bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların siyasi istinadgahı kimi çıxış edir və hər 

zaman onların qarşılaşdığı çətinliklərin həllində yaxından iştirak etməyi özünün ali məqsədlərindən biri kimi 

dəyərləndirir. 

- Azərbaycan dövlətinin diqqət yetirdiyi digər bir mühüm istiqamət soydaşlarımız arasında mənəvi-ideoloji 

birliyin yaradılmasından, icmalar arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsindən və bu sahədə mövcud olan siyasi, 

psixoloji maneələrin aradan qaldırılmasından ibarətdir. 

- Azərbaycan milli-mədəni özünəməxsusluğunun, tarixi ənənələrə bağlılığını qorunub saxlanılması diaspor 

quruculuğunun müasir mərhələsinin ən aktual məsələlərindən biridir. 

Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan dövləti dünya ölkələrində yaşayan hər bir azərbaycanlının problemləri 

və qayğıları ilə maraqlanır, yardım edir və soydaşlarımızın hüquqlarını müdafiə etməyə daima hazırdır. 

 

Ekspress. - 2018.- 1 noyabr. - № 192. - S. 11. 
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Azərbaycan diasporu Qazaxıstanda 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan diaspor nümayəndələri xarici ölkələrdə yerləşdikcə, təşkilatların iş fəaliyyətinin dairəsi 

genişləndikcə görülən işlərin keyfiyyəti daha da artmaqdadır. Bütün bunlar Azərbaycan diasporunun başqa 

diasporların yüz illər ərzində gördüyü işlərdən nəticə çıxararaq özünü tam olaraq təbliğ edə bilməsindən irəli gəlir. 

Son illərdə Prezident İlham Əliyevin böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin başladığı böyük siyasəti davam 

etdirməsi bu sahəyə ciddi diqqət yetirməsi Azərbaycan diasporunun uzun illər ərzində keçə biləcəyi yolu qısa 

müddətdə keçməsinə səbəb oldu. Ekspertlərə görə, diaspor təşkilatları müxtəlif ölkələrdə müxtəlif səviyyələrdə 

artıq formalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Hətta bir çox ölkələrdə diaspor təşkilatlarının ciddi şəkildə 

fəaliyyətinə imkan verilməsə də, müəyyən ölkələr də var ki, buna daha çox şərait yaradırlar. Əlbəttə ki, bu da 

həmin ölkənin prioritet istiqamətlərindən biri orada yaşayan milli azlıqların inkişafı, öz milli adət-ənənələrini 

saxlaması prinsiplərinə söykənir. 

 

Diaspor təşkilatları sırasında öz fəallığı ilə seçilən Qazaxıstandakı Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarıdır. 

 

Qazaxıstanda yüz min, qeyri-rəsmi məlumatlara görə, üç yüz min azərbaycanlı yaşayır və onlar elm, 

incəsənət, kənd təsərrüfatı, kiçik, orta biznes və digər sahələrdə çalışır, eyni zamanda Qazaxıstanın ictimai-siyasi 

həyatında yaxından iştirak edir, dövlət orqanlarında təmsil olunurlar. Həmvətənlərimiz Qazaxıstan 

Respublikasının qanunlarına uyğun olaraq özlərinin bir neçə milli-mədəniyyət təşkilatlarını yaradıblar. 

1990-ci illərdən etibarən Almatıda "Turan", Aktöbe vilayətində "Dostluq", Cambul vilayətində "Azəri", 

Qərbi-Qazaxıstan vilayətində "Birlik", Qarağandı vilayətində "Namus", Kostanay vilayətində "Heydər", Pavlodar 

vilayətində "Vətən" və s. Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. 

Xatırladaq ki, bütün bu cəmiyyətlər "Qazaxıstan Xalqı Assamleyası"nın üzvləridir ("preslib.az") 

Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən "Xəzər" milli-mədəniyyət Mərkəzi Astanada diasporun çoxsaylı 

nümayəndələrini ətrafında birləşdirməyi bacarıb. 

- 2003-cü ildə Astanada "Dünya azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzi" ictimai təşkilatının 

nümayəndəliyi açılıb ki, bu da Qazaxıstandakı bütün Azərbaycan milli-mədəniyyət mərkəzlərini özündə 

birləşdirir. 

- 2004-cü ildə Azərbaycan "Xəzər" milli-mədəniyyət Mərkəzinin təsis etdiyi beynəlxalq ictimai-siyasi, rus 

və qazax dillərində nəşri nəzərdə tutulmuş aylıq "Turan-ekspress" qəzetinin təqdimat mərasimi keçirilib. 

- 2006-cı ildə tarixində Qazaxıstanın Cambul vilayətinin Şu rayonunda 5 mindən artıq soydaşımızın 

yaşadığı Yeni yol-"Novıy put" kəndində "Nəsimi" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yaradılıb. Və yaradılan bütün 
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mərkəzlər, cəmiyyətlər, təşkilatlar sadəcə bir amal uğrunda mübarizə aparır-Azərbaycanı tanıtmaq və Azərbaycan 

həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq (wikipedia.org). 

Qazaxıstanda Azərbaycan diasporunun formalaşdırılması XX əsrin 60-cı illərindən sonrakı dövrə təsadüf 

edir. 1920-ci illərdə siyasi repressiyalar nəticəsində azərbaycanlıların çox hissəsi (təqribən 120 min nəfəri) Orta 

Asiya, Sibir kimi yerlərə sürgün ediliblər. 1956-1960-cı illərdə isə on beş minə yaxın azərbaycanlı Qazaxıstanın 

xam torpağının münbitləşdirilməsinə kömək üçün buraya köçüblər. Və Azərbaycan diaspor nümayəndələri əsasən 

mədəni və ictimai fəaliyyətlə məşğul olur. 

Bundan başqa, hüquq, iqtisadiyyat, ictimai işlər, texniki, elmi və digər sahələrdə çalışan soydaşlarımızın 

müəyyən hisəsi isə mühüm vəzifələr tutublar. 

Önəmli məqamlardan biri də odur ki, Azərbaycan təşkilatları prezident Nursultan Nazarbayevin rəhbərlik 

etdiyi Qazaxıstan Xalqları Assambleyasına daxildilər. 

Qazaxıstan azərbaycanlılarının iqtisadi və siyasi cəhətdən ən böyük təşkilatı 1997-ci ildən fəaliyyətə 

başlamış "Turan" Mədəniyyət Mərkəzidir. 1993-cu ilin mayında Qazaxıstan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan 

keçən "Turan" ictimai-mədəni fəaliyyətlə məşğul olur. "Turan" Mədəniyyət Mərkəzinin analoqu olan Qazaxıstan, 

Qırğızıstan və Özbəkistandakı Azərbaycan ictimai-mədəni cəmiyyətlərinin konqresi "Turan"ın missiyası daha 

geniş və fəaliyyəti isə böyükdür. "Turan" konqresinin orqanı olan "Vətən" qəzeti Azərbaycan, qazax və rus 

dillərində çap olunur. Bu ölkədə, eyni zamanda, "Turan Ekspress" adlı qəzetdə dərc edilir. 

Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarından biri də Qazaxıstan Azərbaycanlıları 

Assosiasiyasıdır. Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyası 1992-ci ildə Almatıda qurultay əsnasında təsis 

olunub Qazaxıstanda fəaliyyət göstərən Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin və ictimai birliklərin 

birləşdirilməsi, bütün tədbirlərin bir mərkəzdən əlaqələndirilməsi məqsədilə qurulub (olaylar.az). 

Professor Ədalət Allahverdiyev uzun müddət Qazaxıstanda müxtəlif rəsmi vəzifələrdə çalışıb. 2010-cu 

ildən isə Astanada Alqı-satqı üzrə birja idarəsinin (UTB "Astana") rəhbəridir. 1974-cü ildən Qazaxıstanda 

yaşayan Ə.Allahverdiyevin Azərbaycanla əlaqələri çox sıxdır: "Özümüz yad ölkədə olsaq da, ürəyimiz 

Azərbaycanladır. Hər zaman övladlarıma Azərbaycan haqqında danışıram, Azərbaycanın dövlətçilik tarixi 

haqqında məlumat verirəm. 1988-ci ildə bizim qohumlar ermənilərin təzyiqindən sonra Azərbaycana köçüblər. 

Qohumlarla tez-tez əlaqə saxlayırıq. Azərbaycana gedirik. Azərbaycanın Qazaxıstandakı səfirliyi ilə 

əlaqələrinimiz çox yaxşıdır. Tədbirlərdə iştirak edirik, səfirlə görüşürük. Soydaşlarımızın səfirliklə əlaqə 

saxlamağı, həm də Azərbaycanla əlaqə saxlamaq deməkdir. Diasporla əlaqəmiz var. Ust-Kamenoqorsk şəhərində 

olanda diaspor sahəsində daha sıx işləyirdim. 1996-2014-cü illərdə Qazaxıstanın Xalqlar Assambleyasının üzvü 

idim. Elə həmin illərdə "Azəri" Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin sədri olmuşam. Təqaüdə çıxsam da, əlimidən 

gələn köməkliyi həm azərbaycanlılara, həm də qazaxlara edirirəm. Qazaxıstanda yaşayan həmvətənlərimizin bir-

birləri ilə əlaqələri çox yaxşıdır. Ayrıca soydaşlarımızın Azərbaycanla da əlaqələri çox sıxdır". 

Allahverdiyev onu da qeyd edib ki, Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev hər zaman Azərbaycan 

rəhbərləri haqqında xoş sözlər deyib: "Ümumiyyətlə Qazaxıstanda ulu öndər Heydər Əliyevə, Prezident İlham 

Əliyevə və onun ailəsinə çox gözəl münasibət var. Burdakı digər dövlət işçilərinin də azərbaycanlılara qarşı yaxşı 
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münasibətləri var. Çalışan insanlara hər zaman qiymət verirlər. Baxın, mən Azərbaycandan gəlmiş bir insanam: 

öz biliyim, bacarığımla böyük nailiyyətlər əldə etmişəm. Yəni, özünü yaxşı aparan adama yaxşı, pis aparan adama 

pis münasibət göstərirlər. Mən harada çalışmışamsa, eşitməmişəm ki, azərbaycanlılara qarşı hansısa zidd hərəkət 

olsun". 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Qafqaz regionunda Qazaxıstanın əhəmiyyətli strateji tərəfdaşıdır. Xəzər dənizi 

üzrə qonşu olaraq, Xəzərdən beynəlxalq əhəmiyyətli nəqliyyat arteriyası kimi istifadə etməklə energetika 

məsələləri üzrə əlaqələr, neftin nəqledilməsi, kənd təsərrüfatı bizim ölkələrimiz arasında əməkdaşlığın ən 

əhəmiyyətli bəndləri hesab edilir. 

Ekspertlərin fikrincə, müsbət mənada Qazaxıstanın və Azərbaycanın qarşılıqlı təsiri həm ikitərəfli 

formatda, həm də beynəlxalq təşkilatlar və dialoq çərçivəsində inkişaf edir. Ölkələr müasir beynəlxalq gündəmin 

əsas məsələləri üzrə oxşar mövqelər nümayiş etdirirlər. Tərəflərin beynəlxalq təşəbbüsləri qarşılıqlı olaraq 

dəstəklənir. Eyni zamanda Qazaxıstan və Azərbaycan beynəlxalq hüququn və qanunvericiliyin 

möhkəmləndirilməsi və ona riayət olunmasının tərəfdarıdırlar. 

Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Beybit İsabayev 

bildirir ki, hər iki ölkə terrorizmin və ekstremizmin istənilən təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir və beynəlxalq 

müstəvidə bütün dövlətlərin suveren bərabərliyinə əsaslanan beynəlxalq, siyasi və hüquqi nizamın 

möhkəmləndirilməsinin xeyrinə əməkdaşlıq edir: "Birlikdə fəal şəkildə çalışırıq ki, Xəzər regionu sülh, 

mehribanlıq və əməkdaşlıq zonası olsun. Dildə, mədəniyyətdə, ənənələrdə vahid türk köklərinə malik olan 

ölkələrimiz İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA), Beynəlxalq Türk 

Mədəniyyəti Təşkilatı (TÜRKSOY), Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (TDƏŞ) və Türk Akademiyası 

çərçivəsində uğurla və fəal şəkildə əməkdaşlıq edirlər. Tarixi köklərimiz və mədəniyyətimizdən başqa, bizi 

mehriban qonşuluq münasibətlərinin sonrakı inkişafına olan inam və cəhd birləşdirir. Bu da Qazaxıstanın xarici 

siyasətində Azərbaycanın prioritet yerlərdən birini tutmasının əsas səbəblərindəndir. Qazaxıstanın və 

Azərbaycanın dövlət başçıları daima ikitərəfli görüşlər keçirirlər. Onlar həmçinin bir sıra inteqrasiya strukturları 

və beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində təşkil edilən tədbirlərdə də görüşürlər. Son əhəmiyyətli görüşlər arasında 

2009-cu ildəki görüşü xüsusi qeyd etməyə dəyər. Həmin tarixdə Qazaxıstan Prezidenti Nursultan Nazarbayev 

Azərbaycana rəsmi səfər etmiş və Türkdilli Dövlət Başçılarının Naxıçıvanda keçirilən IX Sammitində iştirak 

etmişdi. Bu səfərin əhəmiyyəti həm də tarixi Naxçıvan Bəyannaməsinin və Prezident Nursultan Nazarbayevin 

təşəbbüsü ilə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) yaradılması haqqında Naxçıvan Razılaşmasının 

imzalanması ilə səciyyəvi idi. Bu gün TDƏŞ-in qanuni varisi elm, mədəniyyət, tarix, həmçinin parlamentlərarası 

əlaqələr sahələrində bir sıra dəyərli dövlətlərarası institutların fəaliyyətini koordinasiya edən Türk Şurası hesab 

edilir"( newtimes.az). 

İsabayev onu da qeyd edib ki, xalqlarımız arasındakı mövcud dostluq əlaqələri və qarşılıqlı hörmət ildən-

ilə dəyişməz olaraq qalır: "Azərbaycana gələn qazaxları həmişə yerli qardaş xalqın səmimi qonaqpərvərliyi 

sevindirir. Biz özümüz də Qazaxıstanda qonaqları elə qarşılamağa öyrəşmişik. Hər iki ölkənin açıq və mehriban 

əhalisi turistlər və xarici qonaqlarda xoş təəssüratlar yaradır. Qazax torpaqlarında bu gün xeyli sayda etnik 
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azərbaycanlı yaşayır. Qazaxıstanda 130 mindən çox insanı əhatə edən Azərbaycan diasporu ölkənin siyasi və 

iqtisadi həyatında fəal iştirak edir, xalqlarımızın arasında mehriban qonşuluq və dostluq münasibətlərinin 

möhkəmləndirilməsinə öz əhəmiyyətli töhfəsini verir". 

 

Ekspress. - 2018.- 2 noyabr. - № 193. - S. 10. 
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Rusiya azərbaycanlılarının diaspor fəaliyyəti 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan diasporunun geniş yayıldığı ölkələrdən biri də qonşu Rusiya Federasiyasıdır. Diasporumuz 

Rusiyada Azərbaycanı təmsil etməklə yanaşı, eyni zamanda ölkəmizin üzləşdiyi problemləri dövlət və qeyri-

dövlət qurumlarının diqqətinə də çatdırır. 

Rusiyanın subyektlərindən biri olan Rostov vilayəti soydaşlarımızın daha çox yaşadığı regionlardan biri 

kimi tanınır. Rəsmi məlumatlara görə, Rostov vilayətində 40 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Burada yaşayan 

soydaşlarımızın üzləşdiyi problemlərə gəlincə, bir qayda olaraq azərbaycanlıların problemləri sənədləşdirmə işləri 

ilə bağlı olub. 

Ekspertlərin fikrincə, Rostova gələn azərbaycanlıların sənədləşdirmə işləri zamanı Miqrasiya İdarəsində 

uzun-uzadı prosedura gedirdi. Bu proses üçün isə cəmi 3 gün vaxt verilirdi. Ona görə də soydaşlarımız 

sənədləşdirmə işləri zamanı ciddi çətinliklərlə üzləşirdilər. Son zamanlar isə Rusiya Federasiyası ilə Azərbaycan 

Respublikası arasında imzalanmış müqaviləyə əsasən bu müddət 1 aya qədər uzadılıb. Bu da soydaşlarımızın 

sənədləşdirmə işləri zamanı üzləşdikləri problemlərin aradan qalxmasına müsbət təsir göstərib. Bundan başqa, 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə belə bir maneçilik yoxdur. Hətta Rostovda erməni diasporu nə qədər çox 

aktiv olsa da, onlar belə heç bri maneə törədə bilmirlər. Bu da onunla əlaqələndirilir ki, Rostov vilayətində 

azərbaycanlılara böyük hörmət var. Azərbaycan diasporunun qubernatorluq, yerli qanunverici orqan, şəhər meri, 

hüquq-mühafizə orqanları ilə çox yaxın əlaqələri olduğu üçün Rostov vilayətində yaşayan azərbaycanlılar heç bir 

problemlərlə qarşılaşmırlar. 

O da qeyd olunur ki, Rostovda yaşayan azərbaycanlı ailələrin uşaqlarının öz ana dilini unutmaması üçün 

bir neçə məktəb fəaliyyət göstərir. Eyni zamanda, burada azərbaycanlılara məxsus 4 musiqi məktəbi, uşaq bağçası 

var ("olaylar.az"). 

Azərbaycanın Rusiyadakı diaspor nümayəndəsi Ramiz Abutalıbovun Parisdə Qarabağ və Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı fransız dilində 4 kitab nəşr etdirib. Moskvada yaşadığı 13 il ərzində isə onun Azərbaycan 

haqqında rus dilində 29 kitabı işıq üzü görüb. 

R.Abutalıbov bildirir ki, diasporun yaradılması ideyası Heydər Əliyevə məxsus olub: "1980-84-cü illərdə 

Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Xarici əlaqələr üzrə şöbə müdiri olduğumdan bu 

hərəkatın mərkəzində olmuşam. H.Əliyevin təşəbbüsü ilə Bakıda "Vətən" cəmiyyəti açıldı. Sovet İttifaqı 

Kommunist Partiyasının Mərkəzi Komitəsinə Bakıda belə bir cəmiyyət yaradılması ilə bağlı məktub hazırladıq. 

1982-ci ildə, artıq Heydər Əliyev Moskvada işləməyə gedəndən sonra "Vətən" cəmiyyətinin yaradılması üçün 

razılıq aldıq. Cəmiyyətin vəzifələrindən biri azərbaycanlı emiqrantlarla əlaqələr qurmaq, onların yaşadıqları 

ölkələrin cəmiyyətinə inteqrasiyasına yardım etmək və vətənlə əlaqələrinin itməməsini təmin etmək idi. 

"Vətən"in himayəsi altında Avropada müxtəlif Azərbaycan mədəni icmaları yaradılırdı və onlar Avropa 

ölkəsi ilə SSRİ arasında Dostluq Cəmiyyətinin bir hissəsinə çevrilirdi. Azı ildə bir dəfə hansısa Avropa ölkəsində 
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Azərbaycan günləri təşkil edirdik. O zaman Avropada azərbaycanlıların belə kütləviliyi yox idi. Ötən əsrin 70-

80-ci illərində mənzil-qərargahı Parisdə yerləşən YUNESKO-dakı işim yerli azərbaycanlılarla yaxından tanış 

olmağıma imkan verirdi". 

Abutalıbov qeyd edir ki, Stalinin qərarı ilə bəzi soydaşlarımız müharibədən sonra SSRİ-yə geri qayıtdı: 

"Qeyd etmək lazımdır ki, SSRİ bütün azərbaycanlılar üçün keçmiş vətəndir və son vaxtlara qədər Rusiya heç də 

xarici ölkə kimi qəbul edilmirdi. Bizim üçün Rusiya heç də yad ölkəyə çevrilməyib, çünki ümumi tarixi keçmiş, 

mədəni ənənələr və daimi əlaqələr mövcuddur. Heç biz özümüz də burada özümüzü yad hiss eləmirik. Rusiyadakı 

Azərbaycan ziyalılarının əksəriyyəti buraya müharibədən sonrakı dövrdə təhsil almaq məqsədilə gəlib və onlardan 

bəziləri böyük şəhərlərdə məskunlaşıb. Ancaq istənilən an Azərbaycana qayıda və orada yaşaya bilərik. Avropada 

və Amerikada yaşayan azərbaycanlılar ora daimi olaraq köçdüklərini və geri qayıtmayacaqlarını hesab edirlər. 

Rusiya və ya digər postsovet ölkələri ilə müqayisədə orada yaşamaq, cəmiyyətə inteqrasiya olunmaq daha 

çətindir. Orada insan yad olduğunu daha çox hiss edir. Xatırladım ki, Moskvaya 2004-cü ilin sonunda - artıq 

Ümumrusiya Azərbaycan Konqresi (ÜAK) fəaliyyət göstərən zaman gəlmişəm. Bu təşkilat bir zamanlar mühüm 

məsələlərlə, xüsusilə də Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın üzə çıxarılması, onların ümumazərbaycan işlərinə cəlb 

olunması ilə məşğul olub. Bir müddət bu strukturda çalışmışam və diasporumuzda mövcud olan problemləri yaxşı 

bilirəm. Birincisi, diasporun fəaliyyət göstərməsi üçün onun üzvlərinin daxili istəkləri və böyük, əziyyətli işi 

lazımdır. Hesab edirəm ki, Moskvada Azərbaycanın böyük mədəniyyət mərkəzinin yaradılması zəruridir". 

Diaspor nümayəndəsinin fikrincə, Rusiya azərbaycanlıları arasında prinsipial həmrəylik yoxdur: 

"Diasporda lobbiçilik prinsipləri hələ təzə-təzə formalaşır. Azərbaycanlılar kütləvi halda hələ də Rusiyada baş 

verən ictimai-siyasi proseslərlə maraqlanmırlar. Ancaq vəziyyət tədricən düzəlir: artıq iki azərbaycanlı nazir 

müavini, Dövlət Duması deputatlarının bir neçə köməkçisi, vilayət və bələdiyyə qurumlarının deputatları var. 

Rusiyada Azərbaycan diasporunun gələcəyi bu gündən, sizdən və məndən asılıdır" ("report.az"). 

Rusiyada Azərbaycanlıların Müdafiə Komitəsinin sədri Azad İsgəndərli rəhbərlik etdiyi qurumun yaranma 

zərurəti, ötən müddət ərzində gördüyü işlər, eləcə də qarşısına qoyduğu vəzifələr haqqında danışaraq bildirib ki, 

Rusiyada bu komitə əsasən soydaşımız Orxan Zeynalovun Rusiya Federasiyasındakı həbsindən və həbs zamanı 

ona qarşı bu ölkənin hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən qeyri-qanuni, insan 

şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına xidmət edən hərəkətlərdən sonra yaradıldı: "Çox keçmədən Moskva və 

Rusiyanın digər şəhərlərində azərbaycanlıların ticarət obyektlərinə "miqrantların sənədlərinin yoxlanılması" adı 

altında qərəzçilik xarakteri daşıyan basqınlar və minlərlə soydaşlarımızın Rusiyadan qeyri-qanuni deportasiya 

olunması fəaliyyətimizi aktivləşdirmək zərurəti yaratdı. Adıçəkilən komitəyə rəhbərlik edən şəxs olaraq mən 

bununla bağlı Rusiya Federasiyasının İnsan Haqları üzrə Müvəkkili (Ombudsmanı) Vladimir Petroviç Lukinə 

görüş üçün rəsmi müraciət etdim. Nəinki mən, hətta Azərbaycan xalqının da ciddi narahatçılığını onun diqqətinə 

çatdırdım. Cənab Fridrix Qeorqieviç Kunadze mənim onunla mövcud problemlə bağlı görüşümü və Azərbaycan 

xalqının narahatçılığını Rusiya prezidentinə rəsmi şəkildə çatdıracağını söylədi və bildirdi ki, hər şeyin həll 

edilməsi üçün bütün qüvvələrini səfərbər edəcək. Hazırda Rusiya Federasiyasında azərbaycanlılara qarşı mənfi 

münasibət səngiyib. Müşayət edilən odur ki, bu istiqamətdə də inkişaf gedir. Amma bütün bunlara baxmayaraq 
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soydaşlarımız əziyyət çəkirlər. Bunun da səbəbi bəzi cinayətkar qruplaşmalar və hakimiyyət daxili mafioz 

qurupların bir-birlərinə qarşı apardığı mübarizədir. Hesab edirəm ki, bu problem hec bir zaman tam yoluna 

qoyulmayacaq. Bu cür düşündüyümüz üçün də yuxarıda adını qeyd etdiyimiz qurumu təsis etdik. Rusiya 

Federasiyasındakı Azərbaycan diasporası bu sahədə kəskin və lazım gəlsə hətta radikal addımlar atmaqdan belə 

çəkinməməlidir. Amma çox təəssüflər olsun ki, Rusiyadakı diaspora təşkilatlarının da başı pul-para qazanmağa 

qarışıb. Hələ də bizimlə Rusiyadakı diaspor təşkilatlarından bir nəfər belə əlaqə saxlamayıb ("olaylar.az"). 

Diaspor nümayəndəsi Əlihüseyn Şükürovun fikrincə, Rusiya kimi çoxmillətli ölkədə mühacirət həyatı 

yaşamağın, hələ bir qəzet nəşr etdirib təbliğat aparmağın özünün də xüsusi çətinlikləri var ("azpress.az"): "Belə 

ziddiyyətli cəmiyyətdə milli problemlər tez-tez qabardılaraq "sizinkilər gəlib yerlərimizi tutublar, özümüzəə iş 

tapa bilmirik", "sizinkilər burda ancaq cinayət törətməklə məşğuldurlar", "sizinkilər bizim hesabımıza orada 

özlərinə villalar tikirlər" kimi atmacalarla, bəzən hətta o ölkənin mətbuatı səhifələrindən adamlarımıza mənfi təsir 

göstərməyə çalışırlar, onsuzda problemli olan qonşu ölkə ictimaiyyətində gərginlik yaratmaq üçün mətbuatın 

nüfuzundan istifadə etmək məqsədini güdürlər. Belə atmacaların təsirindən diaspor qəzetlərimiz nəinki daha çox 

beynəlmiləlçilikdən yazmalı olur, hətta belə, dərgiyə götürdükləri epiqrafla da nəyisə sübut etməyə çalışırlar. 

Götürək "Çoxmillətli Peterburq" şüarı altında çıxan "Vmeste" qəzetini. "Bizim gücümüz dostluqdadır" ("Vmeste" 

N3 (8), mart, 2000) məqaləsində rus və tatar xalqlarının qırılmaz dostluq əlaqələrindən danışılır. "Gəlin 

unutmayaq" yazısında oxuyuruq ki, Leninqrad faşistlər tərəfindən tam mühasirəyə alındıqdan düz qırx gün sonra, 

hər tərəfdə güllə səsi, bomba partlayışı eşidildiyi bir vaxtda Ermitajda dahi Nizaminin 800 illik yubileyi 

keçirilmişdir. Qəzetdə digər yazı isə "Ədəbiyyat səhifəsi" adlanır. Və burda "Nizami yaradıcılığının sirri", 

"Sabirin seçilmiş satiraları", "Puşkin və müqəddəs Quran" kimi dəyərli məqalələr təqdim olunmuşdur. "Araz (N3 

(3), sentyabr, 2000) qəzetinin bu sayı "Azərbaycanlılar Rusiyada öz diaspor təşkilatını yaratmışlar" məqaləsi ilə 

başlayır. Yazıda nümayiş etdirilir ki, "Araz" rus və azərbaycan dillərində nəşr olunur, ölkələrimiz arasında 

mövcud olan isti münasibətlərin möhkəmlənməsinə öz töhfələrini verir. Burada təqdim olunmuş ümummilli 

liderimiz Heydər Əliyevin şəklinin yanında "Moskva ilə Bakı arasında Çeçenistan məsələsinə dair problem 

yoxdur" sözləri yazılmışdır". 

Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə, Rusiya-Azərbaycan arasında yeni mərhələdə inkişaf edən xoş 

münasibətlərin genişlənməsinə diaspor mətbuatımızın da marağı günü-gündən müsbət istiqamətdə genişlənir. 
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Skandinaviya azərbaycanlıları birgə fəaliyyət göstərəcək 

 

Murad Məmmədli 

 

Azərbaycan diasporunun fəallıq göstərdiyi ölkələr sırasında Skandinaviya ölkələrinin də adı var. Regiona 

daxil olan İsveç, Norveç, Danimarka və Finlandiyada hazırda onlarla Azərbaycan diaspor təşkilatı mövcuddur. 

Bu təşkilatların hər birinin ayrı-ayrılıqda Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya çatdırmaqda öz rolu var. 

Bu gün Skandinaviya ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları sırasında İsveçdəki təşkilatlarımız 

xüsusilə fərqlənir. İsveçdə yaşayan soydaşlarımızın təqribi sayı 30 min nəfəri keçib. Hansı ki, ötən illər ərzində 

ordakı azərbaycanlılar fəal təbliğat işi apara biliblər. 

Azərbaycanlılar İsveçin bir çox şəhərlərində məskunlaşıblar. İsveçdə cənubi azərbaycanlılar çoxluq təşkil 

edir. Onların əksəriyyəti 20 ildən çoxdur İsveçdə yaşayır və bu ölkənin cəmiyyətinə artıq uyğunlaşıb. Azərbaycan 

Respublikasından olan miqrantlar, əsasən, son illər ərzində İsveçə mühacirət edənlərdir ("olaylar.az"). 

Azərbaycanın dəstəyinə ehtiyaclarını gizlətməyən İsveç azərbaycanlıları informasiya sahəsində bir qədər 

fəaldırlar. Soydaşlarımız burada "Tribun", "Varlıq", "Azərbaycan", "Araz" və s. qəzet və jurnallar nəşr edirlər. 

İsveç Parlamentində "Azərbaycan dostları" qrupu mövcuddur. 

İsveçdə çoxsaylı Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir ki, bunlardan da biri AFİ-Azərbaycan 

Federasiyası İsveçdir. Federasiya ölkə üzrə milli təşkilatların əksəriyyətini ("Durna", "Ulduz", "Az link", "Günəş", 

"Ərk", "Savalan", "Azərbaycan Dostluq", "Yanar", "Azər", "Təbriz", "Akademik Mərkəz", "Oyanış", "Varlıq", 

"Türk-Az", "Babəkin şopinq", "21 Azər" və başqa təşkilatları) özündə birləşdirə bilib. Azərbaycan Federasiyası 

İsveç bu ölkədə fəaliyyət göstərən milli təşkilatlar tərəfindən 1998-ci ildə təsis edilib. Təşkilatın məqsədi İsveçdə 

yaşayan azərbaycanlılar və burada fəaliyyət göstərən milli təşkilatlar vasitəsilə Azərbaycan mədəniyyətini, 

tarixini, dilini, adət-ənənələrini yaşatmaq, Qarabağ və digər bölgələrin işğal edilməsini, Cənubi Azərbaycanda 

yaşayan soydaşlarımızın problemlərini ölkə ictimaiyyətinə, eləcə də İsveçdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq 

təşkilatlara və dövlət strukturlarına çatdırmaqdır. Azərbaycan və onunla bağlı problemləri İsveç toplumu və 

quruluşlarına tanıtmaq, İsveçdə yaşayan azərbaycanlıların bu topluma inteqrasiyasına çalışmaq da federasiyasının 

başlıca prioritetləridir. 

Eyni zamanda AFİ İsveçdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan dərnəkləri, fəal şəxslər arasında əlaqələrin 

qurulmasına yardım edir. İsveç mediasında Azərbaycan dilində proqramların yayımının təşkili də AFİ-nin 

qarşısına qoyduğu vəzifələrdəndir. 

"Babək" Kültür Dərnəyinin əsası İsveçin Linşoping şəhərində 1990-cı ildə qoyulub. Zaman-zaman 

dərnəyin fəaliyyətində fasilələr yaranmış, hətta dövlət orqanlarındakı rəsmi qeydiyyatı ləğv edilib. Lakin bu 

ləğvolunma uzun sürməmiş, 2007-ci ilin sentyabrında 48 nəfər üzvün iştiraki ilə dərnək yenidən formalaşdırılıb. 

Dərnəyin məqsədi Azərbaycan mədəniyyət kursları təşkil etmək, gənclərin mədəni şüurunu istiqamətləndirmək, 

bununla bağlı müxtəlif təşəbbüslər göstərməkdir. "Babək" Kültür Dərnəyinin rəhbəri Aslan Ərəbluidir. 
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"Xəzər" Azərbaycan-İsveç Dostluq Cəmiyyəti-"Xəzər" Azərbaycan-İsvec Dostluq Cəmiyyəti 1999-cu ildə 

İsvecin Malmo şəhərində yaradılıb. Cəmiyyəti yaratmaqda məqsəd azərbaycanlıları bir araya gətirmək, milli adət-

ənənələrimizi qoruyub yaşatmaq, İsveç cəmiyyətinə inteqrasiya olmaq, isveçlilərlə sıx əlaqə saxlamaq və onlara 

ölkəmizi, tariximizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi tanıtmaqdır. 

"Xəzər" Azərbaycan-İsvec Dostluq Cəmiyyəti yalnız Malmodəki dərnəklərlə deyil, digər şəhərlərdəki 

təşkilatlarla da əlaqə saxlayır. "Xəzər" Azərbaycan-İsveç Dostluq Cəmiyyətinə Leyla Kiani rəhbərlik edir. 

İsveç Azərbaycanlıları Konqresi-İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin təsis qurultayı 2010-cu ilin iyununda 

İsveçin paytaxtı Stokholmda keçirilib. Tədbir 15 Azərbaycan diaspor təşkilatının iştirakı ilə baş tutub. Qurumu 

yaratmaqda məqsəd Azərbaycan həqiqətlərini, tarixini, mədəniyyətini yaşadıqları ölkənin ictimaiyyətinə 

çatdırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda, vahid diaspor təşkilatı kimi bu yolla Azərbaycan icmaları, cəmiyyətləri 

arasında əlaqələri inkişaf etdirmək, onların imkanlarını və güclərini səfərbər etmək, bu qurumların fəaliyyətini 

koordinasiya etmək, mövcud problemləri birlikdə çözməkdir. İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Emil 

Mirzəyevdir. 

Son illərdə yaradılan daha bir diaspor təşkilatı isə Azərbaycan Naminə Birliyidir (ANB). Birliyin sədri 

Nadir Hollenbardın (Xankişiyev) sözlərinə görə, ANB-nin yaradılmasından məqsəd İsveçdə Azərbaycanın milli 

maraqlarını qorumaq, xalqımızın qədim mədəniyyətini təbliğ etmək, ölkəmizlə bağlı həqiqətləri Avropa 

ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirməkdir (AZƏRTAC). Bundan əlavə, 

cəmiyyət Azərbaycan-İsveç münasibətlərinin inkişafına da səy göstərəcək. Cəmiyyətin planlarına görkəmli 

xadimlərimizin doğum günlərini təntənəli qeyd etmək, Azərbaycan dilində məktəb açmaq da daxildir. 

Norveçə azərbaycanlıların mühacirəti XX əsrin 50-ci illərindən sonraya təsadüf edir. Eyni zamanda XX 

əsrin 70-80-cı illərində İran İslam İnqilabından sonra da Norveçə mühacirət edən cənublu soydaşlarımız olub. Bu 

ölkədə fəaliyyət göstərən ən aktiv diaspor təşkilatlarından biri Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatıdır. 

Norveç Azərbaycanlılarının Gənclər Təşkilatı 2005-ci ildə Norveçdə yaradılıb. Beş nəfərdən ibarət İdarə Heyəti 

olan NAYO dünyəvi, sivil, qeyri-siyasi və gəlir əldə etmək məqsədi olmayan bir təşkilatdır. Təşkilatın əsas 

məqsədi orada yaşayan azərbaycanlıların Norveç ictimaiyyətinə inteqrasiya olunmasında yardımcı olmaq, onları 

təşkilatlandırmaq, hüquqlarını müdafiə etmək və sosial problemlərinin həlli istiqamətində işlər görməkdir. Eyni 

zamanda Azərbaycan xalqının mədəniyyətini, tarixini, problemlərini və nailiyyətlərini çatdırmaqla yanaşı, iki ölkə 

arasında dostluq əlaqələrini möhkəmləndirmək, iqtisadi, elmi və mədəni əlaqələrin inkişafına dəstək verməklə 

dostluq və əməkdaşlıq körpüsü rolunu oynamaqdır. NAYO təşkilatı həm Norveçdə, həm də xaricdə davamlı 

olaraq müxtəlif mövzularda tədbirlər, layihələr həyata keçirir. Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatının sədri 

Ramil Əliyevdir. 

Finlandiyada mövcud olan fəal diaspor təşkilatlarından biri Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətidir. 

Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyəti 2011-ci il, sentyabrın 26-da Helsinki şəhərində təsis edilib. Azərbaycanlı 

Qadınlar Cəmiyyəti Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyası nəzdində fəaliyyət göstərir. Cəmiyyətin məqsədi 

Azərbaycanı hərtərəfli tanıtmaq, Qarabağ həqiqətlərini Avropa xalqlarına çatdırmaq, Avropanın digər olkələrində 
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fəaliyyət göstərən müxtəlif cəmiyyətlərlə əlaqəli fəaliyyət göstərməkdir. Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin 

sədri Arzu Oqtaydır. 

Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyəti-Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyəti 2004-cü il mayın 

22-də Helsinkidə yaradılıb. Hazırda bu cəmiyyət Azərbaycan mədəniyyətini və tarixini, xalqımızın adət-

ənənələrini geniş təbliğ edir, ölkəmizin qarşılaşdığı problemləri Finlandiya ictimaiyyətinə çatdırmağa calışır. 

Azərbaycan-Finlandiya Dostluq Cəmiyyətinin sədri Təranə Nəzərovadır. 

Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyası-Finlandiya Azərbaycanlıları Assosiasiyası 2008-ci il martın 18-

də Helsinkidə təsis edilib. Assosiasiyanın məqsədi Azərbaycan cəmiyyətini Finlandiyada təmsil etmək, 

Azərbaycan toplumunun hər cür problemləri ilə maraqlanıb onlara yardım etmək, Azərbaycan və Finlandiya 

xalqlarının birliyini yaratmaq, hər iki toplumun bir araya gəlməsinə və müştərək çalışmalarına şərait yaratmaqdır. 

Azərbaycan mədəniyyətini, Qarabağ həqiqətlərini, bir sözlə, tariximizi fin xalqına tanıtmaqdır. 

Skandinaviya ölkələrinə daxil olan Danimarkada da çoxsaylı Azərbaycan diasporu fəaliyyət göstərir ki, 

bunlardan da biri Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətidir ("olaylar.az"). Danimarka-Azərbaycan Dostluq 

Cəmiyyəti Danimarkanın Hillerod şəhərində Elxan Hüseynov tərəfindən təsis edilib. Elxan Hüseynovun 

vəfatından sonra Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinə Kəmalə Hüseynova rəhbərlik edir. 

Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti-Digər bir Danimarka-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin əsası 

Orhus şəhərində qoyulüb. Bu qurum danimarkalı və azərbaycanlı şəxslərdən ibarət könüllü bir cəmiyyətdir. 

Cəmiyyətin hədəfi cəmiyyət üzvlərinin qarşılıqlı kültür anlayışları zəminində dialoq yaratmaq və inteqrasiya 

prosesindən ibarətdir. 

2007-ci ilin fevralından fəaliyyət göstərən "Vətən" Cəmiyyətinin məqsədi Azərbaycanın mədəniyyətini, 

tarixini Danimarka əhalisinə tanıtmaqdır. Cəmiyyətin sədri Səfər Sadiqidir. 

Yeri gəlmişkən, Avropada səfərdə olan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin 

görüşləri İsveçdə davam etdirilib. Bu barədə "Ekspress"ə Diaspor Komitəsinin mətbuat xidmətindən bildirilib. 

Verilən məlumata görə, İsveç Krallığına səfər Azərbaycan Respublikasının Stokholmdakı səfirliyində 

ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstəsinin qoyulması ilə başlayıb. Daha sonra İsveç siyasətində 

uğur qazanmış bir qrup azərbaycanlı ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycanın İsveçdəki səfiri Adış Məmmədov, 

habelə İsveç Sosial-Demokratlar Partiyasının üzvləri, Söderberq Cönköpinq region parlamentinə seçkilərdə qalib 

gələn siyasətçi İradə Əliyeva, Haninge bələdiyyəsindən əyalət parlamentinə seçilən deputat Vüsal Quliyev və 

İsveç Mərkəz Partiyasından Partille bələdiyyə məclisinin üzvü seçilən Turan Əliyev də iştirak edib. 

Görüş iştirakçılarını salamlayan səfir İsveçdə yaşayan soydaşlarımızın Azərbaycan və azərbaycançılıq 

naminə gördükləri işlərdən söz açıb. 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin planları haqqında danışan Dövlət 

Komitəsinin sədri Fuad Muradov isə ölkəmizin Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sürətlə inkişaf etdiyini, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin diaspor quruculuğuna verdiyi töhfələri qeyd edib, Azərbaycan dövlətinin 

xaricdə yaşayan soydaşlarımıza daim diqqət və qayğı göstərdiyini bildirib. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

298 
 

Görüşdə azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşməyin vacibliyindən, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor təşkilatlarının rolundan danışılıb.Dövlət 

Komitəsinin sədri soydaşlarımızın qayğıları ilə maraqlanıb, onların təklif və ideyaları ətrafında maraqlı 

müzakirələr aparılıb. 

Daha sonra nümayəndə heyəti Nobel muzeyində olub. Direktor Olov Amelin muzeyin fəaliyyəti haqqında 

ətraflı məlumat verib, buranın özəlliklərindən, nümayiş etdirilən eksponatlardan danışıb. Dövlət Komitəsinin sədri 

isə, öz növbəsində, Azərbaycanla İsveç arasındakı əlaqələrin tarixindən, Nobel qardaşlarının ölkəmizdə 

fəaliyyətindən söhbət açıbvə tarixin bu səhifələrinin daha yaxşı öyrənilməsinin zəruriliyini qeyd edib. 

Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Skandinaviya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının 

yaradılması ilə əlaqədar keçirilən təsis konfransında da iştirak edib. Dövlət Komitəsinin sədri soydaşlarımızın və 

diaspor təşkilatlarının daim ölkə başçısının nəzərində olduğunu və bu istiqamətdə verilən tapşırıqları diqqətə 

çatdırıb. Konfransda İsveç, Norveç, Finlandiya və Danimarkadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının və 

soydaşlarımızın daha konstruktiv, məqsədyönlü, aktiv və koordinasiyalı fəaliyyətini təmin etmək məqsədilə 

İsveçdə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının yaradılması haqqında qərar qəbul olunub. 

"Finlandiya Azərbaycan-Türk gənclər təşkilatının" sədri Ülviyyə Cabbarova, İsveçdə fəaliyyət göstərən 

yazıçı, SAF təşkilatının üzvü Eluca Atalı, İsveç Azərbaycanlıları Konqresinin üzvü Sara Eveberger, habelə 

Norveçdə fəaliyyət göstərən "Can Azərbaycan" təşkilatın rəhbəri Şervin Nəcəfpur Koordinasiya Şurasının 

əlaqələndiricisi seçilib. 

 

Ekspress. - 2018.- 8 noyabr. - № 197. - S. 10. 
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Diaspora işində hamılıqla vətənpərvər olmalıyq 

 

Xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımız təbliğat sahəsində fəaliyyəti daha da gücləndirməlidir 

 

Cavanşir Qədimov 

 

Bu gün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, diasporla iş sahəsində dövlət siyasətinin prioriteti, 

həmçinin Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi 

və inkişaf etdirilməsi, ölkəmiz haqqında əsl həqiqətlərin beynəlxalq ictimaiyyətə olduğu kimi çatdırılması 

erməni lobbisinin anti-Azərbaycan siyasətini alt-üst etmişdir. Bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasi xəttin 

əsas qayəsini Azərbaycan dövlətçiliyi, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə hörmət, Azərbaycan xalqına 

mənsubluq, Vətənə bağlılıq hissi və ideyaları təşkil edir. 

 

Xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təbliğat sahəsində fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, 

Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması və bu faktın dünya 

dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin müzakirəsinə çıxarılması daim prioritet məsələ olub. Ekspert B. 

Tağıyeva da qeyd edir ki, Dağlıq Qarabağ probleminin həll olunmasında dövlətin bu istiqamətdə apardığı siyasəti 

diasporamızın dəstəkləməsi vacib şərtlərdən biridir. 

Onun sözlərinə görə, Qarabağ probleminin həlli yolundakı çətinliklərin ağır yükünü daşımaq həm 

də harada yaşamasından asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlının üzərinə düşür: “1988-ci ildən, ermənilərin 

Dağlıq Qarabağda separatçılıq hərəkatı aşkar şəkil aldığı gündən bəri Azərbaycan terrorçuluğa məruz qaldığını, 

ərazilərinin bir hissəsinin işğal olunduğunu, erməni vəhşiliklərini dünya birliyinə sübut etməyə çalışır. Müxtəlif 

beynəlxalq təşkilatlarda Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı mühüm sənədlər qəbul olunmasına baxmayaraq 

dünya birliyi hələ də Qarabağ probleminin ədalətli bəlli istiqamətində addım atmaqda yumşaq ifadə etsək, 

“tənbəllik” nümayiş etdirməkdədir. Anaq bu gün həm dövlətin, həm də diasporumuzun fəaliyyəti nəticəsində 

Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında cərəyan edən hadisələr barədə həqiqətlər dünyaya çatdırılır və müasir 

informasiya müharibəsində erməni yalanları artıq öz aktuallığını itirməkdədir”. 

B. Tağıyeva bildirib ki, Azərbaycan diasporu Qarabağın azadlığı üçün daha sıx birləşməlidir: “Heç kimə 

sirr deyil ki, Moskvada yaşayan aqanbekyanlar, şaxnazaryanlar, zori balayanlar Kremli öz yalanlarına inandıraraq 

xalqımıza qarşı məkrli planlarını həyata keçirə bildilər. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar torpaqlarımızın işğaldan 

azad edilməsi naminə nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarla, Rusiya Dövlət Dumasının deputatları, Amerika senatorları 

ilə və s. yaxşı münasibətlər qurmalıdırlar. Qarabağın azad edilməsi, ermənilər üzərində qələbənin yolu məhz bütün 

diaspor təşkilatlarımızın mütəşəkkil təşkilatlanmasından keçir”. 

Politoloq Zaur Məmmədov da hesab edir ki, ölkəmizin xarici siyasətinin əsas prioriteti gənc dövlətin 

inkişaf yolunun üstündə əsas maneə olan və onun milli maraqları üçün təhlükə mənbəyi sayılan 

Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tənzimlənməsidir: “Digər münaqişələr kimi bu 
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problemdə də tərəflər arasında informasiya müharibəsinin getdiyinin şahidiyik. İnformasiya müharibəsi bəzən 

səngərdən də vacibdir. Ona görə indiki şəraitdə Azərbaycan üçün güclü diaspora olduqca lazımlıdır. Aprel 

döyüşləri vaxtı bir daha şahid olduq ki, xaricdə Azərbaycanı istəməyən, bu müharibədə erməni mövqeyindən çıxış 

edən, ölkəmiz haqqında dezinforimasiyalara, təxribat materiallarına geniş yer verən kütləvi informasiya vasitələri, 

Azərbaycan haqqında mənfi rəy formalaşdırmağa çalışan ermənipərəst mətbuat orqanları kifayət qədər çoxdur. 

Bu səbəbdən indiki vəziyyətdə xaricdə Azərbaycanın tanıdılması, Qarabağ həqiqətlərinin düzgün əks etdirilməsi 

üçün xaricdəki soydaşlarımız, təşkilatlarımız əsas istiqamətləndirici qüvvədirlər”. 

Politoloq qeyd edib ki, diaspora siyasəti təkcə yuxarıdan aşağıya, vertikal şəkildə 

istiqamətlənməməlidir: “Hər bir azərbaycanlı getdiyi ölkədə fərdi şəkildə yaşamamalı, xalqımıza aid olan 

təşkilatlarla əlaqədə olmalıdır. Təəssüflər olsun ki, bəzən oxumaq, işləmək, yaşamaq dalınca xaricə üz tutan 

nümayəndələrimiz arasında vətənə və dövlətə biganəliyin şahidi oluruq. Bu olduqca utancverici bir haldır. 

Təəssüflər olsun ki, demək olar ki, xaricdəki bəzi təşkilatlarımız pərakəndə şəklində fəaliyyət göstərirlər. Misal 

üçün, milyonlarla azərbaycanlıların yaşadığı Rusiyanın hər şəhərində bir neçə diaspora təşkilatları fəaliyyət 

göstərir. Bu isə təbii ki, diasporanın fəaliyyətinə zərbə vurur. Bir şəhərdə bir neçə azərbaycanlı icma birlikləri 

arasında tez-tez kəskin münaqişələr ortaya çıxarır. Bir çox diaspora təşkilatlarının adı mövcud olur, lakin real 

işlərlə məşğul olmurlar. Şəxsi maraqları naminə fəaliyyət göstərən bu icmalar vətənimiz üçün təəssüflər ki, heç 

bir iş görmürlər. Mən Rusiyanı misal olaraq çəkdim. Buraya bəzi dövlətlərdəki bu sahədəki ümumi vəziyyət də 

daxildir. Fikrimcə, onlarla profilaktik təlimlər keçirilsə pis olmaz”. 

Z. Məmmədov qeyd edib ki, diaspora, vətənpərvərlik, dövlətçilik siyasi şüurla, siyasi mədəniyyətlə 

bağlı olan məsələlərdir: “Cənab prezident İlham Əliyevin keçən il IV Qurultayda çıxışından sitat gətirmək 

istərdim: “Mən çox istəyirəm ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar, 

birləşsinlər. Belə olan halda onların gücü də, ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı hörmət də artacaq. Əgər xarici 

ölkələrin ictimaiyyəti görsə ki, Azərbaycan diaspor təşkilatlan bir-biri ilə yola getmirlər, bir-birinin əleyhinə 

fəaliyyət göstərirlər, əlbəttə, bu, yaxşı hal olmayacaq. Belə hallar var, onlar çox deyil. Ancaq mən istərdim ki, bu 

gün bu kürsüdən bu mövzuya toxunum və qeyd edim ki, birlik əsas məsələdir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, bütün 

azərbaycanlılar, onların böyük əksəriyyəti vətənpərvərdirlər, Vətənə bağlıdırlar. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan 

dövləti daha da güclənsin, daha da qüdrətli dövlətə çevrilsin” ”. Dövlətimizin başçısı bu sözlərlə bir daha xaricdə 

yaşayan sodaşlarımıza birlik mesajı vermiş oldu. İndi isə qalır, əməli fəaliyyətə keçid”. 

 

Azad Azərbaycan.-2018.-13 noyabr.-№162.-S.5. 
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Misirdə azərbaycanlıların diaspor fəaliyyəti genişlənir 

  

Vasif Cəfərov 

  

Soydaşlarımızın bir hissəsi Afrika qitəsində yerləşən ölkələrdə məskunlaşıb. Müxtəlif məlumatlara görə, 

soydaşlarımız Misir, Əlcəzair, Cənubi Afrika Respublikası və Sudanda daha çoxdur. 

Cənubi Afrika Respublikasında (CAR) nə qədər soydaşımızın yaşaması barədə dəqiq məlumat yoxdur. 

CAR azərbaycanlılarının çox hissəsini İrandan olan soydaşlarımız təşkil edir. Əsasən ticari sahədə iş aparan 

soydaşlarımız CAR-da orta səviyyəli təbəqəyə aiddir. Burada Azərbaycan Respublikasından olan azərbaycanlılar 

sayca azlıq təşkil edirlər. Onların əksəriyyəti müəyyən işlə bağlı olaraq CAR-da məskunlaşmalı olublar. 2002-ci 

ildə paytaxt Pritoriya şəhərində ilk Azərbaycan cəmiyyəti təsis olunub. Afrikanın cənubunda yaşayan 

azərbaycanlıları bir araya gətirmək, mədəni tədbirlər və Azərbaycanı layiqincə CAR-da təmsil etmək cəmiyyətin 

əsas məqsədləridir. 

Afrika qitəsində məskunlaşmış azərbaycanlıların sayı ilə bağlı məlumat azdır. Amma Misir və Əlcəzairdə 

yüzminlərlə, Sudanda 20 min nəfər azərbaycanlının olduğu məlmdur. 

Misirdə azərbaycanlıların aktivliyi daha güclüdür. Azərbaycanlıların Misirdə məskunlaşması II dünya 

müharibəsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Alman ordusunun tərkibində fəaliyyət gostərən azərbaycanlı 

mühacirlərin müharibədən sonra köçdükləri ölkələr içərisində Misirdə var. Bəzi tarixi mənbələrdə II Dünya 

müharibəsindən sonra əsir düşən azərbaycanlıların ingilis və fransız hərbi qüvvələrindən xilas edilərək Misirdə 

yerləşdirilməsi barədə məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Misir kralı və onun yaxın adamlarının sayəsində 

xilas olan soydaşlarımız Misirdə evlə, işlə təmin olunmuş və özlərini qorumaq məqsədi ilə pərakəndə və gizli 

formada yaşamağa məcbur olmuşlar. Cənubi Azərbaycandan da mühacirət prosesinin güclənməsi nəticəsində 

Misirdə azərbaycanlılar icması yaradıldı. Enerjili, intellektual və sosial baxımdan xeyli fəal və gənc hesab olunan 

azərbaycanlılar 90-cı illərdən etibarən ictimai həyat da fəal iştirak etməyə başlamışlar. Hazırda Misirdə on 

minlərlə həmvətənimizin yaşadığına dair təsdiqlənməmiş məlumatlar var. Misirdə təhsil alan gənclərimizin işini 

qənaətbəxş hesab etmək olar. 1999-cü ildən başlayaraq, Qahirə radiosunda iqtisadi, siyasi, mədəni və dini 

proqramlar hazırlayan Azərbaycan xidməti yaradılıb. 

Misirdə Azərbaycan diasporunun sədri Seymur Nəsirovdur. O, Qahirə Universitetinin müəllimidir. Uzun 

illərdir Misirin keçmiş baş müftisi və dünyanın ən məşhur alimlərdən biri olan Professor Şeyx Əli Cümənin xarici 

tələbələrin işi üzrə köməkçisidir. 

S.Nəsirov Azərbaycan və Misir arasında müxtəlif sahələrdə əlaqələrin inkişafında önəmli rol oynayır. 

Nəsirov "Kaspi" qəzetinə verdiyi müsahibəsində Misirdəki fəaliyyətləri ilə bağlı ətraflı məlumat verib. O bildirib 

ki, Misirə ilk qədəm qoyduğu gündən, diaspor fəaliyyətinə başlayıb. S.Nəsirov hər zaman vətənimizi gözəl 

davranış və xeyriyyə fəaliyyətlərimizlə təmsil etməyə çalışdıqlarını söyləyib: "Misirin ən mötəbər 

universitetlərində Azərbaycanla bağlı konfranslarda çıxışlarım haqqında yayılan xəbərlərdə də diaspor fəalı kimi 

təqdim olunurdum. Qısa zaman ərzində çoxlu tədbirlər keçirdik. Dəfələrlə Misirin dövlət televiziya kanalında 
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Azərbaycanın tarixi, incəsənəti, turizm potensialı və dahi şəxsiyyətləri haqqında söhbət açdıq. İlk dəfə olaraq 

Azərbaycan mətbəxini diasporun fəal xanımları vasitəsilə Misir dövlət televiziya vasitəsi ilə təqdim etdik. 

Azərbaycan-Misir tarixi əlaqələr haqqında məqalə yazıb, qəzetdə dərc etdirdik. Burdakı səfirliyimizlə birgə 

universitet tələbələri arasında "Mən Azərbaycan haqqında nə bilirəm" müsabiqəsini təşkil etdik. Misirin mötəbər 

universitetlərində ilk dəfə olaraq Azərbaycan dilinin tədrisinin azərbaycanlı diaspor fəalları tərəfindən 

aparılmasını təşkil etdik. Bu yolla da biz yüzlərlə tələbəyə Azərbaycan dili ilə yanaşı, vətənimizin tarixini, 

coğrafiyasını, mədəniyyətini və həqiqətlərini çatdırmağa çalışırıq. Misirdə təşkil olunan yerli və beynəlxalq 

tədbirlərdə dəfələrlə iştirak edərək, vətənimizlə bağlı həqiqətləri çatdırmağa çalışırıq. Qeyd etdiyim kimi, uzun 

illərdir tələbələrə dəstək olmağa çalışıram, xüsusilə də azərbaycanlı tələbələrə. Sadəcə, tələbələr deyil, eyni 

zamanda yüksək vəzifəli və elm sahəsində tanınmış azərbaycanlılara lazımı köməkliyi göstəririk". 

O qeyd edib ki, Misirdə Heydər Əliyevin xatirəsi hər il anılır: "Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan 

olmasının 94-cü il dönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın Misirdəki səfirliyi tərəfindən silsilə tədbirlər keçirilib. Biz 

də bir diaspora təşkilatının nümayəndələri kimi tədbirlərin fəal iştirakçıları idik". 

Seymur Nəsirov deyib ki, belə tədbirlərdən biri bu ilin mayında Misirin beş milyon əhalisi olan Qəlyubiyyə 

əyalətində keçirilib. "Bu əyalətdə yerləşən Misir-Azərbaycan Dostluq parkına gələn səfirlik əməkdaşları, burada 

yaşayan, işləyən, təhsil alan azərbaycanlılar, Qəlyubiyyənin qubernatoru general Mahmud Aşmavi, Misir 

ictimaiyyətinin tanınmış xadimləri, KİV nümayəndələri, Azərbaycanın Misirdəki diasporası əvvəlcə sözügedən 

parkda yerləşən mədəniyyət və təhsil ocağını ziyarət etdi, orada qurulan Azərbaycan və ulu öndər Heydər Əliyevin 

güşələri ilə tanış oldular. Tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan-Misir Dostluq 

parkında ucaldılmış heykəlini ziyarət edib və heykəlin önünə gül-çiçəklər qoyaraq, Ulu öndərin əziz xatirəsini 

yad etdilər". 

Misirdəki fəallarımız sadəcə azərbaycanlılarla deyil həm də bizə daha yaxın olan xalqların diaspora 

təşkilatları ilə əməkdaşlıq edir. Əməkdaşlıq edilən diasporta təşkilatlarından biri Qazaxısan diaspora 

nümayəndələridir. 

S.Nəsirov, Misirdə Qazaxıstan Respublikasının səfiri Ərmən İssağəliyevlə görüşərək bu barədə ətraflı 

müzakirə aparıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsasən, görüşdə ölkələrimiz arasında tarixi 

dostluq əlaqələrindən də bəhs edilib. Səfir bildirib ki, Azərbaycan diasporunun Misirdə təhsil alan qazaxıstanlı 

tələbələrə verdikləri dəstəkdən olduqca məmnundur. 

Qeyd edək ki, S.Nəsirov Misirdə təhsil alan 52 ölkədən olan 1000-dən çox tələbə ilə sıx işləyir və onların 

arasında qazaxıstanlı tələbələr də çoxdur. 

Görüşün sonunda S.Nəsirov 100 azərbaycanlı alim və ədibdən bəhs edən kitabını səfirə hədiyyə edib. 

Misirdəki Azərbaycan icmasının fəaliyyəti iki ölkənin rəsmi şəxslərinin görüşündə də nəzərdən keçirilir. 

2018-ci ilin iktyabrın 29-d Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində Misir Ərəb Respublikasının Parlament sədrinin 

birinci müavini Əs-Seyyid Mahmud Əş-Şərifin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş keçirib. 

Görüşdə Misir-Azərbaycan əlaqələri, Misirdəki Azərbaycan icmasının ölkənin mədəni, sosial, iqtisadi 

həyatındakı rolu müzakirə olunub. Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki, iki ölkə arasında münasibətlərin daha 
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da inkişaf etməsində xalqlarımız arasında tarixi əlaqələrin, prezidentlərin qarşılıqlı səfərlərinin, eləcə də diaspor 

təşkilatlarının böyük rolu var. Azərbaycanla Misir arasında mədəni, iqtisadi və digər sahələrdə olduğu kimi 

diaspor fəaliyyətində də münasibətlərin inkişaf etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bu məqsədlə Dövlət Komitəsi 

ilə Misirin Miqrasiya və Xaricdəki Misirlilərlə İş üzrə Dövlət Nazirliyi arasında əlaqələrin qurulması qərara alınıb. 

Qarşlıqlı əməkdaşlığın Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında da səmərəli olacağı diqqətə çatdırılıb. 

Parlament sədrinin birinci müavini Əs-Seyyid Mahmud Əş-Şərifi isə Misirin Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünü və suverenliyini hər zaman dəstəklədiyini vurğulayıb. O, ikitərəfli əlaqələrin, dostluq 

münasibətlərinin möhkəmlənməsi üçün bütün addımların atıldığını qeyd edib və Misirin Azərbaycanla müxtəlif 

istiqamətlər üzrə əlaqələrin inkişafında maraqlı olduğunu bildirib. 

Misirdə Azərbaycanın tanıdılması, iki xalq arasında əlaqələrin inkişaı məqsədilə Azərbaycanın Misirdə 

Diaspor Təşkilatları Birliyinin fəaliyyəti çox önəmlidir. Birlik hər ay Misirdə müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. 

Oktyabrda keçirilən bir neçə tədbir bunun sübutudur. Ötən ay Azərbaycanın Misirdə Diaspor Təşkilatları 

Birliyinin fəalları İnarə Osmanova, Səbinə Səmədova və Sandi Səlim Misirin nüfuzlu "Nil Mədəniyyət" dövlət 

televiziya kanalında "Mənim gecəm" proqramının qonağı olublar. Canlı yayımlanan verilişin əsas mövzusu 

"Azərbaycan qadını keçmişdən bu günə qədər" olub. 

Verilişdə azərbaycanlı xanımlar milli mətbəximizin, nişan və toy adətlərimizin Azərbaycan xalqının 

mədəniyyətində mühüm yerlərdən birini tutduğunu vurğulayıblar. Diaspor fəalları milli geyimlərimizi nümayiş 

etdirərək xalqımızın geyim mədəniyyəti haqqında da söhbət açıblar. Azərbaycanda qadınların təhsilə böyük maraq 

göstərdiklərini qeyd edən diaspor fəalları Misirlə Azərbaycan arasında tarixi və mədəni əlaqələrdən də danışıblar. 

Verilişdə Azərbaycanın xalq mahnısı "Sarı gəlini"i ifa edilib, ölkəmizin müasir simasını əks etdirən 

videoçarx nümayiş olunub. 

Oktyabra aid digər bir tədbir S.Nəsirovun Misir parlament sədrinin birinci müavini Seyyid Şəriflə 

görüşüdür. 

Diaspor sədri Misir ilə Azərbaycan arasında tarixi, mədəni, siyasi əlaqə-lərdən, Azərbaycandakı 

multikultural dəyərlərdən və tolerantlıq ənənələrindən söhbət açıb. Azərbaycanda müxtəlif sivilizasiyaların 

qovuşduğu məkan olaraq, əsrlər boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığını qeyd edib. Bundan 

başqa, S.Nəsirov Azərbaycan həqiqətlərindən danışaraq Xocalı soyqırı"mının dünyanın bir çox ölkələrində 

tanındığını diqqətə çatdırıb. 

Misir parlament sədrinin birinci müavini Seyyid Şərif isə sentyabrın 21-də Azərbaycan parlamentinin 100 

illiyi münasibətilə keçirilən tədbirdə iştirakı çərçivəsində önəmli görüşlər keçirdiyini, Azərbaycan xalqının 

qonaqpərvərli-yinin, Bakının gözəlliyinin onda zəngin təəssürat yaratdığını vurğulayıb. 

S.Şərif Azərbaycandan qayıtdıqdan sonra, Azərbaycanla Misir arasında ticari əlaqələrin inkişafı ilə bağlı 

bir sıra görüşlər keçirdiyini qeyd edərək, viza məsələlərinin sadələşdirilməsi üçün Misir tərəfindən ciddi addımlar 

atılacağını bildirib. 

Sonda S.Nəsirov ərəb mənbələrinə istinadən 100 azərbaycanlı alim və ədib haqqında yazdığı kitabı 

parlament sədrinin birici müavininə hədiyyə edib. 
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Ötən ay S.Nəsirov Misirin baş müftisi, professor Şəvqi Əlləm ilə görüşüb. 

Diaspor rəhbəri Misirlə Azərbaycan arasında tarixi, mədəni, siyasi əlaqələrdən, Azərbaycandakı 

multikultural dəyərlərdən və tolerantlıqdan söhbət açıb. Müxtəlif sivilizasiyaların qovuşduğu Azərbaycanda əsrlər 

boyu milli-mədəni rəngarənglik mühitinin formalaşdığı qeyd edilib. 

Professor Şəvqi Əlləm Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibəti ilə xalqımızı təbrik edib. 

O, 2017-ci ilin dekabrında, İslam həmrəyliyi ilə bağlı Bakıda keçirilən yekun konfransda iştirakından söhbət 

açaraq, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə səmimi görüşdən xoş xatirələrini bölüşüb. 

S.Nəsirov Misir tarixində əvəzsiz rol oynamış əslən azərbaycanlı olan tarixi şəxsiyyətlər və alimlər 

haqqında geniş məlumat verib, xüsusilə İbn Həcib əl-Düvini, Əbdulhəmid əl-Şirvani haqqında geniş müzakirələr 

aparılıb. 

 

Ekspress. - 2018.- 15 noyabr. - № 201. - S. 10. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

305 
 

Azərbaycan-İsrail arasında diaspor əməkdaşlığı 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycanla İsrail arasında diplomatik əlaqələr 1992-ci ildə qurulub. 1993-cü ildən etibarən İsrailin 

Azərbaycanda səfirliyi fəaliyyət göstərməyə başlayıb. Hər iki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına İsrail və 

Azərbaycan dövlət başçılarının görüşləri təkan verib. 

1995-ci ildə Prezident Heydər Əliyev İsveçrədə keçirilən Dünya İqtisadiyyat Forumunda İsrailin Xarici 

İşlər Naziri Şimon Pereslə, elə həmin ilin oktyabrında BMT Baş Məclisinin iclasında İsrailin Baş Naziri İshaq 

Rabinlə, 1996-cı ildə Fransanın keçmiş prezidenti Fransua Mitteranın dəfn mərasimində İsrailin artıq Baş Naziri 

olan Şimon Pereslə, 2 dekabr 1996-cı ildə isə ATƏT-in dövlət başçılarının Lissabonda toplantısı çərçivəsində 

İsrailin Baş Naziri Benyamin Netanyahu ilə görüşüb, qarşılıqlı maraq doğuran məsələləri müzakirə ediblər. 1997-

ci ildə İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu Azərbaycana qısamüddətli səfər edib və Prezident Heydər Əliyevlə 

görüşüb. Heydər Əliyev ATƏT-in Lissabon zirvə toplantısında Natenyahu ilə görüş və danışıqlarından, həmçinin 

onun İsrail hökuməti adından Azərbaycanın qarşılaşdığı problemlərin aradan qaldırılmasında lazımı köməklik 

göstərməyə hazır olduğu barədə bəyanatından məmnun qaldığını bildirib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə toxunan 

Prezident Heydər Əliyev münaqişənin Lissabonda irəli sürülən prinsiplər əsasında həll olunmasına tərəfdar 

olduğunu vurğulayıb. Görüşdə iki ölkə arasında əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi üçün işçi qrupunun yaradılması 

qərara alınıb. Azərbaycanın sülhsevər və çoxmillətli ölkə olduğunu qeyd edən Heydər Əliyev yəhudilərin əsrlər 

boyu burda azərbaycanlılarla dost və mehribancasına yaşadığını bildirib: "Yəhudilər azərbaycanlılarla birlikdə 

Azərbaycanda əsrlər boyu dostluq, mehribanlıq şəraitində yaşayıblar. Bu gün də yəhudilər Azərbaycanın tam 

bərabər hüquqlara malik vətəndaşlarıdır və Azərbaycan onlar üçün doğma vətəndir. Bunların hamısı bizim 

əməkdaşlığımız üçün yaxşı imkan yaradır. Bundan başqa, xaricdə yaşayan yəhudilərin nümayəndələri tez-tez 

ölkəmizə ziyarət edirlər. Ölkələrimiz arasında əlaqələrin daim inkişaf etməsi üçün geniş imkanlar vardır. Bu 

münasibətlərin daha da genişləndirilməsi olduqca zəruridir". 

İki ölkə arasında münasibətlərin inkişafına Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev də 

diqqətlə yanaşır. 28-29 iyun 2009-cu ildə Azərbaycan-İsrail münasibətləri tarixində ilk dəfə olaraq İsrail 

prezidenti 3 nazir və 50 nəfər iş adamı ilə birgə Azərbaycana rəsmi səfərə gəlib. İsrail Prezidenti Şemon Peresin 

səfəri zamanı Azərbaycan və İsrail prezidentlərinin iştirakı ilə iki müqavilə imzalanıb. Bu sənədlərdən biri 

kommunikasiya sahəsində əməkdaşlığı, digəri isə təhsil, elm və texnologiya sahəsində əməkdaşlığı nəzərdə tutur 

(wikipedia.org). 

Qeyd edək ki, iki ölkə arasında olan əməkdaşlıq diaspor fəasliyyətinə də öz müsbət təsirini göstərib. İsraildə 

fəaliyyət göstərən İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası bir müddət öncə bu ölkədə yaşayan Azərbaycan 

icması adından müraciət yayıb. Müraciətdə deyilir: "Hazırda İsraillə Azərbaycan arasında əlaqələr intensiv şəkildə 

inkişaf edir və çiçəklənir. İsrail hər bir ölkə, xüsusilə də müsəlman ölkələri, ələlxüsus da bütün sahələrdə sürətlə 

inkişaf edən Azərbaycanla yaxşı münasibətləri yüksək dəyərləndirir. Bu, sözsüz ki, İsraildəki Azərbaycan icması 
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üçün çox xoş və qürurvericidir. İkitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyəyə çatmasında Azərbaycan diasporunun, 

xüsusilə İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının səyləri böyükdür. Lakin bu münasibətlərin inkişafında, 

İsrail-Azərbaycan əlaqələrinə marağın artmasında əsas faktorun Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü siyasətdir. 

Prezident İlham Əliyev beynəlxalq aləmlə strateji tərəfdaşlıq əlaqələrini o qədər savadlı və məharətlə qurub ki, 

Azərbaycan Qərbin olduğu kimi, Şərqin də maraq dairəsindədir. Ölkələrlə qurulan münasibətlərdə İlham Əliyevin 

siyasi uzaqgörənliyi və çevik taktikası Azərbaycana iqtisadi, hərbi-strateji və sosial sahədə aparıcı mövqe 

qazandırıb. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin xalqına və dövlətinə firavanlıq bəxş etmək üçün 

yenidən bu məsuliyyətli posta seçilməyə layiq olduğunun təkzibolunmaz sübutudur". 

İsraildə fəaliyyət göstərən İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyası 2007-ci ildə Təl-Əviv şəhərində 

təsis olunub. Təşkilat Azərbaycandan köçmüş və hazırda İsrailin müxtəlif şəhərlərində yaşayan 30 minə yaxın 

yəhudini birləşdirir ("kaspi.az"). 

Beynəlxalq münaqişələr üzrə ekspert Arye Qut bildirir ki, İsrail dövləti Azərbaycanın ədalətli mövqeyini 

müdafiə edir, ərazi bütövlüyünü fəal şəkildə dəstəkləyir və Ermənistan Azərbaycan münaqişəsini Azərbaycanın 

ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll etməyə çağırır: "Azərbaycan ərazilərinin Ermənistan tərəfindən işğalı 25 ildən 

çoxdur ki, davam edir. Bu təcavüz nəticəsində ölkədə bir milyon qaçqın var. İndiki mürəkkəb geosiyasi şəraitdə 

Azərbaycanın haqlı mövqeyinin Yaxın Şərqdə İsrail dövləti kimi mühüm strateji tərəfdaş və güclü geosiyasi aktor 

tərəfindən dəstəklənməsi rəsmi Bakı üçün çox zəruridir. Avrasiya ərazisində heç bir ölkənin İsraillə Azərbaycan 

Respublikası qədər yaxın və mehriban münasibətləri yoxdur. Heç şübhəsiz, İsrail-Azərbaycan münasibətləri 

strateji tərəfdaşlıq xarakteri daşıyır. Azərbaycan ilə İsrail dost və tərəfdaşlarını özləri seçirlər, hərbi-texniki sahədə 

strateji əməkdaşlığın səviyyəsini də özləri müəyyən edirlər. İsrailin Baş naziri Netanyahunun Azərbaycana səfəri 

bir daha onu göstərdi ki, Ermənistan bu səfərdən və onun nəticələrindən çox narahatdır". 

Yəhudi diasporu və lobbisinin Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılmasında rolunu necə 

qiymətləndirilməsinə gəlincə, ekspert bildirib ki, dünyada olan güclü və effektiv yəhudi diasporu ilə çalışma 

mexanizmləri müəyyən olunmalıdır: "Sizə bir misal çəkim: Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin ictimai-

siyasi məsələlər üzrə köməkçisi, professor Əli Həsənovun mənəvi dəstəyi ilə dünya yəhudi diasporunun liderləri, 

o cümlədən Ümumdünya Yəhudi Konqresinin (ÜYK) prezidenti Ronald Lauder, baş icraçı direktoru Robert 

Zinger, Konqresin vitse-prezidenti Qod Nisanov, Avrasiya Yəhudi Konqresinin prezidenti Yulius Maynl, Rusiya 

Yəhudi Konqresinin (RYK) prezidenti Yuri Kanner, vitse-prezidenti German Zaxaryayevin Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevlə görüşü zamanı Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılması 

mövzusunu müzakirə etmişdilər. Bu görüş Azərbaycan və yəhudi xalqları arasında münasibətlərin inkişafı 

baxımından mühüm tarixi əhəmiyyət daşıyırdı. Bu, bir daha sübut etdi ki, Azərbaycan multikulturalizm və 

tolerantlıq "adası"dır. Tarix göstərir ki, azərbaycanlılar heç vaxt yəhudilərə, yəhudilər də azərbaycanlılara xəyanət 

etməyiblər. Ümumdünya Yəhudi Konqresinin nümayəndə heyətinin səfərinin əsas məqsədi dünya yəhudi 

diasporu ilə Azərbaycan arasında sıx münasibətlər yaratmaq, digər tərəfdən Azərbaycan yəhudi icmasının həyatı 

ilə tanış olmaq idi. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılmasında mənim rəhbərlik etdiyim "Cəmiyyət üçün 

beynəlxalq layihələr" İsrail qeyri hökumət təşkilatı çərçivəsində atamla bərabər yazdığımız və Xocalı qətliamı ilə 
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bağlı bədii sənədli romanın İsraildə çap olunması mühüm rol oynayır. Romanın yazılmasında da əsas güc 

Azərbaycan Dövlət Televiziyasında 40 il rejissor və ssenarist işləmiş atamın - Əhməd Abdullayevin böyük və 

əvəzolunmaz rolu oldu". 

Ekspert Arye Qut onu da qeyd edir ki, Azərbaycanla İsrailin münasibətləri Yaxın Şərqə və bütövlükdə 

dünyaya nümunə ola bilər: "Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev daim bəyan edir ki, biz çoxmillətli və 

çoxkonfessiyalı ölkədə yaşamağımızla, bir çox xalqların və millətlərin nümayəndələrinin Azərbaycanda sülh və 

əmin-amanlıq şəraitində yaşamaları ilə qürur duyuruq. Biz əslən Azərbaycandan olan yəhudilərlə fəxr edirik. 

Ermənistanla ağır və qanlı ərazi münaqişəsinə baxmayaraq, Azərbaycan Cənubi Qafqazın şəksiz regional lideri, 

əsl sivilizasiyalararası və konfessiyalararası dialoq örnəyidir. Tolerantlıq və multikulturalizm Azərbaycan 

cəmiyyətinin mühüm əsaslarıdır. Bu baxımdan Azərbaycan İslam dünyasının inkişaf mayakı, Qərb 

praqmatizminin Şərq qonaqpərvərliyi və ənənələri ilə sıx çulğalaşdığı unikal dünyəvi ölkədir. Azərbaycan bir çox 

dinlərin və xalqların nümayəndələrinin vətəni olub və indi də belədir. Burada İsrail Baş nazirinin sözləri yadıma 

düşür : "İsrail bir yəhudi dövlətidir. Azərbaycan müsəlman ölkəsidir və əhalisinin əksəriyyəti müsəlmandır. 

Burada hər iki ölkənin daha parlaq gələcəyini təmin etmək üçün yəhudilərlə müsəlmanların birgə işləməsinin 

şahidi oluruq. Bu, indiki dövrdə tolerantlığın, qarşılıqlı hörmətin olmaması fonunda çox parlaq bir nümunədir. 

İsraildə Azərbaycandan olan 70 min yəhudi, "insan körpüsü" yaşayır. Bundan başqa, dünyaya göstərə biləcəyimiz 

başqa bir şey var. Dünya çoxlu dözümsüzlük, çoxlu zülmət görür. Burada isə müsəlmanlar ilə yəhudilərin arasında 

əlaqələrin necə ola biləcəyinin, necə qurulmasının bir nümunəsi var. İllər boyunca Azərbaycanda yəhudilərə qarşı 

göstərmiş olduğunuz qarşılıqlı hörmət, gözəl yanaşma bu əlaqələri, Azərbaycana olan rəğbətimizi və 

heyranlığımızı daha da gücləndirir" (anl.az). 

Son olaraq qeyd edək ki, İsrailin Netaniya şəhər kitabxanasında İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq 

Assosiasiyası ("Azİz") tərəfindən Fuad Hüseynzadənin dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən aktiv 

diaspor nümayəndələrinin fəaliyyətindən bəhs edən "Dünya Azərbaycanlılarının Palitrası" kitabının təqdimatı 

olub. Tədbirdə qeyd edilib ki, hazırda Azərbaycan diasporu Azərbaycanın maraqlarının təmsil olunmasında 

müxtəlif ölkələrdə böyük uğurlar əldə edib ("report.az"). 

İsrail-Azərbaycan Beynəlxalq Assosiasiyasının İdarə Heyətinin üzvü, Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzinin 

direktoru Yeganə Salman Azərbaycan diasporunun birləşməsi, ölkəmizin tarixinin və mədəniyyətinin təbliği 

istiqamətində hansı işlərin görüldüyündən bəhs edərək bildirib: "Bizim fəaliyyətimiz bir dəqiqə belə dayanmır. 

Azərbaycanda heç vaxt antisemitizm (yəhudilərə qarşı ədavət) olmayıb. Bu, yəhudilər üçün çox əhəmiyyətli 

faktdır, çünki yəhudilər yaşadıqları hər yerdə təqiblərə məruz qalıblar. Biz israillilərə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi 

haqqında həqiqəti çatdırmağa çalışırıq, ona görə ki onlar bu haqda eşitsələr də, çox şey haqqında səhv 

informasiyaya malikdirlər. Erməni tarixinə gəlincə, axı erməni təbliğatı bütün dünyada neçə onilliklərdir fasiləsiz 

işləyir. Bundan başqa, əlbəttə ki, biz Azərbaycan tarixi və mədəniyyətinin təbliğatı üzrə rəsmi tədbirlər keçiririk. 

Biz bu tədbirlərə İsraildə yaşayan bütün səviyyəli hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarından rəsmi şəxsləri-

Knesset üzvlərin və diplomatik korpusun nümayəndələrini, həmçinin müxtəlif ölkələrin həmyerlilər birliklərinin 

nümayəndələrini dəvət edirik". 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

308 
 

 

Ekspress. - 2018.- 16 noyabr. - № 202. - S. 10. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

309 
 

Azərbaycanın diaspor həyatında yeni mərhələ 

 

Süleyman İsmayılbəyli 

 

Son aylarda müsbət dinamikanın, uğurlu fəaliyyətlərin müşahidə edildiyi sahələrdən biri də diaspor 

sahəsidir. Artıq bu istiqamətdə işlər, fəaliyyətlər elə bir intensivliyə qədəm qoyub ki, mübaliğəsiz şəkildə bu dövrü 

Azərbaycan diasporunun yeni bir mərhələsi kimi də xarakterizə edərik. Bu mərhələ daha çox özünü indiyə qədər 

diaspor sahəsində mövcud olan problemlərin aradan qaldırılması, diaspor təşkilatlarımızın yeni formada 

təşkilatlanması, ayrı-ayrı təşkilatlar, qurumlar, cəmiyyətlər arasında bu vaxta qədər mövcud olan incikliklərin, 

küskünlüklərin bir kənara qoyulub vahid bir məqsəd, amal uğrunda mübraizəsi fonunda büruzə verir. Və xüsusi 

vurğulanmalı məqam ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər elə 

müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən  diaspor təşkilatları tərəfindən də təqdir olunur, dəstək görür. Əgər belə 

olmasaydı uzun illər Ukraynada bir-birini qəbul etməyən, sanki bir-birinin düşməninə çevrilən iki Azərbaycan 

diaspor təşkilatı bütün küskünlükləri bir kənara qoyub Azərbaycan naminə birgə fəaliyyət göstərməyə qərar 

verməzdi. 

Məlumat üçün qeyd edək ki, Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi ilə Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş 

Təşkilatı uzun illərdir ki, bir-birindən narazı, birinin digərinin fəaliyyətinə mane olmaq kimi atmosferdə çalışır. 

Təəssüf hissi ilə qeyd etmək lazımdır ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əvvəlki rəhbərliyi Ukraynadakı 

sözügedən iki diaspor təşkilatı arasında mövcud olan problemlərin həlli istiqamətində heç bir iş görmürdü. Əksinə 

tərəflər arasında qoyulan fərq ziddiyyətləri daha da artırırdı ki, bu da son nəticədə Azərbaycan adına mənfi idi. 

Eyni zamanda bu ölkədə Azərbaycanla bağlı keçirilən tədbirlərin, fəaliyyətlərin effektini azaldırdı ki, qeyd edilən 

tendensiya dad aha çox Ukraynadakı erməni diasporunun maraqlarına xidmət edirdi. Ukraynada keçirilən son 

parlament seçkilərində erməni siyasilərin Ali Radaya düşmək şansının çox olması və Radada onların yer alması 

bir növ Azərbaycan diasporunun qeyd etdiyimiz ölkədə səmərəli fəaliyyət göstərə bilməməsinin  məntiqi nəticəsi 

idi. Həmçinin bu sahə ilə məşğul olan müvafiq dövlət qurumunun mövcud problemlərə göz yummasının. 

Ancaq Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyində edilən dəyişiklik və Cənab Prezidentin müvafiq 

sərəncamı ilə Dövlət Komitəsinə yeni rəhbərliyin təyin olunmasından sonra qeyd etdiyimiz istiqamətlərdə 

mövcud olan problemlər aradan qaldırılmağa başlanıldı. Təsadüfi deyil ki, yeni Komitə rəhbərliyinin ilk atmış 

olduğu addım da uzun illər səbrsizliklə gözlədiyimiz Ukraynadakı diaspor təşkilatlarımız arasında birliyin, 

bərabərliyin yaradılması oldu. Beləliklə, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni rəhbərliyi şəxsən Ukrayanaya 

səfər edərək burada diaspor təşkilatları ilə görüşlər keçirdi, onların bir mərkəzdə fəaliyyət göstərməsinə nail oldu. 

Beləliklə, elə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi ilə keçirilən görüşdə Ukrayna Azərbaycanlıları 

Konqresi ilə Ukrayna Azərbaycanlılarının Birləşmiş Təşkilatı birgə fəaliyyət barədə qərar qəbul etdi və bu prosesi 

hüquqi cəhətdən başa çatdırmaq üçün işçi qrupu yaradıldı. Bununla bağlı diaspor təşkilatları ilə geniş müzakirələr 

aparıldı, birgə fəaliyyət mexanizmləri müzakirə edildi və yekdilliklə qərar qəbul olundu. 
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Bir daha qeyd edək ki, diaspor təşkilatlarının bu addımı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 

Muradovun Ukraynaya rəsmi səfəri zamanı reallaşdı. Beləliklə, yeni yaradılan İşçi qrup Ukrayna 

Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasını yaratmaq barədə də razılığa gəldi və birgə fəaliyyətin vacib olduğunu 

bildirdilər. Bu günə qədər artıq Koordinasiya Şurasının iclasları da keçirilib və təşkilatlar daha geniş miqyasda 

fəaliyyətə başlayacaqlarını elan ediblər. 

Ümumiyyətlə, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının iştirakı ilə yeni Koordinasiya 

Şuralarının yaradılması diaspor işinin yeni bir mərhələyə qədəm qoyması, bu istiqamətdə işlərin sürətlənməsi, 

Azərbaycan həqiqətlərinin daha geniş və koordinasiya edilmiş şəkildə dünyaya çatdırılması deməkdir. 

Koordinasiya Şuraları eyni zamanda diaspor təşkilatlarının birgə, bərabər və effektli şəkildə fəaliyyət göstərməsi 

deməkdir ki, artıq bu istiqamətdə bir neçə uğurlu addımlar atılıb. Məlumat üçün qeyd edək ki, bu günə qədər 

Fransa, İsveçrə, Skadinaviya ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının Koordinasiya Şuraları yaradılıb 

və uğurlu nəticələr əldə edilib. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, bu proses davamlı xarakter daşıyır və nəticəyə 

hesablanmış fəaliyyətlər ortaya qoyulur. Elə bu günlərdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin 

Birləşmiş Ştatlara səfəri də bir növ məhz buna hesablanıb. Nəzərə alsaq ki, Birləşmiş Ştatlarda da güclü erməni 

lobisi fəaliyyət göstərir, o zaman okeanın o tayında fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının 

Koordinasiya Şurasının yaradılması zəruri hesab edilməlidir. Təsadüfi deyil ki, Komitə rəhbərliyinin Birləşmiş 

Ştatlarda yaşayan soydaşlarımızla keçirdiyi görüşlərdə də məhz Koordinasiya Şuralarının yaradılması və onun 

əhəmiyyətindən danışılıb. Belə ki, Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olan Azərbaycan Respublikasının Diasporla iş üzrə 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Kaliforniyada yaşayan soydaşlarımız və diaspor təşkilatlarının fəalları ilə 

görüşüb. Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş Konsulluğunda keçirilən görüşdə Azərbaycan dövlətinin diaspor 

siyasətini və Diaspor Komitəsinin son 6 ayda gördüyü işləri əks etdirən bir neçə video çarx nümayiş olunub. Sonra 

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev görüş iştirakçılarını salamlayaraq, Kaliforniyadakı 

Azərbaycan icması və bu icma ilə əməkdaşlıq haqqında məlumat verib. Bildirib ki, bu gün 1 milyondan çox 

erməninin yaşadığı Kaliforniya kimi ştatda Azərbaycan icmasının birgə fəaliyyət göstərərək daha da güclənməsi 

böyük önəm kəsb edir. 

Nümayəndə heyətinin rəhbəri, Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov isə çıxış edərək Azərbaycan 

dövlətinin diaspor siyasətinin əsas istiqamətlərini, gözləntilərini və hədəfləri diqqətə çatdırıb. Komitə sədri, eyni 

zamanda son 7 ayda Azərbaycan diaspor nümayəndələri və Gürcüstandakı soydaşlarımız ilə görüşlər barədə də 

danışıb. Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları barədə söz açan Komitə sədri ayrı-ayrı dövlətlərin diaspor 

siyasəti ilə məşğul olan qurumları ilə əməkdaşlıq, ölkəmizə dost xalqların diaspor rəhbərləri ilə görüşlər, milli-

mədəni irsimizin və Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində görülən işlər, eləcə də Komitənin gələcək 

planları barədə geniş məlumat verib. 

Görüş zamanı soydaşlarımızı maraqlandırılan suallar cavablandırılıb, onları narahat edən məsələlər və 

diaspor fəaliyyəti ilə bağlı təklifləri dinlənilib. ABŞ-da yaşayan həmyerlilərimizin diaspor sahəsində daha 

səmərəli fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olunaraq müvafiq razılaşmalar əldə edilib. 
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Məlumat üçün qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə 

heyəti 13 noyabr tarixindən etibarən Birləşmiş Ştatlarda səfərdə olub. Nümayəndə heyətinin Birləşmiş Ştatlara 

səfəri Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş Konsulluğunda ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünü ziyarət və 

gülqoyma mərasimi ilə başlayıb. Daha sonra nümayəndə heyəti Meksikanın Los-Ancelesdəki baş konsulu Carlos 

Eugenio Garcia de Alba Zepeda ilə görüşüb. Görüşdə Azərbaycan dövlətinin diaspor siyasəti, Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu haqqında məlumat verilib. İki ölkənin 

diasporları arasında gələcək əməkdaşlıq perspektivləri, eyni zamanda ABŞ-dakı Meksika diasporunun tarixi, 

coğrafiyası, çətinlikləri, inkişaf prosesi və birlikdə uğurlar əldə etmək üçün gələcək planlar barədə geniş 

müzakirələr aparılıb.  

Nümayəndə heyətinin növbəti görüşü San Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru Martin 

Kruminq ilə baş tutub. Ölkəmizin Baş Konsulluğunda qonağı salamlayan Komitə sədri Azərbaycan Diasporuna 

Dəstək Fondu barədə geniş məlumat verərək, Kaliforniyanın ən böyük şəhərlərindən biri kimi San Dieqo ilə 

qarşılıqlı əməkdaşlığın zəruri olduğunu bildirib. Sonda ABŞ-da mədəniyyətimizin tanıdılması və Azərbaycan 

həqiqətlərinin təbliği istiqamətində daha çox işlərin görülməsi üçün razılığa gəlinib.  Daha sonra Baş Konsulluqda 

Koreya-Asiya icmasının 40 üzvü ilə görüş keçirilib və Azərbaycanın tolerantlıq modeli haqqında qısametrajlı film 

nümayiş etdirilib. Görüşdə Azərbaycanın Asiya ölkələri, xüsusən Koreya ilə əlaqələri, Azərbaycanın turizm 

potensialı və diasporun dünyadakı mövcud vəziyyəti qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycana dair qarşılıqlı 

sual-cavab formatında baş tutan görüş böyük marağa səbəb olub. Tədbirin sonunda hər iki xalqın 

nümayəndələrinin ABŞ-ın Kaliforniya ştatında öz qüvvələrini birləşdirib daha sıx əməkdaşlıq etmələri 

istiqamətində işlər görülməsi qərara alınıb.  

Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin Birləşmiş Ştatlara səfəri Azərbaycan 

diasporunun digər ölkələrin lobbi və diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlığı və bu əməkdaşlığın daha da inkişaf 

etdirilməsi baxımından da mühüm əhəmiyyət kəsb edib. Belə ki, səfər çərçivəsində Şimali Amerika Yəhudi 

Federasiyalarının idarə heyətinin sabiq sədri (2017-18), Milken Ailə Fondunun vitse-prezidenti, Kaliforniya 

Berkli Universiteti Fondunun idarə heyətinin üzvü Richard Sandler ilə də görüş baş tutub. Görüş zamanı 

Azərbaycan və Yəhudi icmaları, eləcə də Azərbaycan-İsrail arasındakı əlaqələrdən söhbət açılıb, Azərbaycan 

Diasporuna Dəstək Fondu ilə Milken Fondu arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirə edilib.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş 

Konsulluğunun İran-Amerika Yəhudi Federasiyasının ev sahibliyi ilə təşkil etdiyi tədbirdə də iştirak edib. 

Tədbirdə çıxış edən Komitə sədri Fuad Muradov Azərbaycan və yəhudi xalqlarının dostluğu, Azərbaycan-İsrail 

münasibətlərinin tarixi, gələcək perspektivləri barədə danışaraq, hər iki xalqın ABŞ-da əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsi və maraqları naminə birgə fəaliyyət göstərməsinin vacibliyini vurğulayıb.  

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş konsulu Nəsimi Ağayev keçirilən görüşlərdə nümayəndə 

heyətini müşayiət edib. 

Komitə rəhbərliyi okeanın o tayına səfər çərçivəsində Los-Ancelesdə Lənkəran-Monterey Dostluq 

Assosiasiyasının icraçı direktoru Nensi Selfric ilə görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Lənkəran 
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və Kaliforniyanın Monterey şəhərlərinin qardaşlaşmasından söhbət açılıb, Montereydə ölkəmizin daha yaxşı 

təbliği üçün həyata keçirilən işlər və perspektivlər müzakirə edilib.  Növbəti görüş Türkiyənin Los-Anceles 

şəhərindəki Baş Konsulu Can Oğuzla olub. Azərbaycanın Los-Anceles şəhərindəki Baş Konsulluğunda keçirilən 

görüşdə Kaliforniya ştatındakı Türk diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və fəalları da iştirak edib. Görüş zamanı 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Türkiyə Respublikasının Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba İcmalar 

İdarəsi arasında imzalanan Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyəti vurğulanıb. Azərbaycan və Türk diaspor 

təşkilatlarının əməkdaşlığının daha peşəkar və effektli koordinasiya edilməsi məqsədilə birgə fəaliyyət 

istiqamətləri müzakirə edilib, diaspor fəaliyyətinə strateji yanaşma nəzərdən keçirilib.  

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti daha bir görüşü Amerika Yəhudi Komitəsinin Los-Anceles 

bölməsinin rəhbərləri ilə keçirib. Görüşdə Yəhudi Komitəsinin dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən ABŞ-

da diaspor ilə iş metodları, bu sahədəki mövcud çətinliklər, uğurlar və gələcək planlardan söhbət açılıb. Yəhudi 

diasporunun təcrübəsinin öyrənilməsi imkanları və mexanizmləri müzakirə edilib. 
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Digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq 

 

Vasif Cəfərov 

 

Xaricdə yaşayan və təşkilatlanan azərbaycanlılara tövsiyə edilən əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri də 

digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsidir. Burada "digər xalqlar" dedikdə vaxtilə 

Azərbaycanda yaşamış və habelə bizə dost münasibət bəsləyən qeyri-millətlər nəzərdə tutulur. 

Ölkəmizə məxsus dini və etnik tolerantlıq burada bütün xalqların azad və təhlükəsiz yaşamasına, 

mədəniyyətinin, ana dilinin inkişafına imkan verib. Məhz buna görə də bu gün Azərbaycandan xarici ölkələrə 

köçmüş bir çox qeyri millətlərin nümayəndələri respublikamızı daim özlərinə ikinci vətən hesab edir, ölkəmizin 

milli maraqlarının müdafiəsi işində fəal iştirak edirlər. Eyni zamanda Azərbaycan diasporu məskunlaşdığı 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən və Azərbaycana dost münasibətilə seçilən diasporlarla da sıx əməkdaşlıq edir, onların 

təcrübəsini öyrənir və Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği işinə cəlb olunmasına səy göstərir. 

Bununla bağlı Azərbaycan diaspor təşkilatlarına digər xalqların diaspor təcrübəsinin öyrənilməsi və tətbiq 

edilməsi ilə bağlı tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilir. Bundan başqa, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyət 

göstərdikləri ölkələrdəki digər xalqların diasporları ilə qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması, bu 

məqsədlə birgə elmi-praktik konfransların, müşavirə və toplantıların təşkili, Azərbaycana dost münasibəti olan 

xalqların diaspor nümayəndələrinin Azərbaycan diasporu tərəfindən təşkil olunan tədbirlərə dəvət olunması, 

habelə onların Azərbaycana səfərlərinin təşkili məsləhət bilinir. Azərbaycandan başqa ölkələrə köçən digər 

xalqların diaspor qurumları ilə əlaqələrin qurulması, ölkəmizdə yaşayan müxtəlif xalqların xarici ölkələrə köçən 

ictimai xadimlərinin seçkili orqanlara seçilməsinə dəstək verilməsi də bu baxımdan əhəmiyyətli hesab edilir. 

Digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi məsələsi Azərbaycan 

Respublikasının Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin də səlahiyyətlərinə aid olan faəliyyət sahələrindən biridir. 

Komitəsinin əsasnaməsində bununla bağlı qeydlər var. 

2009-cu ildə qəbul edilən Əsasnamədə qeyd edilir ki, Komitə diasporla iş sahəsində dövlət siyasətinin 

həyata keçirilməsini, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor təşkilatları, habelə 

Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişləndirilməsini və inkişaf 

etdirilməsini, dövlət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı fəaliyyətinin 

əlaqələndirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. 

Komitə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən həm də digər xalqların diasporları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət 

göstərir. Dövlət qurumu fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq azərbaycanlıların diaspora təşkilatları ilə 

Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmasına və inkişaf etdirməsinə 

köməklik göstərir. Komitı bizə dost münasibət bəslədəyn digər xalqların diaspor təşkilatlarının Azərbaycanın 

dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələr qurmalarına və inkişaf etdirmələrinə, Azərbaycanın 

daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında düzgün informasiya almalarına şərait 

yaradır. Əsasnamədə bildirilir ki, Komitə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarını 
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Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi, sosial və 

mədəni inkişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin qurulması və 

inkişaf etdirilməsi işinə cəlb edir. 

Dövlət qurumu sadalanan fəaliyyət istiqamətinə uyğun olaraq müəyyən vəzifələr daşıyır. Təşkilatın 

vəzifələrindən biri Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmaq, onların 

təcrübəsini öyrənmək məqsədi ilə müxtəlif yönlü təşkilati, informasiya, maddi və mənəvi yardım göstərməkdir. 

Habelə Azərbaycanda həyata keçirilən müstəqil, hüquqi və dünyəvi dövlət, demokratik cəmiyyət quruculuğu, 

sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişaf haqqında onları məlumatlandırmalı, habelə Azərbaycana dost 

münasibət bəsləyən digər xalqların diaspor qurumları ilə əməkdaşlığın inkişafı sahəsində görülmüş işlər haqqında 

vaxtaşırı hesabatlar, illik məruzələr hazırlayıb Azərbaycan Prezidentinə təqdim etməlidir. 

Komitə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diaspor nümayəndələrinin Azərbaycan dövlətinə 

və onun vətəndaşlarına maddi, mənəvi və humanitar yardımını təşkil etmək və aidiyyəti üzrə 

istiqamətləndirməkdə vəzifələndirilib. 

Eyni zamanda Diaspora üzrə Dövlət Komitəsi Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diasporları 

ilə iş üzrə komissiyalar, koordinasiya və ekspert şuraları, işçi qrupları yaratmaq hüququna sahibdir. 

2018-ci ildə təsis edilən Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun fəaliyyət istiqamətlərindən biri də 

Komitənin icra etməli olduğu vəzifələrə uyğun olaraq ölkəmizə dost münasibət bəsləyən digər xalqların diaspora 

təşkilatlarına dəstək verməkdir. 

Fond Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmaqda kömək 

etmək, onların təcrübəsini öyrənmək məqsədilə maliyyə yardımı ayıra bilər. Maliyyə yardımı həmçinin 

Azərbaycanda həyata keçirilən müstəqil, hüquqi, dünyəvi dövlət və demokratik cəmiyyət quruculuğu, sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişaf haqqında digər xalqların diasporlarını məlumatlandırmaq, bu barədə 

informasiyanı televiziya, radio, dövri mətbuat və digər vasitələrlə yaymaq məqsədilə edilir. 

Fond xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə, 

azərbaycanlıların lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə və Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların 

diasporları ilə əlaqələrin genişlənməsinə maddi yardım göstərmək hüququna da sahibdir. 

2018-ci ilin birinci yarısına aid olan məlumata əsasən, xaricdə Azərbaycan diaspora təşkilatları ilə digər 

xalqların diaspora təşkilatlarının birgə fəaliyyəti olub. 

2018-ci ilin birinci yarımili ərzində Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində əsas istiqamətlərdən birini ölkə 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması təşkil edib. Bu istiqamətdə, ümumilikdə 64 tədbir həyata 

keçirilib. 

Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının rəhbərinin "20 Yanvar" və Xocalı soyqrımının anılması ilə 

bağlı tədbirlər planı haqqında müvafiq Sərəncamlarına uyğun olaraq dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən müxtəlif formatlı anım mərasimləri, fotosərgilər, seminarlar, 

dəyirmi masalar, konfranslar keçirilib. Bu tədbirlərin bir çoxunda Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər 

xalqların diaspora nümayəndələri iştirak edib. 
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Fevralın 27-də Türkiyənin Sakarya şəhərinin Karasu rayonunda Xocalı soyqırımı abidəsi və Qarabağ 

prospektinin açılışı olub. Tədbirdə Karasu bələdiyyəsinin sədri Mehmet İspiroğlu, Türkiyə-Azərbaycan 

Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar və Milli Məclisin deputatı Qənirə Paşayeva çıxış edib. 

Fevral ayında Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə əlaqədar olaraq Türkiyənin Koceli şəhər Körfəz 

rayonunda da "Xocalı şəhidləri" abidəsinin açılışı olub. Abidənin açılışında Körfəz bələdiyyəsinin sədri İsmail 

Baran, Körfəz rayonunun icra nümayəndəsi Hasan Hüseyn Can, Koceli valisinin müavini Osman Ekşi, Türkiyə 

Böyük Millət Məclisinin millət vəkilləri, Azərbaycan Milli Məclisinin deputatı Qənirə Paşayeva, Türkiyə 

Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının sədri Bilal Dündar, Nəsimi rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci 

müavini Gülarə Verdiyeva, Nəsimi rayon bələdiyyəsinin sədri Nazim Qaraxanov və "Qarabağ Müharibəsi 

Veteranları, Əlilləri və Şəhid Ailələri" İctimai Birliyinin Nəsimi rayon şöbəsinin sədri Azər Quliyev iştirak edib. 

Mart ayında Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü də qeyd edilib. Martın 31-də Azərbaycanlıların Soyqırımı 

Günü ilə əlaqədar olaraq keçirilən tədbirlərdən Kanadanın Toronto şəhərində yaşayan soydaşlarımızın etiraz 

aksiyasını qeyd etmək olar. Şəhərin mərkəzi hesab olunan "Dandas Square" meydanına toplaşan aksiyaçılar 

əllərində Azərbaycan, Türkiyə və Kanada bayraqları, soyqırıma, Ermənistanın davam edən işğalçılıq siyasətinə 

etiraz bildirən müxtəlif plakatlar tutmuş, şüarlar səsləndirib. Etiraz aksiyasında Toronto və ətraf şəhərlərdə 

yaşayan Azərbaycan və Türk icmasının 200 nəfərə yaxın nümayəndəsi iştirak edib. 

2018-ci ildə erməni terrorçularının azərbaycanlılara qarşı törətdiyi soyqırımının 100 illiyi ilə əlaqədar 

Benilüks ölkələrində də silsilə tədbirlər təşkil olunub. Martın 26-da Niderland Krallığının Rotterdam şəhərində 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) ve Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) təşkilatçılığı ilə 

Azərbaycanlıların Soyqırımı Gününə həsr edilən "Səssiz yürüş" aksiyası keçirilib. Rotterdam şəhərində keçirilən 

aksiyaya Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən türk, Latviya, Litva, Estoniya, İraq türkmənlərinin diaspor 

təşkilatları da yaxından dəstək verib. Aksiya iştirakçıları təkcə erməni terrorçularına yox, eyni zamanda onlara 

dəstək verən bəzi Avropa dövlətlərinə də etirazlarını bildirib. Bununla yanaşı, aksiya iştirakçıları Niderland 

Parlamentinin alt palatasında, sözdə "erməni soyqırımını" qəbul etdikləri sənədə görə öz qəti etirazlarını bildirərək 

bundan sonra da hər zaman Türkiyənin yanında olacaqlarını bildirib. 
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Diaspor quruculuğunun müasir mərhələsi 

 

Milli-mədəni özünəməxsusluq və tarixi ənənələr 

 

Rəşid Rəşad 

 

1991-1993-cü illərdə informasiya blokadasını aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan diasporunun 

imkanlarının səfərbər edilməməsi və lobbi quruculuğu sahəsində heç bir ciddi addımın atılmaması xarici siyasətdə 

bir sıra problemlər yaratmaqdaydı. Böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin 1993-cü ilin yayında xalqın tələbi ilə 

hakimiyyətə qayıdışı və Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya ətrafında 

birləşməsinə, onların malik olduğu güclü potensialın milli problemlərin həllinə yönəldilməsinə xidmət edən bir 

sıra tədbirlərin həyata keçirilməsi bir başlanğıc rolunu oynayır. 

"Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir" deyən ulu öndərimiz dünya 

azərbaycanlılarının müstəqil dövlətimiz və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi ideyasının müəllifidir. O, bütün 

dünyada yaşayan soydaşlarımıza bu ideya ətrafında birləşməyi təlqin edir və bildirirdi ki, azərbaycançılıq öz milli 

mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə 

sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafını təmin etməkdən ibarətdir. Bundan başqa, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayır, 

Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin problem və qayğılarına böyük həssaslıqla yanaşırdı. 

Heydər Əliyev öz uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə xarici siyasətin strateji hədəflərini müəyyənləşdirərkən, 

müasir dövrdə hər bir dövlətin qüdrətinin yalnız iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun xaricdə formalaşdırdığı 

diaspor və lobbinin gücü ilə ölçüldüyünü nəzərə alıb. Bu sahəyə xüsusi diqqət yetirmədən xarici siyasətdə hansısa 

ciddi nailiyyətlər qazanmaq, eyni zamanda, milli məsələlərin beynəlxalq müstəviyə çıxarılmasına nail olmaq 

mümkün deyil. Elə bu səbəbdən də ulu öndərimizin təməlini qoyduğu siyasət hazırda da uğurla davam etdirilir. 

Belə ki, Azərbaycan hakimiyyəti dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün üzərinə düşən tarixi 

missiyanı məsuliyyətlə yerinə yetirib. Bu da o deməkdir ki, Azərbaycanın milli bayramları sırasına bir möhtəşəm 

tarix də əlavə olunub: 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü. 

Müstəqil Azərbaycan dövlətçiliyi üçün əlamətdar olan bu günün - 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Gününün müəllifi də Heydər Əliyevdir. Bu tarix 1991-ci ilin 16 dekabrından başlanır. Naxçıvan 

Muxtar Respublikasında Ali Məclisin sədri vəzifəsində çalışdığı vaxt ulu öndər dünyanın bütün qütblərində 

yaşayan soydaşlarımızın milli maraqlar ətrafında bir araya gələrək Azərbaycana dəstək verməyə səsləyirdi. Elə 

bu məqsədlə də Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin 1991-ci il tarixli iclasında dünya azərbaycanlılarına üz 

tutdu, onları birliyə, həmrəyliyə, Azərbaycanın köməyinə səslədi. Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarına 

müraciətində deyirdi: "Biz istərdik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşları 

kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Çünki bizi birləşdirən 

milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir... Vətənini, millətini sevən hər bir 
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azərbaycanlı müstəqilliyimizin dönməzliyi üçün ciddi səy göstərməli, vətənimizin, respublikamızın taleyi hər bir 

soydaşımızın taleyi olmalıdır". Azərbaycanlıların yaşadığı bütün ölkələrdə əks-səda verən bu çağırış 

azərbaycançılıq adlı kamil bir ideologiyaya, müstəqil Azərbaycan dövlətinin xilas yoluna çevrildi. Məhz 

ümummilli liderin təşəbbüsü ilə Naxçıvan Ali Məclisi hər il 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 

Günü kimi qeyd edilməsi barədə qərar,çıxardı ("Trend"). 

Yeri gəlmişkən, xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatlarının yaranması tarixi ötən əsrin əvvələrinə təsadüf 

etməsinə baxmayaraq, müasir mərhələdə bu istiqamətdə canlanma 1988-ci ildən etibarən başlayıb. Ekspertlər 

bildirirlər ki, belə təşkilatlanma prosesi 1993-cü ilə qədər davam edib və həmin dövrdə bu işdə Avropa ölkələrində 

yaşayan soydaşlarımız fəallıq nümayiş etdirirdilər. Bir-birinin ardınca Avropa ölkələrində yaranan təşkilatlar üç 

mərhələli sistem üzərində fəaliyyət göstərirdilər. Burada diqqəti çəkən əsas məqam yaranan bəzi təşkilatların 

adlarında fərq olmasına baxmayaraq, onların bir şəxs tərəfindən təsisi edilməsi idi. Belə təşkilatların yaranması 

isə eyni sxem üzrə bir neçə təşkilatın fəaliyyət göstərməsinə gətirib çıxarırdı. 

O da qeyd olunur ki, ilk olaraq Avropada bu illərdə ardıcıl yaranan təşkilatların apardıqları işlər sırf mədəni 

xarekterli idi. 

Ekspert Zaur Əliyev qeyd edir ki, Avrpopada bu illər ərzində yaranan təşkilatların bir hissəsi sırf siyasi 

məqsədlər naminə təsis edilmiş və onlar içərisində Azərbaycanın hər iki tərəfinin azadlığına çalışan milli 

qüvvələrlə yanaşı, İran və sovet təsiri altında formalaşan satqınlar, irançı, ruspərəst, fars-rus şovinizminə xidmət 

edən qüvvələr fəallıq göstərirdilər: "Milli qüvvələrin üzvlərinə qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə yaranan belə 

təşkilatlar müstəqillik çıxışları səslənən tədbirlərdə qalmaqal salmaqla, təşkil etdikləri mədəni tədbirlədə 

üstünlüyü yalnız musiqi və ədəbiyyata verirdilər. Bəzi təşkilatlar isə iqtisadi maraqlar naminə təsis edilirdi. Belə 

təşkilatlar digərləri kimi konsert proqramları təşkil etməklə yanaşı, İrana və "yenidənqurma" dövrü yaşayan 

Azərbaycana gediş-gəliş işlərini əllərində cəmləməyə çalışırdılar. Gəlirli sahə olduğundan bu təşkilatlara rəqib 

çıxan başqa təşkilatlar da bu istiqamətdə işlər aparmaq qərarına gəldikdə Avropada təşkilatlanma prosesində 

ziddiyyətlər yarandı və təşkilatların özləri bir neçə yerə parçalanmalı oldu. Beləliklə, kiçik təşkilatların 

federasiyalar və konqreslər şəkilində birləşdirilməsi zərurəti meydana çıxdı. İlk olaraq bu addımı Birləşmiş 

Ştatlarda məskunlaşmış soydaşlarımız atdılar və Dünya Azərbaycanlıları Konqresi (DAK) adlı qurumun təsis 

olunması prosesinə başladılar. Adından göründüyü kimi, ətrafında dünyanın müxtəlif bölgələrində məskunlaşan 

azərbaycanlıları birləşdirən bu qurumun 1997-ci ilin iyun ayının 27-29-u ABŞ-da keçirilən ilk toplantı zamanı 

yaradılması diasporumuzun formalaşması istiqamətində mühüm tarixi addım hesab olunur" ("Olaylar.az"). 

Xatırladaq ki, hazırda xarici ölkələrdə 425-ə qədər Azərbaycan diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Dövlət 

başçısı diaspor quruculuğu işini xüsusi diqqət mərkəzində saxlayır ki, nəticə etibarilə də Azərbaycanda və xaricdə 

böyük tədbirlər həyata keçirilir. 

Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayından sonra 102 diaspor təşkilatının təsis edilməsi, 2011-ci il iyulun 

5-də keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayından sonra ötən 1 il ərzində 10-a yaxın yeni diaspor 

təşkilatının yaranması və bu prosesin davam etməsi xüsusilə diqqəti çəkir. 
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Hazırda Azərbaycan Respublikasının bu məsələlərlə bağlı qarşısına qoyduğu bir neçə prioritet istiqamətlər 

var: 

1. Xarici ölkələrdə fəaliyyət gösrtərən icma və birliklərin vahid təşkilatda birləşdirilməsi dünya 

azərbaycanlılarının ümumi birliyinin təməl prinsiplərindəndir. 

2. Azərbaycan dövləti dünya azərbaycanlılarının birliyini, mövcud iqtisadi və siyasi gerçəklikləri nəzərə 

alaraq həyata keçirməyə çalışır. 

3. Dünyada azərbaycanlıların həmrəyliyi bütün Azərbaycan xalqının ideoloji bütövlüyünü, milli birliyini 

təmin edən əsas amildir və dövlət siyasətinin prinsipial istiqamətlərindən biridir. 

4. Tarixi Vətənlə əlaqələr məsələsi dünya azərbaycanlılarının təşkilatlandırılmasının ən mühüm 

prinsiplərindəndir. 

5. Bütün dünya azərbaycanlılarının birliyi milli mənafelər və dövləti maraqlar kontekstində ortaya çıxan 

təbii tarixi zərurət kimi qiymətləndirir. 

6. Dünya azəraycanlıları müstəqil Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq aləmlə münasibətlərinin 

inkişafında, ölkəmiz haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında iştirak etmək imkanına malik ən 

fəal qüvvəyə çevrilməlidir. 

7. Dünya azərbaycanlılarının birliyi məsələsi - Azərbaycançılıq ideologiyasının reallaşdırılması mexanizmi 

kimi qəbul edilir və bu sahədə həyata keçirilən bütün tədbirlər məhz həmin amala əsaslanır. 

8. Azərbaycan dövləti bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların siyasi istinadgahı kimi çıxış edir və hər 

zaman onların qarşılaşdığı çətinliklərin həllində yaxından iştirak etməyi özünün ali məqsədlərindən biri kimi 

dəyərləndirir. 

9. Azərbaycan dövlətinin diqqət yetirdiyi digər bir mühüm istiqamət soydaşlarımız arasında mənəvi-

ideoloji birliyin yaradılmasından, psixoloji maneələrin aradan qaldırılmasından ibarətdir. 

10. Azərbaycan milli-mədəni özünəməxsusluğunun, tarixi ənənələrə bağlılığını qorunub saxlanılması 

diaspor quruculuğunun müasir mərhələsinin ən aktual məsələlərindən biridir. 

Ekspertlərə görə, Azərbaycan dövləti dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir 

azərbaycanlının problemləri və qayğıları ilə maraqlanaraq, bu problemlərin həlli yolunda yardım göstərməyə və 

soydaşlarımızın hüquqlarını müdafiə etməyə daima hazırdır. Bundan başqa, artıq demək olar ki, dünya 

azərbaycanlılarının milli özünüdərk, müstəqil dövlətçilik və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında birləşməsi prosesi 

başlayıb. 

Demoqrafik göstəricilərə görə, Azərbaycan diasporu çox böyük diaspora hesab oluna bilər, çünki hər beş 

nəfərdən biri mühacirətdə yaşayır. Şimali Azərbaycan, Cənubi Azərbaycan və Türkiyə Cumhuriyyətindən olan 

azərbaycanlı mühacirlərin hesabına hazırda diasporumuz üç amilli bir sistem kimi mövcuddur. Bu üç qol həmin 

sistemdə müəyyən mənada bərabər şəkildə və yanaşı mövcud olsalar da onların keyfiyyət göstəriciləri də, diaspor 

olaraq təsiretmə gücü, potensialı da həmin bu 3 elementin sözügedən sistemdəki xüsusi rolu, çəkisi və yeri də 

fərqli təsir bağışlayır (gumilev-center.az). 

Bu 3 qanadı ayrı-ayrılıqda təqribən aşağıdakı kimi izah etmək olar: 
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- Şimali Azərbaycandan müxtəlif tarixi dövrlərdə nizamsız və pərakəndə şəkildə əsasən siyasi, sosial və 

iqtisadi səbəblərdən Qərbə axın etmiş mühacirət etmiş soydaşlarımız. 

- Cənubi Azərbaycandan siyasi və iqtisadi səbəblərdən mühacirət etmiş son dərəcə problemli və ziddiyətli 

bir qrup. 

- Türkiyə Cumhuriyyətindən məqsədyönlü şəkildə, planlaşdırılmış və icmalaşdırılmış bir qrup 

həmvətənlərimiz. 

 

Ekspress. - 2018.- 21 noyabr. - № 205. - S. 10. 
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Lobbiçilik qanunla müəyyənləşdirilmiş ölçülər çərçivəsində 

 

Rəşid Rəşad 

 

Dünya azərbaycanlılarının birliyi, lobbiçilik, həmrəylik məfhumları ulu öndər Heydər Əliyev ikinci dəfə 

hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlət siyasətində xüsusi yer tutmağa başlayıb. O, çox gözəl başa düşürdü ki, 

Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında yalnız rəsmi diplomatik üsullarla kifayətlənmək mümkün 

deyil. Bu baxımdan xarici ölkələrə səfərlərində vətəndən kənarda yaşayan soydaşlarımızla görüşərək onlara 

diaspor və lobbiçilik işində dəstək verməyə başladı. 

2003-cü ildə prezident seçilən İlham Əliyev də diaspor və lobbiçilik məsləsinə xüsusi önəm verdi. Belə ki, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların vahid ideya ətrafında birləşdirilməsi siyasətini 

müvəffəqiyyətlə davam etdirdi. 

Ölkə başçısı Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında diaspor rəhbərləri qarşısında növbəti qurultaya 

qədər bu tələbləri qoydu: 

- Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar vətənləri ilə əlaqəni kəsməsinlər və daim bura ilə təmasda olsunlar. 

- Xaricdəki azərbaycanlıla yaşadıqları ölkələrdə daha da böyük mövqelərə nail ola bilsinlər. O, ölkələrin 

ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında daha da fəal rol oynasınlar, çünki müxtəlif dövlət və qanunvericilik orqanlarında 

lazımi səviyyədə təmsil olunmurlar. 

- Xaricdə yaşayan azərbaycanlı iş adamları Azərbaycana sərmayə qoysunlar. 

- Xaricdəki azərbaycanlılar bu səfirliklər, nümayəndəliklər diaspor təşkilatları ilə daim əlaqə 

saxlamalıdırlar. 

- Azərbaycan diaspor təşkilatları xarici media qurumları ilə lazımi səviyyədə iş qurmalı və bu istiqamətdə 

işini daha da təkmilləşdirməlidir. 

- Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrin dilllərində saytlar yaratmalı və o saytlarda Azərbaycan 

naminə materialları verilməli, Azərbaycan həqiqətləri orada göstərilməlidir. Azərbaycan dilində və xarici dillərdə 

qəzetlər dərc edilməlidir ki, azərbaycanlılar, onların övladları oxusunlar, Ana dilini bilsinlər, həm də o ölkələrin 

ictimaiyyəti oxusun. 

Ekspertlərin fikrincə, lobbiçilik əsasən hakimiyyətə müxtəlif üsullarla təsir etməklə iqtisadi, siyasi 

maraqların təmin olunması üçün əlverişli hüquqi zəmin yaratmaq, yaxud dövlət siyasətini 

istiqamətləndirməkməqsədi daşıyan fəaliyyətdir. Bu baxımdan da lobbizmə münasibət ziddiyyətlidir. Məsələn, 

bir çox ölkələrdə qanunverici orqanlarda və siyasi kursu müəyyən edən strukturlarda çalışan siyasətçilərə açıq və 

gizli yollarla təsir göstərmək cəhdləri daim baş verir. Bundan başqa, lobbiçilik fəaliyyətinə Qərbdə çox müxtəlif 

yanaşmalar mövcuddur və onu çox zaman korrupsiya ilə müqayisə edirlər. Lobbiçilik və korrupsiya arasındakı 

əsas fərq kimi sonuncunun qeyri-leqal olması göstərilir. 

O da qeyd olunur ki, lobbiçilik heç də mövcud olduğu bütün ölkələrdə leqallaşdırılmayıb. Bir sıra Avropa 

dövlətlərində lobbiçiliyin geniş yayılmasına baxmayaraq, bu fəaliyyəti nizamlayan, lobbi təşkilatlarının 
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qeydiyyata alınmasını zəruri edən hüquqi normalar müəyyənləşdirilməyib. Lobbizmi dəstəkləyənlər hesab edirlər 

ki, korrupsiya əsasən, qanunun aliliyinin təmin olunmadığı, geridə qalmış ölkələrdə özünü göstərir. Lobbiçilik isə 

daha sivil cəmiyyətlərə xas olub, legitim xarakter daşıyır (newtimes.az). 

Xatırladaq ki, ABŞ-da "lobbiçilik" qanunla müəyyənləşdirilmiş ölçülər çərçivəsində fəaliyyət göstərir və 

bu fəaliyyəti tənzimləmək üçün 1946-cı ildə Federal Lobbi qanunu qəbul edilib. Həmin qanunda lobbiçinin kim 

olduğu müəyyənləşdirilir və onun maliyyə imkanları nəzarət altına alınırdı. Qanunda deyilir ki, Amerika 

Konqresindəki qanunlara təsir etməyə və ya müvafiq qanun çıxmasına çalışan, bunun üçün birbaşa və ya dolayı 

yolla pul və digər qiymətli əşyalar toplayan və ya əsl məqsədi bu olan şəxslər lobbiçi olaraq adlandırılır. 

Ümumiyyətlə, lobbiçilik növlərinə görə iki yerə bölünür: Birbaşa lobbiçilik; İctimaiyyət arasında təşviqat 

aparılaraq qurulan lobbiçilik. 

Ekspert Ceyhum Mahmudov bildirir ki, ABŞ-da lobbiçiliklə xususi maraqlı qruplar və etnik diaspora 

təşkilatlan məşğul olur: "Etnik diaspor təşkilatları ya özləri birbaşa olaraq bu işlə məşğul olur, ya da 

ixtisaslaşdırılmış lobbi şirkətləri vasitəsi ilə öz fəaliyyətlərini həyata keçirirlər. Özəl lobbi şirkətləri çox bahalı 

olduğu üçün adətən etnik biznes təşkilatları bu işi özləri həyata keçirməyə üstünlük verirlər. Lobbilər öz 

məqsədlərinə çatmaq üçün bir çox üsuldan istifadə edirlər. Bu üsullardan üz-üzə görüşmə, konqresin komitələrinin 

iclaslarında iştirak etmə, məktub göndərmə, ictimaiyyətlə əlaqələr kampaniyalarının keçirilməsi, lobbilər arası 

əməkdaşlıq və koalisiyalann qurulması, namizədin seçki kompaniyasına pul yardımı göstərilməsi və s. daxildir. 

Üz-üzə görüşmə ən təsirli üsullardan biridir. Bu zaman lobbiçi konqresin üzvü və ya başqa bir bürokratla birbaşa 

ünsiyyətə keçir, bacardığı qədər təsir etməyə çalışır. Bu üsuldan istifadə edərkən lobbiçinin şəxsi keyfiyyəti çox 

əhəmiyyətli rol oynayır. Hər hansısa bir seçici qrupunun birbaşa olaraq əlaqədar şəxsə məktub yazması çox təsirli 

ola bilər. Adətən seçicilərdən asılı olan şəxslər bu məzmunda olan məktublara çox ciddi yanaşırlar. Mümkün 

qədər məktubda göstərilən tələbi yerinə yetirməyə çahşırlar. Lobbi qrupları bəzi xüsusiyyətlərinə görə bir-birindən 

güclü və ya zəif ola bilərlər. Təcrübə göstərir ki, maraqlar üst-üstə düşdüyü zaman zəif lobbilər güclü lobbilərin 

imkanlarından geniş istifadə edir" (olaylar.az). 

Fəlsəfə elmləri doktoru Zaur Əliyev qeyd edir ki, hazırda Azərbaycan güclü bir dövlət olaraq dünyada öz 

sözünü deməyə başlayıb: "Amerika və Avropa cəmiyyəti hazırda lobbiçilik fəaliyyətindən xüsusilə yararlanırlar. 

Ən çox da ABŞ. Məsələn, ölkəmiz haqqında hər hansı bir qanun qəbul edilə, qətnamə çıxarıla bilər. Azərbaycan 

bu kimi hallarda qəbul ediləcək qərara təsir edə bilmir. Lakin bunun əksinə olaraq, ermənilər güclü təsir 

imkanlarına sahibdirlər. "Erməni soyqırımı" məsələsinin zaman-zaman Qərbin ali məclislərində gündəmə 

gətirilməsinin şahidi olmuşuq. BMT-də Azərbaycanın torpaqlarının işğal olunması ilə bağlı 4 qətnamə qəbul 

olunub. Lakin bu qətnamələrin hazırkı status-kvonun dəyişməsinə hər hansı təsiri hiss edilmədi. Əgər bizdə 

lobbiçilik məsələsi həllini tapsaydı, ermənilərin həmin qətnamələri icra etmədiklərini dünyanın diqqətinə 

çatdırmaq mümkün olardı. Bu gün Avropa Məhkəmələri erməni qaçqınlarının onlara ünvanladığı şikayətlərin bir 

çoxunu təsdiqləyir. Lakin azərbaycanlı qaçqınlara bu münasibət yoxdur. Çünki bizim orada təsir imkanlarımız 

çox azdır. Hansı ki, Azərbaycanda 1 milyondan çox qaçqın, köçkün var və bunların hüquqları pozulub. Lakin bu 

məsələni qərbin ali strukturlarında müzakirəyə çıxara bilmirik. Bunun da səbəbi bəllidir - bizləri dəstəkləyən 
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konqresmenlərin sayı azdır. Əgər ABŞ-da Azərbaycan lobbiçiliyi güclü olsa ölkəmizin işğal faktını, ermənilərin 

bizlərə qarşı apardığı kampaniyaları əsas gətirərək istədiyimiz nəticələri əldə edə bilərik. Siyasi məqsədlərə 

çatmaq üçün lobbiçilik ən yaxşı formadır". 

Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadənin fikrincə, Azərbaycanda hələ də lobbiçilik ənənələri 

formalaşmayıb: "İndiyə kimi bizdə qanunvericiliyin olmamasının səbəbini ənənələrin yoxluğu ilə izah etmək olar. 

Mən belə düşünürəm ki, qanunun qəbul edilməsi düzgün və zəruri olardı. Qanuni haqqımızı müdafiə etmək və 

şəffaflığın qorunması üçün lobbiçiliyin rəsmiləşdirilməsi daha yaxşı olardı. Erməni tərəfinin bu kimi problemləri 

çox inkişaf etmiş və mütəşəkkilləşib. Təəssüf ki, biz hələ öz diasporumuzla öyünə bilmirik. Ermənilər məhz bu 

güclü tərəfkeşlərinin səbəbinə illərdi dünyanı yalanlarına inandıra biliblər". 

Mollazadə deyir ki, lobbiçilik yalnız və yalnız siyasi maraqların müdafiəsindən getmir. Bütövlükdə isə 

lobbizm məqsədə çatmaq üçün təbii forma hesab olunur. İstər hərəkət formasında (müxtəlif ictimai birliklər, 

məsələn, sahibkarlar birliyi, müxtəlif komitələr və s.), istərsə də peşəkar fəaliyyətdə təzahür edir. Ölkənin və ya 

konkret şirkətlərin iqtisadi inkişafına da lobbizm təsirsiz ötüşmür. Bu vasitə ilə ölkənin daxilində və xaricində 

piar siyasətini gücləndirmək olar. Bunun üçünsə türk və Azərbaycan icmalarının daha yaxşı təşkilatlanmağı tələb 

olunur. 

Korrupsiya ilə lobbiçilik fəaliyyətini eyniləşdirmək doğru olmaz. Belə məlum olur ki, bizim üçün xeyli 

əhəmiyyət kəsb edən qanunun qəbuluna mane olan ən əsas səbəb "Antikorrupsiya haqqında" qanundur. 

Hüquq üzrə fəlsəfə doktoru Çingiz Qənizadə də belə hesab edir ki, korrupsiya ilə lobbiçilik fəaliyyətini 

eyniləşdirmək doğru olmaz: "Lobbiçilik o deyil ki, kiməsə aparıb rüşvət verəsən. Dövlətin, millətin maraqlarına 

uyğun olaraq beynəlxalq tədbirlərin təşkili, xüsusi qonaqlarla münasibətlərin qurulması üçün istifadə edilən 

maliyyə nə üçün korrupsiya hesab edilməlidir? Dövlət marağına əsasən istifadə edilən maliyyənin bura aidiyyəti 

yoxdur. Mən inanmıram ki, "Antikorrupsiya haqqında" qanun lobbiçilik fəaliyyətinin rəsmiləşdirilməsinə ciddi 

mane olsun" (hafta.az). 

Onun sözlərinə görə, lobbiçilik adı altında keçirilən bütün tədbirlər rəsmiləşdirilməli və qanuna uyğun 

olmalıdır. "Əlbəttə ki, sən bu ad altında gedib xüsusi insanlara rüşvət verə bilməzsən. Belə halda bu proses 

ictimailəşir və beynəlxalq qurumlar da buna haqlı etirazlarını bildirirlər" deyən deputat hesab edir ki, hər bir tədbir 

rəsmi olmalı və o qədər dəqiq, səliqəli təşkil edilməlidir ki, neqativ hallar olmasın". 
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"Belarusdakı diasporumuz mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçisinə dəstək olmaq 

üçün dan-qrup yaradıb" 

 

Rövşən Əliyev: "Prezident İlham Əliyevin Belarusa hər səfərindən sonra dövlətlər arasında 

münasibətlər daha da yaxşılaşır və iqtisadi göstəricilər daha da artır" 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Noyabrın 25-də Belarusda "Uşaq Avroviziya-2018" mahnı müsabiqəsi keçiriləcək. Belarusdakı 

diasporumuz bu müsabiqədə iştirak edəcək Azərbaycan təmsilçisi Fidan Hüseynovaya mənəvi dəstək göstərəcək. 

Bununla bağlı Belarus-Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədr müavini Rövşən Əliyev qəzetimizə müsahibə verib. 

Qeyd edək ki, Rövşən Əliyev 15 mart 1962-ci ildə Bakı şəhərinin Zirə kəndində anadan olub. 1979-cu ildə 120 

nömrəli orta məktəbi bitirib. 1979-cu ildən Pirallahı adasında NQÇİ idarəsində əmək fəaliyyətinə başlayıb. 1980-

1982-ci illərdə hərbi xidmətdə olub, xidmətdən sonra həmin idarədə əmək fəaliyyətini davam etdirib. 1992-ci 

ildən Belarus Respublikasında yaşayır, Belarus vətəndaşıdır. 1992-ci ildən “Abşeron” şirkətinin direktorudur. 

1998-ci ildən diaspor işində aktivdir. 2003-cü ildən Belarusda yaradılan Belarus-Azərbaycan İcmaları 

Konqresinin idarə heyətinin sədr müavinidir. Konqres tərəfindən keçirilən bütün tədbirlərdə fəal iştirak edir. 2016-

cı ildə Dünya Azərbaycanlarının 4-cü Qurultayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Azərbaycanla 

bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində fəaliyyətinə görə Fəxri diplomla təltif olunub. 

- Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında Belarusdakı diasporumuzun nə kimi rolu var? 

- Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin inkişafında diasporun rolundan danışanda, əsasən, Belarus-

Azərbaycan İcmaları Konqresinin sədri Natiq Bağırovun çox böyük əməyini qeyd etmək lazımdır. Bu haqda çox 

danışmaq olar, amma bir təklif heç vaxt yaddan çıxmır. Belarus-Azərbaycan əlaqələrinin inkişafı üçün dövlət 

komissiyası yaradılmışdı. Natiq Bağırov həmin komissiyanın üzvlərindən biri idi. 2000-ci illərin əvvəlində Baş 

nazir Artur Rasizadə ilə görüşdə Natiq Bağırov Bakı-Minsk arasında hava nəqliyyatının müntəzəm açılmasını 

təklif etdi və bu təklif Baş nazir tərəfindən müsbət qarşılandı və komissiyanın gündəliyinə daxil edildi. 

Soydaşlarımız tərəfindən də bu təklif gözəl qarşılandı. Artıq bundan sonra Azərbaycana rahat gedib-gəlmək 

imkanı yarandı. 

- Bildiyiniz kimi, bu günlərdə Prezident İlham Əliyev Belarusa səfər etdi. Bu səfər Belarusdakı Azərbaycan 

diasporunun nə dərəcədə sevincinə səbəb oldu? 

- Prezident İlham Əliyevin Belarus Respublikasına səfəri soydaşlarımız tərəfindən həmişə böyük sevinclə 

qarşılanır. Səfər ərzində Minsk şəhəri Azərbaycan bayrağına bürünür, bütün mərkəzi prospekt boyu Azərbaycan 

bayrağının dalğalanması bir azərbaycanlı kimi ürəkdə böyük qürur hissi doğurur. Prezident İlham Əliyevin hər 

səfərindən sonra dövlətlər arasında münasibətlər daha da yaxşılaşır, iqtisadi göstəricilər daha da artır. Belarusda 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan Ticarət Evi bu dostluğun nümunəsidir. 
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- Belarusda keçiriləcək “Uşaq Avroviziya-2018” mahnı müsabiqəsində Azərbaycan təmsilçisi Fidan 

Hüseynovaya diasporumuz hansı formada dəstək göstərə bilər? 

- Noyabrın 25-də Belarusda keçiriləcək “Uşaq Avroviziya-2018” mahnı müsabiqəsində iştirak edəcək 

Azərbaycan təmsilçisi Fidan Hüseynovaya dəstək olmaq üçün Konqresdə işçi qrupu yaradılıb. Artıq gənclərdən 

ibarət 80 nəfərlik fan-qrup yaradılıb və onlar fan zonada yerlərlə təmin olunacaqlar. Konqres tərəfindən 

regionlarda fəaliyyət göstərən diaspor üzvlərindən xahiş olunub ki, Fidan balamıza dəstək olsunlar. Hamı 

səbirsizliklə səs verməyi gözləyir. Allah köməyi olsun. 

- Siz uzun müddətdir ki, Belarusda yaşayırsız və kifayət qədər diaspor təcrübəniz var. Belarusdakı yeni 

nəsil diaspora öz təcrübənizi bölüşə bilirsizmi? 

- Yeni nəslə bir tövsiyəm var: harada olsalar Vətəni unutmamaq, Azərbaycanı sevmək lazımdır. 

Azərbaycan bayrağı altında toplaşıb bir olmalıyıq. Azərbaycanın başına gələn dəhşətli faciələri dünyaya yaymaq, 

Azərbaycanın mədəniyyətini, mətbəxini yerli xalqa çatdırmaq, xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının borcudur. 

Burada ulu öndər Heydər Əliyevin məşhur sözləri yadıma düşür: "Mən fəxr edirəm ki, azərbaycanlıyam". 

- Ümumiyyətlə, Konqres Belarusdakı soydaşlarımızın bir araya gətirilməsinə nə dərəcədə öz töhfəsini 

verir? 

- Konqres vahid bir cəmiyyətdir. Belarusun 7 regionunda konqresin bölmələri var. Hər bir bölmənin sədri, 

idarə heyəti fəaliyyət göstərir. Bütün tədbirlər müzakirə olunur, birgə keçirilir. Dünya Azərbaycanlılarının 4-cü 

Qurultayında Prezident İlham Əliyev belə tapşırıq verdi ki, diasporlar vahid bir cəmiyyət ətrafında birləşib 

fəaliyyət göstərsinlər. Sentyabrın 22-də Minsk şəhərində konqres tərəfindən keçirilən Azərbaycan mədəniyyət 

günləri birliyimizi göstərən bir nümunədir. 

 

Palitra. - 2018.- 24 noyabr. - № 206. - S. 7. 

 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

325 
 

Ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşmə 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra xaricdə yaşayan soydaşlarımızın təşkilatlanması məsələsi 

ideoloji və tarixi əhəmiyyət daşıyan bir problem olaraq diqqətdə dayandı. Məhz buna nail olmaq üçün dövlətin 

ideya-siyasi təməlini yaratmaq, onun iqtisadi qüdrətinə və siyasi nüfuzuna güclü inam formalaşdırmaq tələb 

olunurdu. 

Xatırladaq ki, o vaxta qədər artıq milli dövlətçilik düşüncəsi özünü vahid ideoloji konsepsiya kimi təsdiq 

etmişdir. Ümummilli lidermiz Heydər Əliyevin böyük fədakarlıqlar bahasına ayağa qaldırdığı Azərbaycan dövləti 

bütün dünya azərbaycanlılarının dayaq nöqtəsinə çevrildi. 

Ölkə başçısı lham Əliyevin ölkə diplomatlarının iştirakı ilə keçirdiyi müşavirədə diaspor təşkilatlarına 

dediklərindən: "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bu və digər məsələlərdə səfirliklərə öz köməyini göstərə bilərlər. 

Mən demək olar ki, səfər etdiyim əksər ölkələrdə Azərbaycan diasporunun nümayəndələri ilə görüşlər 

keçirmişəm. Biz, bir tərəfdən, onları qorumalıyıq, müdafiə etməliyik. Çalışmalıyıq ki, onlar yaşadıqları ölkələrin 

bütün təbəqələrində təmsil olunsunlar. Həm icra orqanlarında, həm qanunvericilik orqanlarında, həm də biznes 

sahəsində onların mövqeləri daha da güclənsin. Yəni bu, bizim vəzifəmizdir. Eyni zamanda, onlar da öz doğma 

vətənlərinə xidmət etməli, kömək göstərməlidirlər". 

Ekspertlər bildirirlər ki, prezidentin 8 fevral 2006-cı il tarixli sərəncamı ilə 2006-cı il martın 16-da Bakı 

şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayının keçirilməsi də diaspor quruculuğu işinə yeni nəfəs verməklə, 

əlamətdar hadisələrdən biri kimi yadda qaldı. Qurultayda Azərbaycan diasporunun vəziyyəti müzakirə edildi, bu 

sahədə çalışan təşkilatların fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi işinin təkmilləşdirilməsi, ölkə həqiqətlərinin, xalqımıza 

qarşı törədilmiş terror və soyqırımı aktları ilə əlaqədar çoxsaylı faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının 

daha müasir metodlarının hazırlanması, digər xalqların diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin gücləndirilməsi 

məsələləri xüsusilə önə çəkildi. 

O da qeyd olunur ki, Azərbaycan diasporunun fəaliyyət konsepsiyasının hazırlanması barədə qərarın qəbul 

edilməsi, dünya azərbaycanlılarına müraciətin, habelə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı xüsusi 

bəyanatın, işğal olunmuş ərazilərdə tarixi abidələrimizin, mədəni irsimizin dağıdılması ilə bağlı beynəlxalq 

təşkilatlara müraciətlərin və digər sənədlərin qəbulu istər təbliğatı, istərsə də səmərəli əks-hücumun təşkili 

baxımından mühüm əhəmiyyətə malik idi ("qafqazinfo.az"). 

Qeyd etdiyimiz kimi, müstəqillik illəri Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, təşkilatlanmasına daha 

da geniş şərait yaratdı. Beynəlxalq əlaqələrin qurulması dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin 

güclənməsinə, ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşmələrinə təkan verdi. 

Milli QHT Forumunun prezidenti Rauf Zeyninin fikrincə, ən böyük problemlərdən biri dünya 

azərbaycanlılarının xarici ölkələrdə olan təşkilatlarının yaşadıqları ölkələrin ərazisində ictimai-siyasi proseslərə 

lazımi səviyyədə inteqrasiya ola bilməməsidir: "Təşkilatlarımız yaşadıqları ölkələrin ərazisində fəaliyyət göstərən 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

326 
 

beynəlxalq təşkilatlarla, QHT-lərlə sıx əməkdaşlıq etmirlər. Bu prosesi gücləndirmək, diaspor əlaqələrini 

genişləndirmək məqsədilə bir çox ölkələrin QHT-ləri ilə diaspor fəaliyyətini uzlaşdırmaq fikrindəyik. QHT-lər 

böyük bir dünyəvi hərəkatdır və onların böyük bir tribunaları var. Əgər biz Azərbaycan həqiqətlərini dünayaya 

çatdırmaq istəyiriksə, önəmli olan təşkilatların tribunalarından istifadə etməliyik. Təəssüflər olsun ki, 

düşmənlərimiz bizdən önə düşüb, artıq bu tribunalardan istifadə edirlər. Biz də öyrənməli və bu tribunalara 

yaxınlaşmalıyıq. Təkcə Novruz bayramında, soyqırım, matəm günlərinin keçirilməsi ilə diaspora 

kifayətlənməməlidir. Diaspor fəaliyyəti vahid bir mərkəzdən gedən eyni zamanda bütöv Azərbaycan, milli 

maraqlar uğrunda mübarizə aparan mobil, çevik, beynəlxalq standartlara uyğun fəaliyyət göstərən bir qüvvəyə 

çevrilməlidir. Bunun üçün diasporla səfirliklər arasında münasibətlər də tənzimlənməlidir". 

Milli Məclisin deputatı Asim Mollazadə bildirir ki, dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması yönündə 

addımlar atılaraq, bir sıra ölkələrdə müvafiq Azərbaycan təşkilatları yaradılıb: "Təşkilatların yaranmasının əsas 

səbəbləri Azərbaycan reallıqlarını dünyaya çatdırmaq və müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların yaşadıqları 

ölkələrdə Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğ edilməsi olub. Fransa, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, Britaniya, Almaniya, 

İsveç, Norveç və Danimarkada diasporumuzun fəaliyyətində getdikcə aktivlik müşahidə olunur. Diasporun 

inkişafında internet saytların, portalların da böyük rolu var. Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması 

istiqamətlərində bu kimi işlərin görülməsi çox önəmlidir. Azərbaycan həqiqətlərinin internet vasitəsi ilə müxtəlif 

dillərdə dünya ölkələrində yayımlanması diasporun inkişafı və azərbaycançılığın təbliği üçün atılan mühüm 

addımlardan sayıla bilər" (AZƏRTAC). 

"İrəli Azərbaycan" İctimai Birliyinin sədri Baba Tağıyevin fikrincə, Azərbaycan xalqının əvəzsiz milli 

sərvəti olan müstəqilliyin əzmlə qorunub saxlanılması, demokratik və hüquqi dövlət quruculuğu istiqamətində 

mühüm addımların atılması, ciddi elmi əsaslara söykənən sosial-iqtisadi siyasət strategiyasının reallaşdırılması 

respublikamızı intensiv inkişaf yoluna çıxarıb: "İnkişaf və tərəqqi yolunda əldə etdiyimiz böyük nailiyyətlərdə, 

şübhəsiz, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan, ürəklərində azərbaycançılıq amalı daşıyan həmvətənlərimizin 

də müstəsna payı var. Son qurultay da göstərdi ki, Azərbaycanın inamla irəliləyərək iqtisadi artım tempinə görə 

dünyanın lider dövlətinə çevrilməsi, Cənubi Qafqazda əsas söz və nüfuz sahibi kimi çıxış etməsi dünyanın 

müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş həmvətənlərimizi daha da ruhlandırıb, onların müstəqil dövlətimizin xoşbəxt 

sabahına inamını artırıb. Qazanılmış nailiyyətlər ölkə daxilində milli birlik və vətəndaş sülhünün möhkəm 

əsaslarla intişar tapmasına, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin təmin olunmasına, onların tarixi Vətənlə 

əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb olub. Dünya azərbaycanlılarının qurultayının keçirilməsində məqsəd isə 

hesabat dövründə diaspor quruculuğu istiqamətində görülmüş işləri dəyərləndirmək, habelə xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızın üzləşdiyi bəzi problemləri, yaşadıqların ölkələrin iç siyasətinə təsir imkanlarını öyrənmək, 

onların tarixi Vətənlə daha geniş əlaqələrinin qurulmasına xidmət edən tədbirlərin hazırlanmasını təmin etməkdən 

ibarət idi. Prezident İlham Əliyev qurultaydakı çıxışında dedi: "Mən hesab edirəm ki, ən vacib amillərdən biri 

diaspor təşkilatlarının birliyidir. Biz ölkə daxilində də, xaricdə də bir yerdə olmalıyıq. Birlik bizi gücləndirir. 

Birlik olmasa, biz güclü ola bilmərik. Bu aksiomadır. Ona görə hesab edirəm ki, diaspor təşkilatlarının 

fəaliyyətinin inkişafı üçün biz birliyi tam şəkildə təmin etməliyik". Əgər 2006-cı ildə keçirilmiş II qurultayda 
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Azərbaycanın 46 səfirliyi və konsulluğu mövcud idisə, hazırda onların sayı artıb. Bu səfirliklərin yaradılmasında 

məqsəd təkcə ölkənin diplomatik münasibətlərinin genişləndirilməsi deyil, eyni zamanda xaricdə fəaliyyət 

göstərən diaspor təşkilatlarının əlaqələndirilməsi və təşkilatlandırılmasıdır. Dövlət başçısı bütün sahələrdə yüksək 

dinamizlə inkişaf edən Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuz və mövqelərinin daha da gücləndirilməsini, 

respublikamız haqqında obyektiv, dolğun informasiyaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasını milli diaspor 

təşkilatları və xaricdəki səfirliklərimiz qarşısında vacib məsələ kimi müəyyənləşdirib". 

Tağıyev qeyd edir ki, son illər Cənubi Qafqazda həyata keçirilən bütün qlobal enerji və kommunikasiya 

layihələrinin lokomotivi qismində çıxış edən Azərbaycan dünyada kifayət qədər tanınsa da, bu sahədə hələ çox iş 

görülməli, erməni lobbisinin, bütövlükdə isə anti-azərbaycançı şəbəkənin ölkəmizə qarşı apardığı əks-təbliğatın 

qarşısı daha müasir, səmərəli vasitələrlə alınmalıdır ("xalqcebhesi.az"). 

Milli Məclis sədrinin müavini Bahar Muradova bildirir ki, Azərbaycan təkcə Cənubi Qafqaz regionunun 

lider dövləti kimi tanınmır, eyni zamanda, ölkəmiz dünya siyasətində etibarlı tərəfdaş kimi tanınır, çox yüksək 

beynəlxalq nüfuza malikdir: "Çoxvektorlu və səmərəli xarici siyasət həyata keçirən Azərbaycanın beynəlxalq 

mövqeyi mütəmadi olaraq möhkəmlənir, ölkəmizin dünyadakı rolu artır. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən 

ölkələrin sayının getdikcə artması olduqca qürurverici haldır. Ölkəmiz dünyanın ən mötəbər qurumu olan BMT 

Təhlükəsizlik Şurasına iki dəfə sədrlik edib və bu, Azərbaycanın həyata keçirdiyi siyasətə beynəlxalq miqyasda 

verilən yüksək qiymətin bariz nümunəsi və ifadəsidir. Respublikamız gələn il BMT-dən sonra ikinci böyük 

təşkilat olan Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməyə başlayacaq. Bu da olduqca mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Bütövlükdə isə, beynəlxalq ictimaiyyət - dünya birliyi Azərbaycana böyük hörmətlə yanaşır, respublikamiza olan 

rəğbət xüsusi olaraq ifadə edilir. Siyasi, iqtisadi, mədəni, humanitar və digər sahələrdə ikitərəfli və çoxtərəfli 

münasibətləri uğurla davam etdirən Azərbaycanı fərqləndirən ən mühüm və səciyyəvi keyfiyyətlərdən biri 

müstəqil siyasətin həyata keçirilməsidir" (yap.org.az). 

Muradova onu da qeyd edir ki, Azərbaycanın xarici siyasəti həm müstəqil xarakter daşıyır, həm də 

beynəlxalq hüquq normalarına və prinsiplərinə söykənir, ikitərəfli, çəxtərəfli münasibətlərin ruhuna - mahiyyətinə 

əsaslanır: "Respublikaımızın moderatorluğu və təşəbbüsü ilə strateji əhəmiyyətli layihələr reallaşdırılır, 

Azərbaycan Avrasiyanın enerji və nəqliyyat xəritəsini yaradır. Yəni ölkəmiz regional və beynəlxalq 

təhlükəsizliyə, əməkdaşlığa çox mühüm töhfələr verir. Prezident İlham Əliyev bəhs olunan çıxışı zamanı diqqətə 

çatdırdı ki, Azərbaycan beynəlxalq məsələlərlə bağlı çox uğurlu siyasət aparır, qonşu ölkələrlə əlaqələrimiz ən 

yüksək səviyyədədir: "Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində çox böyük hörmətə layiqdir. Avropa 

İttifaqının üzvü olan 9 ölkə ilə bizim strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədimiz var və bu il Tərəfdaşlıq Prioritetləri 

sənədi imzalanıb". Şərqlə Qərbin qovuşuğunda yerləşən Azərbaycan bu gün həm də beynəlxalq dialoq və 

əməkdaşlıq məkanı kimi tanınır. Ölkəmizdə çox mühüm və mötəbər beynəlxalq tədbirlər keçirilir, regionda və 

dünyada siyasi proseslərə ciddi şəkildə müsbət təsir edən vacib qərarlar qəbul edilir. Bütün bunları mümkün edən 

başlıca amil, təbii ki, güclü, qüdrətli Azərbaycanın müstəqil siyasətini uğurla davam etdirməsi və beynəlxalq 

mövqelərini mütəmadi olaraq möhkəmləndirməsidir". 

Ekspress. - 2018.- 27 noyabr. - № 209. - S. 10.  
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Mədəniyyətimizin təbliğində diasporun rolu 

 

Murad Məmmədli 

 

Hər bir ölkə də həm də mədəniyyəti, incəsənəti ilə tanınır. Və bunun tanıdılmasında diaspor təşkilatlarının 

da rolu az deyil. Bu baxımdan Azərbaycan mədəniyyətinin təbliğində diaspor qurumlarımızın xidməti 

danılmazdır. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xalqımızın mədəni irsinin təbliği istiqamətində istiqamətində bir sıra 

tədbirlər həyata keçirir. Elə dünya azrbaycanlılarının qurultaylarında da soydaşlarımıza xalqımızın mədəni irsinin 

təbliği məqsədilə tövsiyə və təkliflər verilir. Komitədən verilən məlumata görə, tövsiyə edilir ki, diaspor 

təşkilatları üzvlərinin və onların övladlarının ana dilini, milli mədəniyyəti, tarixini öyrənməsi, vətənpərvərlik 

ruhunda tərbiyəsi məqsədilə təhsil ocaqlarının, müxtəlif fakültətiv kursların və dərnəklərin təşkili viacibdir. 

Həmçinin tədris prosesində Azərbaycan xalqının milli dövlətçiliyi və inkişaf perspektivləri, "Azərbaycan" və 

"azərbaycanlı" anlayışlarının məzmunu, Azərbaycan xalqının milli təfəkküründə "Vətən" anlayışı, 

azərbaycanlıların milli-mənəvi keyfiyyətləri və s. barədə məşğələlərin aparılması önəmli olduğu bildirilir. 

Diaspor təşkilatlarına tövsiyə olunur ki, soydaşlarımızın məskunlaşdıqları ölkələrin qanunvericiliyinə və 

beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə uyğun olaraq, etnomədəni özünəməxsusluğun qorunması, inkişaf 

etdirilməsi, millətlərarası və mədəniyyətlərarası dialoqda əməkdaşlıq məqsədilə tədbirlərin görülməsi, ictimai 

təşkilatlar, assosiasiyaların yaradılması istiqamətində tədbirlər görülsün. Azərbaycanlıların öz dilinə, 

mədəniyyətinə, tarixi köklərinə və milli-mənəvi dəyərlərinə bağlılığını qoruyub saxlamaları üçün milli teatrların, 

kitabxanaların açılması, milli mədəniyyətlərin qorunmasına dair beynəlxalq konvensiyaların müddəalarına uyğun 

olaraq xarici ölkələrdə məskunlaşan soydaşlarımızın milli-mədəni cəmiyyətlərin yaradılması, milli 

özünəməxsusluğu mühafizə etmək məqsədilə digər zəruri tədbirlərin həyata keçirilməsi məsləhət bilinir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların milli-mənəvi keyfiyyətlərini, əxlaqi dəyərlərini yaşatmaq, təbliğ etmək, 

zəngin mədəniyyətini, adət-ənənələrini qayğı ilə mühafizə etməklə gələcək nəsillərə aşılamaq önəmli 

məsələlərdəndir. Bu istiqamətdə də tədbrlərin təşkilinin önəmi vurğulanır. 

Azərbaycanlıların sıx halda yaşadığı xarici ölkələrdə ana dilinin, Azərbaycan tarixi, mədəniyyəti və 

coğrafiyasının tədrisi məqsədilə "Həftə sonu" şəbəkəsinin genişləndirilməsi, "Həftə sonu" məktəblərinin maddi-

texniki bazasının yaxşılaşdırılması, əyani və dərs vəsaitləri ilə təminatı işinin gücləndirilməsi, həmin məktəblərin 

kadr potensialını inkişaf etdirmək məqsədilə tədbirlərin görülməsi tövsiyə edilir. 

Azərbaycan xalqının folklor nümunələrinin, musiqisinin, ədəbiyyat və incəsənətinin zəngin mədəni irsinin 

gənc nəslə təbliği vacib məsələlərdəndir. Bunun üçün birgə mədəni-kütləvi tədbirlərin - musiqi festivallarının, 

milli mədəniyyət günlərinin, rəsm sərgilərinin, Azərbaycan kinosu günlərinin təşkilində diaspor 

nümayəndələrinin həmrəylik nümayiş etdirməsi məsləhər görülür. Bu istiqamətdə xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlı mədəniyyət və incəsənət xadimləri arasında əlaqələrin qurulmasına və onların görüşlərinin təşkilinə 

səy göstərilməsi, xarici ölkələrdə yaşayan tanınmış azərbaycanlı elm və mədəniyyət xadimlərinin yubileylərinin 
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qeyd edilməsi, beynəlxalq mədəniyyət festivallarında Azərbaycanın layiqincə təmsil olunması üçün diaspor 

təşkilatlarının imkanlarının səfərbər edilməsi, Azərbaycanın tarixi və mədəniyyətindən bəhs edən muzey 

mərkəzlərinin yaradılması təklif olunur. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşan soydaşlarımız "Novruz bayramı", 28 May Respublika Günü, 

15 İyun Milli Qurtuluş Günü və digər bayramları geniş şəkildə qeyd edərək ölkəmizin tarixi, zəngin mədəni irsini 

təbliğ etməyə çalışıb. Bununla yanaşı, soydaşlarımız Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin yad edilməsi 

məqsədilə tədbirlər, konsert proqramları təşkil edib, dünya festivallarında və sərgilərdə iştirak ediblər. 

Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən materialların xarici kütləvi informasiya vasitələrində yayımına nail 

olmaq istiqamətində səylərin birləşdirilməsi, Azərbaycan tarixinə dair materialların - məqalə, monoqrafiya və 

kitabların yayılmasına nail olmaq, birgə elmi-praktik konfranslar keçirmək, sənədli və bədii filmlərin xarici dillərə 

tərcümə edilərək nüfuzlu telekanallar vasitəsilə nümayiş etdirilməsi istiqamətində tədbirlər görmək, Azərbaycanın 

tarixi və mədəni abidələrinin, milli dəyərlərinin ermənilər tərəfindən mənimsənilməsinə qarşı ardıcıl və sistemili 

tədbilərin həyata keçirilməsi də vacib tədbirlərdən hesab olunur. 

Xalqımızın mədəni irsinin təbliğində xarici ölkələrin televiziya kanallarında Azərbaycan və türk xalqlarının 

mədəniyyətindən bəhs edən filmlərin nümayiş etdirilməsi də tövsiyə edilir. Bundan başqa Azərbaycan şəhərləri 

ilə dünyanın müxtəlif iri şəhərləri arasında qardaşlaşma və əməkdaşlıq müqavilələrinin imzalanması məqsədilə 

birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi, Azərbaycanın turizm imkanlarını təbliğ etmək məqsədilə iş adamlarını cəlb 

etməklə birgə turizm sərgilərinin keçirilməsi və turizm sahəsində çalışan azərbaycanlı iş adamları arasında 

əlaqələrin qurulmasına nail olmaq məqsədilə onların görüşlərinin təşkil edilməsinin əhəmiyyətli olacağı qeyd 

olunur. 

Sentyabr ayında Murmanskda "Mədəniyyətlərin qovuşduğu məkan" adlı çoxjanrlı festival keçirilib. "Gəlin, 

bir-birimizi anlamaq və dostluq etmək üçün Rusiya xalqlarının mədəni ənənələrini öyrənək və dərk edək!" devizi 

altında keçirilən festival Murmansk vilayətinin yaradılmasının 80 illiyinə həsr edilib. Murmanskdakı 

"Azərbaycan" milli-mədəni muxtariyyətinin və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) yerli 

nümayəndəliyinin mətbuat katibi Əlihüseyn Şükürovun "AZƏRTAC"a bildirdiyinə görə, vilayətin milli-mədəni 

birliklərinin - "Azərbaycan" milli-mədəni muxtariyyətinin və Rusiyanın Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin (RAGB) 

yerli nümayəndəliyinin, Moldovanın "Flueraş" Mədəniyyət Mərkəzinin, "Umırzaya" Milli Mədəniyyətlər 

Klubunun yaradıcı kollektivləri, "Akatuy" çuvaş mahnı ansamblı, "Leleki" Ukrayna xoru, Tulomsk Stanitsa 

Kazak Cəmiyyətinin ansamblı, "Raditsa" rus xalq mahnı ansamblı və digər kollektivlər Murmansk sakinləri 

qarşısında çıxış ediblər. Bundan əlavə, Misir Mədəniyyət Mərkəzi və Yapon Mədəniyyəti İctimai Təşkilatı da ilk 

dəfə olaraq bu festivalda iştirak edib. 

Festival müddətində dekorativ-tətbiqi yaradıcılıq sərgisi təşkil edilib. Festivalın qonaqları müxtəlif milli 

yeməkləri dequstasiya ediblər. 

Tamaşaçılar onilliklər boyu Kola diyarında yaşayan müxtəlif millətlərin məişəti, mədəniyyəti və ənənələri 

barədə çox maraqlı məlumat əldə ediblər. 
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Bu ilin oktyabrında Danimarkanın paytaxtı Kopenhagen şəhərinin Frederiksberq bələdiyyəsində 

"İnteqrasiya Günü" münasibətilə tədbir keçirilib. Azərbaycanı tədbirdə Danimarka "Vətən" Cəmiyyəti təmsil 

edib. 

Frederiksberq bələdiyyəsinin meri Cohan Glentoy "İnteqrasiya Günü" münasibətilə keçirilən tədbirin 

əhəmiyyətindən danışıb. Tədbirin keçirilməsində əsas məqsədin Danimarkada yaşayan müxtəlif xalqların 

təmsilçilərinin öz ölkələrinin tarixini, mədəniyyətini və incəsənətini danimarkalılara nümayiş etmək olduğunu 

bildirən Cohan Glentoy, burada müxtəlif ölkələrin səfirliklərinin, cəmiyyət və diaspor təşkilatlarının iştirak 

etdiyini məmnunluq hissi ilə vurğulayıb. 

Qeyd etmək lazımdır ki "İnteqrasiya Günü" münasibətilə keçirilən tədbirlərdə "Vətən" Cəmiyyəti 

tərəfindən yaradılan Azərbaycan guşəsində ölkəmiz haqqında ətraflı məlumatın verilməsi ilə yanaşı onun tarixini, 

zəngin mədəniyyətini, musiqisi və bugünkü inkişafını əks etdirən kitab və broşürlər, milli şirniyyatlar da təqdim 

edilib. Mərasimdə, habelə "Vətən" Cəmiyyətinin nümayəndələri qonaqlara ölkəmiz barəsində ətrafli məlumat 

verərək, onları maraqlandıran sualları müxtəlif dillərdə cavablandırıb, buradakı yerli ictimaiyyət nümayəndələrinə 

ölkəmizi daha yaxşı tanıtmağa nail olublar. 

Tədbirin bədii hissəsində Danimarka "Vətən" Cəmiyyəti nəzdində fəaliyyət göstərən "Cırtdan" uşaq 

yaradıcılıq qrupunun çıxışları mərasim iştirakçılarının böyük marağına səbəb olub və onlara Frederiksberq 

bələdiyyəsi tərəfindən hədiyyələr təqdim olunub. 

Noyabrın 24-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının İsveçrə 

Konfederasiyasındakı səfirliyinin dəstəyi ilə "Azərbaycanın dostları" diaspor təşkilatı İsveçrənin Stein şəhərində 

"Birlikdə bayram edək" şüarı altında təşkil olunan multikultural festival çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətinin 

təqdimatını keçirib. 

Tədbirdə Azərbaycanın əməkdar artisti, tanınmış xoreoqraf Mais Nuriyevin rəhbərliyi altında fəaliyyət 

göstərən qrupun milli rəqslərimizdən ibarət çıxışı tamaşaçılar tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanıb. 

400 nəfərdən artıq qonağın iştirak etdiyi tədbir çərçivəsində yaradılmış və müxtəlif növ milli kulinariya 

nümunələrimizin təqdim olunduğu Azərbaycan stendinə iştirakçılar tərəfindən böyük maraq göstərilib. 

Qeyd edək ki, İsveçrədə "Birlikdə bayram edək" şüarı altında ənənəvi olaraq təşkil olunan festival bu ölkədə 

ən tanınmış multikultural tədbirlərdəndir. 

Yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, son illər diaspor təşkilatları beynəlxalq aləmdə Azərbaycan 

mədəniyyətinin təbliği istiqamətində davamlı iş aparırlar. Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan mədəniyyəti 

beynəlxalq miqyasda tanınır və milli-mənəvi irsimizə maraq ildən-ilə artır. 
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Diaspor quruculuğunda yeni mərhələ 

 

Həmrəylik üçün atılan istənilən addım hər soydaşımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və dəstəklənir 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Vətəndən kənarda yaşayan soydaşlarımıza diqqətin göstərilməsi dövlət üçün hər zaman prioritetdir. Əlbəttə 

ki, əsas məqsəd xaricdəki soydaşlarımızın Vətənlə əlaqələrinin daima qırılmaz tellərlə bağlanmasıdır. Bu il 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyində dəyişikliklər edildikdən sonra diaspor fəaliyyəti ilə bağlı bir 

sıra təqdirəlayiq addımlar atılır. Məlum olduğu kimi, Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin iyul ayında Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılması haqqında fərman 

imzalayıb, publik hüquqi şəxs statuslu Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun Nizamnaməsi təsdiq edilib. 

Fərmandan belə bəlli olur ki, fond Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların maddi-

texniki bazasını möhkəmləndirmək, milli-mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirmək və dünyada daha geniş tanıtmaq, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sosial müdafiəsini gücləndirmək və bu sahəyə dövlət dəstəyinin ünvanlılığını 

təmin etmək məqsədilə yaradılıb. Fondun yaradılması diaspor fəaliyyətinə yeni maliyyə imkanları gətirəcək, 

lobbiçilik quruculuğunda səmərəli nəticələrin əldə olunmasına şərait formalaşdıracaq. Ümumiyyətlə, bu fondun 

yaradılması diasporun inkişafına böyük təkan verəcək. Şübhəsiz, bundan sonra diasporda əhəmiyyətli şəkildə 

keyfiyyət dəyişkənliyi özünü büruzə verəcək. Diaspora bu münasibətin dəyişməsi, ayrıca diasporlararası 

münasibətlərə də effektiv təsir göstərəcək. Eyni zamanda diasporun Vətənə, dövlətə, eləcə də DİDK-ya inam və 

sevgisi daha da artacaq. Ümumi olaraq diaspor təşkilatlarına fond tərəfindən dəstəyin göstərilməsi diaspor 

hərəkatını yeni müstəviyə çıxaracaq. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun (UABD) sədr müavini 

Murad Cəfərov bizimlə söhbətində dedi ki, son illərdə Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə daha çox ehtiyac 

duyulan sahələrə dövlət yardımının artırılması üçün publik hüquqi qurumlar yaradılır: “Bu qurumlar bir çox 

sahələrdə mövcud olan problemlərin aradan qaldırılmasında mühüm rol oynayır. Dövlətimizin diaspor 

təşkilatlarından gözləntiləri fonunda aztəminatlı diaspor liderləri ilə daha yüksək hədəflərə çatmaqda problemlər 

var. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində çox aktiv Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir. Heç kimə 

sirr deyil ki, bu təşkilatların qurulmasında və fəaliyyətində daha çox ziyalılar, aztəminatlı soydaşlarımız öndə 

olurlar. Təəssüf ki, çoxlu pullar qazanan bəzi xaricdəki soydaşlarımız diaspor işinə çox az maraq göstərirlər. 

Konkret, UABD-ni götürsək, biz bu günə qədər yaşadığımız ölkədə öz imkanlarımız daxilində Azərbaycan adına 

bir çox müsbət işlərə imza atmışıq. Bura bazar günü məktəblərinin açılması, dərs vəsaitlərinin hazırlanması və 

nəşri, azərbaycanlı müəlliflərin kitablarının təqdimatı, milli bayramların təşkili, Xocalı qətliamı, Dağlıq Qarabağ 

həqiqətlərinin Ukrayna mediasında davamlı işıqlandırılması, təşkilatımıza məxsus internet saytın fəaliyyəti, qəzet 

çapı, internet TV-nin yaradılması və ən başlıcası ofisin və bütün bu işləri görə biləcək, ən azı, üç-dörd nəfər işçinin 

saxlanılması daxildir. Məsələn, bir diaspor təşkilatını ofissiz, həmin ofisi isə hüquqşünassız təsəvvür etmək çox 

çətindir. Və yaxud da ofisin “qaynar xətti”ndə günün iş saatlarında bir nəfər oturması mütləqdir. UABD-nin ofis 
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imkanları ilə yaxından tanış olan həm DİDK-nın məsul əməkdaşları, həm də Azərbaycandan gələn deputat və 

jurnalistlər bu faktı açıq-aydın təsdiq edə bilərlər. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, biz son 5 ildə bu qaydada 

işləyirik”.  

O qeyd etdi ki, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu bu sahədə problemlərin aradan qaldırılmasında 

mühüm rol oynayacaq: “Fondun fəaliyyətinin məqsəd və istiqamətləri çox aydındır. Burda Azərbaycanda həyata 

keçirilən islahatların və əldə olunmuş nailiyyətlərin dünyaya bəyan edilməsi, ölkənin mənafelərinin müdafiəsi, 

milli-mənəvi dəyərləri qoruması və tanıtımı kimi məsələlər mühüm yer tutur. Hansı ki, dar çərçivədə də olsa, biz 

bu kimi işlərlə məşğul oluruq. Görünür, kifayət etmir və daha qlobal işlərə imza atılması nəzərdə tutulur.  

Fondun nizamnaməsində xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, mütəşəkkilliyinin 

möhkəmlənməsinə, azərbaycanlıların lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə və Azərbaycana dost münasibət 

bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişlənməsi də var. Eyni zamanda azərbaycanlıların yığcam 

yaşadıqları ölkələr və regionlarda ana dilində məktəblərin və Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin açılmasına 

və fəaliyyətinin təşkilinə dəstək davamlı olacaq”. 

 

Xaricdəki ictimai fəal gənclər gələcəyin diaspor liderləridir 

 

Xüsusən, bu il Şəkidə “Cümhuriyyətin 100 illiyi” Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsinin keçirillməsi 

xaricdəki gəncləri bir araya gətirmək baxımından önəmlidir. Çünki xaricdə yaşayan və fəaliyyət göstərən, eləcə 

də təhsil alan azərbaycanlı gənclər son zamanlar ictimai fəaliyyətlə də məşğuldurlar. Bu baxımdan, gənclərimiz 

kifayət qədər təşkilatlanıblar və ölkəmizin aktiv təbliğatını aparırlar. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilmiş Düşərgədə ABŞ, Kanada, Yaponiya, Malayziya, İsveç, Rumıniya, İtaliya, 

İndoneziya, İngiltərə, bir sözlə, 37 ölkədən 140 diaspor gənci iştirak edib. Nəticə olaraq isə xaricdə yaşayan 

Azərbaycan əsilli gəncləri özündə birləşdirən “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” təşkilatı artıq fəaliyyətə başlayıb. 

Təşkilatın əsas məqsədləri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırılması, 

Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi və adət-ənənələrinin intensiv təbliği, azərbaycanlı gənclərin və tələbələrin sıx 

əməkdaşlıq şəraitində, koordinasiyalı fəaliyyətinin təmin edilməsi, o cümlədən yaşadıqları ölkələrin 

cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın gücləndirilməsidir. Norveçdə AXC-nin 100 illiyi münasibətilə yaradılan “Can 

Azərbaycan” təşkilatının rəhbəri Şervin Nəcəfpur Düşərgənin aktiv iştirakçılarından biri olub. Şervin Nəcəfpur 

bu haqda qəzetimizə bildirdi ki, Düşərgə çərçivəsində dəyərli məlumatlar əldə edib, dostlar qazanıb: “Doğma 

Azərbaycanımızın inkişafı naminə bütün gücümüzü sərf edəcəyimizə və bununla da üçrəngli bayrağımızın daha 

da yüksəklərdə dalğalanması üçün səylərimizi əsirgəməyəcəyimizə ümidvaram. Yeni yaradılan Azərbaycan 

Diaspor Gəncləri Təşkilatı vətəndən uzaq yaşayan Azərbaycan əsilli gəncləri özündə birləşdirir. ADG-nin 

yaradılması lobbiçilik naminə çox gərəkli bir addımdır. İstedadlı gənclərin yer aldığı belə bir təşkilatda Norveç 

təmsilçisi kimi yer almaq mənim üçün fəxrdir. Təşkilatın məqsədi Azərbaycan həqiqətlərini dünya ictimaiyyətinə 

daha geniş şəkildə çatdırmaq, Azərbaycanımızın tarixi-mədəni irsini və adət-ənənələrimizi təbliğ etməkdir. 
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Həmçinin yaşadığımız ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın gücləndirməsi üçün uğurlu addımlar atmalıyıq. 

Assimilyasiya və inteqrasiyanın fərqini bilməliyik”.  

Ümumiyyətlə, xaricdəki gənclərimizin aktivliyi diasporun gücünə güc qatır. Belə gənclərimizlə yeni 

diaspor imici formalaşdırmaq mümkün olacaq. Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsi, bu baxımdan, əhəmiyyət 

kəsb edir. Bu tədbir xaricdəki gəncləri motivə edib Azərbaycan adına birləşdirmək baxımından da önəmlidir. Yay 

Düşərgəsi yeni sima və ideyaların ortaya çıxmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. Gənclərin aktivliyi yeni nəsil 

diasporun formalaşması deməkdir. Bu həm də diaspordakı təbii yenilənmə prosesi deməkdir. Bugünkü ictimai 

fəal gənclər gələcəyin diaspor liderləridir. Bu gəncləri düzgün yönləndirmək lazımdır ki, gələcəkdə diaspor olaraq 

onlardan müsbət nəticə gözləyək. Xaricdəki aktiv gənclər çox böyük potensial gücə malikdirlər. Bu baxımdan, 

xaricdəki gənclər informasiya müharibəsinə öz töhfələrini verə bilərlər. Fikrimizcə, xaricdəki gənclərdən ibarət 

ölkə və ya regionlar üzrə könüllü qrupların yaradılması ilə informasiya müharibəsində daha effektli nəticələrə nail 

olmaq mümkündür. 

 

Diaspor sahəsində aparılan islahatlar öz müsbət nəticəsini verir 

 

Bu gün diasporun inkişafı və strateji hədəflərinə çatması üçün yeni taktiki yollardan istifadə olunmalıdır. 

Bununla yanaşı, diasporun özünə münasibət dəyişməlidir. Hazırda diaspor sahəsində aparılan islahatlar və qarşıya 

qoyulan vəzifələrin icrası üçün atılan addımlar artıq öz müsbət nəticəsini verir. Ən vacib məqam kimi isə xaricdəki 

soydaşlarımızın təşkilatlanması və həmrəyliyinin güclənməsini xüsusi qeyd olunmalıdır. Son zamanlar Almaniya, 

Fransa, İsveçrə, İsveç, Hollandiya, ABŞ-da Koordinasiya Şuralarının yaradılması birlik və həmrəyliyin 

nümunəsidir. Belə şuralar perspektiv layihələri həyata keçirərkən xaricdəki soydaşlarımızın fəallıq nümayiş 

etdirməsində kömək olacaq. Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası (FAKŞ) əlaqələndiricisi Toğrul 

Zeynalov dedi ki, Fransada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları və diaspor nümayəndələri bundan sonra əlaqəli 

şəkildə, koordinasiya olunmuş birgə fəaliyyət göstərməklə bağlı razılığa gəliblər. Səlahiyyətlərinin icrasına bu 

ilin dekabrında başlayacağını, 6 ay şuraya rəhbərlik edəcəyini vurğulayan T.Zeynalov dedi ki, şurada bütün 

qərarlar kollegial qəbul ediləcək, birgə müzakirələrdən keçəcək: “Belə müzakirələrin təşkilində mən bir 

əlaqələndirici olaraq iştirak edəcəyəm. Bütün qərarların ümumi mənafeyə xidmət etməsi bizim üçün əsas olacaq. 

Hər kəs şurada öz təklifini, layihəsini səsləndirəcək, əsaslandıracaq, təqdim edəcək. Daha sonra isə ümumi qərar 

qəbul ediləcək. Elə Koordinasiya Şurasının mahiyyəti də bundan ibarətdir ki, qərarlar ümumi müzakirədən keçsin, 

vahid rəhbərlikdən kollegial qərar qəbuluna keçid təmin edilsin”.  

Fransada çox güclü diaspor təşkilatlarının fəaliyyət göstərdiyini xatırladan T.Zeynalovun sözlərinə görə, 

birgə fəaliyyətin daha uğurlu olacağına inandığını bildirdi: “6 ay əlaqələndirici mən olacam, daha sonra başqa bir 

şəxs də ola bilər. Yəni əlaqələndirici hər hansı üstünlüyə malik deyil. Əlbəttə, ilkin olaraq mənim seçilməyim 

diaspor təşkilatları və nümayəndələri tərəfindən mənə etimaddır və çox böyük məsuliyyətdir. Çalışacağam ki, bu 

etimadı doğruldum və nəticədə biz Fransada Azərbaycan diasporunun birləşməsinə, koordinasiya olunmuş 

fəaliyyətinə nail olaq”.  
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Barışıq, birlik, həmrəylik üçün atılan istənilən addım hər soydaşımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilir və 

dəstəklənir. Dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsi ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 

diasporun qarşısında qoyulan əsas vəzifədir. Ulu öndər Heydər Əliyev hansı ölkəyə gedirdisə, diasporumuzla 

görüşəndə bu məsələni soydaşlarımıza xatırladırdı. Milli diasporun yaşadıqları ölkələrdə birləşməsi, eləcə də bu 

istiqamətdə işlər görməsi vacib amildir. Dünyanın hər yerində diasporumuzun milli birliyinə böyük ehtiyac var. 

Bu sahədə diasporun çalışmalarını davam etdirməsi vacib amildir. Bütün hallarda həmrəylik sonda diasporun güc 

mərkəzinə çevrilməsinə xidmət edir. Diasporumuz nə qədər bir olarsa, çəkici də bir nöqtəyə vura bilər. Məhz bu 

zaman hər hansı işin effektiv nəticəsi olar.  
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Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar tarixi Vətənlərini unutmamalıdır 

 

Vasif Cəfərov 

 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarda vətənpərvərlik hisslərinin gücləndirilməsi, onların tarixi Vətənə 

bağlılığının möhkəmləndirilməsi önəmli məsələlərdən hesab edilir. Xaricdə yaşayan yeni nəslin milli kökə, milli-

mənəvi dəyərlərə bağlılığının möhkəmləndirilməsi, tarixi Vətənlə əlaqələrin genişləndirilməsi istiqamətində 

diaspor təşkilatları üzərinə mühüm vəzifə düşür. 

Onlar yeni nəsildə vətənpərvərlik hisslərinin aşılanmasında fəal iştirak etməli, yaşadıqları dövlətlərin 

qanunvericiliyinə, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına uyğun olaraq ana dilində tədrisin təşkili, "Həftə sonu" 

məktəblərində Azərbaycan tarixinin, mədəniyyətinin, incəsənətinin öyrədilməsi, yerli əhali arasında təbliği 

istiqamətində səylər birləşdirilməlidir. 

Bu məqsədlə diaspor təşkilatlarına təvsiyə edilir ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının və 

Azərbaycanın imkanlarından istifadə etməklə icma üzvləri içərisində elm, təhsil, mədəniyyət, incəsənət, idman 

və digər sahələr üzrə fitri istedadı olan uşaq, yeniyetmə və gənclərin aşkar edilməsi, onların öz istedad və 

bacarıqlarının inkişaf etdirməsi, Azərbaycan və Azərbaycan xalqını dünyaya tanıtması üçün əlverişli şəraitin 

yaradılsın. 

Bunlarla yanaşı dünyanın nüfuzlu ali təhsil ocaqlarında təhsil alan azərbaycanlı tələbələrlə əlaqələrin 

yaradılması, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin milli-mənəvi ruhda tərbiyə olunması məqsədilə 

sistemli və ardıcıl təbliğat-maarifləndirmə işinin aparılması, xarici ölkələrdə təhsil alan və yüksək nəticələr 

göstərmiş azərbaycanlı tələbələrin həvəsləndirilməsi məqsədilə diaspor təşkilatları tərəfindən həvəsləndirici 

mükafatların təsis edilməsi məqsədə uyğun hesab olunur. 

Azərbaycanlı gənclərin diaspor quruculuğuna cəlb olunması, onların diaspor tədbirlərində fəal iştirakının 

təmin edilməsi, xaricdə təhsil alan azərbaycanlı gənclərin təhsil sahəsində meydana çıxan problemlərinin həllində 

birgə səylərin göstərilməsi, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin forumlarının təşkili təcrübəsinin 

davam etdirilməsi tövsiyə olunur. 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığını artırmaq üçün "Həftə 

sonu" məktəblərinin açılması və onların Ana dilində dərslik və ədəbiyyatlarla təmin edilməsi, Azərbaycanlı 

gənclərin Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, müasir həyatı, strateci inkişaf istiqamətləri, beynəlxalq münasibətlər 

sistemində yeri barədə ətraflı məlumatlandırılması sahəsində tədbirlərin görülməsi, bu məqsədlə elmi-praktik 

konfransların, diskussiyaların, simpoziumların və digər maarifləndirici toplantıların təşkili oxşar tədbirlərdən 

biridir. 

Diaspor təşkilatlarına məsləhət bilinir ki, Azərbaycanlı gənclərin yaşadıqları ölkələrdə gənclər təşkilatları 

ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulması istiqamətində birgə səylər göstərilsin, xarici ölkələrdə təhsil alan 

azərbaycanlı gənclər üçün İnternet-forumların təşkili təcrübəsinin davam etdirilsin. 
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Vətənpərvərliyin, tarixi Vətənə bağlılığın önəmini Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyev xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılarla hər görüşündə vurğulayırdı. O, 1996-cı ildə Almaniyaya səfəri zamanı 

azərbaycanlılarla görüşündə bu məsələləri xüsusilə vurğulamışdı. Həmin görüşdə Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, 

xalqımıza birlik lazımdır, Vətəndə də, respublikamızdan kənarda da birlik lazımdır: "Xalqımız dünyanın bir çox 

ölkələrinə səpələnib. Burada çıxış edən dostlarımız dünya ölkələrində 40 milyon azərbaycanlının yaşamasından 

söhbət açdılar. Bəli, belədir, bu, mənə də məlumdur. Həmin rəqəm bəlkə bundan da çoxdur. Amma hər halda, 

əgər dünyada 40 milyon azərbaycanlı yaşayırsa, onlar azərbaycanlı adı daşıyırlarsa, onlarda Azərbaycan qəlbi, 

qanı varsa, bu, hamımızın fəxridir. Mən demirəm ki, bu 40 milyon azərbaycanlının hamısı bir yerə yığışsın, bu, 

heç də lazım deyil. Ancaq hamısının qəlbi, fikri, gələcəyə baxışı və Azərbaycan haqqında fikirləri bir olsa, əlbəttə 

ki, respublikamız da öz müstəqilliyini bundan sonra da möhkəmləndirər, inkişaf yolunu məharətlə keçə bilər və 

ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımız bundan da yaxşı həm yaşaya, həm işləyə, həm də 

Vətənimiz, xalqımız üçün çox işlər görə bilərlər. Ona görə də birlik adi bir şey deyil. Bəzən bu "birlik" sözünü o 

qədər işlədirlər ki, o, hörmətdən düşür. Çünki elə hər bir adam deyir ki, birlik olsun. Bilirsiniz, bir var ki, bu şüarı 

ayrı-ayrı məqsədlər üçün desinlər, bir də var ki, bu, həyatımızın tələbindən doğan sözlər olsun. Mən Azərbaycanın 

prezidenti kimi, xalqımızın mənə göstərdiyi etimada güvənərək respublikamıza başçılıq edən bir şəxs kimi bu gün 

deyirəm: Azərbaycanın özündə də bu günümüzün, gələcəyimizin zəmanəti, rəhni birlikdir və bütün dünyada da 

soydaşlarımızın bir olması vacibdir". 

Heydər Əliyev vurğulamışdı ki, birliyin təmin edilməsi asan məsələ deyil, çünki insanlar bir-birindən çox 

fərqlidir: "Əlbəttə, bu, asan məsələ deyil. İnsanlar bir-birindən çox fərqlidir. Dünyada eyni xüsusiyyətə malik iki 

insan tapmaq çətindir. Hətta qardaş-qardaşla eyni xasiyyətdə deyil. Bəzən görürsən, əkiz qardaş, bacı da bir-biri 

ilə eyni xasiyyətdə olmur. Bu, təbiidir. Biz təbiətə qarşı heç bir zor işlədə bilmərik. Təbiətin yaratdığı təbii 

qanunlar heç kəsin istəyindən, yaxud səyindən asılı olmayaraq işləyir. Amma bu təbii qanunlar içərisində də bir 

olmaq, daha da sıx olmaq, bir-birinə dayaq olmaq, əl uzatmaq üçün imkanlar çoxdur. Biz çalışmalıyıq ki, bu 

imkanlardan istifadə edək. Mən bu sözləri məhz sizin hüzurunuzda ona görə deyirəm ki, məlumat verdiniz ki, 

buradakı cəmiyyətlər birləşib bir federasiya yaratmışlar. Bu, çox gərəkli bir işdir. Mən arzu edirəm ki, bu 

federasiyanız səmərəli işləsin, günü-gündən möhkəmlənsin və öz təsirini başqa ölkələrə də yaysın, göstərsin. Biz 

də çalışacağıq ki, yaranmış belə federasiyalarla bilavasitə əlaqə saxlayaq və sizə əlimizdən gələn köməyi edək, 

Azərbaycan həqiqətini dünyaya sizinlə birlikdə bəyan edək". 

1997-ci ildə ABŞ-a səfəri zamanı Heydər Əliyev soydaşlarımızla keçirdiyi görüşdə birlik, vətənə bağlılıq 

məsələsi vurğulanmışdı: "Çıxış edən dostumuz dedi ki, biz Azərbaycan üçün nə etməliyik, Azərbaycan bizə nə 

etməlidir. Mən Vaşinqtonda gedib Kennedinin qəbrini ziyarət etdim. Orada gözəl sözlər yazılıbdır. Con Kennedi 

prezident andı içərkən amerikalılara müraciətlə deyibdir: "Siz düşünməyin ki, Amerika sizə nə etməlidir. Düşünün 

ki, siz Amerikaya nə etməlisiniz? Bunlar çox müdrik sözlərdir. Bu sözlər elə bizim ölkəmizə də aiddir. Mən də 

Kennedinin bu sözləri ilə sizə deyirəm: Siz düşünməyin ki, Azərbaycan sizə nə etməlidir. Düşünün ki, siz 

Azərbaycana nə etməlisiniz. Çünki hər bir insan - əgər onun əli, qolu, gözü, başı üstündədirsə - harada olur-olsun 

yaşaya bilər. Bir az pis, bir az yaxşı yaşayar. Mən həyatın hər bir üzünü görmüşəm. Lap pis də, ağır da, lap yüksək 
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şəraitdə də yaşamışam. Mən heç vaxt zəngin, sərvət sahibi olmamışam. Çünki Sovet İttifaqında bu yox idi. Ancaq 

tutduğum vəzifəyə görə çox yüksək şəraitdə yaşamışam. Moskvada, Kremldə oturmuşam və böyük bir villada 

yaşamışam. Amma sonra oradan aşağıya düşmüşəm, gedib Naxçıvanda bir komada yaşamışam. Nə olsun? İnsan 

yaşayır. Mən də yaşadım. Demək istəyirəm ki, insan harada olsa yaşayacaqdır". 

Ümummilli lider qeyd edirdi ki, əsas şərt insanın Vətəni, torpağı üçün nə etməsidir: "Şərt o deyildir. Şərt 

odur ki, insan milləti, Vətəni, torpağı üçün nə edir. Şərt budur. Mən həmişə belə yaşamışam. İndiyə qədər xalqım 

üçün əlimdən nə gəlib etmişəm, bundan sonra da edəcəyəm. Sizi də dəvət edirəm ki, bunu edəsiniz. Bilirsiniz, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bəziləri bəlkə də bugünkü müstəqil Azərbaycanda doğulmayıblar. Nə olsun ki, 

Azərbaycanda doğulmayıblar? Amerikada yaşayan ermənilər Ermənistanda doğulublar? Onlar Dağlıq Qarabağda 

doğulublar? Onların heç biri Ermənistanda doğulmayıb, Dağlıq Qarabağda doğulmayıbdır. Amma ermənidirlər. 

Ona görə də Ermənistan haqqında düşünürlər. Ancaq Amerikada yaşayan azərbaycanlıların biri deyir, mən İranda 

doğulmuşam, o biri deyir, Turanda doğulmuşam. Biri deyir orada, o biri deyir burada doğulmuşam. Başqa biri 

deyir ki, əşi, mənə nə var, arvadım ingilisdir. Moskvada yaşayan başqa birisi deyir ki, mənim arvadım rusdur, ona 

görə də azərbaycanlılığımı bir az itirmişəm. Belələri də var. Harada doğulmusan, fərqi yoxdur. Əgər sən 

azərbaycanlısansa, özünü azərbaycanlı hesab edirsənsə, demək, bilməlisən ki, harada doğulmağından, harada 

yaşamağından asılı olmayaraq, dünyada azərbaycanlıların indi bir müstəqil dövləti vardır. İkincisi yoxdur. Var? 

Varsa, deyin. Yoxdur. Hər bir azərbaycanlı fəxr etməlidir ki, nəhayət, Azərbaycan xalqının dünya birliyinə daxil 

olan dövləti vardır. Bu, hər bir azərbaycanlı üçün iftixar mənbəyidir. Təsəvvür edin, Azərbaycan prezidenti 

Amerika Birləşmiş Ştatlarına rəsmi səfərə gəlib, müstəqil Azərbaycan dövlətinin bayrağı hər yerdə dalğalanır. 

Mən Vaşinqtonda "Bleyer Haus"da yaşadığım dörd gün ərzində Azərbaycanın bayrağı onun üstündə durmuşdu. 

Hara gedirəm, orada Azərbaycanın bayrağını görürəm. Ağ evə gəlmişəm, Azərbaycanın və Amerika dövlətlərinin 

bayraqlarının qarşısında ABŞ prezidenti ilə yan-yana oturmuşuq. Avtomobilimin üstündə Azərbaycanın bayrağı 

vardır. Mənim bu rəsmi səfərim müddətində burada Azərbaycanın dövlət himni dəfələrlə səslənibdir. Bunlar 

hamısı nə qədər böyük tarixi hadisələrdir! Azərbaycan müstəqil bir dövlətdir, ona görə də gərək hər bir 

azərbaycanlı nə mümkündür, onu etsin. Sizin vəzifəniz bu olmalıdır. Əlbəttə ki, Azərbaycan sizin dayağınızdır. 

Azərbaycan prezidenti kimi mən dünyada yaşayan hər bir azərbaycanlının dərdinə şərik olmağa hazıram. Mən də 

dövlətimizin köməyinə ehtiyac duyan hər bir azərbaycanlının dərdinə şərik olmağa hazıram. Mənim və 

dövlətimizin köməyinə ehtiyac duyan hər bir azərbaycanlıya kömək etməyə hazıram. Çünki o, azərbaycanlıdır. 

Azərbaycan Respublikasının prezidenti kimi mənim üçün hər bir azərbaycanlı - harada yaşamasından, 

doğulmasından asılı olmayaraq - əzizdir. Mənim məsləhətim ondan ibarətdir ki, siz Azərbaycanla daha sıx əlaqə 

saxlayasınız. İmkanınız olanda Azərbaycana gəlin". 
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Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor, təhsil və QHT sahələrində əməkdaşlıq yeni 

mərhələyə qədəm qoyub 

 

Abdullah Eren: Biz qardaş Azərbaycanın inkişafını, əldə etdiyi uğurları qürurla izləyirik 

 

Nadir Azəri 

 

Bir millət, iki dövlət olan Azərbaycanla Türkiyə arasında əməkdaşlıq bütün sahələri əhatə edir. Öz 

növbəsində iki qardaş ölkə arasındakı əməkdaşlığın, təkcə siyasi və iqtisadi deyil, eyni zamanda, diaspor, təhsil 

və QHT sahələrində əlaqələrin yeni dövrün tələblərinə uyğun olaraq daha da inkişaf etdirilməsi üçün müvafiq 

addımlar atılır. Elə bu yaxınlarda ölkəmizdə səfərdə olan Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları 

idarəsinin (YTB) sədri Abdullah Erenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Bakıda keçirdiyi görüşlərdə də bu 

istiqamətdə danışıqlar aparılıb. Səfər müddətində qəzetimizə müsahibə verən Abdullah Eren həm bu əlaqələr, 

həm də Bakıda keçirilən “Məzunlar görüşü”nün məqsəd və əhəmiyyəti barədə danışıb. 

Həmin məqama keçməzdən öncə bildirək ki, 2010-cu ildə qurulan Türkiyənin Xaricdəki Türklər və Əqrəba 

İcmaları İdarəsinin dördüncü sədri olan Abdullah Erenə ilk sualımız qurumun fəaliyyətində gözlənilən yeniliklərlə 

bağlı oldu. Sualımıza cavabına ondan öncə bu quruma rəhbərlik edənlərə səmərəli fəaliyyətlərinə görə təşəkkürlə 

başlayan A. Eren “Məndən öncəki bütün başqanlara əməklərinə görə təşəkkür edirəm. Çox səmərəli fəaliyyət 

göstəriblər. Onların gördüyü işləri də əlavə edərək fəaliyyətimizi davam etdirəcəyik. Bizim qurumun əsas 

missiyası xaricdəki türklərlə Türkiyənin əlaqələrini davam etdirməklə bağlıdır ki, bu istiqamətdə yeni dönəmdə 

bir az fərqlilik də olacaq. Çünki artıq Avropada türklərin 3-cü və 4-cü nəsli yetişib ki, onlarla əlaqədə yeni 

fəaliyyət istiqamətlərinin müəyyən edilməsi zəruridir. Vaxtı ilə Türkiyədə təhsil alıb ölkələrinə dönən məzunlarla 

əlaqələrimizi gücləndirmək üçün müəyyən addımlar atmaq niyyətindəyik. Bununla yanaşı, soydaş, əqrəba 

topluluklarımıza yönəlik daha strateji və uzunmüddətli layihə hazırlamağı düşünürük. Bir sözlə, qurumumuz hər 

zamankı məhsuldar və qərarlı fəaliyyəti ilə işini davam etdirəcək”, - deyib. 

 

Bu günə kimi 125 min Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə təhsil alıb 

 

Konkret olaraq ölkəmizlə əməkdaşlığa gəlincə, A. Eren deyib ki, iki qardaş ölkə olan Türkiyə ilə 

Azərbaycan arasında əməkdaşlıq təhsil sahəsində də uğurla davam edir: “Heç şübhəsiz, bu istiqamətdə tərəflər 

arasında tələbə mübadiləsinin də mühüm rolu var. Məlum olduğu kimi, bu istiqamətdə ilk addım sovetlər 

dağılandan sonra, daha doğrusu, 1992-ci ildə, rəhmətlik Turqut Özal zamanında atılıb. Həmin il Türkiyə vaxtilə 

keçmiş SSRİ-nin tərkibində olan türk respublikaları, o cümlədən Azərbaycan üçün başladığı burs (təqaüd) siyasəti 

ilə tələbələrin burslu oxumasını təmin edib. Həmin proqram çərçivəsində bu günə kimi minlərlə gənc Türkiyənin 

ali məktəblərində təhsil alıb və bu gün də alır. 1992-də başlanan bu siyasətin hazırda meyvələrini görürük”. 
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Onun sözlərinə görə, ümumiyyətlə, bu günə kimi 125 min Azərbaycan vətəndaşı Türkiyədə təhsil alıb: 

“Bunun 40 minə qədəri Türkiyədə bakalavr, magistr və ya doktorluq oxuyub. Hazırda isə 20 minə yaxın 

azərbaycanlının təhsil aldığını nəzərə aldıqda Azərbaycanın bundan sonra da uzun bir müddət Türkiyədə ən çox 

təhsil alan vətəndaşı olan ölkə kimi öndə gedəcəyini deyə bilərik. Onu da deyim ki, hazırda Türkiyə ali 

məktəblərində təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin bir qisminə, daha dəqiq desək, 400-ə yaxın tələbəyə məhz bizim 

qurum tərəfindən burs verilir”. 

 

“Vaxtilə Türkiyədə təhsil almış azərbaycanlılar bizim könül elçilərimizdir” 

 

A. Eren ötən 26 ildə Türkiyə ali məktəblərində təhsil alan məzunlarla görüşlərin keçirilməsinə qərar 

verdiklərini də deyib: “Xarici ölkələrdə “Məzun görüşləri” proqramına start vermişik. Bu proqram çərçivəsində 

xarici ölkələrə səfər edib, vaxtilə Türkiyə ali məktəblərində təhsil almış məzunlarla görüşlər keçiririk. Yəni 

dünyanın dörd bir yanında - Somalidə, Makedoniyada, Efiopiyada belə tədbirlər keçiririk. Və onu da deyim ki, 

xaricdəki ən böyük məzun görüşünü 700-800 məzunumuzla Azərbaycanda reallaşdırdıq. Yeri gəlmişkən, bu 

tədbirdə iştirak etdiyi üçün hörmətli gənclik və idman nazirimiz Mehmet Muharrem Kasapoğluna, həmçinin 

Azərbaycanın Milli Məclisinin deputatlarına, müxtəlif ali məktəblərin rektorlarına və digər qonaqlara təşəkkür 

edirəm”. 

Bu görüşlərlə yanaşı, xarici ölkələrdə məzun dərnəklərinin də yaradıldığını bildirən A. Eren “Hazırda 19 

ölkədə 22 məzun dərnəyimiz var. Bu ilin sonuna qədər həmin dərnəklərin sayını 30-a, 2019-cu ilin sonuna kimi 

isə 50-yə çatdırmaq istəyirik. Çünki Türkiyədə təhsil alıb ölkələrinə dönən məzunların hansı işlə məşğul olmaları 

da bizim üçün maraqlıdır və məzun dərnəkləri bu baxımdan önəmlidir. Təbii ki, bu məsələdə də Azərbaycan bizim 

üçün ön sırada dayanır. Çünki Azərbaycanda çox ciddi məzun potensialımız var. Hesab edirik ki, bu məzun 

potensialının iki qardaş ölkə arasındakı əlaqələrin daha da inkişafına ciddi dəstəyi ola bilər. Azərbaycandakı 

məzunlarımızın bu potensiala layiq şəkildə fəaliyyət göstərəcəklərinə inanırıq. Bir sözlə, vaxtı ilə Türkiyədə təhsil 

almış azərbaycanlılar bizim könül elçilərimizdir və onlara sona qədər dəstək olacağıq”, - deyib. 

 

“Burs məsələsində hər zaman qardaş Azərbaycana üstünlük verdik” 

 

“YTB deyəndə həm də burslar yada düşür. Bəs yaxın gələcəkdə burs məsələsində Azərbaycanla bağlı bir 

dəyişiklik olacaqmı?” sualına isə A. Eren aşağıdakı cavabı verib: “Burs məsələsində hər zaman qardaş 

Azərbaycana üstünlük verdik. Bu, sadəcə, Azərbaycanın bizə coğrafi baxımdan çox yaxın olması ilə deyil, tarixi 

və mədəni köklərimizlə bağlıdır. Bakının işğalçılardan azad olunmasının 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə Prezidentimiz 

Rəcəb Tayyib Ərdoğanın da iştirak etməsi, ümumilikdə bu tədbirin özü hər kəsi çox duyğulandırdı. Çünki bu 

tarixin iki qardaş xalqın həyatında xüsusi yeri var. Tarixdən bəlli olduğu kimi, 1918-ci ildə Osmanlı dövləti Birinci 

Dünya müharibəsində məğlub olmuşdu. Amma ona rəğmən Qafqaz İslam Ordusu bura gəldi və azərbaycanlı 

əsgərlərlə birlikdə Bakını işğaldan azad etdi. Bu, asanlıqla ifadə ediləcək bir hiss deyil. Dolayısı ilə, bizim Türkiyə 
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olaraq hər zaman və hər sahədə Azərbaycanın yanında olduğumuzu bilmənizi istərdim. Eyni zamanda, bursların 

verilməsi məsələsində Azərbaycan bizim üçün ilk sırada dayanır və qarşıdakı müddətdə də Azərbaycandan 

Türkiyəyə təhsil almağa gedən tələbələrə burslarımızı artan şəkildə verməyə davam edəcəyik”. 

 

Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor sahəsində də əməkdaşlıq güclənəcək 

 

A. Eren rəhbərlik etdiyi qurumun Azərbaycanla, eyni zamanda, diaspor və QHT sektoru sahəsində də 

əməkdaşlığın daha da güclənməsinə önəm verdiyini deyib. Onun sözlərinə görə, diaspor sahəsində uğur 

qazanmağın bir yolu da türk ölkələri, xüsusilə də Azərbaycanla bu sahədə əməkdaşlığın gücləndirilməsindən 

keçir: “Məlum olduğu kimi, noyabrın 8-də Ankarada Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ- Türk 

Şurası) üzv ölkələrin diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumlarının rəhbərlərinin üçüncü iclası keçirilib. 

Oradakı çıxışımda da bildirdiyim kimi, müasir dünyada türkdilli diaspor təşkilatları arasında koordinasiyanın 

müəyyən edilməsi və əməkdaşlıq formalarının tapılması, bu sahədə birgə fəaliyyət xarici ölkələrdə yaşayan 

vətəndaşlarımız və soydaşlarımız üçün mühüm əhəmiyyət daşıyır. Məhz bu baxımdan həmin iclasda “Türk 

Şurasının Türkdilli Diaspor Birgə Fəaliyyət Strategiyası”na dəyişikliklərin təsdiq edilməsi haqqında qərarın və 

“2019-cu ildə Türk Şurası Diaspor Birgə Fəaliyyət Planı”nın imzalanması xüsusi önəm kəsb edir. Sözügedən iclas 

çərçivəsində “Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Türkiyə Respublikasının 

Xaricdəki Türklər və Əqrəba İcmaları İdarəsi arasında “Diaspor siyasəti sahəsində birgə fəaliyyətə dair Anlaşma 

Memorandumu”nun imzalanması iki qardaş ölkənin diaspor sahəsində ortaq əməkdaşlığına yeni təkan verəcək”. 

Müsahibimiz sonda Azərbaycanın bugünkü inkişafını qürurla izlədiklərini də bildirib: “Bunu da xüsusi 

olaraq qeyd etmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasətin 

son 15 ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsi nəticəsində qardaş Azərbaycan bütün 

sahələrdə böyük inkişaf əldə edib. Bu gün iqtisadi baxımdan inkişaf edən, şəhərləri, rayonları hər keçən gün daha 

da gözəlləşən, tərəqqi edən bir Azərbaycan var. Biz qardaş Azərbaycanın inkişafını, əldə etdiyi uğurları böyük 

xoşbəxtliklə, qürurla izləyirik. Eyni zamanda, həm Azərbaycanın, həm də Türkiyənin bu inkişafı ilə qane 

olmamalı, dəyişən dünyada birgə fəaliyyətlərimizi daha da artırmalıyıq. Rəhbərlik etdiyim qurum bu sahədə 

üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlmək üçün lazım olan bütün addımları atır”. 

A. Erenin sözlərinə görə, son vaxtlar keçirilən görüşlər və atılan addımlar onu deməyə əsas verir ki, 

Azərbaycanla Türkiyə arasında diaspor, təhsil və QHT sahələrində əməkdaşlıq yeni mərhələyə qədəm qoyub. 

 

Yeni Azərbaycan.-2018.-28 noyabr.-№225.-S.6. 
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Diasporumuz erməni təxribatlarının qarşısını alır 

 

Murad Məmmədli 

 

Son illər Azərbaycan diasporunun inkişafı, xaricdəki soydaşlarımızın təşkilatlanması, diaspor 

qurumlarımızın dünya ölkələrində söz sahibinə çevrilməsi göz önündədir. Diasporumuzun güclənməsi, eyni 

zamanda lobbiçilik istiqamətində atılan hər bir uğurlu addım, təbii ki, erməni diasporunu qıcıqlandırır. Odur ki, 

onlar əllərinə düşən hər fürsətdə Azərbaycana qarşı təxribatlara əl atırlar. Və hər dəfə də diasporumuz belə 

təxribatların qarşısını alır. 

Azərbaycan diasporunun son 3 ildə qarşısını aldığı erməni təxribatlarının siyahısına nəzər salaq. Koreyanın 

Beynəlxalq Təhsil və İnkişaf üzrə Milli İnstitutunda erməni təxribatının qarşısı alınıb. Belə ki, 2015-ci il aprelin 

24-də Ermənistan Prezident Aparatının əməkdaşı institutda Türkiyə və Azərbaycana qarşı təxribat xarakterli film 

nümayiş etdirmək istəyib. Həmin institutda təhsil alan azərbaycanlı tələbələr film nümayiş olunmamışdan əvvəl 

bundan xəbər tutublar və səfirliklə əlaqə saxlayaraq məlumat veriblər. 

Bundan sonra Azərbaycan səfirliyi institut rəhbərliyinə narahatlığını çatdırıb ("report.az"). İnstitut 

rəhbərliyi Türkiyə və Azərbaycan əleyhinə ittihamlarla dolu filmin təhsil müəssisəsində nümayişinə icazə 

verməyib və tədbir ləğv edilib. 

Qeyd edək ki, məsələ ilə bağlı Türkiyənin Koreyadakı səfirliyi də məlumatlandırılıb və bu ölkənin səfirliyi 

də tədbirlə bağlı narahatlığını Koreyanın rəsmi qurumlarının diqqətinə çatdırıb. 

Sankt-Peterburqda da konfrans zamanı erməni alimin təxribatının qarşısı alınıb. 2016-cı il sentyabrın 26-

dan 29-dək Sankt-Peterburqda Dövlət Ermitajında II Beynəlxalq "ICON II" konfransı keçirilib. Şərq 

numizmatikası mövzusuna həsr olunan II Beynəlxalq "ICON II" konfransında Azərbaycan alimləri də məruzələrlə 

çıxış ediblər. Tədbir çərçivəsində Aleksandr Akopyanın "1747-1827-ci illərdə Şərqi Ermənistan xanlıqlarında 

(İrəvan, Naxçıvan, Gəncə və Qarabağ) zərbxana işi" mövzusunda təhrikçi xarakterli məruzə ilə çıxış etməsi 

nəzərdə tutulub. Erməni tərəfin növbəti dəfə Azərbaycanın tarixi dəyərlərini və mədəni irsini mənimsəmək 

cəhdləri geniş rezonans doğurub və ictimaiyyətin haqlı narazılığına səbəb olub. 

Konfransın əhəmiyyəti və tədbirdə Azərbaycan alimlərinin iştirakının aktuallığı nəzərə alınaraq, AMEA və 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyi ilə yanaşı, ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı Baş konsulluğu da Dövlət 

Ermitajının direktoru Mixail Piotrovskiyə məktub göndərərək Azərbaycan alimlərinin akkreditasiyasına kömək 

göstərilməsini xahiş edib. Həmin konfransa Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika şöbəsinin rəhbəri, 

tarix elmləri doktoru, professor Əli Rəcəbli və Hüquq və İnsan Haqları İnstitutunun böyük elmi işçisi, dosent 

Rizvan Hüseynovdan ibarət AMEA-nın nümayəndə heyətini göndərmək qərara alınıb. 

Azərbaycanlı alimlər ölkəmizin Sankt-Peterburqdakı baş konsulluğunda bu diplomatik missiyanın rəhbəri 

Sultan Qasımovla görüşüblər. Görüşdə AMEA nümayəndələrinin konfransda iştirakı və çıxışı ilə bağlı məsələlər 

müzakirə edilib. 
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Dövlət Ermitajının direktoru M.Piotrovski beynəlxalq konfransın açılış günündə azərbaycanlı alimləri 

qəbul edib və Azərbaycanın bu tədbirdə təmsil olunmasından məmnunluğunu bildirib. M.Piotrovski 

numizmatikanın və digər elmi fənlərin inkişafına Azərbaycan alimlərinin töhfəsini yüksək qiymətləndirərək 

Ermitajla Azərbaycanın elmi dairələri arasında əməkdaşlığı genişləndirməyin zəruri olmasını vurğulayıb. 

Konfransın iclaslarının birinə professor Əli Rəcəbli rəhbərlik edib. Azərbaycan nümayəndə heyətinin təkidi ilə 

erməni professor A.Akopyanın məruzəsinin ilkin adı tədbirin proqramından çıxarılıb, məruzənin mətninə 

dəyişikliklər olunub, "Şərqi Ermənistan" sözləri və onunla bağlı ifadələr mətndən ixtisar edilib. 

Konfransın son günündə professor Ə.Rəcəbli "XVIII-XIX əsrlərdə Azərbaycan xanlıqlarında zərbxana işi 

və pul dövriyyəsi" adlı məruzə ilə çıxış edib. Azərbaycan aliminin çıxışı konfransın gedişində əsaslı dəyişikliyə 

səbəb olub və beynəlxalq konfrans çərçivəsində ermənilərin növbəti yalanını yaymaq cəhdinin qarşısı alınıb. 

Niderland Krallığında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Türk Küleür Dərnəyinin rəhbəri İlhan Aşkın 2014-cü 

ildə Almelo şəhərində qondarma "erməni soyqırımı" abidəsinin tikinitisinin qarşısını almaq məqsədilə türk 

təşkilatlarının keçirdiyi birgə etiraz aksiyasında çıxış edərək, Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi, 

azərbaycanlılara qarşı soyqırımı aktı həyata keçirməsi barədə məlumat verib və erməni vəhşiliyini pisləyib. O 

qeyd edib ki, ermənilər Qarabağ müharibəsində uşaq, qadın, qoca demədən minlərlə insanı ağılasığmaz 

işgəncələrlə qətlə yetirilib. 

Erməni diasporu isə İ.Aşkının guya həmin aksiyada irqçi ifadələr işlətdiyinə görə polisə şikayət edib. 

Qeyd edək ki, İ.Aşkın 25 ildən çoxdur Niderlandda, bütün Avropada Azərbaycanın haqq işi uğrunda 

mübarizə aparır, Azərbaycan, Qarabağ həqiqətlərini təbliğ edir, erməni saxtakarlıqlarına qarşı fədakarlıqla 

mücadilə edir. Onun rəhbərliyi ilə Azərbaycan-Türk Kültür Dərnəyi 2007-ci ildə Xocalı şəhidləri üçün 

Niderlandda abidə ucaldıb, Haaqada yerləşən beynəlxalq təşkilatların ofisləri qarşısında Azərbaycan faciələri ilə 

bağlı etiraz aksiyaları təşkil edib. 

Ötən il fevralın 26-da Vaşinqtonda Azərbaycan Respublikasının Səfirliyi qarşısında bir qrup erməni 

təxribatçı aksiya keçirməyə çalışıb və həmvətənlərimiz bu təxribata layiqli cavab verib. Ermənistan hakimiyyətinə 

bağlı erməni lobbist təşkilatlarının təşəbbüsü və dəstəyi ilə təşkil edilən və az sayda iştirakçının qatıldığı aksiyada 

əsas diqqət "Sumqayıt hadisələri" ilə bağlı guya Azərbaycan tərəfinə etirazın bildirilməsi və ölkəmizə qarşı 

təxribatçı şüarların səsləndirilməsi olub. 

Sözügedən aksiyadan xəbər tutan Azərbaycan diasporunun üzvləri həmin təxribata qarşı aksiya keçirərək 

Qarabağın əzəli Azərbaycan torpağı olduğu, Ermənistanın işğalçı dövlət kimi Azərbaycan torpaqlarını dərhal 

boşaltması, Ermənistan hakimiyyətinin Xocalıda törətdiyi əməllərə görə cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmasına 

yönəlmiş çağırışlar edərək erməni aksiyasını uğursuz vəziyyətə salıb. Soydaşlarımızın səsləndirdiyi "Əsgər marşı" 

və Dövlət Himni sədaları altında erməni təxribatçı qrupu dağılışmaq məcburiyyətində qalıb. 

Erməni lobbistlərinin bu təxribatçı aksiyasının əsas məqsədi Azərbaycan tərəfindən Xocalı qətliamı barədə 

həqiqətlərin ABŞ-da tanıdılması üçün bir çox şəhərlərdə həyata keçirdiyi çoxsaylı tədbirlərdən diqqəti 

yayındırmaqdır. Aksiyanın Xocalı soyqırımının ildönümü günü təşkil edilməsi də bunu bir daha göstərir. 
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Ötən il daha bir erməni təxribatının qarşısı alınıb. 2017-ci il oktyabrın 18-19-da Brüsseldə erməni 

diasporunun təşkilatçılığı ilə Avropa ermənilərinin 4-cü "konqresi" keçirilib. Konqres çərçivəsində Avropa 

Parlamentinin binasında keçirilən sessiya zamanı Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmiş 

Azərbaycanın ərazisi Dağlıq Qarabağda yaradılan qondarma rejim "nümayəndələri"nin iştirakı ilə təxribat 

törədilməsi nəzərdə tutulub. 

İşğalçı rejimin "başçısı" Bako Saakyanın əlaltıları ilə Brüsselə gəlməsinə və "konqres"də iştirak etmək 

cəhdlərinə baxmayaraq, atılan addımlar nəticəsində qondarma rejim "nümayəndələri"nin Avropa Parlamenti 

binasında keçirilən tədbirdə iştirakının və çıxışının qarşısı alınıb. 

Polşada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatı da erməni təxribatının baş tutmasına imkan verməyib. 

Qeyd edək ki, Polşanın Poznan şəhərində Qlovna küçəsində yerləşən ermənilərə məxsus olan restoranın 

reklam bannerində Ermənistanın xəritəsi verilib. Xəritədə işğal altında olan Dağlıq Qarabağ torpağı da Ermənistan 

ərazisi kimi göstərilib. Bu isə Polşada yaşayan soydaşlarımızın etirazına səbəb olub. Polşada Azərbaycanlı 

Gənclər Şurasının sədri Nail Əhmədin dediyinə görə, rəhbərlik etdiyi təşkilat təxribatın qarşısını almaq üçün 

hərəkətə keçib. Məsələ ilə bağlı şəhərin merinə etiraz məktubu ünvanlanıb. Təxribatın qarşısını almaq üçün 

hüquqi müstəvidə mübarizə aparılır. 

Bir neçə gün əvvəl isə Rusiyaya məxsus Yandex.ru axtarış sistemində Azərbaycan Respublikası ilə bağlı 

dezinformasiya Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məsələyə müdaxiləsilə proqramdan çıxarılıb. Bununla bağlı 

Dövlət Komitəsinə məlumat daxil olan kimi Rusiyanın paytaxtı Moskva şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

diaspor təşkilatlarına təxribatın qarşısının alınması məqsədilə müəyyən tövsiyələr verilib. 

Diaspor Komitəsindən "Ekspress"ə verilən məlumatda bildirilir ki, məsələ ilə əlaqədar "Moskvanın 

Azərbaycan İcması" təşkilatının sədri Şamil Tağıyev sosial şəbəkə vasitəsilə soydaşlarımıza Yandex rəhbərliyinə 

müraciət ünvanlamalarını tövsiyə edib. Diaspor təşkilatlarının və ümumilikdə soydaşlarımızın kəskin etirazları 

nəticəsində sistemdə yerləşdirilmiş Azərbaycan Respublikası haqqında dezinformasiya proqramdan çıxarılıb. 

Qeyd edək ki, sistemin smartfonlar üçün hazırladığı səsli proqramda Azərbaycan haqqında sorğuya yanlış 

məlumat yerləşdirilmişdir. Məlumatda Azərbaycan Respublikası ləzgi, gürcü və erməni torpaqlarında yaradılan 

qondarma dövlət kimi təqdim olunurdu. 

Bu və digər hadisələr artıq Azərbaycan diaspor təşkilatlarının daha da gücləndiyindən, artıq dünya 

ölkələrində söz sahibi olduğundan xəbər verir. 

 

Ekspress. - 2018.- 1-3 dekabr. - № 213. - S. 10. 
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Azərbaycan diasporunun yeganə məqsədi Dağlıq Qarabağın azadlığına nail olmaqdır 

 

Rusiyada yenicə yaradılmış “Birlik” Konqreslər Assosiasiyasının Bakıda təqdimat mərasimi keçirilib 

 

Tahir Abbaslı 

 

Bakıda Atatürk Mərkəzinin konfrans zalında, Rusiya Federasiyasının Sibir və Yaxın Şərq 

regionlarında fəaliyyət göstərən fəal diaspor təşkilatlarımızın təşəbbüsü ilə yenicə yaradılmış 

Azərbaycanlıların Hüquqları və Qanuni Maraqları üzrə “Yedinstvo” (“Birlik”) Regionlararası Konqreslər 

Assosiasiyasının təqdimat mərasimi keçirilib. 

Tədbirdə Prezident Administrasiyası ictimai-siyasi şöbəsinin sektor müdiri Qafar Əliyev, Novosibirsk 

vilayətindəki Türkdilli və Slavyandilli Xalqlar Arasında “Sodrujestvo” Əməkdaşlıq Fondunun və yeni yaradılmış 

“Birlik” Assosiasiyasının prezidenti Mirkazım Seyidov, Amur vilayətində yaşayan azərbaycanlıların “Araz” 

diaspor təşkilatının rəhbəri, “Birlik” Assosiasiyasının vitse-prezidenti Tofiq Niftəliyev, “Birlik” Assosiasiyasının 

Saxalin vilayətindən olan vitse-prezidenti Şahvələd Qasımov, ölkəmizdə fəaliyyət göstərən təşkilat rəhbərləri, 

ictimai fəallar, mətbuat nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak ediblər. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Prezident Administrasiyasının nümayəndəsi Qafar Əliyev, öncə, “Birlik” 

Assosiasiyasının yaradılmasının vacibliyini xüsusi vurğulayıb. Qeyd edib ki, diaspor fəaliyyətini monopoliyaya 

almaq olmaz. Xaricdəki diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyətinin koordinasiya olunması üçün səylərimizi mütləq 

gücləndirməliyik. Yaranacaq belə önəmli təşkilatların köməyi ilə, bu günə qədər əldə olunmuş uğurları davam 

etdirmək lazımdır. 

“Dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımız da yaxşı bilirlər ki, Azərbaycan diasporunun yeganə məqsədi 

Dağlıq Qarabağın azadlığına nail olmaqdır. Bu səbəbdən, diaspor qurumlarımızın bütün fəaliyyətlərini bu 

istiqamətdə koordinasiya etməyi üçün çalışırıq. Ölkə prezidenti də, əksər çıxışları zamanı bildirir ki, Azərbaycanın 

diaspor təşkilatları, sağlam qeyri-hökumət təşkilatları, Azərbaycanın xaricdəki səfirlikləri günü-gündən güclənir. 

Erməni lobbisi böyük dövlətlərdə, Avropada və başqa ölkələrdə onilliklər, bəlkə əsrlər boyudur ki, fəaliyyət 

göstərir, təşkilatlanmış çox aqressiv və mənfi bir qüvvə olub. 

Kim bilmirdi ki, Azərbaycana qarşı mənfi informasiyaların təkanvericisi də, daim erməni lobbisi olub? 

Onların müxtəlif media qurumlarına çıxış imkanları var. Belə bir imkanların əldə olunması üçün, uzun zaman biz 

də çabalar göstərdik. Artıq Rusiyada, Amerikada, Avropada və s. ölkələrdə televiziya kanallarımız, internet 

saytlarımız, qəzet və jurnallarımız fəaliyyət göstərir. Lakin bununla kifayətlənmək olmaz daha da 

güclənməliyik!”. 

Çıxışının sonunda Prezident Administrasiyasının sektor müdiri yeni yaradılmış diaspor qurumuna gələcək 

fəaliyyətində uğurlar arzulayıb və bildirib ki, onun milli mənafelərimiz naminə görəcəyi hər bir işə, yuxarı dövlət 

qurumları tərəfindən hərtərəfli köməklik göstəriləcək. 
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Sonra Azərbaycanlıların Hüquqları və Qanuni Maraqları üzrə “Yedinstvo” (“Birlik”) Regionlararası 

Konqreslər Assosiasiyasının prezidenti Mirkazım Seyidov çıxış edərək, təsis etdikləri bu təşkilatın Rusiyada 

ictimai və mədəni layihələrə nə qədər əhəmiyyət verəcəyini izah edib. 

Bildirib ki, təşkilatın Rusiyada yaşayan azərbaycanlılar üçün faydalı olacağını, Federasiyasının bütün 

regionlarında yaşayan həmvətənlərimizin eyni mərkəzdə toplanmasını, dövlətimizin diaspor siyasətinə dəstək 

olmaqla, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın həm Azərbaycanda fəaliyyət göstərən qeyri-hökumət təşkilatları ilə, 

həm də beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlığına təkan verməyi Öncədən planlaşdırıblar: “Novosibirsk şəhərində 

“Dostluq Körpüsü: Rusiya - türkdilli və slavyandilli ölkələr və müasirliyin qlobal çağırışları” mövzusunda 

regionlararası forum keçirdiyimiz zaman, bu qurumun yaradılması qərarım verdik. 

Ümumiyyətlə, bu möhtəşəm tədbirdə iştirak edən 20-yə yaxın regionun diaspor təşkilat rəhbərləri, həmin 

bölgələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və milli maraqlarına xidmət edəcək “Birlik” Regionlararası 

Konqreslər Assosiasiyasını yaratmaq təklifini irəli sürərək, bu qurumun təsis edilməsini qərara aldılar. Sənədləri 

hazırlandıqdan az sonra, “Birlik” aidiyyatı dövlət qurumlarında rəsmi qeydiyyatdan keçdi və təsisçiləri məni 

yekdilliklə quruma rəhbər seçdilər. 

Artıq “Birlik” rəsmən fəaliyyət göstərir və bu az müddətdə nüfuz qazanıb. Təşkilatın fəaliyyəti barəsində 

Rusiya Prezidentinə yazılı məlumat ünvanlayaraq, təşkilatın Ümumrusiya statusunda qeydiyyatdan keçməsinə 

razılıq verməsini xahiş etmişik. Bu günlərdə Rusiya rəhbərinin, “Birlik” Assosiasiyasının mərkəzdə qeydiyyata 

alınması üçün, müvafiq dövlət orqanlarına rəsmi göstəriş verdiyi xəbərini almışıq. Məhz bundan Rusiyanın 80-

dən çox bölgəsində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarını öz ətrafında rəsmən birləşdirə biləcək. 

Artıq bu barədə bizə müraciətlərin də sayı-hesabı yoxdur. Bu, bizim üçün olduqca sevindiricidir. 

Onu da qeyd etməyi vacib bilirəm ki, keçirdiyim həmin möhtəşəm tədbir Azərbaycan Respublikasının 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, həm mənim çoxdan rəhbərlik etdiyim və Novosibirsk kimi böyük 

bir vilayətdə nüfuzu danılmaz olan Türkdilli və Slavyandilli Xalqlar Arasında “Sodrujestvo” (“Həmrəylik”) 

Əməkdaşlıq Fondunun, həm Rusiya Yazıçılar Birliyinin Novosibirsk Regional Bölməsinin, həm də bu və ətraf 

regionlardakı Azərbaycan cəmiyyətlərinin təşkilatçılığı ilə baş tutdu. 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileylərinə həsr etdiyimiz bu Forumda Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin, Diasporlarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin, ölkəmizin Rusiyadakı səfirliyinin, eləcə də Rusiya Parlamentinin Yuxarı Palatasının, Federasiya 

Şurasının və Novosibirsk şəhər meriyasının nümayəndələri, bu ölkənin 30-a yaxın bölgəsindəki diaspor 

təşkilatlarımızın rəhbərləri, tanınmış ictimai-siyasi fəallar, elm və incəsənət xadimləri, nüfuzlu kütləvi-

informasiya vasitələrinin əməkdaşları iştirak etdilər. 

Üç gün davam edən bu Forum çərçivəsindəki çıxışlar, ayrı-ayrı görüşlər, keçirilən digər məclislər, AXC-

yə, Ümummilli Lider Heydər Əliyevə və müasir Azərbaycanımıza həsr olunmuş sərgilər yaddaqalan olub. 

Ümumiyyətlə, dünyanın və keçmiş sovetlər ittifaqının müxtəlif bölgələrindən və Azərbaycandan tədbirdə qonaq 

qismində iştirak edənlər, keçirdiyim bu tədbirin də möhtəşəmliyini xüsusi vurğulayıblar”. 
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Çıxışının sonunda Mirkazım Seyidov onu da bildirib ki, “Birlik”-ə ümumrusiya statusu verilməsi barədə 

ilkin razılıq xəbəri onları olduqca sevindirsə də, aldıqları digər bir xəbər, onu və digər təşkilatçıları olduqca məyus 

edib: 

“Bu bəd xəbər ondan ibarətdir ki, keçirdiyim möhtəşəm tədbir yenicə qurtararkən, “sapı özümüzdən olan 

baltalar”, eynən o çətin dönəmlərdə olduğu kimi, mənim timsalımda, doğma Azərbaycanımızın maraqlarına 

xidmət edəcək belə bir qurumun nüfuzunu “baltalamağa”, əleyhimə təbliğat aparmağa start verdilər. İki ölkənin 

rəhbərlərinə, aidiyyatı dövlət qurumlarına bu barədə yazdığım şikayət ərizəmdə də, xatırlatmışam ki, milli 

ədavətlər məkanı olmuş gərgin durumlu çoxmillətli Novosibirsk vilayətində yaşayan azərbaycanlıların 

yaratdıqları qurumların yenidən təşkilatlanmasına çalışanların önündə gedənlərdən biri olmuşam. Hələ 

Rusiyadakı diaspor siyasətimizlə bağlı yaranmış acınacaqlı durum zamanı, yəni burada yaşayan azərbaycanlıların 

yaratdıqları təşkilatlar qəbilə formasında, ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərərkən, onlar arasındakı əlaqəsizlik və 

narazılıqlardan yerli separatçı qüvvələr böyük məharətlə istifadə edərkən, mən və ətrafımdakı həmyerlilərimiz, 

milli mənafe naminə hər cür təhlükəyə getməkdən belə çəkinməmişik: Heç də uzaq olmayan diaspor tariximizə 

nəzər saldıqda da, aydın görmək olur ki, şəxsi iddialar iki dövlətin və xalqımızın ümumi mənafeyi naminə 

birləşməyə imkan vermədiyi həmin gərgin vaxtlarda, Ulu Öndərin bu yöndə yürütdüyü vahid siyasəti özümə və 

ətrafımdakı soydaşlarıma prioritet seçərək, toparlanmağı, təcrübələrimizdən yararlanaraq, formalaşmağı 

bacarmış, yenicə müstəqilliyini əldə etmiş dövlətimizin vahid milli konsepsiyasına, Ölkə rəhbərimizin yürütdüyü 

siyasətə, qanunlara xidmət etmişik. 

Onu da deyim ki, o gərgin dönəmlərdən başlayaraq, indiyədək, yaşayıb, fəaliyyət göstərdiyim bu böyük 

regionda, doğma Vətən və xalqımızın mənafeyi naminə yaddaqalan çoxsaylı tədbirlər keçirmiş, kitablar, jurnallar 

və qəzetlər buraxmışam. Buna görə, düşmən qüvvələr - erməni daşnakları və onların dəstəkçiləri mənə qarşı 

dəfələrlə sui-qəsdlər təşkil ediblər. Yazdığım və elə Novosibirskdə ingilis, rus və Azərbaycan dillərində nəşr 

etdirdiyim “Erməni vandalizmi” kitabıma görə, daşnaklar məni ölümcül vəziyyətə də salıblar. Ağır cərrahiyyə 

əməliyyatı ilə, dörd ay xəstəxanada yatıb, müalicə almışam. İndi də, bu kitabıma görə, məni Eynulla Fətullayev 

və onun saytları “tənqid atəşinə” tutublar. Erməniləri separatçı vandallar adlandırmağım onu da bərk narahat edib. 

Guya, mən bu əsərimlə beynəlxalq normaları, qayda-qanunları pozmuş, iki xalq arasına düşmənçilik yaradıb, milli 

ədavət toxumu səpmişəm. Eynulla Fətullayevin bu hərəkəti, açıq-aşkar milli maraqları tapdalamaq, Vətənə 

xəyanət, bir sözlə, “düşmən dəyirmanına su tökmək” deməkdir. Özüm də, mətbuat üzərindən və digər 

araşdırmalar aparıb, görürəm ki, bu adam həmişə düşmən maraqlarına xidmət edən birisi olub. Nədən, həbsdən 

çıxandan sonra, bu çirkin məqsədli fəaliyyətini davam etdirmək üçün ona belə bir münbit şərait yaradılıb, anlaya 

bilmirəm. Bu səbəbdən, ölkə rəhbərliyindən xahiş etmişəm ki, bütün bunları nəzərə alıb, Eynulla Fətullayev 

barədə ciddi ölçü götürülərək, cəzalandırılması üçün, əlaqədar dövlət qurumlarına lazımi tapşırıqlarını versin”. 

Assosiasiyasının Amur və Saxalin vilayətlərindən olan vitse-prezidentləri Tofiq Niftəliyev və Şahvələd 

Qasımov tədbirdəki çıxışlarında, yaratdıqları bu qurumun yüksək imicə malik bir diaspor təşkilatı, “Birlik” xətti 

ilə, milli mənafe naminə görəcəkləri vacib işlərin, keçirəcəkləri doğma Vətən, xalq mövzulu möhtəşəm tədbirlərin 

isə, daim yaddaqalan olması üçün, yorulmadan çalışacaqlarını bildiriblər: “Çünki Azərbaycan torpağı bizim üçün 
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müqəddəsdir, burda Vətən sevgimiz daha yüksəkdə dayanır. Bu səbəbdən, hər fürsətdə ağrılı problemimiz olan 

Qarabağ həqiqətləri ətrafında öz işlərimizi, qurmağa çalışacağıq. Assosiasiyamızın Nizamnamə və Məramnamə 

qaydalarına uyğun olaraq, çoxşaxəli bütün fəaliyyətimizi mənfur düşmənin - erməni daşnaklarının vurulmasına 

yönəldəcək, güclü maddi-mənəvi dəstəkləri daim bu istiqamətlərə yönələn möhtəşəm işlərə sərf edəcəyik. 

Azərbaycan imicini yerli əhali arasında daha yüksəklərə qaldırmaq, bu yöndə canla-başla çalışıb, əlimizdən gələni 

əsirgəməmək bizim gündəlik əsas şüarımıza çevriləcək. 

Onu da həmişə diqqətdə saxlayacağıq ki, həyata keçirəcəyimiz bütün tədbirlər yalnız Vətən naminə, sırf 

insanlıq xatirinə olsun. Aktiv fəaliyyətimiz və həyata keçirəcəyimiz Azərbaycan mövzusundakı fundamental 

layihəli çoxsaylı tədbirlərimizin müsbət, ürəkaçan nəticəsi kimi, Federasiyaya üz tutan soydaşlarımız. buraya 

adaptasiya olmaqda çətinlik çəkməsinlər”. 

Dəyirmi masa xarakterli bu tədbirdə çıxış edən qonaqlar da, xaricdəki diaspor təşkilatlarımız arasındaki 

birlik və bərabərliyin vacibliyindən danışıblar. Eyni zamanda, natiqlər, doğma Vətənlərinin və həmvətənlərinin 

mənafeləri üçün uğurlu fəaliyyət göstərmək istəyənlərin bu addımını yüksək qiymətləndiriblər. Ürəklərindəki 

sevgiyə diqqət çəkərək, onu da vurğulayıblar ki, onların ürəyindəki bu sevgi bayraq, Vətən, millət və torpaq 

sevgisidirsə, deməli, onların milli dövlətçiliklərinin gələcəyi də parlaqdır. 

Çıxış edənlər, Rusiyada və digər xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın dövlətimizin ictimai həyatında 

fəal iştirakını, onların Azərbaycan cəmiyyətinə inteqrasiya edilməsini, beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrdə 

iştirakını və xaricdəki gələcək nəsil nümayəndələrimizin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi baxımından 

təşkilatlanmanı təmin etməyi qarşısına əsas məqsəd qoyan “Birlik” Assosiasiyasına gələcək fəaliyyətində uğurlar 

arzulayıb, hər zaman onun yanında olacağını qeyd ediblər. 

Təqdimat mərasiminin sonunda jurnalistlər tədbir təşkilatçılarına diasporçuluqla bağlı maraq doğuran 

önəmli suallar ünvanlayıblar. 

 

Paralel.-2018.-29 noyabr.-№205.-S.7. 
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Azərbaycan diasporunun coğrafi məkanı genişlənir 

 

Zümrüd Bayramova 

 

Dünya ölkələrində formalaşmış şəkildə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diasporu müstəqil dövlətimizlə 

əlaqələrini daha da möhkəmləndirib. Bu, ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu dövlət siyasətinin məntiqi 

nəticəsidir. 

Bu gün Azərbaycan diasporu ABŞ, Fransa, Misir, Avstraliya, Gürcüstan, Moldova, Avstriya, İslandiya, 

Niderland, Almaniya, İspaniya, Norveç, Belarus, İsveç, Özbəkistan, Belçika, İsrail, Polşa, Birləşmiş Ərəb 

Əmirliyi, İsveçrə, Qazaxıstan və İtaliya kimi onlarla dövlətlərdə fəaliyyət göstərir. Belə ki, dünya ölkələrində 

“Azərbaycan Evi” Cəmiyyəti, Azərbaycan Fransız Gənclik Assosiasiyası, Azərbaycan Kültür Mərkəzi, 

Azərbaycanlı Tələbələr Assosiasiyası, Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Assosiasiyası, Avstraliyada 

Avstraliya-Azərbaycan-Türk Dostluq Birliyi, Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi, Azərbaycan-

İsveçrə Türk Cəmiyyəti, İsveçrə Azərbaycan Türkləri Kültür Dərnəyi, İsveçrə-Azərbaycan Dərnəyi, Azərbaycan 

Türk Kültür Dərnəyi, Azərbaycan-İsveçrə Əməkdaşlıq Cəmiyyəti, İsveçrədə Azərbaycanın Demokratik Tələbə 

və Gənclər Birliyi, Vaşinqton-Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi, Amerika-Azərbaycan Ticarət Palatası, Hyuston 

Azərbaycanlıları Cəmiyyəti, Amerika-Azərbaycan Şurası, Qafqaz Yəhudiləri Cəmiyyəti və onlarla belə qurumlar 

dünya ictimaiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaqda əhəmiyyətli rola malikdir. Azərbaycan həqiqətlərinin 

dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının təbliğat sahəsində 

fəaliyyətinin daha da gücləndirilməsi, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı beynəlxalq aləmin 

məlumatlandırılması və bu faktın dünya dövlətlərinin parlamentlərinin, siyasi dairələrinin müzakirəsinə 

çıxarılması ilə bağlı görülən faktlar da kifayət qədərdir. Real faktlara söykənərək, deyə bilərik ki, Türkiyənin 

Ankara şəhərində Türkiyə-Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının Qurultayı, “20 Yanvar” faciəsinin ildönümü, 

Xocalı soyqırımının ildönümü, 31 Mart Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü, İslam Konfransı Təşkilatının (İKT) 

üzvü olan Dialoq və Əməkdaşlıq Uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun Mədəniyyətlərarası Dialoq üzrə 

Baş Koordinatoru Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ilin may ayında elan edilmiş “Xocalıya Ədalət” 

beynəlxalq məlumat və təşviqat kampaniyası çərçivəsində dünyanın bir çox ölkələrində etiraz aksiyaları, elmi-

praktik konfranslar və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata 

keçirilməkdədir. Elə bu yaxınlarda ABŞ-da daha bir diaspor təşkilatı “Azərbaycan Minnesota Cəmiyyəti” 

yaradılıb və cəmiyyət ABŞ qanunlarına əsasən, rəsmi qeydiyyatdan keçib. 200-ə yaxın azərbaycanlı ailənin 

yaşadığı Ştatda azərbaycanlı tələbələr də təhsil alır. Əsasən, Novruz Bayramını birlikdə qeyd edən soydaşlarımız 

Amerikada adət-ənənələrimizi yaşatmağa çalışırlar. Məqsəd bu ölkədə doğulub-böyüyən azərbaycanlılara milli-

mədəni dəyərlərlə bağlı məlumatların verilməsidir. 

Bu günlərdə isə Nyu-Yorkda Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası təsis edilib. Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti ABŞ-a səfəri çərçivəsində Nyu-Yorkda Amerika Azərbaycanlılarının 
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Koordinasiya Şurasının təsis yığıncağında da iştirak edib. Təsis yığıncağında Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin 

Süleymanov, BMT yanında daimi nümayəndə Yaşar Əliyev, 60-dan çox diaspor nümayəndəsi və rəhbəri iştirak 

edib. Qeyd olunub ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza diqqət və qayğı göstərilməsinin Azərbaycan dövlətinin 

siyasətində prioritet istiqamətlərdəndir. Son dövrlər diaspor sahəsində görülən işlər, soydaşlarımızın birgə 

fəaliyyəti haqqında razılaşmaların əldə edilməsi, koordinasiya şuraları və perspektivlər barədə məlumat verilib. 

Soydaşlarımızın fikir və təkliflərinin nəzərə alınacağını bildirən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

rəhbəri qarşıya qoyulan məsələlərin həll edilməsi üçün koordinasiyalı fəaliyyətin vacib olduğunu qeyd edib. 

Yalnız bir ölkədə, bir qitədə deyil, bütün dünyada soydaşlarımızın müəyyən bir şəbəkələşməsinin zəruriliyi 

vurğulanıb. Bu gün ölkəmizdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində bir sıra 

mühüm tədbirlər həyata keçirilməkdədir, indiyədək əldə olunan təcrübə diaspor təşkilatlarımızın daha yetkin və 

nəzərəçarpacaq fəaliyyət göstərmələrinə imkan verir. Bu da, öz növbəsində, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

qarşısında mühüm vəzifələr qoyur. Müasir dövrdə diaspor quruculuğu konkret zamanla məhdudlaşmayan, daimi 

fəallıq və zəhmət tələb edən uzunmüddətli prosesdir. Xaricdəki Azərbaycan diasporunun imkanlarından geniş 

surətdə istifadə olunması, ölkə həyatının müxtəlif sahələrində meydana çıxan problemlərin həllində onun fəal 

iştirakının gerçəkləşdirilməsi yolunda mühüm işlər görülür. Prezident İlham Əliyevin bu sahədə ardıcıl və 

qətiyyətli, məqsədyönlü və prinsipial siyasət aparması, deməyə əsas verir ki, Azərbaycan diasporu güclənib, 

doğma Vətənin taleyüklü problemlərinin həllində yaxından iştirak edir. Bu gün dünya ölkələrində olan 

Azərbaycan diaspora təşkilatlarının sayı 500-ə yaxındır. 

Dünya azərbaycanlılarının əsas sosial-siyasi və milli-mənəvi vəzifələrindən biri yeganə müstəqil 

Azərbaycan dövlətini, hər hansı halda, müdafiə edib qorumaqdan və onun lideri ətrafında sıx birləşməkdən 

ibarətdir. 

 

Səs.-2018.-30 noyabr.-№227.-S.10. 
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Avropa Azərbaycanlıları Konqresi 

 

Cəfərov Vasif 

 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanmasında Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) böyük 

rolu var. AAK 2004-cü ilin aprelin 17-də Berlin şəhərində təsis olunub. Konqresin təsis konfransında dünyanın 

28 ölkəsindən 50-dən artıq diaspor təşkilatlarından 264 nümayəndə qatılıb. 

Konfransda Rusiya, Ukrayna, Belarus, İsveç, İsveşrə, Fransa və digər ölkələrdəki Azərbaycan icmalarının 

nümayəndələri iştirak edib. Konfransda Türkiyə Böyük Millət Məclisinin, Almaniya Bundestaqının üzvləri, eyni 

zamanda Azərbaycan nümayəndə heyəti iştirak edib. Konfransda Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev 

tədbir iştirakçılarına təbrik məktubu oxunub. Təsis konfransında AAK-ın Nizamnaməsi qəbul edilib və qurumun 

rəhbər orqanları seçilib. Təsis konfransının sonunda 50-dən artıq icma və birliklərin iştirakı ilə rəsmi razılıq 

protokolu imzalanıb və tədbir iştirakçıları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə müraciəti qəbul olunub. 

AAK-ın indiyədək 5 qurultayı keçirilib. İlk qurultay 2004-cü ildə, 5-ci qurultay 2017-ci ildə olub. İlk 

qurultayda AAK təsis edilib. 

İkinci qurultay 2007-ci ilin martın 10-da Bakıda AAK II qurultayı keçirilib. Qurultayın işində Avropanın 

30-dan çox ölkəsində fəaliyyət göstərən 84 Azərbaycan diaspor təşkilatından 139 nümayəndə iştirak edib. 

Qurultayda Azərbaycan icmalarının türk diasporu ilə əməkdaşlıq imkanları və digər məsələlər də diqqət 

mərkəzində olunub. Qurultayın Qətnaməsinə uyğun olaraq 2007-ci ilin mayında AAK-in 2007-2009-cu illəri 

əhatə edən fəaliyyət proqramı hazırlanıb və 2007-ci ilin iyulunda İcraiyyə Komitəsinin Berlində keçirilən 

iclasında təsdiq edilib. Toplantıda təsis qurultayından keçən dövr ərzində təşkilatın fəaliyyətinə həsr olunmuş 

hesabat məruzəsi dinlənilib. Tədbirdə AAK-ın Avropadakı diaspor fəaliyyətinin genişləndirilməsi, buradakı 

soydaşlarımızın ideya-siyasi birliyinin daha da gücləndirilməsi, qitədəki Azərbaycan dərnəklərinin, icmalarının, 

federasiyalarının və başqa diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin koordinasiya imkanlarının artırılması məsələləri 

geniş müzakirə olunub. Bundan başqa, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yolunda 

dövlətimizin ədalətli mövqeyinin Avropanın aparıcı ölkələrində dəstəklənməsi və bu sahədə ciddi addımların 

atılması ilə bağlı da təkliflər səsləndirilib. 

AAK-ın üçüncü qurultayı 2009-cu ilin aprelində keçirilib. Qurultaya Avropanın 25 ölkəsindən nümayəndə 

və qonaqlar iştirak edib. Toplantıda Avropadakı Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin səmərəliliyinin 

artırılması,icmaların fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin Avropa ictimaiyyətinə 

çatdırılması, soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi ilə bağlı qərarlar qəbul olunub. Qurultayda AAK-

ın gənclər qolunun gücləndirilməsi,konqresdə təmsil olunan təşkilatların ətrafındakı gənclərin 

potensialından,imkanlarından səmərəli istifadə məqsədilə təşkilat komitəsi yaradılması təklif olunub. 

AAK-ın növbəti qurultayı 29 aprel 2012-ci il tarixində Almaniyanın paytaxtı Berlin şəhərində keçirilib. 

Qurultayda AAK üzv təşkilatların rəhbərlərinin, Azərbaycanın dövlət və hökumət nümayəndələrinin, millət 
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vəkillərinin, xarici ölkə deputatlarının, AAK-a üzv olmayan Azərbaycan cəmiyyət və birliklərinin, həmçinin digər 

xalqların diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak edib. 

AAK-ın 5-cu Qurultayı 2017-ci ilin fevralın 27-də Niderland Krallığının Amsterdam keçirilib. Konqresin 

V Qurultayına Avropanın 27 ölkəsindən 87 nümayəndə qatılıb. 

Qurultayda Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov və Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov iştirak ediblər. 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Azərbaycan 

Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin V Qurultayının iştirakçılarına 

müraciətini oxuyub. 

Dövlət başçısının müraciətində bildirilir ki, müasir dövrdə qələbələr təkcə hərb yolu ilə deyil, həm də siyasi-

intellektual vasitələrlə təmin edilir. Bu sahədə vacib resurslardan biri də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz 

və onların yaratdıqları təşkilatlardır. Bu baxımdan, Azərbaycan diasporu öz fəaliyyətini daha da genişləndirməli, 

işlərin koordinasiyasını və dost ölkələrin oxşar təşkilatları ilə əlaqələrini gücləndirməlidir. Diaspor nümayəndələri 

ölkəmizlə bağlı məlumatları, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətləri Avropa ictimaiyyətinə daha çevik və 

dolğun çatdırmalı, mədəniyyətimizin təbliği istiqamətində yeni metod və vasitələrdən səmərəli istifadə 

etməlidirlər. 

Prezidentin bəyanatında deyilir: "2004-cü ildə təsis olunan Konqres Avropa ölkələrində məskunlaşan 

soydaşlarımızın təşkilatlanması və diaspor qurumlarının fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi istiqamətində ardıcıl iş 

aparıb, qarşıya qoyduğu vəzifələrin yerinə yetirilməsində uğurlar qazanıb. Müstəqillik illərində Azərbaycanın 

Avropa dövlətləri ilə siyasi, iqtisadi və humanitar sahələrdə sıx əməkdaşlıq münasibətləri formalaşıb. Ölkəmizin 

əlverişli coğrafi mövqeyi, təbii ehtiyatları, xalqımızın zəngin mədəniyyəti qitə dövlətləri ilə hərtərəfli əlaqələrin 

inkişafında əhəmiyyətli yer tutur". 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov Qurultayda çıxış edərək 

AAK-ın fəaliyyəti barədə fikirlərini bildirib. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə qayıdışından sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla 

əlaqələrin qurulmasının, diasporun formalaşdırılmasının dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə 

çevrildiyini bildirən Prezidentin köməkçisi qeyd edib ki, Prezident İlham Əliyev Ümummilli Liderin siyasətini 

uğurla davam etdirərək diasporumuzun təşkilatlanması, inkişafı, Azərbaycan ilə əlaqələrinin gücləndirilməsi üçün 

daim yüksək diqqət və qayğı göstərir: "Azərbaycan dövləti xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman dayaq olub 

və bundan sonra da dəstəyini əsirgəməyəcək. Eyni zamanda, xaricdəki həmvətənlərimizin yaşadıqları ölkələrdə 

cəmiyyətə inteqrasiya etməsi, ictimai rəyə təsir imkanlarına malik olması bizim üçün əhəmiyyətli və vacib 

məsələdir". 

Konqres Azərbaycanla bağlı məsələlərdə aktiv fəaliyyət göstərir. AAK təmsilçiləri Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə əlaqədar Avropa ölkələrində təşkil edilən tədbirlər çərçivəsində Avropa 

Parlamentinin üzvləri ilə görüşüblər. 
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İlk görüş Avropa Parlamentinin Bolqarıstandan olan millət vəkili İlhan Kuçuklə keçirilib. O bildirib ki, 

Parlament üzvləri ilə görüş böyük əhəmiyyət daşıyır və hər bir dövlətin diaspora təşkilatları Avropa Parlamenti 

ilə six əlaqədə olmalı, ölkələri haqqında çıxarılan qərəzli, haqsız qərarlara görə hesabat tələb etməlidirlər. İ. Kuçuk 

Azərbaycanın Brüsseldəki səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini və Azərbaycan ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə 

çalışdığını deyib. 

Növbəti görüş Avropa Parlamentinin Latviyadan olan üzvü İveta Qriqule ilə keçirilib və hər iki deputatla 

Avropadakı Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq imkanları müzakirə olunub. 

Sonda Parlament üzvlərinə ingilis dilinə tərcümə olunmuş "Əli və Nino" kitabı hədiyyə edilib. 

AAK-ın prezidenti və idarə heyətinin üzvləri Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığı və Lüksemburq 

Böyük Hersoqluğunda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı yanında 

nümayəndəliyinin rəhbəri Fuad İsgəndərovun dəvəti ilə ADR-ın 100 illiyi münasibəti ilə əlaqədar təşkil edilən 

rəsmi qəbulda iştirak ediblər. 

AAK Azərbaycanda baş verən proseslərə də münasibətini bildirir. Konqres 2018-ci ilin iyulun 10-da radikal 

elementlərdən ibarət bir neçə qrupun Gəncə şəhərində törətdiyi əməllə bağlı bəyanat verib. Bəyanatda qeyd edilir 

ki, Gəncə şəhərinin mərkəzində bir müddət əvvəl şəhərin İcra Hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə qarşı sui-

qəsd törədən Yunis Səfərova dəstək məqsədilə qanunsuz aksiya keçirərək ölkədə sabitliyi pozmaq cəhdləri və 

hadisələr zamanı xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən iki yüksək rütbəli zabitimizin şəhid olmasını kəskin şəkildə 

qinayırıq və baş vermiş hadisələrdən olduqca narahat oluruq: "Hesab edirik ki, Azərbaycanda hökm sürən 

sabitliyi, iqtisadi inkişafı həzm edə bilməyən düşmənlərin göstərişi ilə ölkəmizdə törədilən terror hadisələrinin 

qarşısını almaq üçün xalqımız heç bir təxribata uymayaraq təmkinli olmalı və dövlətimizin sabitliyi naminə bu 

cür qruplara qarşı birgə mübarizə aparmalıdır. Azərbaycan dövlətini çökdürmək istəyən xain qüvvələr bu gün 

marionetka kimi istifadə olunurlar. Onlar dövlətçiliyimizə qarşı çıxaraq öz məqsədlərinə çatmaq üçün sosial 

şəbəkələrdə dövlət əleyhinə çağrışlar edərək dövlət çevrilişi etməyə cəhd edir, ölkədə ixtişaşlar törətməyə 

çalışırlar. Heç təsadüfi deyil ki, bu hadisələr zamanı Avropada məskunlaşmış radikal müxalifət də onlara dəstək 

verdi. Dinc əhalini küçələrə çixarıb ixtişaşlar törədərək qardaş qirğınına nail olmaq isdədilər. 

Bütün bunlara baxmayaraq radikal separatçıların ümidləri boşa çıxdı. 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresi olaraq xalqımızdan heç bir təxribata uymayaraq təmkinli olmalarını və 

dövlətimizin sabitliyi naminə təxribatçılara qarşı birgə mübarizə aparmağı xahiş edirik. 

İnanırıq ki, hüquq mühafizə orqanları tezliklə bu hadisiləri törədən, Azərbaycanda vətəndaş qarşıdurması 

yaratmağa çalışan fanatik dini təxribatçıların layiqli cəzalarını verəcək". 

 

Ekspress. - 2018.- 4 dekabr. - № 214. - S. 10. 
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Dünya azərbaycanlılarının başlıca vəzifələri 

 

Rəşid Rəşad 

 

1994-cü ilin mayında atəşkəs haqqında müqavilənin imzalandıqdan sonra Azərbaycanda ictimai-siyasi 

sabitliyin qurulub möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi tərəqqi yaradılmasına və sosial-mədəni problemlərin həllinə 

başlanıldı. Böyük siyasi xadim Heydər Əliyev Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində həmrəyliyin böyük rol 

oynaya biləcəyini nəzərə alaraq dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımızın milli dövlətçilik və 

azərbaycançılıq ideyaları ətrafında cəmləşdirilməsini vacib hesab edirdi. 

Ekspertlər qeyd edirlər ki, dünya azərbaycanlılarının siyasi-ideoloji birliyini aşağıdakı zərurət təkidlə tələb 

edir: 

- Azərbaycan dövlətçiliyinin mənafeyi 

- Dünya azərbaycanlılarının maraqları 

- Dünya nizamında layiqli yer tutmaq və onunla ahəngdar inteqrasiyanın zəruriliyi. 

Azərbaycan xalqının birliyi onun milli tarixi ideallarının həyata keçirilməsinin əsas şərtidir. Bu baxımdan 

da müstəqillik illərində biz bu birliyə nail olmaq üçün aşağıdakı səviyyələrdə mümkün olan təşəbbüsləri 

gerçəkləşdirməyə çalışmışıq. İdeoloji baxımdan əsaslandırılmış mübarizə aparmaq məqsədəuyğun sayılıb. Bu baş 

xətt hər şeydən əvvəl, Azərbaycan Respublikası, müstəqil Azərbaycan dövləti, ikincisi, azərbaycanlıların müxtəlif 

dövlətlərin (Azərbaycan, İran, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya) ərazilərindəki tarixi vətənləri, üçüncüsü, ümumdünya 

səviyyəsində gerçəkləşdirilib. 

Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirir ki, müasir dövrdə 

qələbələr tək hərb yolu ilə deyil, həm də siyasi-intellektual vasitələrlə təmin edilir: “Bu sahədə malik olduğumuz 

vacib resurslardan biri də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və onların yaratdıqları təşkilatlardır. Ona görə 

də Azərbaycan diasporu, o cümlədən Avropadakı icmalar öz fəaliyyətini daha da genişləndirməli, işlərin 

koordinasiyasını və dost ölkələrin analoji təşkilatları ilə əlaqələrini gücləndirməlidirlər. Diaspor nümayəndələri 

ölkəmizlə bağlı məlumatların, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlərin Avropa ictimaiyyətinə daha çevik 

və dolğun çatdırılması, mədəniyyətimizin təbliği və başqa istiqamətlərdə yeni metod və vasitələrdən səmərəli 

istifadə etməlidirlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra xalqımız öz qəddini 

düzəltdi, daxili potensialına güvənərək güclü və müasir dövlət qurdu. Ötən illərin təcrübəsi bir daha göstərdi ki, 

Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasəti tam özünü doğrultdu”. 

Ekspert Ceyhun Mahmudov qeyd edir ki, 1945-ci il qədər diaspor fenomeni tamamilə yəhudilər ilə 

əlaqələndirilsə də, bu dövrdən sonar dünyada baş verən proseslər nəticəsində şimali afrikalılar, hindlilər, türklər 

öz tarixi torpaqlarını tərk edərək, yeni diasporlar formalaşdırdılar: “Məhz həmin hadisələrin axarında “diaspor” 

anlayışı yeni mənalar kəsb etməyə başladı. Müasir beynəlxalq sistemdə dövlətlərin xarici siyasətində prioritet 

təşkil edən mənsəblərdən biri də diaspor quruculuğu və diasporla əməkdaşlıq məsələsidir. Diaspor təşkilatları 

əsasən ABŞ, Avropa İttifaqı ölkələri, Rusiya və digər dünya siyasətinə təsir edə bilə dövlətlərdə fəaliyyət 
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göstərirlər. Bu qrupların əsas məqsədləri öz etnik qruplarının və tarixi vətənlərinin lehinə qərarlar qəbul 

etdirməkdir. Dünyada təsir imkanlarına gorə yəhudi, yunan və erməni diasporlarını göstərmək olar. Adıçəkilən 

etnik qruplar xüsusilə dünyanın super dövləti olan ABŞ-da fəaliyyət göstərir və tarixi vətənlərinin lehinə 

əhəmiyyətli qərarların verilməsində müstəsna rol oynayırlar. İstər yəhudi, istər yunan, istərsə də erməni diasporu 

qrupdaxili həmrəyliyə əsaslanaraq müxtəlif ölkələrdə təşkilatlanaraq öz etnik birliklərini qurublar. Amma son 

dövrlərdə diasporların təşkilatlandırılmasına dövlətlər özləri nəzarət edirlər. Məsələn, dünyanın onlarla ölkəsinə 

səpələnmiş Azərbaycan diasporu uzun tarixə sahib olsa da, bir müddət pərakəndə fəaliyyət göstərərək, qarşısına 

qoyduğu məqsədlərə çata bilməyib. Məsələnin ciddiyyətini anlayan Azərbaycan dövləti bu prosesi öz nəzarətinə 

götürüb milli diaspor quruculuğunda birbaşa iştirak etməyə başlayır. Hazırda bu məsələ ilə məsğul olan xüsusi 

komitə fəaliyyət göstərməkdədir”. 

Mahmudov onu da qeyd edir ki, ABŞ-da “lobbiçilik” qanunla müəyyənləşdirilmiş ölçülər çərçivəsində 

fəaliyyət göstərir və bu fəaliyyəti tənzimləmək üçün 1946-cı ildə Federal Lobbi qanunu qəbul edildi: “Bu qanunda 

lobbiçinin kim olduğu müəyyənləşdirilir və onun maliyyə imkanları nəzarət altına alınırdı. Həmin qanunda deyilir 

ki, Amerika Konqresindəki qanunlara təsir etməyə və ya müvafiq qanun çıxmasına çalışan, bunun üçün birbaşa 

və ya dolayı yolla pul və digər qiymətli əşyalar toplayan və ya əsl məqsədi bu olan şəxslər lobbiçi olaraq 

adlandırılır. Ümumiyyətlə, lobbiçilik növlərinə görə iki yerə bölünür: Birbaşa lobbiçilik; İctimaiyyət arasında 

təşviqat aparılaraq qurulan lobbiçilik. ABŞ-da lobbiçiliklə xususi maraqlı qruplar və etnik diaspora təşkilatlan 

məşğul olur. Etnik diaspora təşkilatları ya özləri birbaşa olaraq bu işlə məşğul olur, ya da ixtisaslaşdırılmış lobbi 

şirkətləri vasitəsi ilə öz fəaliyyətlərini həyata keçirirlər” (“olaylar.az”). 

Akademik Nizami Cəfərov bildirir ki, Sovet dövləti dağıldıqdan sonra Azərbaycanda ən çox xatırlanan, 

müstəqil respublikanın dövlətçiliyini formalaşdırmağa dəvət edilən, istedadına istinad olunan şəxs Heydər Əliyev 

oldu: “Bir-birinin ardınca baş verən hadisələrin inersiyası, getgedə güclənən xaos “ölkənin sahibi”ni tələb edirdi. 

O mürəkkəb aylarda Azərbaycanı bir dövlət kimi məhv olmaqdan Heydər Əliyev qurtardı dedikdə, bizim 

nəzərimizdə, nə qədər qüdrətli olursa-olsun, təsadüfi bir xilaskar obrazı canlanmır. Azərbaycanın qurtuluşu 

Heydər Əliyevin şəxsində təzahür edən böyük bir milli, ictimai-siyasi enerjinin fəaliyyəti nəticəsində mümkün 

oldu. Ümummilli lider dünya azərbaycanlılarının yeganə müstəqil dövlətinin rəhbəri kimi ilk gündən tarixi 

vətənin qapısını dünyada yaşayan soydaşlarımızın üzünə açdı. Azərbaycan dövləti dünyanın harasında 

yaşamasından asılı olmayaraq özünü azərbaycanlı hesab edən, mənsub olduğu etnosun yalnız təbii yaddaşını 

deyil, həm də sosial-siyasi məsuliyyətini, milli dövlətçilik təfəkkürünü daşıyan hər bir azərbaycanlıya da 

məxsusdur. Ötən illər ərzində müxtəlif səbəblər üzündən dünyanın ən müxtəlif ölkələrinə səpələnmiş 

azərbaycanlılar üçün də Azərbaycan dövləti və onun rəmzləri müqəddəsləşdi. Azərbaycan dövləti sonrakı illərdə 

ulu öndərin ideya və əməllərini dönmədən davam etdirən Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə xalqımızın etnik, 

sosial-siyasi mütəşəkkilliyi üçün bütün zəruri tədbirləri gerçəkləşdirir, həm ölkə, həm region, həm də dünya 

miqyaslı kifayət qədər möhtəşəm işlər görməkdədir. Dünya azərbaycanlılarının ümummilli hədəflərini Prezident 

İlham Əliyev də daim müxtəlif tribunalardan səsləndirir. Azərbaycan xalqı - azərbaycanlılar dünyanın müxtəlif 

ölkələrində - respublikamızda, İranda, Rusiyada, Türkiyədə, Gürcüstanda, ABŞ-da, İngiltərədə, Almaniyada, 
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Fransada, Skandinaviyada, Baltikyanı ölkələrdə və digər yerlərdə yaşasalar da, onları bir-birinə bağlayan olduqca 

möhkəm mənəvi ideoloji vasitələr vardır. Bu, ana dilidir, ata yurdu - Vətəndir, tarixən formalaşmış etnik-mədəni 

sistemdir”. 

Xatırladaq ki, təxmini hesablamalara görə, müxtəlif ölkələrdə 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır ki, 

bunların 10 milyondan çoxu azərbaycanlıların tarixi vətənindən kənarda, onlarla ölkədə məskunlaşıb (preslib.az). 

Ekspertlərin fikrincə, XX əsrin sonlarında Azərbaycan Respublikası dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən 

sonra xalqımızın ictimai-siyasi, milli-mənəvi və mədəni həyatında keyfiyyətcə yeni tarixi mərhələ başlandı. 

Zaman-zaman milli müstəqilliyindən zorla məhrum edilən, Azərbaycan xalqı taleyinin sahibi olan, eyni zamanda 

tarixin keşməkeşli gedişatı nəticəsində illərdən bəri parçalanan, bütün dünyaya səpələnən azərbaycanlıların milli 

dəyərlərə əsaslanaraq birləşməsinə imkan yarandı. Bundan başqa, ötən əsrin 30-cu illərində İkinci dünya 

müharibəsindən sonrakı mərhələnin mühacirəti qanlı repressiyalar, siyasi təqib, qətllərlə bağlı olan və məcburi 

xarakter daşıyırdı. Yalnız ötən əsrin 70-80-ci illərində hər bir azərbaycanlıda milli özünüdərk hissləri, soy-kökə 

bağlılığı güclənmiş, xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələrin möhkəmlənməsinə əlverişli imkanlar açıldı. 

Ümummilli lider məhz həmin illərdə milli-mənəvi dəyərlərin, milli ruhun qorunması, kadrların milliləşdirilməsi, 

azərbaycançılıq ideologiyasının təbliği istiqamətində bir sıra mühüm tədbirlər həyata keçirdi (azerbaijan-

news.az). 

Son olaraq qeyd edək ki, Azərbaycan diasporunun birləşdirilməsi yolunda mühüm addım kimi 

qiymətləndirilən Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsinin iştirakçıları “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər 

Şəbəkəsi”nin yaradılmasına qərar verib və bu barədə bəyannamə ilə çıxış ediblər. Bəyannamədə gənclər 

bildiriblər ki, dünya gəncləri ilə birlikdə sülh, qardaşlıq və dostluğun təbliği, ətraf mühitin mühafizəsi, elmin və 

təhsilin inkişafı istiqamətində əməkdaşlıq edəcək, qlobal problemlərə qarşı birlikdə mübarizə aparacaq, dünya 

azərbaycanlılarının daha sıx birliyinə çalışacaq, Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən sosial-iqtisadi və 

siyasi-hüquqi islahatlara dəstək verəcəklər. Bundan başqa “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi”nin üzvləri 

gələcək fəaliyyətləri ilə bağlı qətnamə imzalayıblar. Həmin qətnamədə gənclərin birliyi və qarşılıqlı əlaqələrini 

təmin edəcək bir təşkilatın yaradılması alqışlanır və bildirilir ki, “Dünya Azərbaycanlıları Gənclər Şəbəkəsi” 

yarandığı gündən Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırılması, 

Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi və adən-ənənələrinin intensiv təbliği, azərbaycanlı gənclərin və tələbələrin sıx 

əməkdaşlıq şəraitində, koordinasiyalı şəkildə fəaliyyətinin təmin edilməsi, o cümlədən, yaşadıqları ölkələrin 

cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın gücləndirilməsi kimi missiyaları öz üzərinə götürür (report.az).Qətnamədə o da 

qeyd edilib ki, düşərgə ərzində vətənpərvərlik, təhsil, mədəniyyət, idman və digər mövzularda həyata keçirilən 

tədbirlər zamanı irəli sürülmüş ideya, təklif və təşəbbüsləri ümumiləşdirərək qərara alırıq ki, qısa zaman ərzində 

təşkilatın hüquqi məsələləri həll ediləcək və bu barədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə məlumat veriləcək. 
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Azərbaycanın fəal təbliğatçıları 

  

Süleyman İsmayılbəyli 

  

İstənilən ölkənin haqq səsinin dünyaya çatdırılması, onun təbliğ olunmasında həmin ölkənin xaricdə 

yaşayan nümayəndələrinin, diaspor təşkilatlarının rolu əvəzsizdir, danılmazdır. Təsadüfi deyil ki, bu baxımdan 

diaspor təşkilatlarını ölkənin əsas təbliğatçıları hesab edirlər. 

Günümüzdə Azərbaycanın əsas təbliğatçılarından olan diaspor təşkilatları kifayət qədərdir və hazırda 

demək olar ki, dünyanın dörd bir tərəfində Azərbaycan cəmiyyətləri, təşkilatları fəaliyyət göstərir. Bu gün 

Amerikadan Avropaya, Asiyadan Afrikaya qədər bütün coğrafiyada, hətta uzaq Avstraliyada belə Azərbaycanın 

uğurla fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarına, cəmiyyətlərinə rast gəlmək mümkündür. Ancaq etiraf etmək 

lazımdır ki, diasporumuzun bu günkü duruma, səviyyəyə gəlib çatması heç də asan başa gəlməyib. Düzdür, 

diasporumuzun yaşı kifayət qədər olsa da, lakin müstəqillik illərinə qədər Azərbaycan diasporunun formalaşması, 

inkişaf etməsi mütəşəkkil xarakter daşımayıb. Bu proses pərakəndə şəkildə baş verib. Xüsusilə, Azərbaycanın 

Sovetlıərin tərkibində olduğu 70 ilə yaxın bir müddətdə diaspor kəlməsi, fəaliyyəti bizlər üçün yad olub. Düzdür, 

azərbaycanlıların müxtəlif xarici ölkələrə, müttəfiq respublikalara ali təhsil və ya iş məqsədilə göndərilməsi 

dolayısıyla həmin ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına xidmət etsə də, lakin bu prosesi açıq-aşkar 

həyata keçirmək o dövr üçün mərkəzin ümumi strategiyasına, proqramına zidd idi. Ancaq buna rəğmən o dövrdə 

Azərbaycana rəhbərlik edən milli şəxslər, xalqının, dövlətinin gələcəyini düşünən siyasilər dolayısıyla da olsa 

məhz bu məqsədə xidmət edən fəaliyyətlər ortaya qoyur, Azərbaycan diasporunun formalaşması prosesinə öz 

töhfəsini verirdi. Belə siyasilər arasında ümummilli lider Heydər Əliyevin xidmətləri və fəaliyyəti misilsiz idi. 

Heydər Əliyevin istər Azərbaycanda birinci katib işlədiyi dövrlərdə, istərsə də Mərkəzi Komitədə çalışdığı illərdə 

yüzlərlə gənci oxumaq üçün müttəfiq respublikaların ali təhsil müəssisələrinə göndərməsi, həmçinin Uzaq Sibirə, 

Baykal Amur Magistralının çəkilişinə azərbaycanlı mütəxəssislərin cəlb edilməsi məhz gələcəkdə Azərbaycan 

diasporunun formalaşmasına xidmət edən addımlardan idi. Təsadüfi deyil ki, bu gün keçmiş SSRİ məkanında 

fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əksəriyyətinin rəhbərliyində məhz zamanında ümummilli 

liderin ali təhsil almaq üçün müxtəlif ölkələrə göndərdiyi şəxslər dayanır ki, bu da Heydər Əliyevin hələ Sovetlərin 

zamanında necə uzaqgörən siyasət həyata keçirdiyi və diaspor hərəkatına təkan verdiyinin əyani sübutudur. Daha 

dəqiq desək bununla ümummilli lider xaricdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasının əsasını qoymuşdu. 

  

Azərbaycan diasporunun inkişaf dövrü 

  

Azərbaycan diasporunun inkişaf dövrü isə müstəqillik illərindən sonra başladı. 1991-ci ildə Azərbaycan 

XX əsrdə ikinci dəfə müstəqilliyini qazandıqdan sonra dövlətin qarşısında bir sıra mühüm vəzifələr dayanırdı. 

Bunlardan biri də xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının 

müdafiəsi işinə cəlb edilməsi idi. Lakin müstəqilliyimizin ilk illərində qeyd edilən istiqamətdə demək olar ki, heç 
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bir iş getmirdi. Həm sovetlərdən qalan problemlərin həlli mümkünsüzlüyü, həm də ölkəyə səriştəsiz kadrların 

rəhbərlik etməsi diaspor işini tamamilə unutdurmuşdu. Ancaq həmin dövrdə Naxçıvan Muxtar Respublikasından 

başlanan bəzi fəaliyyətlər müəyyən ümidlər yaradırdı. Belə ki, Heydər Əliyev hələ Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının Ali Məclisinin sədri kimi fəaliyyət göstərdiyi illərdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın birlik və 

bərabərliyi, onların həmrəyliyi istiqamətində müvafiq addımlar atırdı. Bu addımların məntiqi nəticəsi olaraq 31 

dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik gününün qeyd olunması məqsədi ilə 16 dekabr 1991-ci il 

tarixdə Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisində əhəmiyyətli qərar qəbul edildi. Bundan bir neçə gün 

sonra, dekabr ayının 26-da isə Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası 31 dekabrın Azərbaycan 

Respublikasında Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi qeyd edilməsi barədə qərar qəbul etdi. 

Qeyd etdiyimiz kimi yenicə müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan bir tərəfdən sovetlərdən qalan problemləri 

yoluna qoymalı, digər tərəfdən ölkənin inkişafına nail olmalı idi. Lakin dövlətin idarəetməsinin səriştəsiz kadrların 

əlində olması nəinki Azərbaycanın inkişafına yol açırdı, əksinə ölkə üçün yeni-yeni problemlər yaranırdı.  Artan 

sosial problemlər və idarəetmədə yaranan nöqsanlar getdikcə xalq arasında narazılığı artırır və ölkəni vətəndaş 

qarşıdurması həddinə gətirib çıxarırdı.  Elə 1993-cü ilin iyun ayında Gəncədə baş qaldıran qiyam da məhz sosial 

problemlərdən və düzgün idarəetmənin olmamasından irəli gəlirdi. Beləliklə, ölkədə yaranmış gərgin siyasi 

vəziyyətdə xalq yenə də ümid yeri kimi Heydər Əliyevi gördü və 1993-cü ildə xalqın təkidli tələbi ilə ümummilli 

lider Heydər Əliyev yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdı. Məhz ümummilli liderin siyasi hakimiyyətə qayıdışından 

sonra bütün sahələrdə olduğu kimi diaspor sahəsində ciddi irəliləyişlər baş verdi. Nəticə etibarilə diaspor 

quruculuğu, bu sahənin inkişaf etdirilməsi yeni bir mərhələyə qədəm qoydu, dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən birinə çevrildi.  Ümummilli liderin 2001-ci il, may ayının 23-də imzaladığı "Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi  haqqında" sərəncamı  o dövr üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. 

Sözügedən sərəncam əsasında həmin ilin noyabr ayının 9-10-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı 

keçirildi ki, məhz bu qurultay müstəqillik illərində diaspor tarixində yeni bir prosesin başlanğıcı idi. Qurultaydan 

qısa bir müddət sonra qəbul edilmiş "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Dövlət Siyasəti haqqında" 

Azərbaycan Respublikasının Qanunu xaricdə yaşayan soydaşlarımız və həmvətənlərimiz qarşısında çox geniş 

perspektivlər açırdı. Sənəd onların ölkəmizin milli mənafeləri ətrafında daha sıx birləşməsini nəzərdə tuturdu. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 5 iyul 2002-ci il tarixli fərmanı ilə Xarici Ölkələrdə 

Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı ki, bu da Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin 

mütəşəkkil qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının birliyinin təmin olunması baxımından mühüm 

əhəmiyyyət kəsb edirdi. 

  

Diasporun qarşısında duran hədəflər, vəzifələr 

  

Artıq Azərbaycan diasporunda sürətli şəkildə təşkilatlanma prosesi gedirdi. Eyni zamanda qarşıda yeni 

vəzifələr, hədəflər dayanırdı. Məhz qarşıdakı vəzifələri müəyyənləşdirmək və birinci qurultaydan keçən dövrdə 

görülən işlərə nəzər salmaq üçün Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi zərurətə çevrilmişdi. Bu 
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zərurəti nəzərə alan və ümummilli lider Heydər Əliyev yolunu uğurla davam etdirən Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti Cənab İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi barədə sərəncam imzaladı 

və həmin sərəncam əsasında 2006-cı il, mart ayının 16-da Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayı baş tutdu. 

Qloballaşan dünyada xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının 

beynəlxalq siyasətdə artan rolu bu sahədə daha genişmiqyaslı fəaliyyət göstərmək zərurətini meydana çıxarırdı. 

Prezident İlham Əliyevin 2008-ci il noyabrın 19-da imzaladığı sərəncamla Xarici Ölkələrdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması da məhz 

bu zərurətdən irəli gəlirdi. 2009-cu ildə qəbul edilən "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası" isə diaspor 

təşkilatları üçün proqram sənədi olmaqla yanaşı soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyinin möhkəmlənməsi üçün 

yeni mərhələnin əsasını qoyurdu. Artıq Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda toplanması, diaspor sahəsində görülən 

işləri və qarşıda duran vəzifələri müzakirə etməsi ənənə halını almışdı və bu ənənənin davamı olaraq  2011-ci ilin 

iyul ayında Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı, 2016-cı ilin iyun ayında isə Dünya Azərbaycanlılarının IV 

qurultayları keçirildi. Xaricdə yaşayan diaspor təşkilatlarımız, cəmiyyətlərimizin birgə, mütəşəkkil şəkildə 

fəaliyyət göstərməsini zəruri hesab edən dövlət başçısı hələ Dünya Azərbaycanlılarının III qurultayında çıxışı 

zamanı demişdir: "Mən hesab edirəm ki, diaspor təşkilatlarımız fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə bütün 

Azərbaycan icmasını birləşdirməlidir. Bunu etmək üçün bu təşkilatlar daha da güclü olmalıdır. Mən hesab edirəm 

ki, ən vacib amillərdən biri diaspor təşkilatlarının birliyidir". 

  

Lobbi fəaliyyətinə keçmək müasir dövrün çağırışı kimi 

  

Artıq dövlət başçısının tapşırıq və tövsiyyələrinin nəzərə alınaraq xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor 

təşkilatlarımız, cəmiyyətlərimizin birlik və bərabərliyi, bir mərkəzdə fəaliyyət göstərməsi istiqamətində əməli 

addımlar atılır desək yanılmarıq. Bu addımlar daha çox özünü indiyə qədər diapor sahəsində mövcud olan 

problemlərin aradan qaldırılması, diaspor təşkilatlarımızın yeni formada təşkilatlanması, ayrı-ayrı təşkilatlar, 

qurumlar, cəmiyyətlər arasında bu vaxta qədər mövcud olan incikliklərin bir kənara qoyulub vahid bir məqsəd, 

amal uğrunda mübraizəsi fonunda özünü göstərir. Xüsusi vurğulanmalı məqam ondan ibarətdir ki, qeyd etdiyimiz 

istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər elə müxtəlif ölkələrdə fəaliyyət göstərən  diaspor təşkilatları 

tərəfindən də təqdir olunur, dəstək görür. Əgər belə olmasaydı uzun illər Ukraynada bir-birini qəbul etməyən, 

sanki bir-birinin düşməninə çevrilən iki Azərbaycan diaspor təşkilatı bütün küskünlükləri bir kənara qoyub 

Azərbaycan naminə birgə fəaliyyət göstərməyə qərar verməzdi. Hazırda Ukraynada fəaliyyət göstərən diaspor 

təşkilatlarımız Ukrayna Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının tərkibində birgə fəaliyyət göstərirlər ki, bu 

da diasporumuzun vahid güc mərkəzinə çevrilməsi baxımından əhəmiyyət kəsb edir. Qısa zaman ərzində 

Skandinaviya ölkələri, Fransa, İsveçrə, hətta Birləşmiş Ştatlarda belə sözügedən Koordinasiya Şuraları yaradılıb 

ki, belə qurumların təsis edilməsi diaspor işinin yeni bir mərhələyə qədəm qoyması, bu istiqamətdə işlərin 

sürətlənməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin daha geniş və koordinasiya edilmiş şəkildə dünyaya çatdırılması 

deməkdir. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

359 
 

Hazırda görülən əməli işlərin sayəsində Azərbaycan diasporu dövlətçiliyimizin simasında çiçəklənmə 

dövrünü yaşayır.  Azərbaycan diasporunun yeni fazaya daxil olması, lobbi fəaliyyətinə keçməsi müasir dövrün 

çağırışıdır. Ümid etmək olar ki, yeni yaradılan Koordinasiya Şuraları uğurlu lobbi fəaliyyətinə də öz töhfəsini 

verəcək. 

 

Olaylar. - 2018.- 5 dekabr. - № 215. - S. 10. 
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Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan müstəqillik qazandıqdan sonra bütün sahələrdə olduğu kimi diaspor sahəsində də müəyyən 

addımlar atılır. Bu isə diasporlararası əlaqələrin qurulmasına geniş şərait yaradır. 

Bundan başqa, dünyanın müxtəlif ölkələrində eyni mövqedən çıxış edən Azərbaycan və Türkiyə diasporu 

arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirilməyə başlayıb. Xüsusilə, 2000-ci ildən 

başlayaraq bu sahədə konkret addımlar atılıb. Belə ki, 2004-cü ildə Türkiyənin İsgəndərun şəhərində 18 

Azərbaycan icma və birliklərini özündə birləşdirən Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının təsis 

konfransı keçirilib. Konfransda müxtəlif mövzularla bağlı məruzələr dinlənilib və aparılan müzakirələrin yekunu 

olaraq qətnamə qəbul edilib. Qətnamədə Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyası qardaş Türkiyədə fəaliyyət 

göstərən ayrı-ayrı Azərbaycan dərnəkləri, müxtəlif qurumları və onların timsalında burada yaşayan bütün 

həmvətənlərimizi öz ətrafında sıx birləşdirməyi qarşısına məqsəd qoyduğu vurğulanıb. 

Onu da qeyd edək ki, Türkiyə Azərbaycan Dərnəkləri Federasiyasının (TADF) təsis olunması ilə bağlı 

rəsmi razılıq protokulunu qardaş ölkənin 18 şəhərində - Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkəsir, Bursa, 

Çanaqqala, İstanbul, İzmir, İzmit, İqdır, Manisa, Mula, Tre, İsgəndərun və Dördyol Azərbaycan Kültür və 

Dayanışma Mərkəzlərinin rəhbərləri imzalayaraq, Türkiyədə fəaliyyət göstərən digər Azərbaycan dərnək və 

qurumlarını da federasiya ətrafında sıx birləşməyə çağırıblar. 

Zaman keçdikcə Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətini tənizmləyəcək, bu fəaliyyəti 

koordinasiya edəcək hansısa bir sənəd və ya strategiyaya zərurət hissi edilirdi. Məhz bu zərurətdən irəli gələrək 

2006-cı il, iyun ayının 7-də Türkiyə Cümhuriyyətinin Antalya şəhərində Azərbaycan və Türkiyə icmalarının birgə 

fəaliyyət strategiyasına həsr olunmuş konfrans keçirildi. Konfransda dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatları rəhbərləri, Azərbaycanın aparıcı qəzetlərinin, televiziya 

kanallarının rəhbərləri, eləcə də nümayəndələri iştirak edirdi. Bundan başqa, konfransa xaricdə yaşayan tanınmış 

azərbaycanlı ziyalılar, mədəniyyət və incəsənət xadimləri, Azərbaycan və Türkiyənin hökumət və dövlət 

nümayəndələri, parlament təmsilçiləri, hər iki ölkədə fəaliyyət göstərən ictimai birliklər, qeyri-hökumət 

təşkilatlarının rəhbərləri dəvət edilmişdi. Azərbaycan və türk icmalarının rəhbərləri "Azərbaycan və türk diaspor 

təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası"nın hazırlanmasına dair Razılıq Protokolunu imzaladılar. Protokola hər 

iki tərəfdən 34 icma rəhbəri imza atdı. 

2007-ci il mart ayının 9-da Bakı şəhərində keçirilmiş Dünya Azərbaycan və Türk diaspor təşkilatları 

rəhbərlərinin I forumu bütün türkdilli zalqların həyatında mühüm əhəmiyyətə malik hadisə oldu. Forum 

Azərbaycan Respublikası prezidentinin türk dünyasının birliyinə verdiyi önəmin parlaq təzahürü kimi tarixə 

düşdü. Forumda Azərbaycan Respublikasından Prezident İlham Əliyev, Türkiyə Cümhuriyyətindən ovaxtkı baş 

nazir Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Şimali Kipr Türk Respublikasının prezidenti Məhəmməd Əli Tələt iştirak edirdi. 

Foruma Azərbaycan və Türkiyə Respublikasının dövlət və hökumət rəsmiləri, digər türkdilli ölkələrin bilavasitə 
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diaspor quruculuğu sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən dövlət və hökumət orqanlarının nümayəndələri, 

xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən nüfuzlu Azərbaycan və türk icmnalarının rəhbərləri, türkdilli xalqların (İraq 

türkmənləri, Axıska türkləri, Şimali Kipr türkləri) və onların diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal rol oynamış tanınmış ictimai xadimlər, siyasətçilər dəvət 

edilmişdi. 

Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan və Türkiyə diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu Azərbaycan 

Respublikası ilə Türkiyə Cümhuriyyəti arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin inkişafı, diaspor quruculuğu 

sahəsində əməkdaşlığın dərinləşdirilməsi, türkdilli xalqların tarixi, müasir həyatı, sosial-iqtisadi inkişaf səviyyəsi, 

mədəniyyəti ilə bağlı məlumatların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin 

səmərəliliyinin artırılması, habelə bütün türk xalqları arasında münasibətlərin inkişafı baxımından mühüm 

əhəmiyyətə malik hadisə oldu. Forumda aparılan müzakirələrin nəticəsi olaraq "Azərbaycan və Türkiyə diaspor 

təşkilatlarının birgə fəaliyyət strategiyası", "Bakı bəyannaməsi", "Türkdilli xalqlara müraciət", "Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara, xarici 

ölkələrin parlamentlərinə, dövlət və hökumət nümayəndələrinə müraciət", "1915-ci il hadisələri ilə əlaqədar 

erməni iddiaları ilə bağlı qərar qəbul edən ölkələrə etiraz bəyanatı" qəbul olundu (olaylar.az). 

İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin sədri Səfər Qaraqoyunlu bildirir ki, hazırda Azərbaycan Qafqaz 

regionunun parlayan ulduzuna çevrilib və sürətlə inkişaf edən Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar Türkiyədə də 

məmnunluqla qarşılanır: "Biz İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyi olaraq hər zaman erməni vəhşiliklərini dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq istiqamətində fəaliyyətdəyik. Azərbaycandakı dost-qardaş təşkilatımız olan 

Azərbaycanlıların və digər Türkdilli Xalqların Əməkdaşliq Mərkəzi ilə müntəzəm olaraq həm Türkiyə, həm də 

Azərbaycanda konfranslar, seminarlar təşkil edirik. Həmin tədbirlərə dəvət etdiyimiz beynəlxalq araşdırmaçılar, 

siyasətçilər vasitəsilə dünya birliyini erməni vəhşilikləri barədə məlumatlandırmağa çalışırıq. Qarşıdakı zaman 

ərzində də bu istiqamətdə müəyyən fəaliyyətlərimizin olması nəzərdə tutulub. Eyni ilə Türkiyədəki digər təşkilat 

və qurumlarla da bu istiqamətdə çalışmalarımız olub, bundan sonra da olacaq. Bu gün qondarma erməni 

soyqırımından bəhs edənlərin Qubaya gələrək oradakı kütləvi məzarlığı gözləri ilə görməsi lazımdır. Eləcə də 

Şamaxıda, Göyçayda, Bakıda və digər ərazilərdə ermənilər XX əsrin əvəllərində azərbaycanlılara qarşı amansız 

qətliamlar törədiblər. Həmçinin yaxın tariximizdə, 1992-ci il, fevral ayının 26-da Xocalıda soyqırım həyata 

keçiriblər. Ermənilərin işğalçılıq və soyqırım siyasəti bu gün də davam etməkdədir. Təssüflər olsun ki, dünya 

birliyi, müəyyən dövlətlər yaxın tarixdə ermənilər tərəfindən Xocalıda həyata keçirilən soyqırımı 

görməməzlikdən gəlir, lakin erməni yalanlarına şərik şıxaraq olmayan bir hadisəni soyqırım kimi tanıyırlar". 

İstanbul Türkiyə-Azərbaycan Dərnəyinin sədri Azərbaycanla Türkiyə arasındakı münasibətləri 

dəyərləndirərək qeyd edir ki, Türkiyə və Azərbaycanın dostluğu, qardaşlığı əsrlərə dayanır: "Türkiyə 

Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kamal Atatürkün dediyi kimi-"Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri 

kədərimizdir". Bu gün iki ölkə arasındakı dostluq-qardaşlıq münasibətləri yüksək səviyyədədir. İstər 

Azərbaycanda, istərsə də Türkiyədə baş tutan hər seçkidən sonra prezident və ya baş nazir seçilən şəxsin ilk 

səfərini məhz qardaş ölkəyə etməsi də artıq bir ənənə halını alıb. Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Türkiyə prezidenti 
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kimi ilk xarici səfərlə məhz Azərbaycana gəlməsi deyilənləri təsdiqləyir. Eyni addım hər seçimlərdən sonra 

Azərbaycan tərəfindən də atılır. Bu mənada keçmişdə olduğu kimi gələcəkdə də Azərbaycan və Türkiyənin 

dostluq, qardaşlığı sonsuza qədər davam edəcək. Bu gün Türkiyədə Azərbaycan diasporu fəaldır və uğurlu 

fəaliyyətdədir. Hər bir diaspor təşkilatı Azərbaycan və Türkiyənin haqq səsinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

istiqamətində aktiv rol oynayır. Müntəzəm olaraq Azərbaycanla bağlı silsilə tədbirlər, konfrans və seminarlar 

təşkil olunur" (din.az). 

Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan bildirir ki, Türkiyə ilə Azərbaycan arasında 

münasibətlər köklü tarixi və mədəni bağlardan qaynaqlanan qardaşlıq təməli üzərində hər sahədə inkişaf etməkdə 

və güclənməkdədir: "Bu münasibətlərin memarlarından biri olan böyük lider, hörmətli Heydər Əliyevin dediyi 

kimi, Türkiyə və Azərbaycan eyni millətin iki ayrı dövlətidir. Mərhum prezidentin iki ölkə arasında əlaqələrin 

ideal qiymətini ifadə etmək üçün istifadə etdiyi bu şüar real həyatda əksini tapıb. Sevincdə də, kədərdə də bir olan 

Türkiyə və Azərbaycana bütün dünya qibtə ilə baxır. Dünyada başqa bir örnəyi olmayan bu durum şübhəsiz ki, 

Türkiyə və Azərbaycanın beynəlxalq əlaqələri baxımından hər iki ölkənin üstünlüyüdür. İki ölkə arasında siyasi, 

iqtisadi, hərbi, mədəni, ticarət və digər sahələrdə nümunəvi əlaqələr mövcuddur. Qarşılıqlı inam və birgə 

fəaliyyətlə əlaqələrimizin inkişafına və güclənməsinə nail olduq, bunun üçün sağlam təməl yaratdıq. 

Azərbaycanın zəngin enerji ehtiyatları, sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatı, demokratiya və insan haqları sahəsində 

həyata keçirdiyi islahatlarla bölgədə və dünyada getdikcə layiq olduğu nöqtəyə çatmaqda olduğunu 

məmnuniyyətlə izləyirik. Qardaş Azərbaycan və qonşu Gürcüstanla birlikdə gerçəkləşdirdiyimiz Bakı-Tiflis-

Ceyhan və Bakı-Tiflis-Ərzurum layihələrindən sonra Bakı-Tiflis-Qars dəmir yolu layihəsini də reallaşdırmaq 

üçün fəaliyyətimizi davam etdiririk. Arzumuz bu əlaqələri daha yüksək səviyyəyə çatdırmaqdır. Azərbaycanlı 

qardaşlarımızın da bu məsələdə qərarlı mövqelərini davam etdirdiklərini məmnuniyyətlə müşahidə edirik. Türkiyə 

bu günə qədər yaxşı və pis günlərində Azərbaycan xalqının yanında olub və bundan sonra da hər sahədə əlindən 

gələn dəstəyi göstərməyə hazırdır. - Ermənistan Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini uzun müddətdir, işğal altında 

saxlayır. Türkiyənin Ermənistanla əlaqə qurması üçün ən önəmli şərtlərindən biri işğal altındakı Azərbaycan 

torpaqlarının boşaldılması və 1 milyona yaxın qaçqının öz yurdlarına dönməsidir" (files.preslib.az). 

Siyasi elmlər doktoru Elçin Əhmədovun fikrincə, Azərbaycanın neft strategiyasının həyata keçirilməsi 

regional sabitliyin möhkəmləndirilməsində və qonşu dövlətlərlə, xüsusilə Türkiyə ilə strateji tərəfdaşlıq 

münasibətlərinin daha da dərinləşməsində mühüm əhəmiyyət kəsb edir (AZƏRTAC).. Onun sözlərinə görə, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin xarici siyasət kursunu novatorcasına, dinamik şəkildə, çox uğurla davam etdirən 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qardaş Türkiyə dövləti ilə münasibətlərin daha da inkişaf edərək strateji 

müttəfiqlik səviyyəsinə qalxmasında əhəmiyyətli rol oynayıb. "Ölkələrimiz arasında bütün sahələrdə əlaqələrin 

dinamik şəkildə inkişafının göstəricisi olan qlobal iqtisadi layihələr - Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft, Bakı-Tbilisi-

Ərzurum qaz və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu layihələri regionda sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz 

töhfəsini verməklə yanaşı, xalqlarımızın rifah halının yaxşılaşdırılması baxımından da böyük əhəmiyyətə 

malikdir. Müasir dövrdə Azərbaycanın etibarlı strateji tərəfdaşı olan Türkiyə ilə münasibətlərini daha da 

möhkəmləndirməsi dövlətimizin xarici siyasətinin mühüm tərkib hissəsidir". 
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Şimali Amerikada diaspor işi 

 

Vasif Cəfərov 

 

Şimali Amerikada mövcud olan 3 böyük ölkədən 2-də azərbaycanlıların sıx məskunlaşması müşahidə 

edilir. Qeyri-rəmi məlumatlara əsasən ABŞ-da 800 minə yaxın, Kanada da 200 minə yaxın azərbaycanlı yaşayır. 

ABŞ və Kanada da ümumilikdə 40 diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Onlardan 26-sı ABŞ-da, 14-ü 

Kanadada təsis olunub. 

ABŞ-da təsis edilən diaspor təşkilatları 5 ştatda fəaliyyət göstərir. Daha çox təşkilat Nyu-Yorkdadır. Burada 

14 təşkilatın fəaliyyət göstərdiyi bilinir. Vaşinqton ştatında 4, Kaliforniyada 4, Texasda 1, Floridada 1 diaspor 

təşkilatı var. 

ABŞ-da olan diaspor təşkilatları digərlərinə nisbətən aktiv fəaliyyətinə görə də seçilir. 2015-ci ildən 

başlayaraq ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan həmvətənlərimizi birləşdirən diaspor təşkilatı artıq "Florida 

Azərbaycan Amerika İcması" adı ilə 2018-ci ildə qeydiyyata alınıb. Uzun illərdir ABŞ-da yaşayan həmyerlimiz 

Esmira Bayramova icmanın sədri seçilib. 

Cəmiyyətin tərkibində Azərbaycan dilinin, eyni zamanda milli və Qafqaz rəqslərinin təbliği məqsədilə kiçik 

məktəb-kurslar açılıb, azərbaycanlılardan ibarət futbol komandası yaradılıb. Təşkilatın əsas missiyası ABŞ-

Azərbaycan əlaqələrinin daha da inkişaf etdirilməsinə töhfə verməkdir. 

Sentyabrda uzun illərdir ABŞ-da yaşayan soydaşımız Günel Musəvi Minnesota Ştatında həmvətənlərimizi 

ətrafına toplayaraq "Azərbaycan Minnesota Cəmiyyəti"ni yaradıb və cəmiyyət ABŞ qanunlarına əsasən rəsmi 

qeydiyyatdan keçib. 

Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, ştatda 200-ə yaxın azərbaycanlı ailə yaşayır. Eyni zamanda, burada 

azərbaycanlı tələbələr də təhsil alır. Əsasən Novruz bayramını birlikdə qeyd edən soydaşlarımız Amerikada adət-

ənənələrimizi yaşatmağa çalışırlar. Məqsəd bu ölkədə doğulub böyüyən azərbaycanlılara milli-mədəni dəyərlərlə 

bağlı məlumatların verilməsidir. 

"Azərbaycan Minnesota Cəmiyyəti"nin sədri Günel Musəvinin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə verdiyi 

məlumata görə, Minnesotada ildə bir neçə dəfə beynəlxalq mədəniyyət festivalı keçirilir. Bu tədbirlərdə iştirak 

etmək və Azərbaycana aid güşə yaratmaq nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, təşkilat müstəqillik günündə Minnesota 

ştatının paytaxtı Saint Paul şəhərində kongresin önündə Azərbaycan bayrağının ucaldılması, Novruz şənliyinin və 

mətbəx dərslərinin təşkili, Azərbaycan film gecəsinin keçirilməsi, Azərbaycan dili dərslərinin təşkil edilməsi kimi 

işlər də planlaşdırır. 

Oktyabrda Amerikada fəaliyyət göstərən diaspor rəhbərləri Diaspora İş üzrə Dövlət Komitəsində olub. 

Azərbaycanda keçirilən Nəsimi Festivalı çərçivəsində Bakıya dəvət olunan "Bruklin-Bakı Dostluq 

Assosiasiyası"nın prezidenti Marietta Rozental, "Mənim Yolum" İnkişaf Mərkəzinin prezidenti Elina Xanukov 

və "AZZEM" Beynəlxalq Fondunun prezidenti Oleq Mövsümov oktyabrın 2-də Komitədə görüşlər keçiriblər. 
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Görüşdə Amerikada fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti, təşkilatlar arasında 

koordinasiyanın gücləndirilməsi ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, qonaqlara Dövlət Komitəsinin yenilənmiş 

internet sayt və ilk dəfə yaradılan diaspor xəritəsi barədə məlumat verilib. 

Komitə sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev, aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli və Amerika şöbəsinin müdir 

müavini Səlhət Abbasovanın iştirak etdiyi görüşdə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının yaxın gələcəkdə ABŞ-da 

həyata keçirəcəyi layihələr haqqında da müzakirələr aparılıb. 

Bu ilin oktyabrında Florida Ştatında fəaliyyət göstərən Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyası 

Kaliforniya ştatının Qlendeyl şəhərində 100 məhəlləni əhatə edən Merilənd prospektinin adının dəyişdirilərək 

Arsax adlandırılmasına qarşı bəyanat yayaraq məsələ ilə bağlı etirazlarını ifadə ediblər. 

Bəyanatda deyilir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ölkəmizin dünyaya 

inteqrasiyasının və ümumi inkişafının şərtlərini müəyyənləşdirəcək əsas faktor kimi çıxış edir. Azərbaycanın 

beynəlxalq aləmdə böyük nüfuzu var, o, Cənubi Qafqazın ən mühüm ölkəsi kimi tanınmaqdadır. 

Soydaşlarımız Azərbaycanın ayrı-ayrı ölkələrlə, o cümlədən ABŞ-la münasibətlərini beynəlxalq hüquq 

normalarına hörmət, daxili işlərə qarışmamaq prinsipləri üzərində qurduğunu vurğulayaraq, tərəfdaş dövlətlərdən 

də bu prinsiplərə hörmətlə yanaşılmasını tələb edir. 

Bəyanat müəllifləri Merilənd prospektinin adının dəyişdirilərək Arsax adlandırılmasını narazılıqla 

qarşılayaraq, erməni lobbisinin maraqlarını həyata keçirməyə hazır olan Qlendeyl şəhər şurasının mövqeyindən 

narahatlıqlarını diqqətə çatdırıblar. 

Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə dair beynəlxalq təşkilatların müxtəlif sənədlər, qətnamələr, bəyanatlar 

qəbul etsə də, dünya birliyinin işğalçı Ermənistanı cəzalandırmaq üçün konkret addımlar atmadığını xatırladan 

soydaşlarımız bildirir ki, rəsmi İrəvan hələ də işğalçı dövlət mövqeyindən geri çəkilmir. 

Bəyanatda qeyd edilir ki, "Biz - dünya azərbaycanlıları bütün beynəlxalq təşkilatlara, xüsusilə BMT, 

Avropa İttifaqı və Helsinki Komissiyasına müraciət edərək, Kaliforniya ştatında çoxsaylı azərbaycanlıların 

yaşadığını nəzərə alaraq, dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunması üçün, ən qısa müddətdə ciddi 

addımların atılacağına ümid edirik". 

Oktyabrda Nyu-York ştatının Bruklin şəhərində Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Türkmənistan və 

Tacikistanın müstəqillik günləri birgə qeyd olunub. 

Tədbirin keçirilməsində əsas məqsəd müstəqillik gününü qeyd etməklə bərabər, türkdilli və dost ölkələrin 

ortaq mədəni dəyərləri haqqında Amerika ictimaiyyətini məlumatlandırmaqdır. 

"Brooklyn Borough Hall"da keçirilməsi nəzərdə tutulan tədbir rəsmi hissədən sonra, bədii proqramla 

davam edəcək. Proqramda azərbaycanlı pianoçular Nərgiz Əliyarova, Kamillə Məmmədova, eləcə də Özbəkistan, 

Türkmənistan və Tacikistandan olan incəsənət ustaları çıxış edib. 

Tədbirin keçiriləcəyi məkanda azərbaycanlı rəssamlar Könül Kəngərli, Cəmilə Sadıqova və Miriam 

Hüseynovun əsərlərinin sərgisi də təşkil olunacaq. 

Bayram tədbirində Azərbaycan, türk, özbək, türkmən və tacik mətbəxindən nümunələr də təqdim edilib. 
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ABŞ-ın Nyu-York şəhərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi və Azərbaycanın Dövlət 

Müstəqilliyinin 27-ci ildönümü qeyd edilib. 

Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının təşkialtçılığı ilə keçirilən tədbirdə Nyu-Yorkda fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və üzvləri iştirak edib. 

Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının prezidenti Ercan Yerdelenli, vitse-prezidenti Zəminə Mirhadıyeva, 

azərbaycanlı idmançı, ABŞ çempionu Elgün Xanoğlanlı çıxış edərək, soydaşlarımızı təbrik ediblər. 100 il öncə 

qazanılmış müstəqilliyin bərpasının 27 illik tarixindən bəhs olunub, müasir Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar, 

xüsusilə idman sahəsində qazandığı qələbələr vurğulanıb. 

Eyni zamanda, Azərbaycan Nyu-York Assosiasiyasının uzun illər ərzində Azərbaycanın tanıdılması, 

soydaşlarmızın birliyi, həmrəyliyi naminə gördüyü işlərdən danışılıb. 

Bu ilin noyabrında Nyu-Yorkda Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının təsis yığıncağı 

keçirilib. Yığıncaqda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti də iştirak edib. 

Kanada da fəaliyyət göstərən təşkilatlar aktiv iş aparır. Bu ölkədə 16 təşkilat var və onlar ölkənin 4 

vilayətində fəaliyyət göstərir. Təşkilatlardan 10-u Ontario vilayətində, 3-ü Britiş Kolumbiyada, 2-i Quebekdə, 1-

i Alvertada fəaliyyət göstərir. Bu təşkilatlar da son vaxtlar aktivliklərini artırıblar. 

2018-ci ilin oktyabrında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində olan Azərbaycan-Kanada Dostluq 

Assosiasiyasının rəhbəri Esmira Əsədova Komitə rəhbərliyi ilə görüşüb. 

Görüşdə Kanadadakı Azərbaycan icması, onların problemləri, diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti geniş 

müzakirə edilib. Kanadada Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin gücləndirilməsi, soydaşlarımızın yerli 

cəmiyyətə inteqrasiyası, ölkəmizin daha yaxşı tanıdılması, Qarabağ həqiqətlərinin təbliği ilə bağlı gələcək planlar 

barədə ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Dövlət Komitəsinin sədri qarşıda duran vəzifələrin həyata keçirilməsi ilə 

bağlı təşkilat rəhbərinə öz tövsiyələrini verib. 

Esmira Əsədova hələ 1990-cı illərdə Kanadada Azərbaycan diasporunun formalaşması istiqamətində 

görülən işlərdən, məhz onun təşəbbüsü və aparıcılığı ilə həmin illərdə Kanadanın ingilis və fransız dilli 

televiziyasında Azərbaycan dilində proqramların yayımlanmasından söhbət açıb. Daha sonra soydaşımız Diaspor 

TV-yə müsahibə verib. 

Oktyabrda Kanada Azərbaycanlıları Assosiasiyası Kaliforniya Ştatının Qlendeyl şəhərindəki Merilend 

prospektinin adının dəyişdirilərək "Arsax" adlandırılması ilə əlaqədar beynəlxalq qurumlara Kanadada yaşayan 

soydaşlarımız adından etiraz məktubu göndərib. Məktubda qeyd olunur ki, Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan, 

ATƏT-in üzvü olaraq Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli istiqamətində 

səy göstərən Amerika Birləşmiş Ştatlarında Merilən prospektinə tanınmamış qondarma recimin adının verilməsi 

beynəlxalq hüquq normalarına ziddir. Məktubda Kanadadakı Azərbaycan icması Ermənistan və Azərbaycan 

arasındakı münaqişəni nəzərə alaraq ABŞ hökumətindən neytral mövqe nümayiş etdirməsini tələb edir. 

Noyabrda isə Kanadanın Ottava şəhərindəki Azərbaycan icması milli mətbəximizin yerli sakinlərə 

tanıdılması məqsədilə "Gutab making Workshop" adlı tədbir keçirib. 9 Noyabr Azərbaycanın Dövlət Bayrağı 
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gününə həsr edilən tədbirdə Ottava şəhərində yaşayan azərbaycanlılar, müxtəlif xalqların təmsilçiləri və 

Azərbaycanın Kanadadakı Səfirliyinin nümayəndəsi iştirak edib. 

Tədbirdə qonaqlara Azərbaycan haqqında ətraflı məlumat verilib. Ölkəmizin tarixi, dövlətçilik ənənələri, 

zəngin mədəniyyəti, mətbəxi, təbiəti, turizm imkanları barədə danışılıb. 

Görüşdə eyni zamanda, digər xalqların nümayəndələrini milli mətbəximizin nümunələri ilə əyani tanış 

etmək məqsədilə qutabın hazırlanması haqqında məlumat verilib, onlara qutabın hazırlanması və bişirilməsini 

öyrənmək imkanı yaradılıb. 

Qonaqlar, xüsusilə yerli gənclər maraqlı görüşün təşkilinə görə Azərbaycan icmasının üzvlərinə təşəkkür 

edib və belə tədbirlərin mütəmadi keçirilməsinin qarşılıqlı dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsi üçün vacibliyini 

vurğulayıblar. 
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Azərbaycan diasporunun məskunlaşma coğrafiyası 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan diasporunun dünya ölkələrində formalaşması qədim tarixə söykənir. Bu baxımdan 

diasporun formalaşma tarixi bir neçə mərhələyə bölünür: 

- Azərbaycan diasporunun formalaşmasının ilk mərhələsi VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərinə təsadüf 

edir. 

- Diasporumuzun inkişafında ikinci mərhələ X və XIX əsrləri əhatə edir. 

- Diasporumuzun formalaşmasının sonrakı mərhələləri ölkəmizin rus, sonradan sovet imperiyası tərəfindən 

işğal olunması, birinci və ikinci dünya müharibələri, SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa ölkələrində 

azərbaycanlıların yeni nəsillərinin məskunlaşması ilə əlaqədardır. 

Ekspertlər bildirirlər ki, dünya azərbaycanlılarının dövlətimizin inkişafı istiqamətində səylər göstərməsi 

XX əsrin ortalarında bir sıra hallarda müşahidə olunurdu. Belə ki, ölkəmizin SSRİ-nin tərkibində olması, siyasi 

ideologiyanın fərqliliyi dövlət-diaspor münasibətlərinin qurulmasına maneə idi. Bu baxımdan da Azərbaycan 

diasporunun, əsasən, Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunması istiqamətində fəaliyyət göstərməsi müstəqil 

olmayan bir dövlətin diasporla əlaqələr qurmasını mümkünsüz edirdi. Məhz böyük siyasi xadim Heydər Əliyevin 

Azərbaycan rəhbərliyinə 1993-cü ildə ikinci dəfə qayıtmasından sonra, ölkəmizin diasporla bağlı vahid dövlət 

strategiyası müəyyənləşdi ki, nəticədə də diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. 

Yeri gəlmişkən, təqribi sayı 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda 

mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni 

fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir ("Trend"). 

Milli Məclisin deputatı Nizami Cəfərov bildirir ki, indiki anlamda dünya azərbaycanlılarının birliyi və 

həmrəyliyi dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra rəsmi siyasət səviyyəsində dəstəklənən aşkar prosesə 

çevrilib: "Əslində isə, XX əsrdə qazandığımız dövlət müstəqilliyini heçə endirmiş sovet imperiyasının çöküşü 

ərəfəsində Ermənistanın Azərbaycana təcavüzünün yaratdığı ümummilli ağrı dünyada yaşayan soydaşlarımızı da 

ayıltmış və silkələmiş, suverenliyin bərpasına aparan yolda tarixi vətən ətrafında həmrəyliyi artıq dərəcədə 

aktuallaşdırmışdır. Erməni hücumlarının intensivləşdiyi 1989-cu ilin son günlərində xalqımızı iki yerə bölən 

sərhəd xəttinin hər iki tərəfdən sökülməsi cəhdi, 20 Yanvarda Bakıya əsassız silahlı müdaxilə təşkil etmiş, kütləvi 

qırğın törətmiş sovet rəhbərliyinin qaniçənliyinə qarşı dünyanın hər yerində soydaşlarımızın kütləvi etiraz dalğası 

birlik və həmrəylik zərurətinin dərk olunmasından qaynaqlanmışdı. Müşahidələr göstərir ki, dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyinə təkan verən məhz Azərbaycan dövlətçiliyini gözləyən təhlükə oldu. Erməni 

qəsbkarlığına qarşı mübarizədə formalaşan həmin həmrəylik lazımi miqyas alıb tələb olunan effekti verməsə də, 

hər hansı milli təhlükə qarşısında birləşməyin ilk böyük təcrübəsini verdi. Etiraf etmək lazımdır ki, bu, stixiyalı, 

inersiyalı bir həmrəylik idi, hələ ideoloji məzmun kəsb etməmişdi. Bunun üçün böyük ideologiya və həmin 
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məfkurə ilə silahlanmış, hamılıqla qəbul edilən siyasi rəhbərin xalqla birliyi lazım idi. Dünya siyasəti zirvəsində 

yetkinləşmiş və mətinləşmiş ümummilli lider Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi, milli birliyi 

uğrunda mübarizəyə respublikaya - Naxçıvana qayıtdığı ilk aylardan başlamışdı. 1991-ci il dekabrın 16-da 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi o vaxt bu quruma rəhbərliyi öz üzərinə götürmüş ulu öndər Heydər 

Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə ədalətsiz imperiya ağalığına qarşı milli etiraz olaraq sərhədlərin kütləvi şəkildə 

söküldüyü dekabr ayının 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etdi. İlk olaraq 1991-ci ilin 31 

dekabrı Naxçıvanda müxtəlif ölkələrdən, xüsusilə İrandan, Türkiyədən gəlmiş azərbaycanlıların iştirakı ilə 

bayram edildi". 

N.Cəfərov qeyd edir ki, Naxçıvan MR Ali Məclisinin bu tarixi qərarı o vaxt Azərbaycan Respublikası Ali 

Soveti tərəfindən rəsmən müdafiə edilsə də, bu ulu məramlı gün yalnız həmin qərarın müəllifi olmuş ümummilli 

lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdıb Prezident seçiləndən sonra ümumxalq 

bayramı kimi qeyd edilməyə başlandı: "Böyük rəhbər bununla kifayətlənməyərək, xarici ölkələrə səfərlərində 

azərbaycanlılarla görüşməyə xüsusi diqqət yetirir, onların nəzərinə çatdırırdı ki, formalaşmaqda olan Azərbaycan 

dövlətinin bütün azərbaycanlılara ehtiyacı var. Azərbaycan xalqı, əslində, ulu babalarımızın tarixən 

məskunlaşdıqları Qafqazdakı Şimal səddi ilə Yaxın Şərqin qapısınadək, Xəzərlə Qara dəniz arasındakı bütöv və 

geniş ərazidə ayrı-ayrı tayfa birliklərinin etnik vahidliyinin təsdiqi olaraq formalaşmışdır. Bu ərazidəki siyasi 

qurumlar da dəfələrlə vahid toplum və dövlət şəklində birləşməyin zəruriliyini gerçəkləşdirmişlər. Xalqın etnik, 

sosial-siyasi mütəşəkkillik səviyyəsinə tarixən təsir göstərən birinci cəhət Azərbaycan xalqının təşəkkülü 

prosesinin uzun sürməsi, müxtəlif dövrlərdə, mərhələlərdə Azərbaycana gələn (deməli, biri digərindən həm etnik 

xarakteri, həm də sosial-siyasi inkişaf səviyyəsi etibarı ilə fərqlənən) türk etnoslarından təşkil olunmasıdır. 

Azərbaycan xalqının milli tarixi idealı əsrlər boyu məskunlaşdığı etnik coğrafiyada özünəməxsus müstəqil dövlət 

qurmaqdan, dünya birliyinin bərabərhüquqlu üzvü kimi öz mədəniyyətini qoruyub inkişaf etdirməkdən ibarətdir. 

Artıq müstəqil Azərbaycan dövləti yaşayıb inkişaf edir, müxtəlif ölkələrdə məskunlaşmış milyonlarla 

azərbaycanlı Azərbaycan dövlətini öz tarixi ideallarının ifadəçisi sayır. Lakin etiraf etmək lazımdır ki, Azərbaycan 

dövlətinin daha da yüksəlişinə, həmhüdud regionlarda azərbaycanlıların əsrlər boyu yaşadıqları ərazilər üzərində 

müəyyən təsirə malik olmasına həm ehtiyac, həm də böyük imkanlar var". 

Ekspertlərin fikrincə, azərbaycanlıların yayılma coğrafiyasının araşdırılması və soydaşlarımızın sayının 

dəqiqləşdirilməsi artıq zərurətə çevrilib. XX əsrin əvvəllərinə qədər respublikadan xaricə mühacirət edən 

soydaşlarımızın şəxsiyyət vəsiqələrində "rus təbəəsi" yazılması onların milliyyətinin də "rus" kimi təqdim 

edilməsi ilə nəticələnib. Bundan başqa, o dövrlərdə qonşu Rusiyaya köçən azərbaycanlılar "tatar", Türkiyədə 

məskunlaşanlar isə "Azərbaycan türkü" kimi tanınır və qeydə alınırdı. İran ərazisində yaşayan soydaşlarımız isə 

"İran təbəəsi" kimi təqdim olunurdu. Bütün bunların nəticəsidir ki, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar rus, 

türk və fars diasporlarının tərkib hissəsi kimi qəbul edilmiş və soydaşlarımız başqa xalqların diasporları içərisində 

assimlyasiya olunmaq təhlükəsi ilə üzləşiblər. Bütün bunlara baxmayaraq soydaşlarımız hər zaman öz milli 

mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qayğı ilə qoruyub saxlamış, tarixi Vətənlə əlaqələrini 

itirməyiblər. 
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Onu da qeyd edək ki, azərbaycanlılar Amerika qitəsinin Şimal, Mərkəzi və Cənub hissəsində daha çox 

məskunlaşıblar. Onların sayı Birləşmiş Ştatlarda 1 milyona, Argentinada 12 minə, Braziliyada 75 minə, Kanadada 

170 minə, Meksikada isə 27 minə çatır. Eyni zamanda Amerika qitəsi ölkələrində Honduras, Qvatemala, Peru və 

digərlərində də soydaşlarımız məskunlaşıblar. 

Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası və say tərkibinə görə geniş olduğu ikinci qitə Avropadır. Son 

zamanların statistik göstəricilərinə əsaslanan, Avropa azərbaycanlıların sayı Türkiyədə və Rusiyada, milyonlarla, 

Ukraynada və Belarusda, Almaniyada, Böyük Britaniyada  yüzminlərlə, Norveçdə, Danimarkada, İsveçdə, 

Macarıstanda, Fransada, İtaliyada on minlərlə, Polşada, İspaniyada, Avstriyada, Albaniyada, Finlandiyada, 

Portuqaliyada on mindən çox göstərilir. Digər Qərb ölkələrində məskunlaşmış azərbaycanlıların sayı müvafiq 

olaraq hər bir ölkədə 2-10 min nəfər arasındadır. Hollandiya, Belçika, Danimarka, İsveçrə və Almaniyada yaşayan 

soydaşlarımızın əksəriyyəti Türkiyədən köçmüş azərbaycanlılardır. Böyük Britaniya, Çexiya, Slovakiya, Polşa, 

Avstriya, Estoniya, Belarus, Rusiya, Ukrayna, Moldova və Fransadakı soydaşlarımız isə İrandan və Azərbaycan 

Respublikasından köçənlərdir. 

Azərbaycan diasporunun üçüncü böyük hissəsi Asiya qitəsində məskunlaşıb. Onların sayı Banqladeşdə, 

Hindistan, Əfqanıstan, Pakistan, İordaniya və Orta Asiya respublikalarında yüz minlərlə, İndoneziya, Çin, 

Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, Oman, Səudiyyə Ərəbistanı və Suriyada on minlərlə, İraqda isə təqribən bir 

milyona çatır. 

Afrika qitəsində məskunlaşmış azərbaycanlıların sayı Misir və Əlcəzairdə yüzminlərlə, Sudanda 17 min 

nəfərdir. Ümumilikdə, son zamanlar aparılan araşdırmalar nəticəsində Cənubi Afrika Respublikası və Zairdə də 

soydaşlarımızın məskunlaşdıqları müəyyən edilmişdir. Avstraliya qitəsində isə təxminən 10 minə yaxın 

azərbaycanlının yaşadığı barədə məlumatlar var. 

Ekspert Əlövsət Allahverdiyevin fikrincə, Azərbaycan diasporu güclənir və koordinasiya edilmiş şəkildə 

fəaliyyət göstərir. Bu gün Azərbaycan diasporu xarici ölkələrdə təkcə dərnəklər şəklində deyil, dövlətin xarici 

siyasət orqanları səviyyəsində fəaliyyət göstərməyə çalışır. İnanıram ki, yaxın gələcəkdə Azərbaycan diasporunun 

fəaliyyəti istədiyimiz səviyyədə olacaq. Azərbaycan diasporunun inkişafı üçün xaricdə yaşayan soydaşlarımız 

daha fəal olmalıdır. Hər kəs öz fəaliyyəti ilə Azərbaycan diasporunun inkişafına təkan verməlidir. Məlumdur ki, 

fəaliyyət dairəsindən, məşğuliyyətindən və dini etiqadından asılı olmayaraq hər hansı bir etnosa aid adamların 

müəyyən zaman kəsiyində öz tarixi vətənlərindən kənarda məskunlaşmaları və ictimai fəaliyyəti bilavasitə 

diasporun formalaşması ilə nəticələnir. Bütün hallarda insanları bədbəxt hadisələr, qorxu hissi birləşdirir. Adi 

halda bu birləşmə, birgə fəaliyyət istənilən səviyyədə olmur. Arzu edərdim ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın 

hər biri Azərbaycanımızın inkişafı üçün bir qisim hüquqlarını məhdudlaşdırsınlar. Avropanın çətin zamanlarında 

avropalıların belə bir devizi var idi. Deyirdilər ki, avropalılar Avropanın inkişafını istəyirsə, o zaman bir qisim 

hüquqlarını məhdudlaşdırmalıdır". 

Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasgnda fövqəladə və səlahiyyətli 

səfiri Elman Abdullayev qeyd edir ki, Azərbaycan və türk icmaları daim bir yerdə fəaliyyət göstərir, onları eyni 

maraq birləşdirir (files.preslib.az). Onun sözlərinə görə, liaspor həqiqətlərimizin çatdırılmasında böyük uğurlara 
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imza atsa da, daha effektiv iş aparmağa qadirdir. "Yerli rəsmilərlə iş aparılması, təmasların qurulmasında həmin 

ölkələrin vətəndaşları olan, diasporumuzun tərkibində fəaliyyət göstərən azərbaycanlılar daha effektiv və çevik 

ola bilər. Həmin ölkələrin vətəndaşları olduqları üçün - xüsusilə ABŞ və Avropa təcrübəsində - onların rəsmi 

müraciətlərinə, tələblərinə dərhal cavab verilməlidir. Bu baxımdan diasporumuz Azərbaycan həqiqətlərinin 

çatdırılmasında daha böyük rol oynaya bilər". 
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Azərbaycan diasporunun məqsədi erməni millətçilərinin etnik təmizləmə siyasətinin mahiyyətini dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaqdır 

 

Tahir Abbaslı 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 

Dəstəyi Fondunun 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibəti ilə  jurnalistlər 

üçün elan etdiyi yazı müsabiqəsində iştirak edərkən "Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyi" mövzusunu seçməyim heç də təsadüfi deyil. Ölkəmizin bu sahədə əldə etdiyi müsbət nəticələr göz 

önündədir. 

Azərbaycan dövlətinin diaspora ilə bağlı apardığı siyasətin uğurları barədə danışmaq və yazmaq üçün 

kifayət qədər imkanlarım olduğunu düşünərək, yazı müsabiqəsinə yüksək səviyyədə araşdırma yazısı 

hazırlayacağıma şübhəm olmadı. Öncə qeyd edim ki, Azərbaycanda bu işi sistemli olaraq həyata keçirmək üçün 

dövlət səviyyəsində yetərincə işlər görülüb. Bu işin ən önəmli uğuru Dasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

yaradılmasıdır. 

Ümummillli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlişindən sonra xaricdəki azərbaycanlılarla 

sistemli işin aparılması, diaspor quruculuğunun dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilməsi, 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ilə nəticələndi. Bu təşkilatın əsas məqsədlərindən biri xaricdə 

yaşayana azərbaycanlıların təşkilatlanmasına nail olmaq idi. Artıq bu işin uğurla həyata keçirildiyini demək olar. 

Bu istiqamətdə dünya azərbaycanlılarının qurultaylarının keçirilməsini, onların əsas fəaliyyət istiqamətlərini 

müəyyənləşdirən "Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik xartiyası"nın qəbul olunmasını, türkdilli xalqların diaspor 

təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasını və birgə fəaliyyət strategiyasının qəbul edilməsini xüsusi vurğulamaq 

istərdim. 

Diaspor quruculuğu üçün qısa müddət hesab edilən ötən dövr ərzində biz dünyadakı azərbaycanlıların 

birliyini təmin edə və qarşıya qoyulan ilkin məqsədlərə çata bilmişik.  Fərəhli haldır ki, Azərbaycan diasporunun 

təşkilatlanması işini başa vurmaqla bərabər, türkdilli xalqların diasporları ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin 

qurulmasına nail ola bilmişik. 

Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin dünya azərbaycanlılarına müraciətində diaspor sahəsində 

aparılan işlərin öz bəhrəsini verdiyi vurğulanır, xaricdəki soydaşlarımızın məskunlaşdıqları ölkələrin 

cəmiyyətlərində mövqelərini möhkəmləndirməsi, ölkəmizin dünyaya tanıdılması, zəngin mədəniyyətimizin 

təbliği sahəsində, bəzi qüvvələrin dövlətimizin və xalqımızın əleyhinə yönəlik məkrli planlarına qarşı təsirli 

tədbirlərin görüldüyü qeyd olunur. Azərbaycan Prezidenti tövsiyələrində diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin 

gücləndirilməsi, Azərbaycanın müvafiq dövlət qurumları və xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri ilə 
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əməkdaşlıq şəraitində daha məqsədyönlü və çevik fəaliyyət mexanizmlərinin yaradılması üçün qarşıya yeni 

vəzifələr qoyur. 

Məlumdur ki, Ermənistan dövləti, dünya erməniləri və onların dünyaya nüfuz edən lobbisi hər il uydurma 

"erməni soyqırımı"nın ildönümünü qeyd edir. Bu yalanın ifşa edilməsi, eləcə də ermənilərin azərbaycanlılara qarşı 

törətdiyi soyqırımlarla bağlı dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması və bu hadisələrin soyqırım kimi qəbul 

etdirilməsi istiqamətində Dövlət Komitəsi və Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diaspor təşkilatları məqsədyönlü və 

konkret işlər görür. Hədəflərimizə çatmaq üçün isə ardıcıl olaraq ermənilərin Qarabağ müharibəsində törətdiyi 

vəhşiliklərin, xüsusən də Xocalı soyqırımının və əsrlərdir erməni millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə 

siyasətinin mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmağa çalışırıq. 

Bu istiqamətdə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, eləcə də digər dövlət qurumlarının dəstəyi ilə xarici 

ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları ildən-ilə təbliğat işini daha da genişləndirirlər. Xocalı soyqırımını 

tanıyan ölkələrin, nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların sayının artması, bir neçə dünya dövlətlərinin və ABŞ-ın 13 

ştatının Xocalıda baş verənləri soyqırım kimi qəbul etməsi, Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin uğurlu 

nəticəsidir. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə başlayan "Xocalıya ədalət!" 

kampaniyası da, bu sahədə görülən işlərin səmərəsini xeyli artırıb. 

Biz ermənilərlə təbliğat mübarizəsinin elə bir həddinə gəlib çatmışıq ki, beynəlxalq ictimai rəydə erməni 

uydurmalarına inanların sayı əvvəlki illərlə müqayisədə olduqca azdır. 

Bununla belə, çoxları elə hesab edir ki, Dövlət Komitəsi və diaspor təşkilatlarının əsas işi yalnız Ermənistan 

dövlətinin işğalçı siyasətini dünyada tanıtmaq, erməni diasporu və lobbisinin uydurma "erməni soyqırımı" ilə 

maskalanmış "yazıqlıq" sifətini yırtıb əsl həqiqətləri üzə çıxarmaqdan ibarətdir. Axı nə Komitənin, nə də diaspor 

təşkilatlarının işi təkcə "erməni məsələsi" ilə məşğul olmaq deyil. Bu iş olsa - olsa, Dövlət Komitəsinin işinin 

yalnız bir hissəsini təşkil edə bilər və digər işlərin görülməsi də unudulmamalıdır. 

Təbii ki, erməni məsələsi, daha doğrusu Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, ermənilərin 

qondarma soyqırım təbliğatına qarşı mübarizə bu gün dövlətimizin fəaliyyətinin prioritet istiqamətidir. Hazırda 

dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən 450-dan çox Azərbaycan diaspor təşkilatının hər biri Azərbaycan 

həqiqətlərinin təbliğinə öz töhfəsini verir. 

Bu təşkilatlar hər il dünyanın bir sıra ölkələrində 20 yanvar faciəsi, Xocalı soyqırımı, 31 mart-

Azərbaycanlıların soyqırımı günü, ümumiyyətlə Ermənistanın təcavüzkar siyasətinə etiraz olaraq yüzlərlə 

nümayiş, konfrans, dəyirmi masa, sərgi və digər tədbirlər keçirir, Azərbaycanın haqq səsini dünyaya duyurmağa 

çalışırlar. İldən-ilə bu tədbirlərin keyfiyyəti artır və miqyası genişlənir ki, bu da Azərbaycan həqiqətlərinin get-

gedə dünyada tanınması və qəbul edilməsinə xidmət edir. 

Biz bir xalq və dövlət olaraq özümüzü dünyaya tariximizlə, zəngin mədəniyyətimizlə, müasir dövlət 

quruculuğu prosesində əldə etdiyimiz nailiyyətlərlə tanıtmalıyıq. Azərbaycan gənc və müstəqil bir dövlət olaraq 

qısa müddətdə çox böyük uğurlara imza atıb. Diaspor təşkilatlarımız da bu imkanlardan geniş istifadə etməyə 

çalışırlar. Xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və beynəlxalq aləmdə qazandığımız uğurlar bizi dünyada daha yaxşı 

tanıdır.  İlk Avropa Olimpiya Oyunlarının Azərbaycanda keçirilməsi də, məhz bu uğurların nəticəsidir. Beləliklə 
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də Avropa xalqımızın tarixini, mədəniyyətini tanıyır, cəmiyyətimizin düzgün istiqamətdə, demokratik dəyərlər 

üzərində inkişaf etdiyini görür və etiraf edir. 

Hazırda qüvvədə olan mövcud qanunvericiliyə görə, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini koordinasiya etmək 

üçün Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində diaspor təşkilatları ilə iş üzrə ştat vahidinin ayrılması zərurətə 

çevrilib. Lakin bu günədək belə bir ştat vahidinin yaradılmamasının bir çox hallarda həmin ölkələrdəki diaspor 

təşkilartlarının fəaliyyətinin koordinasiyasında müəyyən problemlər yaranması ilə bağlı olduğu qeyd edilib. Bu 

məsələnin həlli üçün bütün sahələrdə Azərbaycanın dövlət orqanları arasında məsləhətləşmələr aparılır və mövcud 

ümumi fəaliyyət proqramı çərçivəsində keçirilən tədbirlər koordinasiya olunur. Hazırda xarici ölkələrdəki diaspor 

təşkilatları ilə münasibətlərin qurulmasında, onların işinə dəstək verilməsində səfirliklərlə sıx təmasda ciddi işlər 

görülür. 

Məlumdur ki, xeyli vaxtdır, Gürcüstandakı azərbaycanlıların rahat yaşayışı, cəmiyyətə inteqrasiyasının 

təmin edilməsi, o cümlədən onların təşkilatlanması işlərinin gücləndirilməsi istiqamətində müəyyən addımlar 

atılsa da, bəzi problemlər hələ də tam həll olunmayıb. 

Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı məsələ hər zaman ölkə rəhbərliyinin və Dövlət Komitəsinin 

diqqətindədir. Gürcüstan hökuməti də, bu problemlərin həlli istiqamətində addımlar atıb. Ancaq təbii ki, bu 

problemlərin bir qismi uzun illər ərzində yığılıb qalan, SSRİ-nin süqutundan sonra yaranan qeyri - müəyyən 

mühitin doğurduğu fəsadlardır. Soydaşlarımızın torpaqla təmin olunmasından tutmuş, təhsil, səhiyyə, mədəniyyət 

sahəsinə qədər bir çox problemlər hələ də qalır. İnanırıq ki, Gürcüstan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində bu 

problemlər qısa zamanda həllini tapacaq. 

Dövlət Komitəsi azərbaycanlıların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasına dəstək vermək məqsədilə 2007-ci ildən 

başlayaraq çox böyük bir layihə həyata keçirir. Gürcüstanın azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə, məhz bizim 

soydaşlarımız üçün dil kursları açılıb, onlar dərs vəsaiti, zəruri materiallarla təmin olunub. Sevindirici haldır ki, 

müəyyən müddət sonra layihənin müsbət nəticələrini müşahidə etdik. Gürcüstanın ali məktəblərinə qəbul olunan 

azərbaycanlıların sayında ciddi artım hiss olunur. Bu problemin xeyli dərəcədə həlli müsbət haldır. 

Son zamanlar Ukraynada yaranan qeyri-sabit vəziyyət oradakı diaspor təşkilatlarına da normal işləmək 

imkanı vermir. Ukraynadakı Azərbaycan səfirliyi də azərbaycanlılara müraciət edərək bildirib ki, öz 

təhlükəsizlikləri naminə münaqişələrin, toqquşmaların olduğu yerlərdən mümkün qədər kənarda olsunlar. Təəssüf 

ki, indiki mürəkkəb şəraitdə Ukraynada azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi üçün başqa addımlar atmaq 

imkanı yoxdur. Ona görə də komitə daim dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir 

azərbaycanlının problemlərini, qarşılaşdığı çətinlikləri diqqətdə saxlamağa çalışır. 

Rusiyadakı Azərbaycan diaspor təşkilatları arasında yaranan fikir ayrılıqlarının aradan qaldırılmasına və 

onların birliyi ilə bağlı dəfələrlə çox aydın və dəqiq mövqe ifadə edilib. Diaspor təşkilatları arasındakı fikir 

ayrılıqlarının mövcudluğu təbii haldir. Çünki hər bir təşkilatda yüzlərlə, minlərlə insan təmsil olunur və onların 

hamısının eyni cür düşünməsi mümkün deyil. 

Məlumdur ki, Ümummilli Lider Heydər Əliyev 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 

kimi tarixə yazıb. Bu hadisə bütün azərbaycanlıları vahid bir amal ətrafında birləşdirən milli birlik - 
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azərbaycançılıq ideyasının yaranmasına gətirib çıxardı və bu gün Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsini təmin 

edəcək milli inkişaf yolunu müəyyənləşdirdi. 

Müsabiqə üçün hazırladığım bu yazının yekunu olaraq qeyd edirəm ki, bir sıra xırda qüsurları nəzərə 

almasaq, Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının yüksək səviyyədə fəaliyyət göstərdiyini və getdikcə beynəlxalq 

aləmdə böyük təsir gücünə malik olacağını çəkinmədən demək olar. Biz də onlara uğurlar arzu edirik. 

 

Paralel. - 2018.- 8 dekabr. - № 211. - S. 12. 
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Namiq Quliyev 

 

Biz harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, hər zaman Azərbaycanın bir parçası olduğumuzu 

unutmamalıyıq. Əslində, unutmuruq da. Hər dəfə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla qarşılaşanda ilk eşitdiyimiz 

söz bu olur. Bu o deməkdir ki, onlar hər yerdə azərbaycanlı kimi yaşayır və özlərini bu xalqın bir parçası olaraq 

təqdim edirlər. Azərbaycanlı olmaq çox böyük fəxrdir. 

Dünyanın müxtəlif qitələrində, materiklərində yaşayan soydaşlarımızın həmrəy olması ən vacib 

məsələlərdən biridir. Doğrudur, uzun illər Sovet imperiyasının tərkibində yaşadığımız üçün diaspor quruculuğu 

məsələsinə o qədər də əhəmiyyət verməmişik. Bu da sonrakı dövrlərdə gizlin deyil ki, bizə bir sıra ağrı-acılar 

yaşatdı. Müstəqil Azərbaycanın üzləşdiyi, zorla cəlb edildiyi Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin gerçək səbəblərinin 

beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında ilk illər böyük çətinliklərlə qarşılaşdıq. Bunun bir səbəbi xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılarla mütəşəkkil işlər qurulmaması ilə bağlı idi. Bizdən fərqli olaraq, torpaqlarımızı işğal edib, 

soydaşlarımızı qaçqına, məcburi köçkünə çevirən ermənilərin müxtəlif xarici dövlətlərdə çox güclü dayaqlara 

malik diasporu, lobbisi mövcud idi. Heç şübhəsiz ki, bu da Azərbaycanla, tarixi torpaqlarımızla bağlı yanlış 

informasiyaların yayılmasına gətirib çıxarırdı. 

1993-cü ildə xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gələn xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev Azərbaycana 

rəhbərlik etdiyi ilk dövrlərdən başlayaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı siyasət müəyyənləşdirdi. 

Deyərdik ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələrin qurulması, onlarla davamlı işlərin aparılması, 

onlar arasında həmrəyliyə nail olunması məsələsində həyata keçirilən tədbirlər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

H.Əliyev Vətəndən uzaqlarda yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər ətrafında 

birləşməsinə, onların malik olduğu güclü potensialın milli problemlərin həllinə yönəldilməsinə xidmət edən bir 

sıra tədbirlər həyata keçirdi. “Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm 

və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” deyən H.Əliyev öz əməli ilə dünyada yaşayan bütün 

azərbaycanlıların çiyinlərinə böyük bir məsuliyyət qoydu. H.Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində dünya 

azərbaycanlıları müstəqil dövlətimizin ətrafında, sözün həqiqi mənasında, birləşməyi bacardı. Xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızın tarixi Vətənə bağlılığını təmin edən azərbaycançılıq ideologiyasının müəyyənləşdirilməsi 

H.Əliyevin ən unudulmaz və əbədi tarixi xidmətləri sırasında özünə yer tutub. 

Bu dövrdə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi, onların təşkilatlanması əsas vəzifə kimi qarşıya 

qoyuldu və bunun nəticəsində də Azərbaycan diasporu formalaşmağa başladı. Məhz H.Əliyevin siyasi iradəsilə 

31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü kimi rəsmləşdirildi. 

Sevindirici haldır ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü dünya azərbaycanlılarının birlik, 

həmrəylik simvoluna çevrilib. Hər il bu bayram dünyanın 70-dən çox ölkəsində azərbaycanlılar tərəfindən qeyd 

olunur. Ölkəmizdə Azərbaycan türkləri ilə yanaşı, bir sıra xalqların nümayəndələri də yaşayırlar. Bu günü onlar 

da böyük ruh yüksəkliyi ilə bayram edirlər. Həmrəylik Gününü milliyyətcə azərbaycanlı olmayan, lakin 
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Azərbaycanda doğulub böyüyən, xaricə köçən digər xalqların nümayəndələrinin də keçirməsi həm mənəvi, həm 

də siyasi baxımdan çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycandan bütün dünyaya yayılan soydaşlarımız hazırda Rusiyada, 

Ukraynada, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrində, Baltikyanı ölkələrdə, Avropada, Amerikada, Şərq 

ölkələrində yaşayırlar. Bu ölkələrdə onlar tərəfindən Azərbaycan icmaları yaradılıb. Bu insanları, sözün həqiqi 

mənasında, Azərbaycan dövlətinin, milli ideologiyamızın ən güclü mənəvi səfirləri hesab edirik. Azərbaycançılıq 

ideologiyası ətrafında sıx birləşən soydaşlarımız hər zaman bu müqəddəs ideologiyanın əsas təbliğatçısı kimi çıxış 

edirlər. 

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin ifadəsi kimi 2001-ci ildə Bakıda keçirilən Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qulultayını xatırlamasaq olmaz. H.Əliyev dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 

soydaşlarımızın müstəqil Azəbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya 

azərbaycanlıları arasında mənəvi, siyasi birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, Azərbaycan icmaları, cəmiyyət 

və birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsinin ətraflı müzakirəsinin zəruriliyini nəzərə 

alaraq, 2001-ci ilin may ayının 23-də xüsusi sərəncam imzaladı. Həmin sərəncama uyğun olaraq, 2001-ci il 

noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirildi. Bu qurultay soydaşlarımızın 

azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşməklə təşkilatlanması baxımından tarixi hadisə idi. H.Əliyev bu sahədə 

sistemli dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 2002-ci ildə “Xarici Ölkələrdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması barədə” Fərman da imzaladı. Komitənin yaradılması 

xaricdəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin, birliklərinin və dərnəklərinin fəaliyyətinin vahid mərkəzdən 

koordinasiyasına, habelə onların dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasına geniş imkanlar verdi. 2002-ci ildə Milli 

Məclisdə qəbul olunan “Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza dövlət qayğısı haqqında” Qanun xaricdəki 

azərbaycanlılara dövlət qayğısının hüquqi əsaslarını müəyyənləşdirdi. Qanuna əsasən, xaricdə yaşayan, fəaliyyət 

göstərən soydaşlarımızın hüquqları Azərbaycan dövləti səviyyəsində qorunur. Həmçinin, imkanlı 

azərbaycanlıların ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyması üçün qanunda vergi, gömrük güzəştləri nəzərdə tutulur. 

Bu qanun ölkəmizin diaspor və lobbi quruculuğu sahəsindəki fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını və prinsiplərini 

müəyyənləşdirən mühüm sənəd kimi təqdirəlayiqdir. 

Bu gün Azərbaycana rəhbərlik edən Prezident İlham Əliyevin də həyata keçirdiyi siyasətdə diasporumuzun 

daha da inkişaf etməsinə böyük əhəmiyyət verilir. İlham Əliyev 2003-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti seçiləndən sonra onun da ilk atdığı addımlardan biri diaspor məsələləri ilə bağlı oldu. O, daim diaspor 

quruculuğuna diqqət göstərib və xaricdə yaşayan həmvətənlərimizin təşkilatlanması, onların vahid ideya ətrafında 

birləşdirilməsi siyasətini çox uğurla davam etdirib. 

Bu da faktdır ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, eləcə də onların təşkilatlandığı, təmsil olunduğu diaspor 

qurumları dəfələrlə öz bəyanatlarında Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasəti təqdir edib və 

prezident seçkilərində hər zaman onu dəstəklədiklərini rəsmən bəyan ediblər. Prezident İlham Əliyev iş qrafikinin 

gərgin olmasına baxmayaraq, xarici ölkələrə səfərləri zamanı həmin ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla görüşür, 

onlarla fikir mübadiləsi aparır və onlardan öz tövsiyələrini əsirgəmir. Bilirik ki, Prezidentin Azərbaycan diasporu 
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ilə bilavasitə bağlılığı olan və soydaşlarımızın təşkilatlanması prosesinə müsbət təsir göstərmək imkanlarına malik 

qurumların nümayəndələrini mütəmadi qəbul etməsi ənənə halını alıb. 

Prezident İlham Əliyevin “Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayının keçirilməsi haqqında” 8 fevral 2006-

cı il tarixli Sərəncamı da bu sahədə atılan uğurlu addımlardan biri kimi tarixə yazılıb. Prezident diaspor 

quruculuğunu xarici siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirir və bu fəaliyyətin getdikcə daha 

da gücləndirilməsini vacib hesab edir. Prezident İlham Əliyev milli mənafe və maraqların beynəlxalq aləmdə 

yüksək səviyyədə qorunması, ölkə həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə dolğun, obyektiv şəkildə çatdırılması 

baxımından hər zaman xaricdə yaşayan soydaşlarımızın üzərinə mühüm vəzifələrin düşdüyünü dəfələrlə qeyd 

edib və onların daha da təşkilatlanması, vahid hədəflər naminə mütəşəkkil mücadilə aparması ilə bağlı dəyərli 

tövsiyələrini verib. 

21 yanvar 2011-ci ildə Prezident İlham Əliyevin “Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayının keçirilməsi 

haqqında” imzaladığı Sərəncamla qurultay “Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 

iyirminci ildönümü ilə bağlı Tədbirlər Planı”na əsasən, 2011-ci il iyul ayının 5-6-da Bakı şəhərində keçirildi. 

Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayının yekununda bir sıra qərarlar qəbul edildi və qəbul edilən sənədlər 

arasında qurultayın ümumi müraciəti, qurultayın dünya azərbaycanlılarına, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

xarici ölkə parlamentlərinə müraciətləri də var idi. 

Onu da bildirək ki, Dünya Azərbaycanlılarının Bakıda keçirilən bütün qurultaylarında xaricdəki diaspor 

qurumlarımız, eləcə də müxtəlif ölkələrdə yaşayan nüfuzlu azərbaycanlılar böyük sevgi və sevinclə təmsil 

olunublar. 

2016-cı il iyunun 3-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının 

rəsmi açılış mərasimi baş tutdu. Sevindirici haldır ki, qurultaydan-qurultaya burada iştirak edən dövlətlərin və 

təmsilçilərin sayında böyük artım müşahidə edilib.  DünyAzərbaycanlılarının IV Qurultayında 49 ölkədən 500-

dən çox diaspor nümayəndəsi və qonaq iştirak edirdi. Qonaqların içərisində xarici ölkələrin Azərbaycana dost 

münasibəti ilə tanınan nüfuzlu siyasətçiləri, ictimai xadimləri, elm adamları və bir neçə ölkənin yüksək vəzifəli 

şəxsləri, parlament üzvləri də olub. Xaricdən dəvət edilən qonaqlarla yanaşı, qurultayın işində Azərbaycanın 

müxtəlif dövlət və hakimiyyət strukturları, qeyri-hökumət təşkilatları, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı 

qurumlarının, siyasi partiyalarının təmsilçilərindən ibarət 360 nəfərlik nümayəndə heyəti də işitirak edirdi. 

Məhz İlham Əliyevin səyləri, apardığı uğurlu siyasət nəticəsində xaricdə fəaliyyət göstərən 

diasporlarımızla səfirliklərimiz arasında sıx əlaqələrə nail olunub. Xaricdəki səfirliklərimiz və digər diplomatik 

təsisatlarımızla qurulan ciddi əməkdaşlıq əlaqələri diaspor qurumlarımızın dizlərinin bərkiməsinə, öz 

fəaliyyətlərini daha geniş şəkildə qurmasına səbəb oldu. 

Bu gün xaricdə yaşayan azərbaycanlılar arasında həqiqətən də həmrəylik mövcuddur. Vaxtilə müxtəlif 

səbəblər üzündən Azərbaycanı tərk etmiş böyük şəxsiyyətlərin xaricdə yaşayan varisləri Vətənə gəlir və ölkəmizin 

günü-gündən inkişaf etdiyini gözləri ilə görürlər. Gerçəklik ondan ibarətdir ki, dövlət səviyyəsində həyata 

keçirilən mütəşəkkil siyasət nəticəsində dünya azərbaycanlıları Azərbaycan adlı yenilməz dövlətin və 
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azərbaycançılıq ideologiyasının ətrafında sıx birləşiblər. Atılan bütün addımlar Azərbaycanın bütövlüyü, 

azərbaycanlıların həmrəyliyi naminədir. 

 

Bakı Xəbər. - 2018.- 11 dekabr. - № 214. - S. 13. 
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Diaspor təşkilatları AXC-nin 100 illiyini necə qeyd etdi? 

 

Murad Məmmədli 

 

 

1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının həyatında misilsiz hadisə baş verdi. Müsəlman Şərqində ilk 

parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti quruldu. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoydu, xalqın 

qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin 

hazırladı. 

Bu il Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü tamam oldu. Bu əlamətdar 

hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədilə Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında" 2017-ci il 16 may tarixli Sərəncam imzaladı. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümü ilə əlaqədar ölkədə və ölkə xaricində silsilə 

tədbirlər keçirildi. 

Bugünədək diaspor təşkilatları Cümhuriyyətin 100 illiyi münasibətilə bir sıra tədbirlər həyata keçiriblər. 

Ukraynanın bütün vilayətlərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qeyd edilib. Birləşmiş Ukrayna 

Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) təşkilatçılığı ilə paytaxt Kiyev də daxil olmaqla Odessa, Lvov, Citomir, 

Dnepropetrovski, Xarkov, İvana Frankovski, Zaparoji, Çernqiov, Nikolayev, Çernovtsi, Xmelnitski və digər 

vilayətlərində AXC-nin 100 yubileyinə həsr olunan konsert, konfrans və yürüşlər keçirilib. 

Yerli deputatların, dövlət rəsmilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin də qatıldığı tədbirlərin bir çoxunda 

BUAK sədri, Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidenti, Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin vitse-

prezidenti Rövşən Tağıyev də iştirak edib. O, Azərbaycanın 1918-ci ilin mayın 28-də Çar Rusiyasının işğalından 

xilas olaraq müsəlman şərqində ilk respublika elan etdiyini, şərqdə ilk dəfə qadınlara səsvermə hüququ verdiyini 

bildirib. O vurğulayıb ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 aydan sonra bolşeviklər tərəfindən işğal olunsa da 

Azırbaycan öz tarixi ənənəsini qoruyb saxlaya bilib: "1991-ci ildə yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan 

ümumilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu strategiya sayəsində inkişaf edib və bölgənin lider dövlətinə 

çevrilib. Ulu öndərin əsasını qoyduğu siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir". 

Bundan başqa, BUAK-ın Dnepropetrovski və Odessa vilayəti üzrə də geniş miqyasda tədbirlər keçirilib 

("report.az") Dnepropetrovskidə Konqresin vilayət üzr sədri Nəcəf Əhmədov aparıcılığı ilə keçən tədbirə yerli 

deputatlar, vilayət rəsmiləri və müxtəlif millətlərin nümayəndələri qatılıblar. 

R.Tağıyev BUAK adından tibbi avadanlıqdan ibarət humanitar yardım təqdim edib. BUAK-ın digər 

vilayətləri üzrə rəhbərləri Qurban Abbasov (Xarkov), Namiq Hacıyev (Odessa), Teymur Məmmədov (Lvov), 

Yunus Əliyev (Nikolayev) və digərlri, o cümlədən Citmordə BUAK ilə birgə Ukrayna-Azərbaycan Həmrəylik 

Konqresinin rəhbəri İlqar Məmmədov yerli deputatlar və vilayət rəsmiləri ilə birlikdə Azırbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illiyini təntənəli şəkildə qeyd ediblər. 
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Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi və Bosniya və Herseqovinanın dövlətçiliyinin 75 illiyi ilə 

əlaqədar Sarayevo şəhərində "Şərq və Qərb körpüləri" mövzusunda beynəlxalq konfrans təşkil olunub. Konfrans 

Azərbaycanın Serbiya, Bosniya və Herseqovina, Monteneqrodakı səfirliyinin təşəbbüsü və dəstəyi, eləcə də 

Bosniya və Herseqovinanın elmi ictimaiyyətinin nümayəndələrini özündə birləşdirən "Krug 99" Müstəqil 

İntellektuallar Assosiasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilib. 

Tədbirdə çıxış edənlər Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranma tarixindən və fəaliyyətindən, 

xalqımızın milli azadlıq mübarizəsindən, eləcə də 1991-ci ildə müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra 

respublikamızın üzləşdiyi çətinliklərdən, Ermənistanın işğalçılıq siyasətindən danışılıb (AZƏRTAC). Eyni 

zamanda, ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil dövlətçiliyimizi təhlükələrdən xilas etməsindən, Azərbaycan 

dövlətinin inkişafına və möhkəmlənməsinə nail olmasından bəhs edilib. Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi 

siyasi strategiyanı bu gün Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirildiyi diqqətə çatdırılıb. 

Çıxışlarda Sarayevoda təşkil edilən bu konfransın xalqlarımız arasında dialoq və əməkdaşlığa, regionda 

sülh və əmin-amanlığa töhfə verməsinə xidmət etdiyi vurğulanıb. 

Tədbir zamanı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş materiallar, eləcə də ölkəmizə 

aid nəşrlər iştirakçılara paylanılıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Cümhuriyyətin 100 illik yubileyi ilə bağlı təşkil etdiyi ən böyük 

tədbirlərdən biri "Cümhuriyyətin 100 illiyi" Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsi olub. Avqustun 24-də Şəkidə 

"Cümhuriyyətin 100 illiyi" Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsinin açılış mərasimində Gənclər və İdman 

Nazirliyinin, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin, Gənclər Fondunun rəsmiləri, 

Milli Məclisin deputatları və digər qurumların nümayəndələri qatılıblar. Diaspor Komitəsinin mətbuat 

xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, açılış mərasimindən əvvəl düşərgə iştirakçıları ümummilli lider 

Heydər Əliyevin Şəki şəhərindəki abidəsini və Şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. 

Mərasimdə Şəki Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Elxan Usubov, Azərbaycan Respublikasının Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi, Azərbaycan Gənclər Fondu və 

"Böyük İpək Yolu" Beynəlxalq Gənclər İttifaqının birgə təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Diaspor Gənclərinin I Yay 

düşərgəsinin mühüm əhəmiyyətə malik bir tədbir olduğunu vurğulayıb. Diqqətə çatdırılıb ki, düşərgənin məqsədi 

dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan gəncləri Azərbaycanın milli-mədəni irsi ilə yaxından tanış etmək, 

ölkəmizin maraqlarının birgə müdafiəsinə nail olmaqdır. 

İcra hakimiyyətinin başçısı qeyd edib ki, hər bir xalqın, millətin ən böyük sərvəti onun müstəqil dövlətinin 

olmasıdır. 1918-ci il mayın 28-də yaranan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti müsəlman aləmində ilk demokratik 

respublika idi. Azərbaycan xalqı və dövləti bu cümhuriyyəti yaradanların xatirəsinə həmişə böyük hörmətlə 

yanaşır. "Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100 illik 

yubileyi respublikamızda dövlət səviyyəsində geniş qeyd olunur. Dövlətimizin başçısının digər Sərəncamı ilə isə 

2018-ci il Azərbaycan Respublikasında "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İli" elan edilib". 
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Son illər ölkəmizdə ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni həyatın bütün sahələrində böyük nailiyyətlərin 

əldə olunduğunu vurğulayan Elxan Usubov Azərbaycanın əldə etdiyi uğurların dünyada təbliğ edilməsində 

diaspor gənclərinin də üzərinə böyük vəzifənin düşdüyünü bildirib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun sözlərinə görə, Azərbaycan Prezidentinin 

qurum qarşısında qoyduğu əsas vəzifə ondan ibarətdir ki, dünyanın hansı nöqtəsində yaşamasından asılı 

olmayaraq, heç bir azərbaycanlı diqqətdən kənarda qalmasın. Komitə sədri bildirib ki, Diaspor Gənclərinin I Yay 

düşərgəsi əslində bu işlərin praktiki həyata keçirilməsini göstərir. 

"Ulu öndər Heydər Əliyev hər zaman deyirdi ki, gənclər bizim gələcəyimizdir. Gənclər gələcəyimizin 

təminatıdır. Bu sözlər bu gün artıq reallığa çevrilir. Azərbaycanı təmsil etmək çox şərəfli bir işdir. Bu gün 

Azərbaycanda həyata keçirilən islahatlar artıq bizə imkan verir ki, harada yaşamağımızdan asılı olmayaraq, 

fərəhlə və çox böyük qürur hissi ilə deyə bilək ki, Azərbaycanın inkişafında bizim də əməyimiz var. Bu əməllər 

son nəticədə müstəqilliyimizi əbədi edəcək, dövlətçiliyimizi möhkəmləndirəcək. Bu gün həyata keçirilən siyasətin 

əsas istiqaməti Azərbaycan gənclərinin yaxşı təşkilatlanması, Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılmasıdır", 

- deyə Fuad Muradov vurğulayıb. 

Gənclər və idman naziri Azad Rəhimov Azərbaycanda dövlət gənclər siyasətinin ümummilli lider Heydər 

Əliyevin adı ilə sıx bağlı olduğunu, hazırda bu siyasətin dövlətimizin başçısı tərəfindən uğurla davam etdirildiyini 

bildirib. Dövlətin gənclərlə bağlı siyasətində yeni mərhələnin başlandığını vurğulayan nazir qeyd edib ki, 

Prezident İlham Əliyevin 2015-ci il 26 yanvar tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən 2015-2025-ci illərdə Azərbaycan 

gənclərinin İnkişaf Strategiyası şübhəsiz, gənclərin ictimai fəallığının artmasına, intellektual, fiziki və mənəvi 

inkişafına öz töhfəsini verəcək. Strategiyanın məqsədi Azərbaycan gəncliyinin potensialını müasir dövrün 

tələblərinə uyğun inkişaf etdirmək, həmin potensialdan Azərbaycan Respublikasının mənafeləri naminə istifadə 

etmək, yeni nəsildə fəal vətəndaşlıq mövqeyi formalaşdırmaqdır. 

Azərbaycan Respublikası Ağsaqqallar Şurasının sədri, Milli Məclisin deputatı Fəttah Heydərov tədbirin 

əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirərək deyib: "Bu gün həqiqətən də çox gözəl bir tədbir keçirilir. Azərbaycanın 

dilbər guşəsi olan Şəkidə, bu tarixi məkanda, bu gözəlliklər yurdunda belə bir tədbirin təşkil olunması, 

gənclərimizin Avropadan, Asiyadan, ABŞ-dan, Şərqdən gələn gənclərlə bir yerdə olması həqiqətən də 

təqdirəlayiqdir. Bunu ancaq alqışlamaq olar. Bu tədbirlər uğurla davam etdirilməlidir, qonaqlarımız təkcə Şəkini 

yox, Azərbaycanın bütün dilbər guşələrini tanımalıdırlar". 

Gənclər Fondunun icraçı direktoru Fərid Cəfərov isə çıxışında gəncliyin önəminə toxunub: "Bütün dünyada 

olduğu kimi, Azərbaycanda da gənclər yeniliklər etmək, inkişafa töhfə vermək qüdrətinə malikdirlər. Dövlət 

qurumlarının üzərinə düşən əsas vəzifə gənclər üçün bu potensialı reallaşdırmağa şərait yaratmaqdır. Bu gün 

Azərbaycan xalqı da, dövləti də gəncləri ilə fəxr edə bilər. Çünki gənclərimiz yüksək səviyyəli mütəxəssislər kimi 

iqtisadiyyatımıza töhfə verirlər, beynəlxalq idman yarışlarında üçrəngli Azərbaycan bayrağını qaldırır, himnimizi 

səsləndirir, ən əsası da ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpası, sərhədlərimizin toxunulmazlığı və işğal altındakı 

torpaqlarımızın düşməndən azad olunması uğrunda yüksək fədakarlıq nümayiş etdirirlər". 
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AMEA Tarix İnstitutunun direktoru, akademik, deputat Yaqub Mahmudov belə bir möhtəşəm tədbiri 

keçirmək üçün qədim Şəki diyarını seçdikləri üçün təşkilatçılara dərin minnətdarlığımı bildirib. Akademik 

vurğulayıb ki, diaspor gənclərinin bir araya toplanması Dövlət Komitəsinin fəaliyyətində yeni bir mərhələnin 

başlandığını sübut edir. 

Xatırladaq ki, Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsində dünyanın 37 ölkəsindən 140 gənc iştirak edib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin AXC-nin 100 illiyi münasibətilə silsilə tədbirlər çərçivəsində 

görkəmli ictimasi-siyasi xadim, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Ceyhun Hacıbəylinin 

varisləri - gəlini Paskal Hacıbəyli Buşe və nəvəsi Benjamin Hacıbəyli ötən həftə Bakıda səfərdə olublar. Səfər 

zamanı onlar bir sıra görüşlər keçiriblər. 

Qeyd edək ki, Diaspor Komitəsinin təşkilatçılığı ilə AXC-nin 100 illik yubiley tədbirləri davam edir. 
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Benilüks ölkələrində diaspor işi güclənir 

 

Vasif Cəfərov 

 

Benilüks (Niderland, Belçika və Lüksemburq) ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın diaspor fəaliyyəti son 

illərdə güclənib. Artıq bu ölkələrdə 17 diaspor təşkilatı yaradılıb və onlar birlikdə Benilüks Azərbaycanlıları 

Konqresini təsis ediblər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsasən Benilüks ölkələrində ən çox diaspor təşkiları 

Niderland Krallığında fəaliyyət göstərir. Niderland Krallığında 12 diaspor təşkilatı var. Burada 25 min 

azərbaycanlının yaşadığı bildirilir. Azərbaycanlıların təsis etdiyi diaspor təşkilatlarının 8-i Noord-Holland 

əyalətindədir. Zuid-Holland əyalətində 2, Noord-Brabant əyalətində 2 diaspor təşkilatı var. 

Belçikada 5 diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu ölkədə 3 min azərbaycanlının yaşadığına dair qeyri-

rəsmi məlumat var. 

 

Lüksemburqda isə diaspor təşkilatı yoxdur. 

 

Qeyd etdiyimiz kimi, Benilüks ölkələrində yaşayan soydaşlarımız Benilüks Azərbaycanlıları Konqresini 

təsis ediblər. Bu ölkələrdə fəaliyyət göstərən bir sıra Azərbaycan diaspor təşkilatları 2006-cı ilin noyabrın 18-də 

Amsterdam şəhərində Benilüks Azərbaycanlıarı Konqresinin (BAK) təsis konfransını keçiriblər. BAK-ın təsis 

edilməsində məqsəd Benilüks ölkələrindəki Azərbaycan və türkdilli cəmiyyət və dərnəkləri bir araya gətirmək, 

onların fəaliyyətini əlaqələndirməkdir. Benilüks ölkələrində məskunlaşan soydaşlarımızın tarixi vətənləri ilə 

əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, türkdilli xalqlar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, milli-

mənəvi dəyərlərin birgə qorunması və Avropa ölkələrində təbliği BAK-in fəaliyyət platformasının əsas 

istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edilib. Benilüks ölkələrində fəaliyyət göstərən və beş təşkilatı özündə 

birləşdirən İraq Türkmənlərinin Məclisi də konqresin tərkibinə daxil olub. Konfransda BAK-ın nizamnaməsi, 

bayrağı, idarə heyəti, sədri təsdiq edilib. Niderland-Azərbaycan Cəmiyyətinin təsisçisi Sahil Qasımov konfransda 

BAK-ın sədri seçilib. Təsis konfransında Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

(Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi) sədri də iştirak edib. 

BAK-ın II qurultayı 2009-cu il martın 7-də Niderland Krallığının Amsterdam şəhərində keçirilib. 

Qurultayda BAK-ın iki illik fəaliyyəti ilə bağlı filmin nümayişindən sonra təşkilatın sədri Sahil Qasımov hesabat 

məruzəsi ilə çıxış edib. Qurutayda Azərbaycanın Niderland Krallığındakı Fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Fuad 

İsgəndərov, Milli Məclisin üzvləri, Azərbaycan-Lüksemburq parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Elmira 

Axundova, Azərbaycan-Niderland Krallığının parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbəri Adil Əliyev, Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin şöbə müdiri İlham Məmmədov, Hollandiya İşçi Partiyasının üzvü (PVDA), Niderland 

Parlamentinin üzvü, millət vəkili Köksal Gör, CDA partiyasından (Xristian Partiyası) Osman Almaci, Avropa 

Türk Demokratlar Birliyinin Baş katibi Ahmet Suat Ari, Qazaxıstanın Niderland Krallığındakı səfirliyinin 
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əməkdaşı, BAK-ın İdarə Heyətinin üzvü, Benilüksdə Azərbaycanlı Gənclərin Koordinasiya Şurasının sədri Musa 

Pünhan çıxış ediblər. Toplantıda Amsterdam şəhər meriyasının Eindhoven şəhər bələdiyyəsinin, Brabant 

əyalətinin, Senator Coyse Silvestrin təbrik məktubları səsləndirilib. 

BAK-ın II qurultayında Qazaxıstanın səfiri Mainura Murzamadiyeva, Ukraynanın səfiri Vasili 

Korzoçenko, Gürcüstanın səfiri Maya Pançikizde və digər rəsmi nümayəndələr iştirak ediblər. Eyni 

zamanda,qurultayın işinə qonaq qismində Almaniyadan, Fransadan, Rumıniyadan və İngiltərədən Azərbaycan 

diaspor nümayəndələri qatılıb. 

İkinci qurultayda Azərbaycanın milli-mənəvi dəyərlərinin, tariximizin və zəngin mədəniyyətimizin 

beynəlxalq aləmdə təbliğində apardığı məqsədyönlü və uğurlu fəaliyyətinə görə YUNESKO-nun və İSESKO-nun 

xəşməramlı səfiri, Mehriban xanım Əliyevanın BAK-ın təsis etdiyi yüksək mükafata layiq görüldüyü barədə 

məlumat verilib. 

Qurultay BAK-ın təşkilat məsələsinə baxıb. Elsevər Məmmədov BAK-ın sədri seçilib. Təşkilatın sabiq 

sədri Sahil Qasımov isə BAK-ın fəxri sədri seçilib. 

BAK-ın III qurultayı 2011-ci ilin dekabrın 17-də Niderland Krallığında baş tutub. Qurultayda Hollandiya 

ictimaiyyətinin, Qazaxıstan, Ukrayna, Rumıniya, Türkiyə icmalarının nümayəndələri, diasporumuzun 

təmsilçiləri, Benilüks ölkələrində təhsil alan tələbələr, yerli və xarici curnalistlər iştirak edib. 

Avropa İttifaqında Azərbaycan Lobbist Qrupunun rəhbəri,VVD Partiyasının əyalət vəkili, Türk Hava 

Yollarının Amsterdamdakı nümayəndəsi, Əsir və İtkin Düşmüş, Girov Götürülmüş Vətəndaşlarla Əlaqədar 

Dövlət Komissiyası işçi qrupunun rəhbəri və digərləri BAK ilə birgə fəaliyyətlərindən danışıb. 

2018-ci il də BAK üçün yaddaqalan olub. Cari ildə BAK IV Qurultayını keçirib və koordinasiya fəaliyyətini 

gücləndirib. Noyabrda BAK-ın IV Qurultayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti iştirak 

edib. Təşkilatlar arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi, birgə fəaliyyətin təşkili zəruriliyinin vurğulandığı 

Qurultayda Elsevər Məmmədov BAK-ın sədri seçilib. 

Qurultaydan sonra Hollandiyada təhsil alan tələbələrlə görüş keçirilib. Haaqadakı Azərbaycan Səfirliyində 

keçirilən görüşdə tələbələrə diaspor fəaliyyəti ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər, görülən işlər barədə məlumatlar 

verilib. Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanan promovideolar, görülən işlərə dair videoçarx təqdim edilib, qarşıda 

duran vəzifələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Tələbələr diaspor fəaliyyətinə dəstək verməyə və ölkəmizə dair 

həqiqətlərin daha geniş yayılmasında əllərindən gələni etməyə hazır olduqlarını bildiriblər. 

Komitənin nümayəndə heyətinin növbəti görüşü Hollandiyanın Ostervik şəhər meri Hans Canssen ilə 

keçirilib. Görüşdə diaspor fəaliyyəti, Azərbaycan diasporu, ikitərəfli münasibətlərin inkişaf etdirilməsi imkanları 

barədə fikir mübadiləsi aparıldı, şəhər merinə xatirə hədiyyələri təqdim edilib. Görüş iştirakçıları Hollandiyanın 

Milli Qəhrəmanı, II Dünya müharibəsinin iştirakçısı Məmməd Məmmədovun adını daşıyan küçəni və barelyefi 

ziyarət ediblər. 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Hollandiya və Belçika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının 

təsis yığıncağında da iştirak edib. Təsis yığıncağında səfirliyin nümayəndələri, təşkilat rəhbərləri, azərbaycanlı 

gənclər və digər qonaqlar iştirak edib. 
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Koordinasiya Şurasının yaradılması təşəbbüsünü müsbət dəyərləndirən Dövlət Komitəsinin sədri Fuad 

Muradov Azərbaycan diasporunun yeni inkişaf istiqamətləri ilə bağlı məlumat verərək bildirib ki, diasporun 

qarşısında duran ən başlıca məsələ təşkilatların birgə fəaliyyətinə nail olmaq, diaspor fəaliyyətini koordinasiya 

etməkdir. Avropanın bir sıra ölkələrində, diaspor təşkilatları tərəfindən, artıq Koordinasiya Şuralarının 

formalaşdırıldığını qeyd edən Komitə rəhbəri qeyd edib ki, yalnız koordinasiya olunan birgə fəaliyyət, 

təşkilatların bir-biri və Dövlət Komitəsi ilə sıx əməkdaşlığı nəticəsində hədəflərə çatmaq mümkündür. Eyni 

zamanda, qeyd edilib ki, Dövlət Komitəsi də birgə, kollegial qərarlara daha çox üstünlük verəcək. 

Toplantıda çıxış edən Hollandiya və Belçikadakı diaspor təmsilçiləri də müasir dövrdə təşkilatlar arasında 

əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq vahid şurada birləşmək və gələcək perspektivlərlə bağlı öz fikirlərini 

bildirib. Müvafiq Koordinasiya Şurasının yaradılması və koordinatorun seçilməsi ilə bağlı təkliflər səsləndirilib. 

Beləliklə, görüşdə Hollandiya-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası təsis edilib. Yığıncaqda 

"EuroAzNL" təşkilatının rəhbəri Emil Əliyev və "Ana vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri 

Maisə Ağamirzəyeva (Gündoğdu) Koordinasiya Şurasının əlaqələndiriciləri seçilib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Avropaya səfər zamanı Beynəlxalq Miqrasiya 

Təşkilatının Hollandiya nümayəndəliyinin rəhbəri Antonio Polosa ilə görüş keçirilib. 

Miqrasiya və diaspor məsələlərinin müzakirə edildiyi görüşdə gələcək əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi 

aparılıb. Dövlət Komitəsinin rəhbəri müasir dövrdə miqrasiya proseslərinin qaçılmaz olduğunu və diaspor 

hərəkatının əsas tərkibində miqrantların xüsusi yer tutduğunu bildirib. Eyni zamanda, qeyd edib ki, miqrantların 

dəqiq bir statistikasının olması da vacibdir. 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndəsi isə öz növbəsində, miqrasiyanın ciddi bir proses olduğunu, 

miqrantların həyatı, sayının müəyyən edilməsi və s. istiqamətlərdə əməkdaşlığın zəruriliyini qeyd edib. Bildirib 

ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bu məsələlərlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. 

Qeyd edək ki, noyabrda Avropada Azərbaycan musiqisini təbliğ edən soydaşımız, uzun illərdir 

Hollandiyada yaşayan musiqiçi, skripka ifaçısı diaspor fəalı Babaş Əliyev (Azəri) uzun sürən xəstəlikdən sonra 

58 yaşında vəfat edib. 

20 ilə yaxındır ailəsi ilə birgə Hollandiyaya köçən Babaş Əliyev musiqi sahəsində çalışmaqla yanaşı, 

diaspor fəaliyyəti ilə də məşğul olub. O, eyni zamanda Hollandiyada xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkən uşaqlar 

üçün xeyriyyə konserti təşkil etmiş ilk azərbaycanlıdır. Bu ilin fevral ayında Naymerxen şəhərində orkestrlə 

keçirilən konsertdən yığılan vəsait uşaq xərçəngi ilə mübarizə aparan "KiKa" Fonduna köçürülüb. 
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Azərbaycan diasporu Özbəkistanda 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan və Özbəkistanı yaxın milli adət və ənənələr, ümumi dil qrupu, mədəniyyət və din birləşdirir. 

Hər iki ölkə uzun illər SSRİ-nin müttəfiq respublikaları olublar. Hələ ötən əsrin 30-cu illərində kütləvi 

repressiyalar zamanı on minlərlə azərbaycanlı Özbəkistan torpağında sığınacaq tapıb. Hazırda 40 mindən çox 

azərbaycanlı Özbəkistan cəmiyyətinin sosial, ictimai, iqtisadi və digər sahələrində fəal iştirak edir. 

Qeyd edək ki, hər iki ölkə arasında diplomatik əlaqələr 1995 -ci ilə təsadüf edir. 1996-cı ildə Azərbaycanın 

Özbəkistanda, 1998-ci ildə isə Özbəkistanın Azərbaycanda səfirlikləri fəaliyyətə başlayıb. 

Əməkdaşlıq münasibətlərin inkişafında dövlət başçılarının səfərləri xüsusilə böyük əhəmiyyətə malikdir. 

- Özbəkistan Respublikasının Prezidenti İslam Kərimovun Azərbaycana 26-27 may 1996-cı il tarixdə ilk 

rəsmi səfəri 

- Qarşılıqlı anlaşma və dostluq şəraitində keçən səfər ərzində iki ölkə arasında 19 sazişdən ibarət xüsusi 

sənəd paketi, o cümlədən "Azərbaycan Respublikası və Özbəkistan Respublikası arasında dostluq və əməkdaşlıq 

haqqında müqavilə" imzalanması. 

- 21-22 oktyabr 1996-cı il tarixində Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev Türkdilli Dövlətlər Başçılarının 

IV Forumunda və görkəmli dövlət xadimi Əmir Teymurun 660 illik yubiley mərasimində iştirak etmək üçün 

Daşkənddə səfəri və səfər çərçivəsində dövlət başçılarının Forumunda çıxışı. 

Ulu öndər bildirib ki, türkdilli dövlət başçılarının müntəzəm görüşləri bu ölkələr arasında əməkdaşlığın 

inkişafına, mədəni və mənəvi əlaqələrin genişlənməsinə, onların müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsinə kömək 

edir. Bundan başqa, 1997-ci ildə Heydər Əliyevin Özbəkistana rəsmi səfəri münasibətlərin inkişafında yeni 

mərhələ kimi səciyyələndirmək olar. Daşkənddə də 19 sənəd imzalanıb. Bu sənədlər içərisində Azərbaycan və 

Özbəkistan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq münasibətlərinin 

möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Yeri gəlmişkən, NATO, İKT, MDB, GUAM sammitlərində Azərbaycan və Özbəkistan prezidentlərinin 

görüşləri iki ölkə arasında münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə səbəb olub. 

Ekspertlər bildirilər ki, Azərbaycan get-gedə daha böyük geosiyasi və geoiqtisadi əhəmiyyət kəsb edən 

Cənubi Qafqaz regionunda Özbəkistanın əsas tərəfdaşıdır. Hər iki dövlət istər regional, istərsə də beynəlxalq 

xarakterli bir çox məsələlərdə oxşar mövqe tuturlar. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT, İKT, EKO, MDB 

və Türkdilli Dövlətlər Başçılarının Forumu çərçivəsində iki ölkə arasında sıx əməkdaşlıq qurulub. Özbəkistan 

həmişə Dağlıq Qarabağ probleminin dinc, siyasi vasitələrlə həllinə tərəfdar çıxıb. Bu ölkə Azərbaycanın ərazi 

bütövlüyünün təmin olunmasını münaqişənin tənzimlənməsinin əsas şərtlərindən biri hesab edir (wikipedia.org). 

Qeyd etdiyimiz kimi, Özbəkistan və Azərbaycan arasında mədəniyyət və ticarət əlaqələrinin kökü qədim 

dövrlərə təsadüf edir. Özbəkistana azərbaycanlıların bir hissəsi könüllü mühacirət edib, bir qismi isə zorla 
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köçürülüb. Xüsusən, Əmir Teymurun Azərbaycana yürüşləri nəticəsində yüzlərlə sənətkar, elm xadimi və nüfuzlu 

peşə sahibləri Səmərqəndə sürgün ediliblər. 

Azərbaycan diasporunun Özbəkistandaa formalaşması əsasən XX əsrdə baş verib. Tədqiqatçı Yaşar Qasım 

Özbəkistanda konkret olaraq Azərbaycan diasporunun formalaşma prosesini aşağıdakı mərhələlərə bölür: 

- 1905-1907-ci illərdə ermənilərin Azərbaycan ərazilərində həyata keçirdiyi kütləvi qırğınlar zamanı başqa 

ölkələrə, o cümlədən Özbəkistana miqrasiya edənlər 

- Oktyabr çevrilişi, vətəndaş müharibələri və ümumən 1918-1920-ci illərdəki hadisələr nəticəsində 

mühacirət edənlər 

- 30-40-cı illərdəki deportasiya və repressiyalar zamanı Özbəkistana məcburi sürgün edilənlər 

- 1950-1960-cı illərdə aparılan quruculuq işləri ilə əlaqədar köçürülənlər 

- 60-cı illərin axırı və 70-ci illərin əvvəlində başlanan sənayeləşmə ilə xarakterizə olunan yeni dövr. 

- 1991-ci il Azərbaycan dövlət müstəqilliyinin əldə olunmasından sonra həmvətənlərimizin Qərb və Şərq 

ölkələrinə başlanan kütləvi miqrasiyası azərbaycanlıların Özbəkistana mühacirətinin sonuncu mərhələsi kimi 

qiymətləndirilə bilər. 

Xatırladaq ki, Azərbaycan diasporunun Özbəkistanda sayı təqribən 60000 nəfərə çatır. İki ölkə arasında 

əlaqələrin inkişafında Azərbaycanlıların Milli Mədəni Assosiasiyası xüsusi rol oynayır. Bu assosiasiya 4 noyabr 

2002-ci ildə təsis edilib və 6 vilayətdə filiallarını qeydiyyatdan keçirərək geniş fəaliyyət göstərir. Hazırda 

Özbəkistanda bu diaspora təşkilatından başqa, bir neçə Azərbaycan diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərir ki, bu 

təşkilatlar da müntəzəm olaraq özbək cəmiyyətinə Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırlması istiqamətində müxtəlif 

layihələr həyata keçirirlər. Belə təşkilatlardan biri də Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzidir. 1989-cu ildə 

Daşkəsəndə yaradılan mərkəzin əsas məqsədi Özbəkistanda yaşayan soydaşlarımız arasında sıx əlaqələr 

yaratmaq, 

Azərbaycan və Özbəkistan xalqları arasında dostluq əlaqələrinin möhkəmləndirməkdir. 

Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Mobil Məmmədov qeyd edir ki, Azərbaycan diasporunun 

müasir Özbəkistandaki vəziyyəti iki ölkə arasında olan dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən qaynaqlanır: 

"Təsadüfi deyil ki, Orta Asiyada ilk səfirlik Özbəkistanda ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin iştirakı ilə 19 

iyun 1997-ci ildə açılıb. 18-19 iyun 1997-ci il tarixlərində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər 

Əliyevin Özbəkistana rəsmi səfərini münasibətlərin inkişafında yeni mərhələ kimi səciyyələndirmək olar. Səfər 

zamanı iki dövlət arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa dair 19 sənəd imzalandı. Bu sənədlər içərisində 

Azərbaycan və Özbəkistan arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, dostluq və tərəfdaşlıq 

münasibətlərinin möhkəmləndirilməsi haqqında müqavilə böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu sənədlər iki ölkə 

arasında uğurlu əməkdaşlıq üçün güclü fundamental müqavilə-hüquqi baza yaratdı. Bu, diasporumuzun inkişafına 

böyük təkan olub. Ümummilli liderimizin yolunu Prezidentimiz İlham Əliyev xüsusi diqqətlə davam etdirir və bu 

ölkədə bir neçə dəfə rəsmi səfərdə olub. İki ölkə rəhbərləri arasında mədəniyyət, incəsənət, iqtisadiyyat və başqa 

sahələr üzrə əməkdaşlıq haqqında imzalanan müqavilələr artıq öz nəticələrini verir. Bütün bunlar Özbəkistanda 

yaşayan Azərbaycan diasporunun iqtisadi irəliləyişinə, sosial vəziyyətinin yaxşılaşmasına, adət-ənənələrinin 
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qoruyub saxlanmasına geniş imkanlar yaradır. Milli Mədəniyyət Mərkəzi fəaliyyətində Azərbaycana qarşı erməni 

təcavüzkarlarının apardıqları işğalçılıq müharibəsi haqqında əsil həqiqəti açıb göstərmək, soydaşlarımıza və 

Özbəkistanda yaşayan xalqlara bu hadisənin mahiyyətini izah etmək mühüm yer tutur. Mərkəzdə keçirilən 

tədbirlərdə və toplantılarda Azərbaycanda gedən hadisələr təhlil olunur, erməni təcavüzkarlarına qarşı müharibə 

aparmağa məcbur olunan Azərbaycana maddi və mənəvi köməklik göstərilməsi təşkil edilir. Dağlıq Qarabağ 

problemi ilə bağlı mövqeyimiz birmənalı və dəyişməz qalır... Özbəkistan hesab edir ki, bu münaqişənin həllinin 

başlıca şərtlərindən biri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunmasıdır". 

M.Məmmədov onu da qeyd edir ki, Özbəkistanda yaşayan azərbaycanlı gənclər olduqca fəaldırlar, onlar 

respublikanın 50-dən çox ali təhsil müəssisəsində biliklərə yiyələnirlər: "Gənclərin öz dilimizə, mədəniyyətimizə, 

tariximəzə olan marağı sürətlə artır. Keçirilən tədbirlərin təşkilində bizə yardım edirlər. Diasporun gənc üzvləri 

dövlət və içtimai təşkilatlarda öz yerlərini tapırlar və ixtisasları üzrə çalışırlar. Bu isə onu göstərir ki, 

diasporumuzun gələcəyi etibarlı əllərdədir. Bundan başqa, Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzində teatr, 

musiqi, folklor-etnoqrafiya kollektivləri, bədii studiyalar və dərnəklər də təşkil edilir. Mərkəzin təşkil etdiyi 

tədbirlərdə digər millətlərin nümayəndələri də iştirak edirlər. Birgə mədəni və siyasi tədbirlər keçirilir, dəyirmi 

stol arxasında söhbətlər təşkil edilir, ümumi problemlərdən və qayğılardan danışılır. Belə tədbirlərdə Azərbaycan 

mədəniyyətini, xalq sənətini təbliğ etmək məsələlərinə xüsusi diqqət yetirilir" (preslib.az). 

Ekspertlər bildirirlər ki, yaşadıqları ölkələrdə Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin daha da güclənməsi, 

ölkəmizin layiqli şəkildə təmsil olunmasına öz töhfəsini verən yüzlərlə dəyərli diaspor nümayəndəmiz var. Onlar 

arasında Özbəkistanda Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində mühüm rol oynayan diaspor təmsilçimiz Akif 

Ağatalıbovun adı xüsusilə qeyd olunur. Diaspor təmsilçimiz qeyd edir ki, Azərbaycandan kənarda yaşayan hər 

bir azərbaycanlı Vətənimizin təmsilçisidir. Vətənimizi layiqincə təmsil etmək hər birimizin mənəvi borcudur: 

"Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ümummilli liderin bu sahəyə qayğısından irəli gəlir. Bu gün 

Prezident İlham Əliyevin diasporla bağlı verdiyi tapşırıq və tövsiyələr sayəsində bu sahə daha da canlanır, inkişaf 

edir. Azərbaycan diasporu ötən illər ərzində çox çətin və şərəfli bir yol keçib. Bütün çətinliklərə baxmayaraq, öz 

sözünü deyib, dünya ölkələrində formalaşıb və güc mərkəzi kimi özünü göstərməyə başlayıb. Qeyd edim ki, 

Özbəkistana mühacirət etmiş soydaşlarımız tədricən bu ölkənin ictimai-siyasi həyatına fəal qoşularaq burada 

Azərbaycan diasporunu formalaşdırıblar. Həmyerlilərimiz Özbəkistanın ictimai-siyasi həyatında tarixən mühüm 

izlər qoyublar. Soydaşlarımızın hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq, onların ürəyi daim Azərbaycanla 

döyünməlidir. Biz hər yerdə çalışmalıyıq ki, Azərbaycanın adı yüksəklərdə olsun. Dövlətin və xalqın maraqları 

əsas götürülməlidir. Bizim Dağlıq Qarabağ problemimiz var. Ona görə diaspor üzvləri çalışmalıdır ki, daha da 

fəal olsunlar, yaşadıqları ölkələrdə səfirliklərimizlə, dövlət strukturları, vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə əməkdaşlıq 

etsinlər". 

Onu da qeyd edək ki, Akif Ağatalıbovun 2001-ci ildə Özbəkistanda yaratdığı Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzləri Assosiasiyası (AMMA) qısa zamanda öz fəallığı ilə seçilməyə başlayıb. Belə ki, qısa müddətdə 

Özbəkistanın 15-ə yaxın şəhərində AMMA-nın bölmələri fəaliyyətə başlayıb (xalqqazeti.com). Otuz ildən artıq 

Özbəkistanda yaşamış Akif Ağatalıbov 10 il AMMA-nın sədri olub. Assosiasiyanın xətti ilə o, istər Özbəkistanda, 
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istərsə də digər Orta Asiya respublikalarında Azərbaycanla bağlı müxtəlif tədbirlər keçirib. Azərbaycanla bağlı 

məlumatları, Dağlıq Qarabağ həqiqətlərini Orta Asiya respublikalarına çatdırıb. 
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Diaspor təşkilatları Heydər Əliyevi ehtiramla anırlar 

 

Murad Məmmədli 

 

Bu həftə ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatından 15 il ötdü. Ulu öndəri təkcə Azərbaycanda deyil, 

dünyanın hər yerində andılar. Diaspor təşkilatlarının da təşkil etdikləri anım tədbirlərində H.Əliyevin əziz xatirəsi 

ehtiramla anıldı. 

Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Türkiyənin İzmir şəhərinin Karşıyaka rayonundakı 

Ulu Öndərin adını daşıyan Parkda təşkil olunan anım tədbirində rayonun rəhbər şəxsləri, "STAR Refinery" 

zavodunun əməkdaşları, ictimaiyyətin tanınmış nümayəndələri, QHT və KİV təmsilçiləri iştirak ediblər. 

İzmirdəki Azərbaycan Mədəniyyət və Dayanışma Dərnəyinin sədri Mülazim Pahsa və Karşıyaka bələdiyyəsi 

sədrinin müavini Ali Haydar çıxışlarında ümummilli liderin zəngin və mənalı həyat yolundan bəhs olunub, onun 

türkdilli ölkələrin və xalqların inkişafı naminə gördüyü misilsiz işlərdən bəhs ediblər. Qeyd edilib ki, ulu öndər 

Heydər Əliyevin əziz xatirəsi Türkiyədə hər zaman ehtiramla anılır. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım günü ilə əlaqədar Kiyevdə "Heydər Əliyev və Azərbaycan 

diasporu" mövzusunda konfrans keçirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə keçirilən 

konfransda Dövlət Komitəsinin, Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyinin nümayəndələri, bu ölkədə fəaliyyət 

göstərən diaspor təşkilatlarının təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli Azərbaycanla Ukrayna arasında 

iqtisadi, siyasi, elmi və mədəni əlaqələrin möhkəm əsaslar üzərində qurulmasında ümummilli lider Heydər 

Əliyevin misilsiz rolu olduğunu vurğulayıb. Ulu öndərin keçdiyi tarixi yoldan danışan D.Rəcəbli bildirib ki, o 

dövrlər hakimiyyət uğrunda mübarizə getdiyi bir zamanda xalqın təkidi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə gələn Heydər 

Əliyev Azərbaycanı böyük bəlalardan qurtarıb. Ömrünün son gününə qədər dövlətçiliyin inkişafında əməyini 

əsirgəməyib. 

Azərbaycanda diaspor quruculuğunda Heydər Əliyevin misilsiz xidmətlərinə toxunan D.Rəcəbli qeyd edib 

ki, ulu öndər bütün xarici ölkələrə səfəri zamanı mütləq diaspor təşkilatları ilə görüşüb müzakirələr aparardı. Məhz 

onun səyləri nəticəsində dünyada güclü Azərbaycan diasporu formalaşıb. 

Diaspor rəhbərləri də ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan diasporunun inkişafında əvəzsiz 

rolundan danışıblar. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycanın İsveçdəki 

səfirliyində keçirilən anım mərasiminə İsveçin fərqli şəhərlərindən qatılan Azərbaycan diasporunun 

nümayəndələri ulu öndərin gərgin və yorulmaz fəaliyyətindən, uzaqgörən siyasətindən danışıblar. Qeyd edilib ki, 

ulu öndər Azərbaycanın ən çətin illərdə xalqın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə gələrək ölkədə hökm sürən xaos və 

anarxiyanın qarşısını aldı, ölkəmizi inkişaf yoluna çıxardı. Həmçinin ümummilli liderin Azərbaycan diasporunun 

formalaşmasında böyük rolunun olduğu xüsusi qeyd edilib. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

392 
 

Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyasındakı səfirliyində keçirilən anım tədbirində də 

Azərbaycanın İsveçrədəki diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, səfirliyin əməkdaşları və qonaqlar iştirak ediblər 

(AZƏRTAC). Tədbir iştirakçıları əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin səfirliyin binasındakı abidəsi önünə gül 

dəstələri qoyub, xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad ediblər. 

Ölkəmizin İsveçrədəki səfiri Xanım İbrahimova Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqı qarşısındakı əvəzsiz 

xidmətlərindən danışıb. Qeyd edilib ki, məhz Heydər Əliyev kimi müdrik siyasi xadimin səyi nəticəsində 

Azərbaycan dönməz müstəqilliyə və inkişaf yoluna qədəm qoyub. Bildirilib ki, 1990-cı illərin əvvəllərində gənc 

Azərbaycan Respublikası taleyinin ən ağır günlərini yaşayıb və belə bir çətin durumda xalqımız müdriklik 

nümayiş etdirərək, Heydər Əliyevi ölkədə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıtmağa dəvət edib. Ulu Öndər Azərbaycanın 

daxili və xarici siyasətini nizama salmaqla, gənc respublikanı məhv olmaqdan xilas edib. 

Azərbaycan Respublikasının Avropa Şurası yanında daimi nümayəndəliyində Heydər Əliyevin vəfatının 

15-ci ildönümü ilə bağlı keçirilən anım mərasimində Strasburqda işgüzar səfərdə olan Milli Məclisin deputatları 

Cavanşir Feyziyev, Sahibə Qafarova, Azər Kərimli, Elşad Həsənov, bu şəhərdəki nümayəndəliyimizin 

əməkdaşları, burada yaşayan, işləyən, təhsil alan həmvətənlərimiz iştirak ediblər. Anım mərasimində ulu öndərin 

keçdiyi şərəfli həyat yoluna nəzər salınıb, onun rəhbərliyi altında əldə olunmuş uğur və nailiyyətlər xatırlanıb. 

Heydər Əliyevin ən dəyərli varisi olan müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunması və inkişafında Prezident 

İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətdən bəhs olunub. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə ümummilli 

lider Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci il dönümü ilə bağlı keçirilən silsilə tədbirlər çərçivəsində Rumıniyanın 

paytaxtı Buxarestdə də anım mərasimi təşkil olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən 

"Ekspress"ə verilən məlumata görə, tədbirdən əvvəl Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Daşqın 

Rəcəbli, səfirliyin əməkdaşları, Rumıniya azərbaycanlıları birliyinin üzvləri Buxarestdəki Tey parkında 

ümummilli liderin büstünü ziyarət edərək önünə əklil və gül dəstələri qoyublar. 

Sonra tədbir iştirakçıları H.Əliyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən foto və kitab sərgisi ilə tanış olublar. 

Qonaqlara dahi dövlət xadimi haqqında ətraflı məlumat verilib, tədbir rəsmi hissə ilə davam edib. 

Azərbaycanın Rumıniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Hüseyn Nəcəfov ulu öndər Heydər Əliyevin 

həyat və fəaliyyəti barədə məlumat verərək, ölkəmizin yeni tarixinin bütöv bir hissəsinin müasir Azərbaycan 

dövlətinin qurucusu, xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu bildirib. Səfir qeyd edib 

ki, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyev 1969-cu ildə Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdən başlayaraq ölkəni keçmiş 

ittifaqın ən qabaqcıl respublikalarından birinə çevirib. 1993-cü ildə müstəqilliyini yenicə bərpa etmiş Azərbaycan 

Respublikasını parçalanmaqdan məhz Heydər Əliyevin xilas etdiyi vurğulanıb. Qeyd olunub ki, ulu öndərin 

müdrikliyi, siyasi və dövlətçilik təcrübəsi, yenilməz iradəsi sayəsində ölkəmiz fəlakətdən qurtulub. 

Bildirilib ki, Azərbaycan xalqının tarixində və taleyüklü məsələlərinin həllində müstəsna xidmətləri olan 

Heydər Əliyevin siyasi xətti hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli çıxış edərək dahi Heydər Əliyevin 

dövlətçilik, azərbaycançılıq ideologiyasından, diaspor quruculuğuna verdiyi misilsiz töhfələrdən danışıb. 
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Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevin yaxın dostu, Rumıniyanın sabiq prezidenti Emil 

Konstantinesku çıxış edərək ulu öndərlə bağlı xatirələrini danışıb, iki ölkə arasındakı münasibətlərin inkişafında 

Heydər Əliyevin rolundan bəhs edib. E.Konstantinesku tarixi İpək Yolunun bərpasına dair 1998-ci ildə Bakı 

şəhərində keçirilən Beynəlxalq konfransı yada salaraq xatirələrini bölüşüb və hazırda da Ulu Öndərin 

strategiyasının uğurla davam etdirildiyini bildirib. Tədbirdə ümummilli lider Heydər Əliyevə həsr edilmiş "Böyük 

ömrün anları" filmi nümayiş olunub. 

Anım mərasimində Rumıniya Deputatlar Palatasının üzvü, Rumıniya-Azərbaycan dostluq qrupu rəhbərinin 

müavini Georgi-Dinu Sokotar, Rumıniya parlamentinin digər üzvləri, Rumıniyada akreditə olunmuş diplomatik 

korpusun nümayəndələri, Buxarest Universitetinin professor-müəllim heyəti, tələbələr, "Socar Petroleum S.A." 

şirkətinin əməkdaşları da iştirak edib. 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar, Misirin beş 

milyon əhalisi olan Qalubiyyə əyalətinin Qanatir şəhərində yerləşən Misir-Azərbaycan Dostluq parkı ziyarət 

olunub. Azərbaycanın Misirdəki Səfirliyinin əməkdaşları, "Vətənpərvər" - Azərbaycanın Misirdəki Diaspor 

Təşkilatları Birliyinin sədri, burada yaşayan, işləyən, təhsil alan azərbaycanlılar, Qanatir şəhərinin meri və 

nümayəndələri, KİV təmsilçiləri, əvvəlcə sözügedən parkda yerləşən mədəniyyət və təhsil ocağını ziyarət edib, 

orada qurulan Azərbaycan və Heydər Əliyev güşələri ilə tanış olublar. 

Tədbir iştirakçıları ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan-Misir Dostluq parkında ucaldılmış 

heykəlini ziyarət edib, abidənin önünə əklil və gül dəstələri düzüblər. 

Tədbirdə ümummilli liderin Azərbaycan tarixində əvəzsiz rolu, məhz onun səmərəli fəaliyyəti nəticəsində 

ölkəmizin qısa müddət ərzində regionun aparıcı və ən güclü dövlətinə çevrildiyi diqqətə çatdırılıb. Həmçinin, iki 

ölkə arasında münasibətlərin yüksək səviyyədə olduğu vurğulanaraq, əlaqələrin daha da inkişafı üçün səylərin 

davam etdirildiyi bildirilib. 

Azərbaycanın Niderlanddakı Səfirliyinin, Belçika və Niderlandda Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya 

Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə səfirlikdə ulu öndər Heydər Əliyevə həsr olunmuş anım mərasimində 

Azərbaycanın Niderlanddakı müvəqqəti işlər vəkili Cəlal Mirzəyev çıxış edərək ümummilli liderin həyat və 

fəaliyyəti haqqında danışıb. C.Mirzəyev ulu öndərin həyat və fəaliyyətinin örnək olduğunu və Azərbaycana 

rəhbərlik etdiyi illərin tariximizin qızıl dövrü kimi yaddaşlara həkk olunduğunu deyib. 

Belçika və Niderlandda Yaşayan Azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Mayisə 

Ağamirzəyeva Azərbaycan tarixinin 35 illik dövrünün ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olduğunu, 

Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərqərar edilməsinin, müstəqilliyimizin möhkəmləndirilməsinin, onun 

dönməz xarakter almasının və Azərbaycanın müxtəlif sahələrdə uğurlu inkişafının, məhz Heydər Əliyevin 

yorulmaz fəaliyyəti nəticəsində mümkün olduğunu bildirib. 

Tədbirdə diaspor rəhbərləri və nümayəndələri də çıxış edərək ulu öndər Heydər Əliyevlə bağlı xatirələrini 

bölüşüblər. 

Azərbaycan Respublikasının Niderland Krallığındakı Səfirliyinin əməkdaşları və Niderlandda yaşayan 

soydaşlarımız, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının üzvləri də anım tədbirində iştirak ediblər. 
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Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətində də ümummilli lider Heydər Əliyevin anım mərasimi 

keçirilib. Həştərxan vilayətinin qubernatoru Sergey Morozov, Şəhər administrasiyasının rəhbəri Radik Xarisov, 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Heydər Atayev, Azərbaycan 

diasporunun, eləcə də digər xalqların diaspor nümayəndələrinin iştirak etdiyi anım mərasimi Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin abidəsi önünə əklil və gül dəstələrinin qoyulması ilə başlayıb. Daha sonra tədbir Heydər Əliyev 

adına məktəbdə davam etdirilib. Mərasim iştirakçıları ulu öndərin məktəbdəki büstü önünə gül dəstələri qoyaraq, 

dahi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətinə aid kitablardan, fotoşəkillərdən ibarət şərgi ilə tanış olublar. Dəyirmi 

masada davam edən tədbirdə ümummilli liderin xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edildikdən sonra, həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş olunub, məktəblilər Heydər Əliyevə aid şerlər səsləndirib. 

Tədbirdə Heydər Əliyevin həyat və fəaliyyəti haqqında, Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə verdiyi önəm 

barədə fikirlər səslənib. Ulu öndərin Rusiyada, eləcə də Həştərxan vilayətində azərbaycanlıların təşkilatlanması 

istiqamətində əvəzsiz rolundan söhbət açılıb. 
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Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında diasporun rolu  

 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan diasporunun dünya ölkələrində daha da güclənməsi, onun siyasi səhnəsində aktiv rol oynaması, 

həmin dövlətlərdə siyasi proseslərə təsir imkanı qazanması, parlamentlərdə, bələdiyyələrdə, müxtəlif dövlət 

qurumlarında təmsil olunması bilavasitə diaspor təşkilatlarının təbliğat xarakterli fəaliyyətindən asılıdır. Yəni, 

mənsub olduğun, doğulduğun ölkənin, xalqın dünyaya tanıdılması hər bir soydaşımızın əsas vəzifəsi olmalıdır. 

Bu baxımdan Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırlması üçün diaspor təşkilatlarının üzərinə böyük vəzifə düşür. 

"Müasir İnkişaf" İctimai Birliyinin sədri Mübariz Göyüşlünün fikrincə, Azərbaycan diasporunun 

güclənməsi elə Azərbaycan dövlətinin güclənməsi deməkdir: "Diasporumuzun güclü olması dövlətin xarici 

siyasətində də uğurlara yol açır. Azərbaycan dövləti də nə qədər güclü olarsa, Qarabağ probleminin həlli imkanları 

o qədər sürətlənər. Diasporun Qarabağ problemini olduğu kimi beynəlxalq aləmdə tanıdılmasında böyük rolu 

vardır. İnformasiya müharibəsinin bu məsələdə nə dərəcə böyük rol oynadığını unutmamalıyıq. Biz informasiya 

mübarizəsində qalib gələ bilməsək çox böyük çətinliklərlə üzləşməkdə davam edəcəyik". 

Diaspor nümayəndəsi Uğur Əfəndiyev qeyd edir ki, Azərbaycan üzərində ikili standartları ən çox hiss edən 

ölkədir: "Bütün Qərb və Avropa Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləsə də, Dağlıq Qarabağdakı separatçı 

rejimə son qoyulmasına, ölkəmizin ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına laqeyd yanaşır, ikili standartlardan çıxış 

edir. Baxmayaraq ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə Dağlıq Qarabağ münaqişəsilə bağlı 4 qətnamə qəbul 

edib bu qətnamələrin yernə yetirilməsi üçün heçnə etməyən Ermənistana təəssüf ki, heç bir təzyiq göstərilmir. Bu 

istiqamətdə dövlətimiz tərəfindən aparılan böyük işlər danılmazdır. Bu işdə diasporanın da rolu əlbəttə ki, var. 

Əsasən də 2016-cı il aprel döyüşlərindən sonra bütün dünya anladı ki, Azərbaycan öz torpaqlarını müharibə yolu 

ilə də qaytarmağa qadirdir və bütün xalqımız, içində əlbətdə ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da olmaqla, 

hörmətli Prezidentimiz və Ali Baş Komandanımız İlham Əliyevin ətrafında birləşərək bunu sübut etdi". 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılmasına gəlincə, diasor nümayəndəsinin fikrincə, Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünyaya tanıdılması üçün internetdən, sosial şəbəkələrdən geniş istifadə olunmalıdır: "Düzgün 

qurulub aparılan informasiya müharibəsində qalib gəlmək elə qələbənin yarısıdır. Qarabağ həqiqətlərinin 

beynəlxalq ictimayyətə düzgün çatdırılması üçün hər birimiz çalışmalıyıq, bunun üçün hər birimiz bir əskər kimi 

ilk növbədə informasiya müharibəsində vuruşub, qalib gəlməliyik. Bu gün xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş 

dövlət səviyyəsində müsbət istiqamətdə qurulub və dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşmış soydaşlarımız 

soydaşlarımız çox aktivdirlər. Hər hansı bir tədbir zamanı, həmvətənlilərimiz bir araya yığışmağı bacarır. 

Ümumiyyətlə isə, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında ciddi işlər görürük. Elə bir tədbir yoxdur 

ki, Azərbaycan diasporu və onun rəhbərliyi ora dəvət almasın. Biz istər Novruz bayramı istər də digər tədbirləri 

keçirərkən hökmən yerli millətləri nəzərə alırıq. Elə edirik ki, bu bayram tədbirləri onları cəlb etsin. Təkcə adət-

ənənələrimiz, milli geyim, milli musiqi ilə deyil, həm də milli mətbəximizlə də vətəndaşları tanış edirik. Mütəmadi 
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olaraq burada olan uşaq evlerine, xəstəxanalara, qocalar evine yardım göstəririk, idman yarışlari təşkil edirik və 

s. Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların yerli muhitə, inzibati və seçkili orqanlara inteqrasiyası gedir. Lakin bu 

sahədə hələ çox işlər görmək lazımdır. Bu gün diasporamızda cavan, savadlı, işgüzar, intellekt səviyyəsi yüksək 

olan gənclər var və ümüdvaram ki, onların köməyi ilə gələcəkdə bu proses daha da güclənəcək". 

Uğur Əfəndiyev onu da qeyd edir ki, dünyada baş verən terror hadisələrinə görə Rusiya dövlətində də 

miqrantlara qarşı qeyri-adi qanunlar qəbul edilib: "Buna baxmayaraq miqrasiya qanunlarında tam aydın və açıq 

proseslər gedir. Ölkənin qanunlarına riayət edən hər bir şəxs tam şəkildə yaşamaq və əmək fəaliyəti göstərmə 

sənətini əldə etmək hüquqlarına malikdir. Çətinliklər var amma bunları arafan qaldırmaq mümkündür. Bu işlərdə 

diasporların köməyi az deyil. Mehkeme islahatları Rusiyada milliyətindən asılı olmayaraq hər bir şəxsə müdafiə 

hüququ verilir. Ümumiyyətlə, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların diaspor haqqında geniş danışmaq olar. Mən 

şəxsən özüm 2014-cü ildən yaşadığım Solikamsk şəhərinin Azərbaycan diasporunun sədriyəm. 100 min əhalisi 

olan bu şəhərdə 1000-ə yaxın azərbaycanlı yaşayır. Onların əksəriyyəti diaspor fəaliyətində yaxından iştirak 

edirlər. Biz Azərbaycanda gedən bütün prosesləri buradan diqqətlə izləyirik. Dövlətimizin yaxından tanınması 

üçün əlimizdən gələni əsirgəmirik. Bütün milli bayramlarıməzə yüksək səviyyədə qeyd edirik. Bütün tədbirlərə 

yerli hökumət orqanları və yerli əhali dəvət olunur və canla başla iştirak edirlər. Tariximizi yaxından tanımağa 

maraq göstərirlər. Əsas fəaliyyətimiz burada yaşayan həmyerlilərimizin hüquqlarını qorumaq, Azərbaycan 

həqiqətlərini geniş kütləyə çatdırmaqdır. Həmyerlilərimizin problemlərini hell etmek üçün yerli hakimiyyət 

orqanları ilə təmasda oluruq" (interpress.az). 

Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin möhkəmlənməsinə, 

ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşməsinə zəmin yaratdı. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, hələ 2001-ci 

ilin noyabrında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi kimi tarixi hadisə baş verməsi, 

dünya azərbaycanlılarının ilk dəfə olaraq, Bakıda bir araya gəlməsi, mövcud problemlərin aradan qaldırılması 

yolları müzakirə edildi ki, nəticədə də Azərbaycan diasporunun tarixində yeni bir mərhələ başlandı. Xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş aparılması bu sahədə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ilə nəticələndi 

və ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən 2002-ci il iyulun 5-də "Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaradılması haqqında" fərman imzalaması bir daha sübut etdi ki, dünya azərbaycanlıların 

təşkilatlanmasına artıq nail olundu (xalqqazeti.com). 

Ekspert Zaur Əliyev bildirir ki, Azərbaycan diasporunun formalaşması əsrin əvvəllərindən başlasa da, 

yalnız 80-ci illərin axırlarından etibarən güclü vüsət alıb: "Azərbaycan diasporunun bütünlükdə formalaşması 

əslində uzun bir tarixi yol keçib. Elmi nəticələrə görə, Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir 

neçə mərhələyə bölünür. Erkən orta əsrlərdə Azərbaycana ərəb istilaları, kütləvi surətdə islamlaşdırma siyasəti 

burada yaşayan əhalinin Yaxın və Orta Şərq şəhərlərinə axın etməsi ilə nəticələnib. Baş verən bu miqrasiya prosesi 

əslində elə diasporun yaranmasının əsasını qoyub. X-XIX əsrlər Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərində 

əslən Azərbaycandan olan yüzlərlə alim və tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün region 

xalqlarının intibahında qabaqcıl mövqeyə çıxması nəticəsində xaricdə məskunlaşma daha geniş vüsət alıb". 
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Z.Əliyevin fikrincə, əslində bu prosesin tarixinə nəzər saldıqda görünür ki, Azərbaycan diasporunun 

formalaşması kifayət qədər uzun zaman kəsiyində baş verib: "Çox təəssüf ki, bu prosesin ilk yarandığı gündən 

onun fəaliyyəti və inkişaf tarixini əks etdirən yazılı tarixi mənbələr çox azdır. Azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirət 

etməsi proseşi uzun tarixi yol keçmiş və bir neçə mərhələdən ibarətdir. Amerika qitəsində məskunlaşmış 

azərbaycanlıların əksəriyyətini İrandan miqrasiya etmiş soydaşlarımız təşkil edir. 1970-ci ildən etibarən 

Türkiyədə, 1991-ci ildən etibarən isə Azərbaycandan bir qisim soydaşlarımız bu qitəyə axın etməyə başlayıblar". 

Yeri gəlmişkən, bu proseslər ABŞ-da Azərbaycan diasporasının tərkibinə və sosial-iqtisadi fəaliyyətinə öz 

təsirini göstərib. Təqdim olunan işdə ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlıların bu tarixi prosesi şərti olaraq 4 

mərhələyə bölünüb: 

1. Azərbaycan Demokratik Respublikasının süqutundan sonra XX əsrin 20-ci illərində azərbaycanlıların 

ABŞ-a mühacirəti (1918-1920-ci illər 

2. II Dünya müharibəsindən sonra azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirəti 

3. Cənubi Azərbaycan azərbaycanlılarının ABŞ-a mühacirəti (50-90-cı illər) 

4. 50-90-cı illərdə, SSRİ-nin dağılmasından sonra azərbaycanlıların ABŞ-a mühacirəti. 

Birləşmiş Ştatlara azərbaycanlıların mühacirəti əsasən XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərindən qəbul 

olunur. Çünki, ABŞ-a mühacirət edən azərbaycanlılar məhz bu dövrdən etibarən qeydiyyata düşməyə 

başlayırdılar". 

Z.Əliyev onu da qeyd edib ki, Amerikada məşkunlaşan əsasən Cənubi Azərbaycandan olan 

soydaşlarımızdır: "1970-ci ildən etibarən Türkiyədə yaşayan soydaşlarımız ABŞ-a kütləvi axını başlayıb. 1991-

ildən etibarən isə bu proses Azərbaycanda başlayıb. ABŞ-dakı Azərbaycan diasporu Azərbaycanın tarixinin və 

zəngin mədəni irsinin fəal təbliğatçısıdır. Amerika Birləşmiş Ştatlarının beynəlxalq aləmdəki nüfuzu və bütün 

siyasi proseslərə olan təsiri inkaredilməzdir. Hal-hazırda onlar diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir və onların demək 

olar ki, hər birinin əsas vəzifələrindən biri öz tarixi vətənlərinə Amerika hökuməti tərəfində iqtisadi və humanitar 

yardımların verilməsinə nail olmaqdır. Öz tarixi vətənlərinin mədəniyyətini, adət-ənənələrini və yaşam tərzini 

təbliğ etməklə ABŞ-la öz tarixi vətənləri arasındakı münasibətləri yaxşılığa doğru inkişaf etdirməkdir" 

(preslib.az). 

 

Politoloq Cəbrayıl Fərzəliyev bildirir ki, "Azərbaycan dünyada multikulturalizm diyarı kimi tanınır 

(olaylar.az). Onun sözlərinə görə, təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda müxtəlif dinlərin, müxtəlif mədəniyyətlərin 

daşıyıcıları harmonik şəkildə fəaliyyət göstərirlər. "Təbii ki, bu faktor da BMT kimi mötəbər təşkilatın 

diqqətindən yayınmayıb. Xüsusilə də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev dəfələrlə beynəlxalq tribunalardan 

bəyan edib ki. ölkəmizdə multikulturalizm əsrlərlə formalaşmış bir dəyərdir, adət-ənənədir, multikulturalizm 

dövlət siyasətidir, gələcəyimizin təminatçısıdır. Azərbaycan neçə illər ərzində terrora məruz qalıb, uzun əsrlər 

boyu regionda bir çox qüvvələrin toqquşması nəticəsində çoxsaylı faciələr, məhrumiyyətlərlə üzləşib, lakin buna 

baxmayaraq, ölkəmiz özünün xarakterindən, mahiyyətindən irəli gələn mövqedən əl çəkmir və multikultural 

dəyərlərin məhz belə bir məqamda insanlığın daha çox faydasına olacağını düşünür. Qarabağ həqiqətləri ilə bağlı 
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Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında geniş imkanlar mövcuddur. Belə ki, aprel ayının əvvəllərində 

cəbhədə yaranmış gərginlikdən sonra Azərbaycan silahlı qüvvələrinin uğurlu hərbi əməliyyatlar keçirməsi və 

inamlı qələbə qazanması nəticəsində qarşı tərəfi güc vasitəsi ilə danışıqlar masasına oturtmaq üçün mühüm 

məqam artıq yetişib" 
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Diasporumuzun keçdiyi uzun yol 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycan ən qədim tarixi sivilizasiyaların mövcud olduğu bir ərazi olduğu üçün Azərbaycan 

mühacirətinin tarixi də son dərəcə qədimdir. Azərbaycan Avropa və Asiya qitələrinin qovşağında yerləşən ölkədir 

və bizim sivilizasiya iki güclü qüvvənin təsiri altında formalaşıb. 

Ekspertlərin fikrincə, xarici dövlətlərə mühacirət etmələrinə baxmayaraq Azərbaycan xalqının 

nümayəndələrinin ən başlıca xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, daima öz milli adət-ənənələrini, 

mənsubiyyətlərini özlərinin mənəvi keyfiyyətlərini qoruyub saxlamağa cəhd göstəriblər. Statistikaya görə, hazırda 

xaricdə azərbaycanlılara məxsus 462 diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Çağdaş dövrümüzdə dünya 

azərbaycanlılarının birliyinin bir sıra strateji tərəfləri də qeyd olunur. 

Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov da deyir ki, dünyada yaşayan 

azərbaycanlılar öz aralarında narazılıqların yaranmasına imkan verməməli, daim bir-birinə dəstək 

göstərməlidirlər. Bu baxımdan da dünya azərbaycanlıları virtual məkanda da fəal olmalıdırlar: "Dünya 

azərbaycanlılarının birliyi ona görə lazımdır ki, azərbaycançılıq hissləri, milli adət-ənənələr qorunub saxlanılsın. 

Əlbəttə, dövlət orqanları ilə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əlaqələri daim güclü olmalıdır. Bu sahədə 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə yanaşı xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan səfirlikləri də bütün 

qüvvələrini səfərbər etməlidir. Hazırda Azərbaycanın xarici ölkələrdə 92 diplomatik nümayəndəliyi, 60 səfirliyi 

var. Əsas istiqamətlərdən biri odur ki, dövlət, hökumət, qanunvericilik orqanlarında Azərbaycan diaspor 

nümayəndələrinin sayı daha çox olmalıdır. Bu vəzifəni isə ancaq diaspor təşkilatları özləri həll edə bilər. 

Azərbaycanlılar müxtəlif ölkələrdə böyük biznes imkanlarına malikdir. Bu insanların Azərbaycana sərmayə 

qoyması da vacib məsələlərdən sayılır. Eyni zamanda, məhz azərbaycanlı biznes adamlarının maddi 

imkanlarından lobbi fəaliyyətində yararlanmaq olar. Bu isə konkret ölkələrin konkret dövlət qurumları ilə faydalı 

əməkdaşlığın qurulmasında özünəməxsus rol oynaya bilər". 

Qeyd etdiyimiz kimi Azərbaycan diasporunun bütünlükdə formalaşması əslində uzun bir tarixi yol keçib. 

Elmi nəticələrə görə, Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir neçə mərhələyə bölünür: 

- Erkən orta əsrlərdə 

- X-XIX əsrlər 

- Azərbaycanın Rusiya İmperiyası tərəfindən işğal edilməsindən sonrakı dövr 

- Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920 illər) süqutundan sonra azərbaycanlıların xaricə 

axını və Avropada Azəbaycan Diasporunun yaranması 

- 1941-1945-ci illərdə II Dünya Müharibəsi zamanı əsirlikdən və SSRİ-nin xofundan vətənə dönə bilməyən 

azərbaycanlılardan ibarət icmaların yaradılması 

- XX əsrin ikinci yarısından etibarən İranda baş vermiş ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar olaraq bu ölkədən 

on minlərlə azərbaycanlının Qərb ölkələrinə mühacirəti 
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- SSRİ-nin dağılmasından sonra Azərbaycanda baş vermiş siyasi -hərbi hadisələrin nəticəsində ölkəni tərk 

etmək məcburiyyətində qalmış soydaşlarımızın xaricə mühacitəri (azadinform.az). 

Tarixçi Vasif Qafarovun fikrincə, azərbaycançılıq ideologiyası mühüm funksional elementlərlə zəngindir: 

"Bunların mahiyyəti ölkənin mənəvi və fiziki baxımdan zəiflətmək cəhdlərini qorumaqdır. Bu ideologiya unitar, 

hüquqi və demokratik dövlət kimi Azərbaycanın möhkəmləndirilməsinə və inkişafına yönəldilib. Azərbaycançılıq 

ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini şərtləndirən tarixi-siyasi amillərin 

təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində dövlətin qarşısında 

duran vəzifələri, onların Azərbaycana münasibətdə üzərinə düşən mənəvi öhdəlikləri, habelə azərbaycanlı 

anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiyadır. 

Azərbaycançılıq millətindən asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan vətəndaşların həmrəyliyi üçün 

möhkəm istinad mənbəyi, ideoloji bünövrədir. Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri həm də bütün dünyaya 

səpələnmiş 50 milyondan artıq azərbaycanlını vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən olunur. 

Azərbaycançılıq müstəqil və bənzərsiz Azərbaycanı sivil dövlətlər sırasına çıxaracaq bir yoldur. Bu prinsip 1918-

ci il mayın 28-də elan edilən Azərbaycanın İstiqlal Bəyannaməsində də öz əksini tapıb: "İstiqlal Bəyannaməsinin 

dördüncü maddəsində qeyd edilirdi ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti millət, məzhəb, sinif, silk və cins fərqi 

gözləmədən öz ərazisində yaşayan bütün vətəndaşlarına vətəndaşlıq və siyasi hüquqlar verir. 1918-1920-ci illərdə 

mövcud olmuş Azərbaycan Cümhuriyyəti özünün bütün mövcudluğu dövründə Azərbaycan ideologiyası onun 

rəsmi ideologiyası oldu, bütün xalqı bu ideologiya ətrafında sıx birləşdirə bildi". 

Qafarov qeyd edir ki, Azərbaycan sovetləşdiriləndən sonra xalqımızın milli ruhuna, onun tarixi keçmişinə, 

milli-mənəvi dəyərlərinə yad olan marksizm-leninizm, beynəlmiləlçilik kimi ideologiyalarının ölkəmizdə 

təbliğinə geniş yer verilsə də, sovet cəza maşınının ən ağlasığmaz cinayətləri belə, bu ideologiyaları xalqımızın 

milli ruhuna hopdura bilmədi: "XX əsrin 80-ci illərində xalqımız yenidən azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında 

sıx birləşərək özünün milli hüquqları uğrunda mübarizəyə başladı və bu mübarizəni uğurla da yekunlaşdıra bildi. 

1991-ci ildə ölkəmiz öz müstəqilliyini bərpa etdi. Müstəqilliyin bərpasının ilk illərində azərbaycançılıq 

ideologiyasından imtina edilməsi ölkədə şovinizm və separatçılıq meyllərinin güclənməsinə gətirib çıxartdı. 1993-

cü ildə xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra məhz ölkədəki şovinist və 

separatçılıq əhval-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə ideyası kimi azərbaycançılıq ideologiyasını yenidən ortaya qoydu. 

Heydər Əliyevin azərbaycançılığı müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideologiyası kimi irəli sürməsi 

Azərbaycan xalqını tez bir zamanda bu ideya ətrafında sıx birləşdirdi". 

Millət vəkili Rəfael Cəbrayılov bildirir ki, ötən əsrin sonlarına doğru çoxəsrlik tarixi mücadilənin yekunu 

kimi dövlətçiliyini bərpa edən, azadlığa qovuşan Azərbaycan xalqının milli inkişaf yolunun və ideologiyasının 

formalaşması da məhz ulu öndər Heydər Əliyevin müstəqil respublikamıza rəhbərliyi dövrünə təsadüf edir: 

"Bütün ruhu, qanı, canı ilə özünü azərbaycanlı sayan ümummilli lider cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq 

ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər görərək ümumxalq 

birliyinin dərin politoloji və nəzəri əsaslarını irəli sürdü. Məhz Heydər Əliyev dühasının səyi ilə azərbaycançılıq 

mahiyyətcə real məzmun daşıyaraq praktikada realizə imkanları qazanıb" ("sputnik.az"). 
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Ekspertlərin fikrincə, son 200 ildə Azərbaycan Diasporunun yaranmasında əsasən 3 ölkənin vətəndaşları 

olan azərbaycanlıların rolu olub. İlk növbədə Azərbaycan Respublikası, İran İslam Respublikası və Türkiyə 

Cumhuriyyəti. Cənublu həmvətənlərimiz Azərbaycan diasporunun mühüm qanadını təşkil edir. Əsasən ziyalıllar 

və biznesmenlərdən ibarət olan bu qrupun üzvləri bir çoxu peşəkar mütəxəssislər hesab olunur. Akademik təhsilə 

maraq olduğundan, hazırda diasporumuzda ziyalılar təbəqəsi çoxluq təşkil edir. Ədəbiyyat, riyaziyyat, din, tarix, 

biologiya, iqtiasdi elmlər sahəsində daha çox uğurlar əldə edən soydaşlarımız Qərb və Şərq ölkələrinin nüfuzlu 

ali və orta məktəblərində dərs deyir, elm dairələrində tanınırlar. 

II Dünya müharibəsindən sonra Amerikada məskunlaşmış həmvətənlərimizə təzyiqlər edilir, çalışdıqları, 

yaşadıqları yerlərdə sıxışdırılırdılar. 1953-cü ilin martında Birləşmiş Ştatlar dövlətinin maliyyələşdirdiyi 

"Bolşevizmlə Mücadilə Koordinasiya Mərkəzi" tərəfindən istiqamətləndirilən "Qurtuluş", sonradan isə "Azadlıq" 

radiosu ilk verilişlərinə başladı. Azərbaycanlıların həmrəyliyinin güclənməsində "Azərbaycan şöbəsi"nin 

fəaliyyətə başlaması mühüm rol oynadı. 

O da qeyd olunur ki, XX əsrin 70-ci illərindən etibarən Azərbaycanda bütün sahələrdə başlayan sürətli 

inkişaf əhalinin gələcəyə olan inamını qüvvətləndirdi. Elmə, mədəniyyətə, incəsənətə, ədəbiyyata və təhsilə olan 

qayğı ölkə ziyalılarının xaricə olan kütləvi axınının qarşısını ala bildi. Böyük siyasi xadim Heydər Əliyev xalqın 

intellektual potensialının artırılmasının vacibliyini anlayırdı. Məhz buna görə 15 mindən çox tələbənin SSRİ-nin 

müxtəlif təhsil ocaqlarında təhsil almasını təmin etdi (gumilev-center.az). 

AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov qeyd edir ki, dünya azərbaycanlılarının birliyi və həmrəyliyi 

dövlət müstəqilliyimizin bərpasından sonra rəsmi siyasət səviyyəsində dəstəklənən aşkar prosesə çevrilib: "XX 

əsrdə qazandığımız dövlət müstəqilliyini heçə endirmiş sovet imperiyasının çöküşü ərəfəsində Ermənistanın 

Azərbaycana təcavüzünün yaratdığı ümummilli ağrı dünyada yaşayan soydaşlarımızı da ayıltmış və silkələmiş, 

suverenliyin bərpasına aparan yolda tarixi vətən ətrafında həmrəyliyi artıq dərəcədə aktuallaşdırmışdır. Erməni 

hücumlarının intensivləşdiyi 1989-cu ilin son günlərində xalqımızı iki yerə bölən sərhəd xəttinin hər iki tərəfdən 

sökülməsi cəhdi, 20 Yanvarda Bakıya əsassız silahlı müdaxilə təşkil etmiş, kütləvi qırğın törətmiş sovet 

rəhbərliyinin qaniçənliyinə qarşı dünyanın hər yerində soydaşlarımızın kütləvi etiraz dalğası birlik və həmrəylik 

zərurətinin dərk olunmasından qaynaqlanmışdı. Müşahidələr göstərir ki, dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə 

təkan verən məhz Azərbaycan dövlətçiliyini gözləyən təhlükə oldu. Erməni qəsbkarlığına qarşı mübarizədə 

formalaşan həmin həmrəylik lazımi miqyas alıb tələb olunan effekti verməsə də, hər hansı milli təhlükə qarşısında 

birləşməyin ilk böyük təcrübəsini verdi. Etiraf etmək lazımdır ki, bu, stixiyalı, inersiyalı bir həmrəylik idi, hələ 

ideoloji məzmun kəsb etməmişdi. Bunun üçün böyük ideologiya və həmin məfkurə ilə silahlanmış, hamılıqla 

qəbul edilən siyasi rəhbərin xalqla birliyi lazım idi" (preslib.az). 

N.Cəfərov onu da qeyd edir ki, dünya siyasəti zirvəsində yetkinləşmiş və mətinləşmiş Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi, milli birliyi uğrunda mübarizəyə respublikaya - Naxçıvana qayıtdığı ilk aylardan 

başlamışdı: "1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi o vaxt bu quruma rəhbərliyi 

öz üzərinə götürmüş ulu öndər Heydər Əliyevin bilavasitə təşəbbüsü ilə ədalətsiz imperiya ağalığına qarşı milli 

etiraz olaraq sərhədlərin kütləvi şəkildə söküldüyü dekabr ayının 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi 
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Günü elan etdi. İlk olaraq 1991-ci ilin 31 dekabrı Naxçıvanda müxtəlif ölkələrdən, xüsusilə İrandan, Türkiyədən 

gəlmiş azərbaycanlıların iştirakı ilə bayram edildi. Naxçıvan MR Ali Məclisinin bu tarixi qərarı o vaxt Azərbaycan 

Respublikası Ali Soveti tərəfindən rəsmən müdafiə edilsə də, bu ulu məramlı gün yalnız həmin qərarın müəllifi 

olmuş ümummilli lider Heydər Əliyev 1993-cü ildə xalqın tələbi ilə ölkə rəhbərliyinə qayıdıb Prezident seçiləndən 

sonra ümumxalq bayramı kimi qeyd edilməyə başlandı. Böyük rəhbər bununla kifayətlənməyərək, xarici ölkələrə 

səfərlərində azərbaycanlılarla görüşməyə xüsusi diqqət yetirir, onların nəzərinə çatdırırdı ki, formalaşmaqda olan 

Azərbaycan dövlətinin bütün azərbaycanlılara ehtiyacı var". 
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Diaspor təşkilatları Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününü qeyd edir 

 

Murad Məmmədli 

 

Bir neçə gündən sonra Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü qeyd olunacaq. Bu bayramın qeyd 

olunması bütün dünya azərbaycanlıları tərəfindən artıq bir zərurətə və mənəvi ehtiyaca çevrilib. 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü bir bayram kimi dünyanın 70-dən çox ölkəsində 

azərbaycanlılar tərəfindən qeyd olunur. Bu bayram Azərbaycan diasporu üçün ən mühüm bayrama çevrilib. 

31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik gününə bir həftədən də az vaxt qalır. Artıq dünyanın ayrı-

ayrı ölkələrində fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları bu bayramı qeyd edirlər. 

Avstriyanın Zaltsburq şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü və Yeni il münasibətilə 

tədbir keçirilib. 

Avstriya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin təşkil etdiyi tədbirdə bu ölkədə yaşayan soydaşlarımızla yanaşı 

yerli ictimaiyyətin nümayəndələri və digər diaspor təşkilatlarının üzvləri iştirak ediblər. 

Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin oxunması ilə başlayıb. 

Sonra Avstriya Azərbaycanlıları Cəmiyyətinin sədri Fərid Əzizov tədbiri açıq elan edərək, iştirakçılara 

Cəmiyyətin məqsəd və məramı barədə məlumat verib. Həmrəylik Günü barədə danışan F.Əzizov bu gün xaricdə 

yaşayan soydaşlarımız arasında birliyin nə qədər vacib olmasını vurğulayıb, onların yaşadıqları ölkədə yerli 

mühitə inteqrasiya edərək, Azərbaycan haqqında həqiqətləri yerli ictimaiyyətə çatdırmağa çağırıb. 

Avstriyada yaşayan azərbaycanlı iş adamı Rauf Kamil müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın 

uğurlarından söz açıb və təşkilata fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. 

Sonda tədbirdə iştirak edən körpələrə hədiyyələr təqdim olunub. 

Ukraynanın paytaxtı Kiyev şəhərində də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 

təntənəli tədbir keçirilib. Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (UAK) Kiyev şəhər təşkilatının sədri, 

Azərbaycanın sərbəst güləş üzrə Əməkdar idman ustası, Əməkdar məşqçisi Oleq Krapivin tərəfindən təşkil olunan 

tədbirdə ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin əməkdaşları, diaspor rəhbərləri, Ukraynanın tanınmış ictimai-siyasi 

xadimləri və soydaşlarımız iştirak ediblər. 

Tədbir Azərbaycan və Ukraynanın dövlət himnləri ilə başlayıb. Sonra çıxış edən O.Krapivin bildirib ki, 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün banisi ümummilli lider Heydər Əliyev olub. O qeyd edib ki, bu 

bayram Azərbaycanın digər bayramlarının içərisində öz layiqli yerini tutub və bütün dünyada yaşayan 

azərbaycanlılar tərəfindən geniş şəkildə qeyd edilir. 

Dünyada yaşayan soydaşlarımıza dövlət qayğısından danışan Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyin 

müşaviri Elman Bağırov bildirib ki, bu bayramın memarı ulu öndər Heydər Əliyevin 1991-ci ildə Naxçıvanda 

işlədiyi vaxtlar uzaqgörənliklə çıxardığı qərar öz nəticəsini verməkdədir. Onun sözlərinə görə, ulu öndər Heydər 

Əliyevin ideyalarının layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev bu gün dünya azərbaycanlılarının güclənməsi üçün 
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öz əməyini, biliyini əsirgəmir. Daha sonra E.Bağırov göstərdikləri xidmətə görə, O.Krapivin, onun birinci müavini 

Seyidəli Qadmaliyev və müavini Firudin Həşimovu səfirliyin fəxri diplomu ilə təltif edib. 

Tədbirdə Ukraynanın ictimai-siyasi xadimləri, Azərbaycanın diaspor rəhbərləri öz səmimi təbriklərini 

bölüşüblər. Bayram tədbiri sənətçilərin çıxışı ilə davam etdirilib (AZƏRTAC). 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Finlandiya Koordinasiya Şurasının təşkilatçılığı ilə 

Finlandiyanın paytaxtı Helsinki şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı 

münasibətilə keçirilən tədbirdə Finlandiyada yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı, Finlandiya ictimaiyyətinin 

təmsilçiləri, Azərbaycanın Finlandiyadakı diplomatik korpusunun nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak edib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komiitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, Azərbaycan, 

ingilis və fin dilində keçən tədbir Azərbaycanın dövlət himninin səsləndirilməsi və şəhidlərimizin xatirəsinin bir 

dəqiqəlik sükutla yad edilməsi ilə başlayıb. Daha sonra Finlandiya Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının 

əlaqələndiricisi Ülviyyə Cabbarova iştirakçıları salamlayaraq Həmrəylik Gününün tarixi barədə onlara məlumat 

verib, dünya azərbaycanlılarının həmryəliyinin və azərbaycançılıq ideyalarının yaranmasında ulu öndər Heydər 

Əliyevin xidmətlərini vurğulayıb. Azərbaycan dövlətinin diaspora diqqət və qayğısından danışan təşkilat rəhbəri 

Prezident İlham Əliyevin xaricdəki soydaşlarımıza göstərdiyi dəstək barədə danışıb. Azərbaycan həqiqətlərinin 

beynəlxalq aləmə çatdırılmasında, Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılmasında birinci vitse-prezident Mehriban 

Əliyevanın xidmətləri vurğulanıb. 

Tədbirdə çıxış edən Finlandiya Azərbaycanlıları Assosasiyasının vitse-prezidenti və Qadınlar Cəmiyyətinin 

sədri Arzu Oqtay dünyada yaşayan 50 milyondan artıq azərbaycanlının bu bayrama önəm verdiyini vurğulayaraq 

bütün soydaşlarımızı bu münasibətlə təbrik edib. 

Daha sonra Aylin Cabbarlı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü ilə bağlı ingilis dilində geniş çıxış 

edib. Çıxışlardan sonra tədbirin bədii hissəsində Finlandiyada yaşayan azərbaycanlı musiqiçilər Savojifar Mona, 

Leyli Hüseynova, Nəzrin Məcidli və başqaları Azərbaycanın xalq mahnılarını, türk musiqilərini oxuyub, 

fortepianoda Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini səsləndiriblər. 

Sonda Finlandiya Azərbaycanılılarının Koordinasiya Şurası adından iştirakçılara yeni il hədiyyələri təqdim 

edilib. 

Azərbaycan Respublikasının İsveçrədəki Səfirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birgə 

təşkilatçılığı ilə İsveçrənin paytaxtı Bern şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününə həsr olunmuş 

tədbir keçirilib. Azərbaycan diasporunun və yerli ictimaiyyətin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbiri ölkəmizin 

İsveçrədəki səfiri Xanım İbrahimova açaraq bu bayramın əsasının ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 

qoyulduğunu xatırladıb. 

Daha sonra Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün əhəmiyyətinə toxunan səfir, bu tarixin 

Azərbaycanlıların milli birliyinin formalaşmasının başlanğıcı və bu birliyin simvolik günü olduğunu söyləyib. 

Səfir X.İbrahimova azərbaycanlıları Bern şəhərində bu ilin avqust ayından fəaliyyət göstərən, Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi və Xarici İşlər Nazirliyinin birgə layihəsi kimi, yerli ölkənin təhsil sisteminə inteqrasiya olunmuş 
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nadir Azərbaycan məktəblərindən olan "Qarabağ" məktəbinin fəaliyyətini dəstəkləməyə, eləcə də ümumilli 

məqsədlər naminə bütün fikir ayrılıqlarını kənara qoyaraq vahid qüvvə kimi çalışmağa çağırıb. 

"İsveçrə Azərbaycanlıları Mədəniyyət Mərkəzi"nin rəhbəri, İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya 

Şurasının əlaqələndricisi Qasım Nəsirov "Qarabağ məktəbi"nin fəaliyyəti barədə iştirakçıları məlumatlandırıb, 

qonaqları məktəbin tanıtımı məqsədilə təşkil olunacaq seminarda iştiraka dəvət edib. 

Tədbirdə Ehtiram Hüseynov və Günay İmamverdiyevanın ifasında Azərbaycan muğam musiqisinin inciləri 

səsləndirilib. 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin və ölkəmizin Almaniya Federativ 

Respublikasındakı Səfirliyinin təşkilatçılığı ilə dekabrın 21-də Berlin şəhərində "Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü və Yeni ildə Planlar və Perspektivlər" adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın Almaniyadakı 

Səfirliyinin əməkdaşları, bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz, diaspor rəhbərləri, Almaniya ictimaiyyətinin 

nümayəndələri iştirak ediblər. 

Tədbir Azərbaycan Respublikasının dövlət himninin səsləndirilməsi ilə başlayıb. Almaniya 

Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Yaşar Musayev giriş sözü ilə çıxış edərək iştirakçıları 

salamlayıb və qarşıdan gələn bayramlarını təbrik edib. Y.Musayev təməli ümummilli lider Heydər Əliyev 

tərəfindən qoyulmuş Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün xalqımızın və bütün dünyada yaşayan 

həmvətənlərimizin mənəvi birliyinin rəmzi olduğunu vurğulayıb. O, tədbirin keçirilməsində verdiyi dəstəyə görə 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə və Azərbaycan Respublikasının AFR-dəki 

Səfirliyinə öz təşəkkürünü ifadə edib. Y.Musayev Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının təsis 

edilməsini zəruri edən amillər və fəaliyyət istiqamətləri haqqında məlumat verib, Almaniya azərbaycanlılarını 

birliyə və həmrəyliyə çağırıb. 

Tədbirdə Bakı Media Mərkəzinin əməkdaşı Tahir Əliyev çıxış edərək iştirakçıları salamlayıb, Heydər 

Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Bakı Media Mərkəzi tərəfindən lentə alınmış "Son iclas" bədii-sənədli film haqqında 

məlumat verib. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin son günlərinə işıq salan və milli hökumətin yekun qərarı hansı 

çətin şəraitdə qəbul etdiyini əks etdirən "Son iclas" filmi tədbirdə nümayiş olunub. Film iştirakçılar tərəfindən 

xüsusi maraqla qarşılanıb. 

Tədbirə dəvət olunmuş azərbaycanlı sənət adamlarının ifasında xalq və bəstəkar mahnıları səsləndirilib. 

Azərbaycan və Avropa mətbəxinin nümunələri tədbir iştirakçı-larına təqdim edilib. Milli rəqs qruplarının ifasında 

müxtəlif Azərbaycan rəqsləri nümayiş olunub. 

Diaspor təşkilatlarımızın 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü münasibətilə tədbirləri 

davam edir. 
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Almaniyada Azərbaycan diasporu 

 

Rəşid Rəşad 

 

Azərbaycanlıların sıx yaşadıqları ölkələrdən biri də Almaniyadır. Azərbaycanla Almaniya arasında 

diplomatik münasibətlər 1992-ci ilə təsadüf edir. Diplomatik münasibətlərin yaranmasından sonra Azərbaycan və 

Almaniya arasında əlaqələr inkişaf etməyə başlayıb. 

Almaniya azərbaycanlıları əsasən Türkiyə və İrandan, qismən Azərbaycan və digər dövlətlərdən buraya 

miqrasiya ediblər. Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən Almaniyada 200000 nəfər etnik azərbaycanlı yaşayır və 

onlardan 14000-17000 nəfəri bu ölkənin paytaxtı Berlin şəhərində məskunlaşıblar. 

Almaniyada "Azərbaycan Mədəniyyəti" cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyev də o fikirdədir ki, 

azərbaycanlıların diaspor tarixi uzaq keçmişə təsadüf etsə də, tarixən yaranan fasilələr bunun inkişafına imkan 

verməyib: "Sonuncu mərhələ ümumilli lider Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi ilə ilk dəfə olaraq ən 

fəal və uzunmüddətli mərhələyə keçib və bununla da diasporda köklü dönüş yaranıb. Nəzərə alaq ki, xaricdəki 

azərbaycanlıların, xüsusilə də Avropadakı azərbaycanlıların tam əksəriyyəti məhz Azərbaycan müstəqillik 

qazandıqdan sonra köç ediblər. Avropada Almaniya da daxil olmaqla yeni metodların diasporda istifadə olunması 

artıq nəticə etibarilə özünü büruzə verməkdədir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun 

Avropanın bir sıra ölkələrində həmvətənlərimizlə etdiyi son görüşlər, müzakirələr və alınan qərarlar ciddi 

canlanmaya səbəb olub. Bu, indi lobbiçiliyin dirçəlməsində özünü göstərir. Lobbiçilik məsələsinə gəlincə, bu, 

bizim üçün yeni mərhələdir. Bizlər yeni-yeni Avropada təkamülləşərək yerli idarəetmə ilə, seçkili orqanlarla sıx 

ünsiyyət yaradırıq, dostlar qazanırıq. Bunlar indi-indi öz nəticəsini verməkdədir. Artıq bir neçə bölgələrdə 

azərbaycanlılar özləri yerli qurumlara seçilirlər, təyin olunurlar və sair. Diaspor sahəsində tətbiq edilən yeni 

metodlar əminəm ki, lobbiçiliyi də sürətləndirəcək. Ən başlıcası gənclərimizin yerli partiyalara üzv olması aktual 

məsələyə çevrilib və gündəmdədir. Əsas inteqrasiyanın güclü olmasıdır. Əks halda lobbiçilik zəig inkişaf edər". 

Yeri gəlmişkən, Y.Niftəliyev daha çox beynəlxalq boks yarışlarının keçirilməsi üzərində diaspor fəaliyyəti 

ilə məşğuldur və onun fikrincə, idman elə bir təbliğat üslubudur ki, lazım olan bütün meyarları yerli cəmiyyətə 

çatdıra bilirik: "Ona görə də mən gücümü idman tədbirlərinə, mediaya yönəltmişəm. Artıq içərimizdə 10-15 nəfəri 

toplayıb şablon tədbirlər keçirmək zamanı deyil. Daha fərqli, daha geniş miqyasa önəm veririk. Gücümüzü yerli 

əhali ilə müxtəlif layihələrə yönəldirik. Yeri gəlmişkən, bunu da lobbiçiliyin bir qolu hesab etmək olar. Yeni 

planlarımız idmanda çoxdur. Planlarımızdan biri də odur ki, növbəti ildən Azərbaycan idmançılarının sayını 

rəhbərlik etdiyimiz "World Boxing Committee Haydər Aliyev (WBCA)"də artırmaqdır. Buna nail olacağıma 

əminəm. Nail ola bilsək Azərbaycan diasporunun inkişafına və Avropada içimizdən çıxan bəzi arzuolunmaz 

şəxslərin yetişməsinin qarşısını almış olarıq" ("report.az"). 

"2011-ci ildə təsis edilən Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətini yaratmaqda əsas məqsəd bu təşkilat 

vasitəsilə almanlarla dostluğu daha da möhkəmləndirmək, həmçinin adət-ənənələri almanlara daha da yaxından 

tanıtdırmaq olub" deyən adıçəkilən cəmiyyətin sədri Naibə Hacıyeva qeyd edir ki, almanlara nəinki bizim 
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yeməkləri, hətta milli rəqslərimizi, öz ana dilimizi belə öyrədir: "Almanlar bizim musiqilərimizə çox həvəslə 

qulaq asırlar. Hər dəfə toplantılarımızda məndən sonrakı toplantının nə zaman olacağını həvəslə soruşurlar. 

Bununla bərabər, keçirdiyimiz bütün görüşlərdə onlara Azərbaycan haqqında məlumatlar verirəm. Xüsusilə, 

Dağlıq Qarabağ problemi, ermənilər tərəfindən Xocalıda törədilən soyqırım haqqında tez-tez söhbətlər edilir. 

Ümumiyyətlə, bizim təşkilatımızın əsas məqsədi Azərbaycanla Almaniya cəmiyyəti arasında dostluğu 

gücləndirmək, ölkəmizin mədəniyyətini təbliğ etmək və ən başlıcası həmyerlilərimizlə daha sıx əlaqələr yaradıb 

onları bir çətir altında birləşdirməkdir". 

N.Hacıyeva qeyd edir ki, Almaniyada müxtəlif Azərbaycan dərnəkləri, diaspor təşkilatları mövcuddur: "Bu 

təşkilatların hamısının da məqsədi eynidir. Yəni, Azərbaycan həqiqətlərini, Dağlıq Qarabağ problemi və Xocalı 

soyqırımını burada tanıtmaq və Almaniya cəmiyyəti ilə sıx əməkdaşlıq əlaqələri yaratmaq. Digər tərəfdən son 

illər dövlət tərəfindən diaspor fəaliyyətinə ayrılan diqqət və qayğı Almaniyadakı diasporumuzun fəaliyyətində də 

əhəmiyyətli dərəcədə hiss olunur. Almaniyanın bir çox şəhərlərində həmyerlilərimizin yaratdıqları təşkilatlar 

Azərbaycan həqiqətlərinin tanıdılmasında və ölkələrimiz arasında mədəni əlaqələrin inkişafında çox böyük rol 

oynayır. Ümumiyyətlə, hər bir azərbaycanlının burada bir məqsədi var, o da Vətənimizi burada layiqincə təmsil 

etmək, hər yanda azərbaycanlı olaraq ölkəmizin adını uca tutmaq və daha yüksək nailiyyətlər əldə etməkdir. Mən 

deyərdim ki, diasporumuzda birlik mükəmməl şəkildə olmasa da, amma kifayət qədər hiss ediləndir. Almaniyada 

yaradılan Azərbaycanlıların Almaniyada Koordinasiya Mərkəzinin fəaliyyəti bu istiqamətdə çox nəzərə çarpır. 

Azərbaycanlıların Almaniyada Koordinasiya Mərkəzi daimi olaraq öz üzvlərinə Almaniyada baş verən 

mədəni və ictimai xəbərləri çatdırır və lazım gəldikdə Azərbaycan haqqında gedən yalnış məlumatlara kəskin 

şəkildə etirazını bildirməkdə yardımçı olur. Bundan əlavə bizim burada yaşayan gənclərimiz tərəfindən yaradılan 

tələbə və elm adamları üçün olan təşkilatları var ki, azərbaycanlı gənclərin bir araya toplaşmasında, elmi 

diskussiya aparmasında onların təhsillə və yaxud digər məsələlərlə olan problemlərinin həll edilməsində böyük 

rol oynayır". 

Yeri gəlmişkən, Almaniyada türk diasporu da çox güclüdür: "Türk diasporunun bizimlə sıx əməkdaşlıq 

əlaqələri var. Bundan başqa, Avropada təhsil alan, işləyən Azərbaycanın istedadlı gənclərinin sayı ildən-ilə 

çoxalır. Bu, çox müsbət haldır. Bizim gənclər çalışdıqları və təhsil aldıqları xarici ölkələrdə daim Azərbaycanın 

təbliğatını genişləndirməlidirlər. Mümkün qədər həmin ölkənin beyin mərkəzlərində, tədqiqat aparan 

universitetlərində çalışmalıdırlar. Bu da heç şübhəsiz ki, gələcəkdə həmin ölkələrdəki gənclərimizin söz sahibi 

olmasına gətirib çıxaracaq və Azərbaycan naminə təbliğat işlərində böyük kömək olacaq. Alman-Azərbaycan 

Dostluq Cəmiyyəti olaraq Azərbaycanın bütün əlamətdar günləri ilə bağlı tədbirlər keçiririk. Onu da qeyd edim 

ki, soydaşlarımız burada daha cox inteqrasiya ilə bağlı problemlərlə üzləşirlər. Almaniya bizim cəmiyyətdən çox 

fərqlidir. Fərqli dil, fərqli məkan, fərqli anlayışlar və s. Amma bunlar da zaman zaman keçən, öz həllini tapan 

problemlərdir. Alman-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti olaraq məqsədimiz ondan ibarətdir ki bizim 

həmyerlilərimiz uzləşdiyi bu problemlərə lazımi dəstəyi göstərə bilək. Bir faktı da qeyd edim ki, Almaniyada 

Türk-Azərbaycan diasporası və əməkdaşlığı çox güclü olduğu üçün ermənilərin fəaliyyəti kölgə altındadır və 

demək olar ki, bizim fəaliyyətlərin qarşılığında hiss edilmir (anl.az). 
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2018-ci ildə Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar Almaniya Federativ Respublikasının (AFR) kansleri 

Angela Merkelə müraciət ünvanlayıb ("diaspor.az"). Müraciətdə bildirilir ki, XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 

bir neçə alman yaşayış məntəqəsinin Azərbaycanda salınması iki xalqın əlaqələrinin daha da möhkəmlənməsinə 

töhfə verib. "Azərbaycandakı çoxəsrlik multikulturalizm və tolerantlıq ənənələri həmin dövrdə hər iki xalqın çox 

mehriban və səmimi yaşamasına, həmçinin onların Azərbaycandakı evləri, lüteran kilsələri və memarlıq 

nümunələrinin bu günədək qorunub saxlanmasına imkan yaradıb. Hazırda Azərbaycanda yüzlərlə alman şirkəti 

fəaliyyət göstərir. 2017-ci ildə Cənubi Qafqaz regionu ölkələri ilə ümumi ticarətdə Azərbaycanın payı, təxminən, 

66% olub. Ölkələrimiz arasında ticarət dövriyyəsi 1 milyard dollara yaxındır. Azərbaycan Avropa İttifaqının 

etibarlı tərəfdaşıdır və Avropa İttifaqı ilə qarşılqlı hörmət, bərabər tərəfdaşlıq və ümumi maraqlara əsaslanan 

münasibətlərin inkişaf etdirilməsi istiqamətində qəti siyasi iradə nümayiş etdirir. O cümlədən Almaniya hər zaman 

dünyanın beynəlxalq hüquq prinsiplərinə hörmətlə yanaşan, ədalətli mövqeyi ilə seçilən aparıcı bir ölkəsi olub. 

Ümidvarıq ki, Almaniya bu prinsiplərə sadiq qalaraq ATƏT-in Minsk qrupunun üzvü kimi, bizim üçün əsas 

məsələ olan Azərbaycanın Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş 20 faiz torpağının azad olunması və işğal edilmiş 

torpaqlardan məcburi köçkün düşmüş azərbaycanlıların öz torpaqlarına qayıtması, eləcə də Xocalı soyqrımı üçün 

ədalətin bərpa edilməsi üçün bundan sonra fəaliyyətini daha da gücləndirəcək. Bu gün Almaniya azərbaycanlıların 

sərbəst və rahat yaşayıb fəaliyyət göstərdiyi inkişaf etmiş bir ölkədir. Almaniya-Azərbaycan və Avropa İttifaqı-

Azərbaycan əlaqələrinin hərtərəfli inkişafı hər iki xalqın biri-birini daha yaxından tanıması, azərbaycanlıların 

Almaniyaya inteqrasiyasının sürətlə və effektli həyata keçirilməsi və onların yaşadıqları ölkənin siyasi, ictimai və 

mədəni həyatına töhfələr verməsi Almaniyada yaşayan azərbaycanlıların əsas məqsədlərindən biridir. 

Azərbaycan-Alman münasibətlərinin 200 ildən artıq tarixə malik olmasına baxmayaraq, Almaniya kanslerinin 

Azərbaycana səfəri tarixdə bir ilkdir. Ümid edirik ki, bu səfər Almaniya-Azərbaycan və Avropa İttifaqı-

Azərbaycan əlaqələrində yeni bir mərhələnin əsasını qoymaqla bərabər, iki xalq arasındakı əlaqələrin 

möhkəmlənməsinə də önəmli töfhələr verəcək. Bu baxımdan, Almaniya kansleri Angela Merkelə Azərbaycana 

səfərində uğurlar arzu edir və Ermənistana səfəri zamanı bu ölkənin rəhbərliyi qarşısında Azərbaycan ərazilərinin 

işğalına son qoymağı tələbə etməyə çağırırıq. Biz Almaniyada yaşayan azərbaycanlılar da bu istiqamətdə 

imkanlarımız daxilindəki bütün dəstəyi verməyə hazırıq". 
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Ukrayna azərbaycanlıları birgə fəaliyyəti gücləndirir 

 

Vasif Cəfərov 

 

Ukraynada azərbaycanlıların 42 diaspor təşkilatı fəaliyyət göstərir. Luqansk və Donesk vilayətləri istisna 

olmaqla azərbaycanlılar bütün vilayətlərdə diaspor qurumları təsis edib. Ən çox diaspor təşkilatı Kiyev və 

Dnepropetrovsk vilayətlərində yaradılıb. Adıçəkilən vilayətlərin hər birində 6 təşkilat var. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsasən Ukrayna Azərbaycan diasporunun fəal olduğu 

ölkələrdəndir. Ukraynaya azərbaycanlıların mühacirəti XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəllərində başlayıb. XX əsrin 

əvvəllərindən buraya təhsil almağa gələn azərbaycanlı tələbələr ictimai fəallıq göstərməyə başlayıblar. Onların 

fəallığı sayəsində Kiyev şəhərində Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzi yaranmış və burada yığılan 

azərbaycanlılar Azərbaycan mədəniyyəti, poeziyası, ədəbiyyatı barəsində müzakirələr aparmışlar. Kiyevdən 

başqa, digər böyük şəhərlər - Xarkov və Lvovda da azərbaycanlı gənclər təhsil aldıqları müəssisələrdə eyni 

istiqamətdə iş aparırdılar. Ukraynada 1917-1918-ci illərdə tanınmış yazıçı Tağı Şahbazi Simurq Xorvak şəhərində 

məskunlaşaraq "Cənub səsi" adlı qəzet nəşr edib. Ukraynada 1920-ci ildə bolşevik işğalına məruz qalandan sonra 

Azərbaycan-Ukrayna münasibətlərində xeyli irəliləyişlər yaranıb. Ukrayna-Azərbaycan arasında, eyni zamanda, 

tələbə-mütəxəssis mübadiləsi də aparılırdı. Müxtəlif sahələr üzrə mütəxəssis hesab olunan yüzlərlə azərbaycanlı 

Ukraynaya köçərək buranı özlərinə daimi yaşayış məskəni seçib. Bunun nəticəsində Kiyev, Xarkov, Odessa, 

Lvov, Krım şəhərlərində və Valın, Vinnitso, Dnepropetrovsk, Zakarpatye, Zaparodce, Jitomir, İvano-Frankovsk, 

Kirovoqrad, Nikolayev, Poltava, Rovina, Ternopol, Suşk, Xerson, Xmelnitski, Cerkask, Jerniqo, Jernovisti 

vilayətlərində soydaşlarımız məskunlaşıb. Məskunlaşdığı şəhər və vilayətlərin ictimai işində fəallıq göstərən 

azərbaycanlılar Ukrayna dövlət idarələrində də irəli çəkilməyə başlayıblar. 1991-ci ildə Sovetlər Birliyinin 

dağılmasından sonra müstəqillik əldə edən Ukrayna və Azərbaycan arasında ikitərəfli diplomatik münasibətlər 

quruldu. Artıq beynəlxalq birliyin bərabər hüquqlu üzvü olan Ukrayna və Azərbaycan bütün sahələr üzrə 

münasibətləri inkişaf etdirirlər. Hazırda Ukraynada 500 min azərbaycanlı yaşayır. Bu şəxslər ötən əsrin 

əvvəllərindən ta bu günə qədər davam edən intensiv mühacirət nəticəsində buraya gələnlərdir. 500 min 

azərbaycanlının bir-biri ilə əlaqə saxlaması və ictimai fəaliyyəti bəzi ölkələrdəki azərbaycanlıların fəaliyyətindən 

nisbətən daha fəaldır. Bu ölkədə onlarla Azərbaycan diaspor təşkilatı, mədəniyyət mərkəzi, kütləvi informasiya 

vasitəsi olmaqla yanaşı, ana dilimiz həm Ukrayna ali məktəblərində, həm də Azərbaycan dilli "Həftə sonu" 

məktəblərində tədris edilir. Azərbaycan folklor ansambllarının yaradılması isə Azərbaycan mədəniyyətinin 

təbliğinə xidmət edir. Hazırda Ukraynada çoxsaylı Azərbaycan diaspor təşkilatları və milli mədəniyyət mərkəzləri 

fəaliyyət göstərir. Onlardan ən böyüyü bir çox regional diaspor təşkilatlarını ətrafında birləşdirən Ukrayna 

azərbaycanlıları Konqresidir. 1999-cu ilin 21 martında təsis edilən UAK-ın yaranmasında Ukraynadakı 

Azərbaycan səfirliyi və tanınmış azərbaycanlıların rolu böyük idi. İlk təsis yığıncağında Ukraynanın 15 

vilayətində filialı olan UAK-ın zamanla filiallarının sayı artmağa başladı. Ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni 
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həyatında mühüm rol oynayan UAK-ın 27 inzibati ərazi bölgüsünün demək olar ki, hamısında vilayət təşkilatları 

fəaliyyət gostərir. 

UAK-ın əsas fəaliyyət sahələri Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ etmək, Azərbaycan dilini təbliğ və tədris 

etmək, kütləvi - mədəni tədbirlərin keçirilməsi, ölkənin ictimai-siyasi, iqtisadi-mədəni həyatında iştirak etmək, 

Ukrayna - Azərbaycan iki tərəfli münasibətlərinin inkişafına töhfə vermək, informasiya-tədqiqat işi ilə 

məşğul olmaq, Azərbaycan naminə lobbiçilik etmək və sairdən ibarətdir. 

Ukraynada Azərbaycan diasporuna məxsus mətbuat orqanları da fəaliyyət göstərir. Bunlardan 

"Azərbaycanın səsi" və "Savalan" Kiyevdə, "Qobustan", "Millət" və s. qəzetlər nəşr edilir. 

Ukraynada yaşayan soydaşlarımız kifayət qədər aktivdir. Onların aktiv fəaliyyətində təşkilatlanma da 

mühüm rol oynayır. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin də tövsiyələri nəzərə alınaraq Ukraynda 

azərbaycanlıları koordinasiya olunmuş şəkildə fəaliyyətlərini qururlar. Bunun bir əlaməti də 2018-ci ilin iyulunda 

Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu ilə Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin birgə fəaliyyət 

barədə qərar qəbul etməsi oldu. Hər iki təşkilat bu prosesi hüquqi cəhətdən başa çatdırmaq üçün işçi qrupu yaratdı. 

Bununla bağlı diaspor təşkilatları ilə geniş müzakirələr aparılıb, birgə fəaliyyət mexanizmləri müzakirə edilib və 

yekdilliklə qərar qəbul olunub. 

Diaspor təşkilatlarının bu addımı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun Ukraynaya 

rəsmi səfəri zamanı reallaşıb. İşçi qrup Ukrayna Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasını yaratmaq barədə də 

razılığa gəlib və birgə fəaliyyətin vacib olduğunu bildiriblər. Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirilib və 

təşkilatlar daha geniş miqyasda fəaliyyətə başlayacaqlarını elan ediblər. 

Qeyd edək ki, Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun başçılıq etdiyi 

nümayəndə heyəti Avropaya səfər çərçivəsndə 17-19 iyul 2018-ci il tarixlərdə Ukraynada bir sıra görüşlər 

keçiriblər. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Ukraynadakı Azərbaycan səfirliyində olub, ümummilli lider 

Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edib. F.Muradovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Kiyev şəhərinin 

mərkəzində M.Maqomayev adına parkın və abidənin açılış mərasimində iştirak edib, Ukraynada fəaliyyət 

göstərən diaspor nümayəndələri və azərbaycanlı gənclərlə görüşlər keçirib. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş 

Diasporu və Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi diaspor təşkilatlarının rəhbərləri ilə görüşən Komitə 

sədri Fuad Muradov diaspor hərəkatının daha da gücləndirilməsi, eyni zamanda Ukraynada yaşayan 

azərbaycanlıların daha çevik koordinasiya olunması baxımından təşkilatların birgə fəaliyyətinin zəruri olduğunu 

qeyd edib. O cümlədən, Komitə sədri bundan sonra heç kəsə qarşı ayrı-seçkiliyin olmayacağı, Koordinasiya 

Şuralarının və həmsədrlik institutunun formalaşdırılacağı barədə diaspor nümayəndələrinə məlumat verib. 

Diaspor nümayəndələrinin iştirakı ilə davam etdirilən müzakirələr, ilk görüşdə nəticəsiz qalsa da, Komitə 

sədrinin təşəbbüsü və təkidləri ilə daha bir görüş təşkil edilərək birgə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə olundu. 

Nəhayət, keçirilən gərgin interaktiv müzakirələr öz nəticəsini verdi, uzun müddətdən bəri ikiyə bölünən, 

aralarında ciddi fikir ayrılıqları olan diaspor nümayəndələrini öz ətrafında cəmləşdirən Ukrayna Azərbaycanlıları 

Birləşmiş Diasporu və Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi birgə fəaliyyət barədə yekdilliklə qərar qəbul 

etdilər. Aktiv şəkildə fəaliyyətə başlayan işçi qrup Ukrayna Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının 
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yaradılması ilə bağlı razılığa gələrək Şuranın ilk iclasını keçirdi. Birgə fəaliyyətin zəruri olduğu vurğulanan 

iclasda təşkilatların daha geniş miqyasda fəaliyyətə başlayacaqları barədə də fikirlər səsləndirildi. 

Beləliklə, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətinin 

Ukraynaya səfəri azərbaycanlıların həmrəyliyi, birliyi, dövlətçilik, daha güclü diaspor hərəkatının 

formalaşdırılması və diaspordan lobbiçiliyə keçidin təmin olunması baxımından tarixi missiya ilə başa çatdı. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbərliyinin 17-19 iyul 2018-ci il tarixdə Ukraynaya səfəri zamanı 

Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətinin təşkili məqsədilə yaradılan işçi qrupun ikinci iclası 

keçirildi. İclasda təşkilatların birgə fəaliyyət istiqamətləri və Koordinasiya şurasının yaradılması ilə bağlı bir sıra 

məsələlər müzakirə edildi. Müzakirələrdə birbaşa iştirak edə bilməyən işçi qrup üzvləri, o cümlədən Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri onlayn şəkildə müzakirələrə qoşularaq, fikir mübadiləsi aparıblar. İşçi 

qrupun növbəti iclasınadək Ukraynada fəaliyyət göstərən, qeydiyyatdan keçən, diaspor təşkilatlarının və diaspor 

fəallarının sayının dəqiqləşdirilməsi, birgə fəaliyyət məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi, Koordinasiya şurasına 

üzv olmaq istəyənlərin sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı konkret iş bölgüsü aparıldı. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə Ukraynada digər tədbirlər də həyata keçirilib. Oktyabrda 

Komitəsinin dəstəyi ilə Ukraynanın paytaxtı Kiyevdə Səməd Vurğun adına kitabxanada Azərbaycanın Xalq şairi 

Məmməd Arazın anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə yaradıcılıq gecəsi keçirilib. Tədbirdə Azərbaycanın 

Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev, diaspor təşkilatlarının nümayəndələri, ukraynalı və azərbaycanlı gənclər, 

yaradıcı insanlar iştirak ediblər. 

Məmməd Arazın yaradıcılığının əsas mövzusunun vətənpərvərlik olduğunu qeyd edən diplomat səfirliyin 

Ukraynada Məmməd Araz irsinin öyrənilməsinə dəstək verməyə hazır olduğunu bildirib. 

Səməd Vurğun adına kitabxananın direktoru Qalina Çebotarova isə çıxışında Məmməd Araz irsinin 

Ukraynada araşdırılmasının vacib olduğunu söyləyib. Bədii kitab bazasına görə Ukraynada nümunəvi kitab 

evlərindən biri sayılan bu kitabxanada mütəmadi olaraq Azərbaycanla bağlı tədbirlərin keçirildiyini diqqətə 

çatdırıb. 

Gənc fəal Marina Qonçaruk isə öz çıxışında Ukrayna və Azərbaycanın zəngin mədəni irsə malik olduğunu 

bildirərək, tədbirin əhəmiyyəti barədə danışdı. Məmməd Arazın nəhəng vətəndaş olduğunu vurğulayan Əməkdar 

təhsil işçisi, hüquq elmləri doktoru, professor Arif Quliyev şairin yaradıcılığında əsas ünvanın Vətən, Azərbaycan 

olduğunu söyləyib. 

Tədbir çərçivəsində A.Quliyev Səməd Vurğun adına kitabxananın yaranmasının 40 illiyi ilə bağlı göstərdiyi 

xidmətə görə UNESCO-nun "İnformasiya hamı üçün" Proqramının Azərbaycan Komitəsinin fəxri diplomunu 

kitabxananın direktoru Qalina Çebotarova təqdim edib. 

Daha sonra yaradıcılıq gecəsi maraqlı bədii proqramla davam etdirilib. 
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Azərbaycan diasporunun fəaliyyətində tələbə gənclərin rolu artır 

 

Əfqan Abdullayev, 

Azərbaycan Dillər Universitetinin prorektoru, professor 

 

Bu günün reallıqları diaspor və lobbiçilik quruculuğu sahəsində təxirəsalınmaz addımlar atılmasını 

mühüm vəzifə kimi qarşıya qoyur. Ölkələr və xalqlar arasında gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, 

beynəlxalq siyasətdə diaspor və lobbi təşkilatlarının rolunun artması ölkəmizin də bu prosesə qoşulmasını 

prioritet məsələyə çevirmişdir. Demək olar ki, Azərbaycan diasporunun yayılma arealı gündən-günə daha 

da genişlənməkdədir.  

 

Diasporumuzun ümummilli ideya ətrafında birləşəcək, fəal qüvvə kimi ortaya çıxması ulu öndər Heydər 

Əliyevin adı ilə bağlıdır. Sovetlər Birliyi dövründə siyasi reallıq açıq şəkildə diaspor problemi ilə məşğul olmağa 

imkan verməsə də, ulu öndər hər vasitə ilə dünya azərbaycanlılarının Vətənlə əlaqəsinə xidmət edəcək hər bir 

imkandan istifadə etmişdir. 

Son illər ölkəmizin diaspor fəaliyyətinə xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı gənclər də qoşulmuşlar. 

Bu, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılması, milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliği baxımından xüsusi 

əhəmiyyət daşıyır. 

Bu gün xaricdə təhsil alan tələbələrimiz Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinə güclü dəstək verirlər. Diaspor 

fəaliyyətimizin inkişaf etməsində və yeni texnologiyalardan yararlanmasında dünyanın müxtəlif ölkələrində 

yaşayan azərbaycanlı gənclərin xidmətləri danılmazdır. Bu gənclərin böyük bir qismi dövlətin xətti ilə xarici 

ölkələrə təhsil almağa gedən tələbələrdir.  

Məlumdur ki, onlar təhsil aldıqları ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları ilə sıx ünsiyyət qurur və 

onlarla əlaqəli şəkildə fəaliyyət göstərirlər.Tələbələrimiz istər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, istər Dağlıq Qarabağ problemi barədə obyektiv rəyin formalaşdırılması, həm də zəngin tarixi-mədəni 

irsimizin təbliğ olunmasında fəal iştirak edirlər. Azərbaycan dövləti öz növbəsində xaricdə təhsil alan tələbələrə, 

onların uğurlu fəaliyyətinə xüsusi diqqət yetirir, gənclərin fəaliyyətini situmullaşdıran addımlar atır.  

Müvafiq dövlət strukturları xaricdə təhsil alan tələbələrlə əlaqələrin yaradılması və işgüzar münasibətlərin 

qurulmasına xüsusi önəm verir. Bu sahədə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (DİDK) fəaliyyətini məxsusi 

qeyd etmək lazımdır. Azərbaycanlı gənclər təhsil aldıqları dövlətlərdə müxtəlif səpkili dərnək və birliklər yaradır, 

digər soydaşlarımızı da buraya cəlb etməklə, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin bir araya gəlməsi, 

təşkilatlanması işinə yardım göstərilən komitə tərəfindən gənclərin bu yöndə fəaliyyəti dəstəklənir. Onların 

təşkilatlanması üçün hər cür yardım göstərilir. Xaricdə təhsil alan tələbələrin dilimizi, dinimizi, milli 

dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi qoruyub saxlamalarının vacibliyini əsas tutan dövlətimiz artıq diasporumuzun 

fəaliyyətinin daha da güclənməsi məqsədilə bir sıra vacib məsələləri həll edib. 
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Dövlət başçısı bu və ya digər ölkəyə səfər edərkən təkcə həmin ölkənin dövlət və hökumət rəhbərləri ilə 

deyil, eyni zamanda, oradakı Azərbaycan icmalarının rəhbərləri və nümayəndələri, həmçinin tələbə gənclərlə 

görüşür, onları dinləyir, problemləri ilə maraqlanır. Həmin problemlərin aradan qaldırılması üçün lazımi 

tapşırıqlar verir. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünya azərbaycanlıları İlham Əliyevi özlərinin lideri hesab edirlər. 

Bunun əsas səbəblərindən biri də odur ki, dövlət başçısı harada yaşamasından asılı olmayaraq bütün 

azərbaycanlılara, o cümlədən gənclərə çox böyük diqqət yetirir, onların problemlərinin həllinə kömək göstərir.  

Xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin təşkilatlanması, Azərbaycan dövləti tərəfindən dəstəyin verilməsi, 

bu dəstək hesabına yeni diaspor təşkilatlarının, dərnəklərin yaradılması və gənclər vasitəsilə dünya ictimaiyyətinə 

ölkəmiz haqqında məlumatların çatdırılması prosesi sürətlənib. Bir çox xarici ölkələrdə Azərbaycan gənclər 

təşkilatları yaradılıb. Məsələn, Riqada belə bir cəmiyyət xeyli vaxtdır ki, fəaliyyət göstərir. Mərkəzin əsas məqsədi 

Azərbaycan gənclərinin Latviya cəmiyyətinə inteqrasiyasına nail olmaq və yerli xalqı milli mədəniyyətimiz, 

tariximiz və adət-ənənələrimiz ilə tanış etməkdir. Bununla yanaşı, bu il Benilüks azərbaycanlı gənclərinin 

Koordinasiya Şurası yaradılıb ki, burada da əsas məqsəd dünyaya Azərbaycan həqiqətlərini çatdırmaq, Qarabağ 

probleminə dair Avropada obyektiv rəy formalaşdırmaq və beynəlxalq təşkilatların diqqətini Azərbaycan 

ərazilərinin işğal edilməsi faktına yönəltmək olmuşdur.  

Norveç Azərbaycanlıları Gənclər Təşkilatı (NAYO) on ildən çoxdur fəaliyyət göstərir. Ötən müddət 

ərzində bu təşkilat Azərbaycan həqiqətlərinin Avropa ictimaiyyətinə çatdırılması, milli mədəniyyətimizin təbliği 

ilə bağlı bir sıra önəmli layihələrə imza atmışdır.  

 Gənclərimizin təşkilatlanması Amerika qitəsində də aparılıb. Belə ki, Kaliforniya Amerika 

Azərbaycanlıları Şurasında ABŞ-ın qanunverici orqanları ilə əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, həmçinin 

Azərbaycanın regionda rolu və mövcud iqtisadi potensialı dəfələrlə müzakirə edilib. Bununla yanaşı, Kanadanın 

Toronto şəhərində Ontario və Kvebek vilayətlərində 8 icma fəaliyyət göstərir. 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin qəbul edilmiş fəaliyyət proqramında gənclərin diaspor quruculuğu 

işində iştirakının keyfiyyətcə daha yüksək səviyyədə təmin olunması məsələsinə xüsusi diqqət yetirilib. Belə ki, 

sənəddə Avropada təhsil alan azərbaycanlı gənclərin forumunun təşkili, Avropadakı Azərbaycanlı Gənclərin 

Koordinasiya Şurasının yaradılması, onların digər türkdilli dövlətlərin gənclər təşkilatları ilə əlaqələrinin 

inkişafına dair bir sıra müddəalar öz əksini tapıb.  

Xaricdə yaşayan azərbaycanlı gənclərin təşkilatlanması, diaspor fəaliyyətinə cəlb edilməsi istiqamətində 

işlər həm DİDK, həm də xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları tərəfindən uğurla aparılıb. Bir sıra gənclər 

təşkilatlarının əsası qoyularaq, Azərbaycanın diaspor ordusuna cəlb ediliblər. 

 Heydər Əliyev Fondunun Rusiya təmsilçiliyinin rəhbəri Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Rusiyanın 

Azərbaycanlı Gənclər Təşkilatının (AMOR) yaradılması gənclərin təşkilatlanmasında mühüm rol oynadı. Bu 

təşkilat Rusiyadakı gənclərimizi diaspor işinə cəlb edərək onları Azərbaycan naminə ümumi fəaliyyətə qoşub. 

Təşkilatın Azərbaycanın təbliği istiqamətində fəaliyyəti olduqca genişdir. Bununla yanaşı, gənclərin dövlətçilik, 

milli vətənpərvərlik ruhunda yetişdirilməsi məqsədilə, “Uğur” Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimai Birliyinin 

müraciəti əsasında “Ümummilli lider Heydər Əliyevin irsini öyrənək” adlı layihə çərçivəsində DİDK-də 
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“Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi altında xaricdə diasporun yaradılması” və “DİDK ilə əyani tanışlıq” 

mövzularında Azərbaycanın nüfuzlu universitetlərində təhsil alan bir qrup tələbə ilə görüş keçirilib. Görüşdə 

diaspor quruculuğu siyasətinin mahiyyəti və məqsədləri, bu sahədə qarşıda duran vəzifələr, xaricdəki diaspor 

təşkilatları ilə əlaqələrin qurulması barədə iştirakçılara ətraflı məlumat verilib, müvafiq ədəbiyyatlar təqdim 

edilib.  

Koreya Respublikasında təhsil alan azərbaycanlı tələbələrin təşkilatlanması, soydaşlarımız arasında milli 

birliyin və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi, Azərbaycan xalqının tarixi, müasir həyatı, sosial-iqtisadi inkişaf 

səviyyəsi, mədəniyyəti ilə bağlı məlumatların Koreya ictimaiyyətinə çatdırılmasını qarşıya məqsəd qoyan 

Azərbaycan-Koreya Tələbə Təşkilatı yaradılıb. Təşkilata rəmzi olaraq Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətlərini 

özündə əks etdirən “Buta” adı verilib. Təşkilatın əsas məqsədi Azərbaycan mədəniyyətini, mətbəxini, tarixini, 

işğal edilmiş torpaqları ilə bağlı həqiqətləri Koreya ictimaiyyətinə çatdırmaqdadır.  

Koreyada fəaliyyət göstərən “Buta” Gənclər Birliyinin təşəbbüsü ilə bu ölkənin Xarici Dillər 

Universitetində “Buta” Azərbaycan mədəniyyət dərnəyi təsis edilib. Dərnək universitet tələbələrinə Azərbaycanla 

bağlı məlumatlar çatdırmaqla yanaşı, Azərbaycan dili kursları da təşkil edərək, koreyalı tələbələrə Azərbaycan 

dilini də tədris edir.  

Almaniyada Azərbaycanlı Tələbələr və Elmi İşçilər Birliyi təsis edilib. Birliyin məqsədi Almaniyada 

yaşayan və təhsil alan azərbaycanlı gəncləri birləşdirməkdir.. Hazırda Almaniyanın bir neçə şəhərində birliyin 

bölmələri fəaliyyət göstərir. 

Almaniyanın Frankfurt şəhərində Dünya Azərbaycanlıları Gənclərinin  

I Konqresinin keçirilməsi də əlamətdar hadisə idi. Konqresdə Vətənlə əlaqələrin qurulması, gənclərin birgə 

fəaliyyəti, Avropadakı azərbaycanlı gənclərin diaspor işinə cəlb edilməsi və bir sıra məsələlər müzakirə olunub. 

Həmçinin bir neçə mühüm sənəd də qəbul edilib. Belə ki, Konqres tərəfindən qətnamə, Prezident İlham Əliyevə 

müraciət, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar dünya ictimaiyyətinə, beynəlxalq təşkilatlara, xarici ölkələrin 

parlamentlərinə, dövlət və hökumət başçılarına müraciət qəbul edilib. Bundan başqa, dünyadakı azərbaycanlı 

gəncləri azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdirmək, diaspor fəaliyyətinə cəlb etmək məqsədilə Dünya 

Azərbaycanlı Gənclər Birliyinin yaradılmasına qərar verilib. Qeyd edək ki, 2012-ci il mart ayının 12-də Bakıda 

keçirilən qurultayda Dünya Azərbaycanlı Gənclər Birliyi təsis edilib. 

2010-cu il aprelin 12-də isə Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin Dnepropetrovsk vilayət təşkilatının 

təşəbbüsü ilə bu şəhərdə Ukraynada yaşayan Azərbaycanlı Gənclərin I Forumu keçirilib. Forumda Ukraynada 

yaşayan Azərbaycanlı Gənclərin Əlaqələndirmə Şurası yaradılıb. Forum aprelin 24-nü Ukraynada yaşayan 

Azərbaycanlı Gənclərin Həmrəyliyi Günü kimi qeyd olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. 

Böyük Britaniyanın Liverpul şəhərində tələbələrin dəstəyi ilə Liverpul Azərbaycan Cəmiyyəti (LAC) 

fəaliyyətə başlayıb. DİDK tərəfindən dünyanın müxtəlif ölkələrində Azərbaycanı təmsil edən gənclər 

təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək verilir. “Qurultaya hesabat” kitabında göstərilir ki, ötən müddət ərzində xaricdə 

yaşayan azərbaycanlı gənclərlə iş sahəsində, onların diaspor fəaliyyətinə cəlb edilmələri, təşkilatlanmaları 

istiqamətində uğurlu layihələr həyata keçirilib. 
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Hazırda xaricdə təhsil alan gənclərin təşkilatlanma prosesi davam etməkdədir. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə 

azərbaycanlı tələbələr təhsil aldıqları ölkələrdəki diaspor təşkilatlarımızla daha sıx əlaqə quracaq və ölkəmiz 

haqqında həqiqətlərin dünyada təbliğındə yaxından iştirak edəcəklər. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 27 dekabr. - № 293. - S. 9.  
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Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə RAGB Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününü  

qeyd edib 

 

Fəridə Abdullayeva, 

AZƏRTAC-ın xüsusi müxbiri, Moskva 

 

Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə Rusiyanın Azərbaycanlı 

Gənclər Birliyi (RAGB) Moskvada Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü münasibətilə tədbir 

keçirib.   

Tədbiri açan RAGB İdarə Heyətinin üzvü Emin Hacıyev təşkilatın sədri Leyla Əliyevanın adından 

iştirakçıları qarşıdan gələn bayramlar münasibətilə təbrik edib. O, təşkilatın 2018-ci ildə gördüyü işlər barədə 

məlumat verərək vurğulayıb ki, sıraları ildən-ilə genişlənən RAGB yola saldığımız ildə də bir sıra maraqlı 

layihələr həyata keçirib. E.Hacıyev təşkilatın işində fəal iştirak edən gənclərə təşəkkürünü bildirib.   

Akademik Fazil Qurbanov Rusiyadakı Azərbaycan diasporu adından RAGB üzvlərini qarşıdan gələn bayramlar 

münasibətilə təbrik edib. O, son illər ölkəmizdə əldə olunan nailiyyətlərdən bəhs edib. Akademik Rusiya və 

Azərbaycan arasında dostluq və əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə böyük töhfə verən RAGB-nin fəaliyyətini 

yüksək qiymətləndirib. Vurğulayıb ki, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərlik 

etdiyi təşkilatın fəaliyyəti Rusiyada yaşayan və təhsil alan azərbaycanlı gənclərin bir araya gəlməsi, elm, təhsil, 

yaradıcılıq üzrə layihələrin, həmçinin ictimai təşəbbüslərin reallığa çevrilməsi baxımından əvəzolunmazdır.  

Rəsmi hissədən sonra milli mahnı və rəqslərimizdən ibarət konsert olub.    

  

Xalq qəzeti.-2018.- 28 dekabr.-№ 294.-S.10. 
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Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə Milli Məclisin müraciəti 

 

Əziz soydaşlar, dəyərli həmvətənlər! 

Tarixin gedişi və taleyin hökmü ilə dünyanın dörd bir yanına səpələnmiş Azərbaycan xalqının övladlarını 

öz milli varlığı, ölkəsinin və soydaşlarının taleyi haqqında düşünməyə səsləyən Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü ərəfəsində hər birinizi səmimi qəlbdən salamlayırıq. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 28 il öncə milli-mənəvi bütövləşmə hərəkatının başlanğıcının 

qoyulması yeni dövrün salnaməsinin ən mühüm siyasi hadisələrindən biri olub. Dövlət müstəqilliyimizlə yaşıd 

olan bu hərəkat sonrakı dövrdə geniş vüsət alıb, dünya azərbaycanlıları ilə əlaqələrin gücləndirilməsi dövlət 

siyasətinin ayrılmaz tərkib hissəsinə çevrilib. 

Azərbaycan xalqı qədim və zəngin dövlətçilik ənənələri ilə haqlı olaraq fəxr edir. Tarix boyu xalqımızın 

yaradıcılıq enerjisinin və zəkasının gücü ilə qurulmuş qüdrətli dövlətlər dünya sivilizasiyasının inkişafına dəyərli 

töhfələr veriblər. 

İyirminci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması xalqımızın dövlətçilik 

potensialının yeni şəraitdə təzahür etməsi və qəlbində yaşatdığı müstəqillik arzusunun gerçəkləşməsi idi. Yüz 

illiyini qeyd etdiyimiz ilk müstəqil dövlətimiz təkcə Azərbaycanın deyil, bütün müsəlman Şərqinin siyasi 

inkişafında ayrıca bir mərhələ təşkil edib. 

İyirminci əsrin sonlarında yenidən dövlət müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan Respublikası tarix 

baxımından qısa müddətdə qərinələrə bərabər yol keçib. Bu yolun əsas göstəriciləri ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin xidmətləri sayəsində siyasi və dövlət müstəqilliyimizin qorunub saxlanılması və möhkəmləndirilməsi, 

demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət quruculuğunun həyata keçirilməsi, vətəndaş cəmiyyəti elementlərinin, 

bazar iqtisadiyyatı prinsiplərinin bərqərar edilməsi, qanunun aliliyinin, insan və vətəndaş hüquqlarının və 

azadlıqlarının təmin olunması kimi səciyyələndirilə bilər. 

Ulu Öndərin müəyyənləşdirdiyi sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev tərəfindən ardıcıl surətdə davam etdirilməkdədir. Azərbaycan Respublikası bu gün Cənubi Qafqaz 

bölgəsinin lider dövlətinə və dünya azərbaycanlılarının qürur yerinə çevrilib. 

Azərbaycançılıq amalının şüurlarımızda və qəlblərimizdə möhkəm yer tutmasına yönələn düşünülmüş 

tədbirlər həyata keçirilir, xarici ölkələrdəki Azərbaycan icmaları ilə əlaqələr gücləndirilir. Müstəqilliyin 

bərpasından öncə dünyanın müxtəlif bölgələrində bir-birindən çətinliklə xəbər tutan soydaşlarımız arasında bu 

gün möhkəm bağlar yaranıb. Bütün bunlar həm sayına, həm də intellektual potensialına görə dünyanın böyük 

millətləri ilə bir sırada dayanan xalqımızın mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasına, tarix səhnəsində ənənəvi 

mühüm rolunu bərpa etməsinə yol açır. 

Azərbaycan Respublikası bütün azərbaycanlıların ata-baba yurdu olduğuna görə dünyanın müxtəlif 

qitələrində yaşayan soydaşlarımızın övladlıq borcu Vətənimizin taleyüklü problemlərinin həllinə kömək 
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göstərməkdir. Qarabağ dərdi hamımızın ağrılı yeridir. Bütün dünya azərbaycanlıları səylərini artırsalar, bu 

problemin həllini daha da yaxınlaşdıra bilərlər. 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xalqımızın zəngin mədəniyyətinin təbliğ 

edilməsi sahəsində də görüləsi işlərimiz çoxdur. Soydaşlarımızın bir vəzifəsi də yaşadıqları ölkələrin ictimai-

siyasi həyatına inteqrasiya etməklə bərabər, dilimizi, adət-ənənələrimizi uca tutmaq, milli hüquqlarımızı 

qorumaqdır. 

Əziz soydaşlarımız, dəyərli həmvətənlərimiz! 

Sizi ümummilli məqsədlərimizin gerçəkləşməsi, xalqımızın mənafelərinin qorunması naminə birliyə 

çağırırıq. Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə hamınızı ürəkdən təbrik edir, hər birinizə 

möhkəm cansağlığı, ailə səadəti, doğma Azərbaycanımıza isə işıqlı gələcək arzulayırıq. 

 

Hörmətlə, 

Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi 

 

Azərbaycan. - 2018.- 29 dekabr. - № 295. - S. 4. 
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Milli birlik bayramı 

 

Zöhrə Fərəcova 

 

Tarix üçün qısa, zaman üçün zərrə olsa da, insan ömrü üçün təkrarı olmayan böyük vaxt, yalnız irəliyə 

doğru uzanan yoldur bir il. Ancaq 31 dekabr bizim üçün təkcə vidalaşmaqda olduğumuz illə ayrılıq, qarşılamağa 

hazırlaşdığımız yeni illə görüş həyəcanı demək deyil, həm də Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür. 

 

Sərhədlərə dikilən həsrətli baxışlar 

 

Azərbaycanlılar uzun illər doğma vətənin sərhədlərinə həsrətlə baxmışdılar. Çünki tikanlı məftillərin o 

üzündə yaşayan əzizləri ilə görüşmək müşkülə çevrilmiş, sovet dövlətinin qadağaları keçilməz sədlər yaratmışdı. 

Hətta uzun illər azərbaycanlıları öz doğma sərhədlərinə hərbi xidmətə belə göndərmirdilər. 

Ayrı-ayrı illərdə baş verən ictimai-siyasi hadisələr, müharibələr, inqilablar, deportasiyalar nəticəsində, 

yaxud təhsil almaq, iş tapmaq ümidi ilə gedənlərimiz bir daha geri dönə bilməyib. Ömürlərini Vətən həsrəti ilə 

qürbətdə başa vurdular. Burada qalanlar da başqa ölkələrdə məskunlaşmış həmvətənliləri ilə görüşmək, əlaqələr 

yaratmaq imkanından məhrum edildilər. 

Araz çayı da azərbaycanlıların nisgili oldu. Amma bu çayın adı sovet hakimiyyətindən çox illər qabaq 

Azərbaycan xalqının ən böyük həsrət yeri olmuşdu. Hələ XIX əsrdə İkinci Rusiya-İran müharibəsi Azərbaycan 

üçün faciə ilə nəticələnmişdi. Müharibə edən bu iki dövlət arasında Türkmənçay kəndində 1828-ci il fevralın 10-

da bağlanan müqaviləyə əsasən, Araz çayından şimaldakı ərazilərimiz Rusiyanın, cənubdakı isə İranın tərkibinə 

daxil edilmişdi. 

Çarizm dövründə bu tarixi ədalətsizlik aradan qaldırılmadı. Bununla belə, başqa ölkələrin tərkibində olsalar 

da, o taylı-bu taylı azərbaycanlıların bir-birlərinə əlləri çatdı, ünləri yetdi. 

1920-ci ildə Azərbaycanda müstəqil milli hökuməti - Cümhuriyyəti devirərək hakimiyyəti ələ keçirən 

bolşeviklər haqdan, hüquqdan dəm vursalar da, bir xalqın həsrətini daha ağır, daha çəkilməz etdilər: 1935-ci ildə 

İranla sərhədləri qəflətən tamamilə bağladılar. Heç qaçaqlar da kimsəni o üz-bu üzə keçirə bilmədilər. 

Qohumlarını görmək üçün Arazın o tayına gedənlərimiz öz evlərinə qayıda bilmədilər. Sovet hakimiyyətinin 

1937-ci ildə həyata keçirdiyi repressiyadan öncə Azərbaycan xalqına belə faciələr yaşadıldı... 

1980-ci illərin sonlarında, Sovet rejimi zəifləməyə başlayanda Azərbaycan xalqı azadlığı uğrunda 

mübarizəyə qalxdı. 1989-cu ilin dekabr ayının sonlarında Naxçıvanda SSRİ-İran sərhədlərində Araz çayının hər 

iki sahilində yaşayan azərbaycanlılar sərhədə yürüş etdilər. Havanın soyuğuna, şaxtasına baxmayaraq, günlərlə 

Arazın sahillərində birlik şüarları səsləndirdilər. Minlərlə insan Şimali və Cənubi Azərbaycan arasındakı sərhəd 

dirəklərini sökməyə başladı. Həmin vaxt İstanbulda türkdilli xalqların konfransı keçirilirdi. Konfrans dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyinin qeyd olunmasına qərar verdi. 
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1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü elan etdi. Bu əlamətdar bayram o vaxtdan azərbaycanlıların sarsılmaz mənəvi birliyinin rəmzinə 

çevrildi. 

 

Həmrəylik yolunda yeni addımlar 

 

2001-ci ilin noyabrında dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin təmin olunması, həmçinin Azərbaycan 

icmalarının, cəmiyyətlərinin, birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi ilə bağlı məsələlərin müzakirəsinin 

zəruriliyini nəzərə alaraq ümummilli lider Heydər Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi 

haqqında sərəncam imzaladı. Həmin ilin noyabrında keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı Azərbaycan 

diasporunun formalaşması və inkişafının prinsipial istiqamətlərini müəyyənləşdirdi, diaspor quruculuğu işini 

gücləndirdi. Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da yüksəlməsi, müxtəlif ölkələrdə dilimizin, tariximizin, 

mədəniyyətimizin təbliği, Ermənistanın təcavüzkarlıq siyasətinin ifşası, bədnam erməni lobbisinə qarşı sistemli 

və ardıcıl mübarizənin təşkili məsələləri qurultayın qarşıya qoyduğu başlıca vəzifələr oldu. Qurultaydan sonra 

ümummilli lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə diaspor sahəsində vahid dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi üçün 

yeni komitə yaradıldı, bu sahədə fəaliyyəti tənzimləyən "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti 

haqqında” qanun qəbul edildi. 

2003-cü ildə soydaşlarımızın təşkilatlanması prosesinin daha geniş vüsət almasını təmin etmək məqsədilə 

Almaniyanın Maynts şəhərində Dünya Azərbaycanlıları diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I forumu keçirildi. 

Tədbirdə Azərbaycan diasporunun problemləri barədə səmərəli fikir mübadiləsi aparıldı, icma və birliklərin 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi, Avropa azərbaycanlılarının vahid təşkilatda birləşdirilməsi ideyası gündəliyə 

gətirildi. Bu ideyanın reallaşdırılmasının zəruriliyini nəzərə alaraq, 2004-cü ilin aprelində Berlin şəhərində 

Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) təsis konfransı keçirildi. Avropada fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

diasporunun vahid təşkilatda birləşdirilməsinə nail olmaq AAK-ın təsis edilməsində başlıca məqsəd idi. 

2004-cü ilin mayında Türkiyə Respublikasının İsgəndərun şəhərində təsis edilən Türkiyə-Azərbaycan 

Dərnəkləri Federasiyasının da əsas məqsədi həmin ölkədə fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı Azərbaycan dərnəklərini, 

qurumları və onların timsalında burada yaşayan bütün həmvətənlərimizi öz ətrafında birləşdirmək idi. Eyni 

məqsədlə 2005-ci ildə Kanadanın Toronto şəhərində də Azərbaycan Təşkilatları Federasiyası təsis olundu. 

Prezident İlham Əliyevin 8 fevral 2006-cı il tarixli Sərəncamı ilə 2006-cı il martın 16-da Bakı şəhərində 

Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayının keçirilməsi diaspor quruculuğu işinə təkan verdi. 

Ölkəmizin paytaxtında 2011-ci ilin iyununda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayı 

Azərbaycanın diaspor quruculuğu sahəsində böyük uğurlar qazandığını bir daha təsdiq etdi. 

Azərbaycanlılar dünyanın hər yerində - Türkiyə, Rusiya, Ukrayna, Almaniya, Fransa, İngiltərə, Amerika 

və başqa ölkələrdə yaşayıb fəaliyyət göstərirlər. 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 

dünyanın 70-dən çox ölkəsində soydaşlarımız tərəfindən bayram kimi qeyd olunur. Bu bayram müxtəlif ölkələrdə 
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yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq prosesində mühüm rol 

oynayır. Hazırda xaricdəki soydaşlarımızın təşkilatlanması istiqamətində fəal iş aparılır. 

 

Xoş gerçəkliyə çevrilmiş arzular 

 

Milli birliyimizin rəmzi kimi hər il geniş qeyd etdiyimiz 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 

Günü münasibətilə bu ayın 25-də dünya azərbaycanlılarını təbrik edən, hər kəsə xoşbəxtlik və əmin-amanlıq 

arzulayan Prezident İlham Əliyev demişdir ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin azərbaycançılıq ideyalarını 

yaşadan müstəqil dövlətimiz milli həmrəyliyin gücləndirilməsinə xüsusi əhəmiyyət verir, dünya 

azərbaycanlılarının mədəni-mənəvi birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün ardıcıl tədbirlər həyata keçirir. 

Ölkə rəhbəri diqqətə çatdırıb ki, "Biz xarici ölkələrdə məskunlaşmış həmvətənlərimizin doğma Azərbaycanla 

əlaqələrinin dərinləşdirilməsi və ümummilli məsələlərin həllində yaxından iştirakının təmin edilməsi 

istiqamətində irəli sürülən səmərəli təşəbbüslərə hər zaman dəstək veririk”. 

Prezident İlham Əliyev 2018-ci ilin xalqımızın tarixində şərəfli yer tutan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illiyinin geniş şəkildə keçirilməsinin yaddaşlarda qalacağını nəzərə çatdıraraq belə 

əlamətdar yubileyin həmvətənlərimizin qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını, ölkəmizin zəngin tarixi ilə haqlı 

iftixar hissini daha da gücləndirdiyini bildirdi. Dövlət başçısı 100 il əvvəl mühacir həyatı yaşamağa məcbur olmuş 

cümhuriyyət qurucularının və onların varislərinin Azərbaycanı müstəqil və qüdrətli dövlət kimi görmək 

arzularının artıq xoş gerçəkliyə çevrildiyini əminliklə bildirdi. 

Prezident İlham Əliyev qeyd etdi ki, dünyada gedən mürəkkəb geosiyasi proseslərə, müharibə və silahlı 

qarşıdurmalara, qaçqın və məcburi köçkün problemlərinə, qlobal iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan 

Respublikası qarşıya qoyduğu böyük məqsədlərə doğru inamla irəliləyir: "Dünya Bankının "Doing Business 

2019” hesabatında Azərbaycan ötən illə müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə 

qərarlaşmış, 10 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil edilmişdir. Ölkəmizin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə 

irimiqyaslı transmilli layihələr uğurla icra olunmuşdur. 2018-ci ildə Avrasiyanın enerji xəritəsinin 

zənginləşməsində mühüm rol oynayan "Cənub qaz dəhlizi”nin və onun tərkib hissəsi olan TANAP boru kəmərinin 

istifadəyə verilməsi, həmçinin Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun açılışı ilə Azərbaycan ərazisində "Şimal-

Cənub beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi” layihəsi üzrə bütün işlərin başa çatdırılması dövlətimizin iqtisadi 

potensialının artması, regionun tranzit və logistika mərkəzinə çevrilməsi, geoiqtisadi mövqeyinin güclənməsi 

baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Cari ildə həm də növbəti telekommunikasiya peyki "Azerspace-2”nin orbitə 

buraxılması respublikamızın müasir rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində qazandığı nailiyyətlərin bariz 

təzahürüdür”. 

Dövlət başçısı diqqətə çatdırdı ki, ölkəmiz inkişaf etdikcə, daha qlobal xarakterli vəzifələri həll etmək 

imkanları artır. Qarşımızda Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində işğal edilmiş torpaqlarımızın azad olunması 

kimi taleyüklü vəzifənin dayandığını, Azərbaycanın pozulmuş ərazi bütövlüyünün bərpası yolunda ardıcıl və 

məqsədyönlü siyasət həyata keçirdiyini vurğulayan ölkəmizin rəhbəri nəzərə çatdırdı ki, soydaşlarımız da öz 
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növbəsində, yaşadıqları ölkələrin yüksək dairələrinin və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların diqqətinin Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə yönəldilməsində, tarixi həqiqətlərin geniş 

ictimaiyyətə çatdırılmasında fəallıq nümayiş etdirməlidirlər. Əminəm ki, dünyanın hansı guşəsində yaşamasından 

asılı olmayaraq, bütün soydaşlarımız və həmvətənlərimiz bu prinsiplərə əsaslanaraq qarşıdakı illərdə də üzərlərinə 

düşən vəzifələrin yerinə yetirilməsində qüvvə və bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər”. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 30 dekabr. - № 296. - S. 13. 
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Dünya azərbaycanlılarının ilk qurultayı 

 

Vasif Cəfərov 

 

Dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanmasında, onlar arasında həmrəyliyin güclənməsində Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qurultayının önəmi böyükdür. Məhz bu qurultaydan sonra Azərbaycan dövlətinin 

diaspora işi mərkəzləşdirildi, Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi (2008-ci ildən 

Diasporla iş Üzrə Dövlət Komitəsi) təsis olundu, xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətini 

tənzimləyən qanun qəbul olundu. 

Bu mənada dünya azərbaycanlılarının ilk qurultayının baş tutması diaspora ilə işin inkişafı baxımından 

böyük əhəmiyyət kəsb edib. 

İlk qurultayın keçirilməsi üçün 2001-ci ilin mayın 23-də Azərbaycanın Prezidentinin Sərəncamı oldu. 

Sərəncama əsasən 2001-ci ilin noyabrın 9-10 tarixlərində Bakı şəhərində qurultay keçirildi. 

Qurultayın keçirilməsi haqqında Sərəncam Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin 10 illiyinə 

təsadüf edirdi. Qurultay həm də bu baxımdan əlamətdar idi. Bununla bağlı Sərəncamın mətnində qeyd edilirdi ki, 

bütün obyektiv çətinliklərə baxmayaraq, tarixi baxımdan olduqca qısa bir müddət - on il ərzində xalqımızın 

əvəzsiz milli sərvəti olan müstəqilliyin qorunub möhkəmləndirilməsi, demokratik hüquqi, dünyəvi dövlət 

quruculuğunun həyata keçirilməsi, yeni iqtisadi münasibətlər sisteminin yaradılması, ölkədə ictimai-siyasi 

sabitliyin bərqərar edilməsi, əhalinin təhlükəsizliyinin və rifahının təmin edilməsi sahələrində qazanılmış 

nailiyyətlər Azərbaycanın intensiv inkişaf dövrünə qədəm qoymasına imkan yaradıb. Sərəncamda daha sonra 

bildirilir: “Bu gün qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycanda artıq sosial-iqtisadi inkişafın yeni mərhələsinin 

möhkəm təməli qoyulub və ölkəmiz müstəqil inkişaf yolu ilə inamla irəliləyir. Azərbaycan müstəqil dövlət kimi 

bütün dünyada tanınır və dünya birliyində öz layiqli yerini tutur. Müstəqilliyimiz sarsılmaz, dönməz xarakter alıb. 

Müstəqil inkişaf yolunda atılan hər bir uğurlu addım, əldə edilən hər bir qələbə xalqımızı azad, müstəqil 

Azərbaycanın xoşbəxt gələcəyinə dərin nikbinlik və böyük inamla baxmağa ruhlandırır, ona yeni güc, qüvvət 

verir. Azərbaycan Respublikasının hər bir uğuru dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq bütün 

həmvətənlərimizin də qəlblərində böyük qürur və iftixar hissi doğurur. Bütün dünya azərbaycanlılarının 

əcdadlarının məskəni, tarixi vətəni olan Azərbaycan soydaşlarımızın daim diqqət mərkəzindədir”. 

Sənəddə vurğulanır ki, ölkəmizin inkişaf və tərəqqi yolundakı nailiyyətlərində dünyanın müxtəlif 

ölkələrində yaşayan, ürəklərində Azərbaycan amalını daşıyan bütün həmvətənlərimizin də öz payı var. Müstəqil 

Azərbaycan Respublikası dünyanın ayrı-ayrı ölkələrinə səpələnmiş soydaşlarımıza doğma atalıq duyğuları 

bəsləyir, öz övladlıq borclarını layiqincə yerinə yetirə bilmələri üçün onlara lazımi imkanların yaradılmasına səy 

göstərir, Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin doğma torpağı olan tarixi Azərbaycan ərazisində yaşayaraq 

dünya sivilizasiyasına böyük töhfələr vermişlər. Müharibələr, inqilablar, hərbi münaqişələr, dünyada gedən 

müxtəlif ictimai-siyasi proseslər nəticəsində Azərbaycan parçalanmış, azərbaycanlıların bir qismi öz yurd-
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yuvalarından didərgin salınmış, deportasiyalara məruz qalmış, bir-birindən ayrı düşüb, iş tapmaq, təhsil almaq 

məqsədilə doğma yurdu tərk edərək başqa ölkələrdə qərar tutub yaşayan azərbaycanlılar da vardır. Beləliklə də, 

azərbaycanlılar tarixi Azərbaycan torpaqlarından bütün dünyaya yayılıb. 

Sərəncamda qeyd edilir ki, hazırda onlar dünyanın bir çox ölkələrində yaşayırlar: “Rusiyada, Ukraynada, 

Müstəqil Dövlətlər Birliyinin digər ölkələrində, Baltikyanı ölkələrdə, Avropada, Amerikada. Şərq ölkələrində iri 

Azərbaycan icmaları yaranıb. Öz doğma yurdunda yaşayan azərbaycanlılar başqa ölkələrdə məskunlaşan 

həmvətənləri ilə həmişə maraqlanıb, onlarla əlaqələr yaratmaq arzusu ilə yaşayıblar. Lakin keçmiş sovet 

dövlətinin qadağaları bu arzunun həyata keçirilməsinə imkan verməyib. Sovet rejiminin zəifləməyə başladığı 80-

ci illərin sonlarında Azərbaycan xalqı öz həmvətənləri ilə əlaqələr yaratmaq üçün səylərini artırdı. Azərbaycan öz 

dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi 1991-ci il 16 dekabr 

tarixli qərarı ilə həmin səylərin böyük əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Günü elan etdi. Sonra bu bayramın bütün ölkədə rəsmi qeyd edilməsi barədə Azərbaycan 

Respublikasının Ali Soveti də qərar qəbul etdi. Beləliklə, 1991-ci ildən etibarən Azərbaycanda hamımız üçün əziz 

bir bayram olan 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü təntənə ilə qeyd olunur. Bu bayramı 

ayrı-ayrı ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələr qurmaq, onlar arasında birlik və həmrəylik yaratmaq işində 

mühüm rol oynayır. Müstəqil Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasət sahələrində fəaliyyəti, əldə 

etdiyi uğurlar bütün dünya azərbaycanlılarının milli şüurunu, özünüdərkini, ana torpağı Azərbaycana bağlılığını 

günü-gündən möhkəmləndirir. Azərbaycan icmalarının ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən cəmiyyətləri, klub 

və dərnəkləri soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin təşkilatlanması, səylərinin birləşdirilməsi, onların 

fəaliyyətinə məqsədyönlü xarakter verilməsi yolunda faydalı iş aparır, məskunlaşdıqları ölkələrdə Azərbaycanı 

daha yaxından tanıtmaq üçün müxtəlif tədbirlər görür. Bu qurumlar bir-biri ilə, habelə Azərbaycan 

Respublikasının hökumət və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələr yaradır, əməkdaşlıq etməyə səy göstərirlər. 

Müstəqil Azərbaycan Respublikası isə bütün dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə 

tarixi missiyanı yerinə yetirməyə çalışır. Həmin yolda bu vaxta kimi atılan addımların nəticələrinin təhlili göstərir 

ki, xaricdəki Azərbaycan diasporunun imkanlarından geniş istifadə olunması, sanballı bir qüvvəyə çevrilməsi 

yolunda hələ çox iş görülməlidir”. 

Sərəncamda göstərilir ki, belə bir işin məqsədyönlü və uğurlu yerinə yetirilməsi ilk növbədə həmin sahədə 

toplanmış təcrübənin hərtərəfli müzakirə və təhlil edilib müvafiq strateji proqramın hazırlanmasını tələb edir. 

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha 

da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, habelə 

Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı 

məsələlərin müzakirə edilməsi zərurətini nəzərə alaraq 2002-ci ildə Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I 

Qurultayının keçirilməsi məqsədəuyğun hesab edildi. 

Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil olub. 

I qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak edib. Bu 
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qurultayda Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan, elm, təhsil, mədəniyyət və digər 

yaradıcı təşkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunub. 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı xaricdəki soydaşlarımızın ümumi məqsəd, vahid ideya ətrafında 

birləşməsi yolunda böyük addım, gələcəyə istiqamətlənmiş önəmli tədbirlərdən idi. Qurultay milli ideologiyamız 

olan Azərbaycançılıq ideyası ətrafında soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Qurultayda 

xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil etmək, soydaşlarımız arasında milli birliyin 

möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası irəli sürüldü. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevə məxsus olan bu ideya Azərbaycan diasporunun formalaşdırılması prosesini 

sürətləndirməyə xidmət edirdi. 

Qurultayın sonunda qəbul olunan Qətnamədə vurğulanır ki, dünyanın indiki inkişaf mərhələsində diasporun 

əhəmiyyəti danılmazdır. Bu baxımdan Azərbaycanın da xarici ölkələrdə mütəşəkkil və güclü diasporu olmalıdır. 

Güclü diasporun mövcudluğu doğma Vətənin güclənməsinə xidmət etməklə bərabər, həm də dünya 

Azərbaycanlıları arasında geniş əlaqələrin yaradılmasına, onların milli və vətəndaş hüquqlarının qorunmasında 

səylərin birləşdirilməsinə zəmin yaradır. Diasporun Vətənlə və bir-biri ilə əlaqələrinin möhkəmliyi diasporun 

saflığına və milli birliyinə xidmət edən amil, Vətənindən ayrı düşmüş insanların milli-mənəvi dəyərlərə bağlılığını 

qoruyub artıran vasitədir. Diaspor öz vətəni ilə mövcud olduğu ölkələr arasında səmərəli dostluq və əməkdaşlıq 

münasibətlərinin bərqərar olmasında da müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Diaspor bu gün Azərbaycan üçün çox 

vacib olan lobbiçilik fəaliyyətinin formalaşdırılmasında və onun Azərbaycanın həyati maraqlarına 

yönəldilməsində də mühüm rol oynaya bilər. Buna görə də Qurultay müstəqil Azərbaycan Respublikasının 

diasporla bağlı xüsusi siyasət yeritməsini, onun dövlət səviyyəsinə qaldırılmasını dəstəkləyir və bu istiqamətdə 

işlərin davam etdirilməsini zəruri hesab edir. 

Qurultayda Azərbaycan dövlətinin daxili və xarici siyasətini tam dəstəkləndi, Azərbaycan dövləti ilə 

mədəni, ictimai-siyasi, iqtisadi və s. əlaqələri daha da gücləndirilməsi qərarı qəbul olundu. Həmçinin 

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün qorunması, müstəqil respublikaya hər hansı formada, daxildən, yaxud xaricdən 

göstərilən təcavüzün qarşısının alınması, onun demokratik, dünyəvi, hüquqi, milli bir dövlət olaraq inkişaf edib 

möhkəmlənməsi, yalnız respublika vətəndaşlarının deyil, habelə dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 

soydaşlarımızın, hər bir azərbaycanlının müqəddəs işi olduğu bəyan edildi, Azərbaycanlılar məskunlaşdıqları 

ölkələrin ictimai-siyasi, iqtisadi-təsərrüfat, mədəni-mənəvi həyatında fəal iştirak etməklə yanaşı onların etnik-

tarixi dəyərlərə, milli ənənələrə sədaqət naminə xüsusi diaspor yaratmalarına, lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğul 

olmalarına böyük ehtiyac olduğu vurğulandı. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində məskunlaşan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların hüquqlarının 

müdafiəsi, milli-mənəvi dəyərlərin birgə qorunması məqsədi ilə xüsusi koordinasiya mərkəzi - Dünya 

Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə Şurası da təsis edildi. Tədbirdə dünya azərbaycanlılarının qurultayı hər üç 

ildən bir keçirilməsi də qərara alındı. 

 

Ekspress.-2018.-17 iyul.-№126.-S.10.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

426 
 

Diaspor təşkilatlarımız qarşısında daha böyük vəzifəlr durur 

 

Nazim İbrahimov: "Ötən dövr ərzində dövlət komitəsi lobbiçilik sahəsində ciddi uğurlara imza atıb" 

 

Cavanşir Qədimov 

 

Bu gün diaspor təşkilatlanmn problemlərinin aradan qaldınlması istiqamətində onlann fəaliyyətinin 

milli maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsinə yönəldilməsi yönündə dövlət siyasəti xüsusilə təqdir 

olunmalıdır. Dünyada gedən sürətli inteqrasiya prosesləri, beynəlxalq məsələlərdə diaspor və lobbi 

təşkilatlanmn rolunun artması bu sahəyə diqqətin daha da artınlmasını tələb edir. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov da mətbuata açıqlamasında dəfələrlə qeyd edib ki, Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdınlması diaspor təşkilatlanmn prioritet vəzifəsi olmalıdır. 

2017-ci ildə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaranmasından ötən 15 ili "Xalq" qəzetinə şərh Nazim 

İbrahimov görülən işləri qənaətbəxş sayıb: "1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin hakimiyyətə 

qayıdışından sonra qısa vaxtda milli dövlət quruculuğu sahəsində mühüm nailiyyətlər əldə edildi. Ümummilli 

lider Heydər Əliyevin, sonrakı dövrdə isə prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü və uğurlu 

siyasət nəticəsində iqtisadi potensialına, demokratik inkişaf səviyyəsinə, beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyinə 

görə ölkəmiz regionun lider dövlətinə çevrildi. Bu inkişaf həm də Azərbaycan diasporunun formalaşması, 

təşkilatlanması, mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsinə səbəb oldu. Dövlətimizin güclənməsi ilə əldə edilmiş 

nailiyyətlər dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin möhkəmlənməsinə, ölkəmizin milli maraqları ətrafında 

sıx birləşməsinə zəmin yaratdı. 

Soydaşlarımızın tarixi Vətənlə əlaqələrini daha da gücləndirmək istiqamətində ümummilli liderin atdığı 

mühüm addımlar tədricən bəhrəsini verməyə başladı. 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının 

I Qurultayının keçirilməsi kimi tarixi hadisə baş verdi. Dünya azərbaycanlıları ilk dəfə olaraq, Bakıda bir araya 

gəldi, qarşıda duran vəzifələr, problemlər, onların aradan qaldırılması yolları müzakirə edildi və beləliklə, 

Azərbaycan diasporunun tarixində yeni bir mərhələ başlandı. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş 

aparılması, diaspor quruculuğunun dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrilməsi bu sahədə 

xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ilə nəticələndi və ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 2002-ci il 

iyulun 5-də "Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" fərman 

imzalandı. 

Hesab edirəm ki, bu illər ərzində əsas məqsədlərdən birinə - azərbaycanlıların təşkilatlanmasına nail 

olundu. Dünya Azərbaycanlılarının qurultayları keçirildi, onların əsas fəaliyyət istiqamətlərini müəyyənləşdirən 

Həmrəylik Xartiyası qəbul edildi, türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatları ilə əlaqələrin qurulmasına və birgə 

fəaliyyət strategiyasının qəbul edilməsinə nail olundu. Bütün bunları nəzərə alsaq, görərik ki, az müddətdə 

diasporumuz bundan qat-qat artıq yaşı olan bəzi xalqların diasporlarından daha sürətlə inkişaf edib, irəliləyib. Bu 

müddətdə biz dünyadakı azərbaycanlıların birliyini təmin edə bilmiş və qarşımıza qoyulan ilkin məqsədlərə 
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çatmışıq. Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması işini başa çatdırmaqla bərabər türk xalqlarının diasporu ilə 

birgə fəaliyyətə nail ola bilmişik. Artıq Azərbaycan diaspor təşkilatları öz fəaliyyətlərində yeni, daha yüksək 

mərhələyə - akademik fəaliyyət dönəminə qədəm qoyur. Ötən illər ərzində diasporun keyfiyyət tərkibi də dəyişib. 

Əvvəllər Avropada yenicə köçüb getmiş, hələ özlərinin yaşayış problemlərini həll etməyə cəhd göstərən 

azərbaycanlıların yeni nəsli artıq həmin ölkələrin tamhüquqlu vətəndaşlarıdır ki, onlar da Azərbaycanın 

tanıdılmasında böyük rol oynayırlar". 

Nazim İbrahimovun sözlərinə görə, ötən dövr ərzində dövlət komitəsi lobbiçilik sahəsində ciddi uğurlara 

imza atıb: "Bu istiqamətdə Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə əməkdaşlıq çərçivəsində Bakıda keçirilmiş 

beş böyük beynəlxalq forumu, eləcə də, bir sıra Avropa ölkələrində baş tutmuş konfransları xüsusi qeyd etmək 

istərdim. Bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi dünyanın çox nüfuzlu siyasi liderlərini birləşdirən bir 

təşkilatdır. Hesab edirəm ki, belə nüfuzlu və dünyanın siyasi səhnəsində söz sahibi olan şəxslər və təşkilatlarla 

əməkdaşlıq Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə nüfuzunun yüksəlməsi və yeni dostlar qazanması baxımından çox 

faydalıdır. Ümumilikdə, biz müəyyən bir dövr üçün qarşıya qoyulan məqsədlərə və müəyyənləşdirilmiş hədəflərə 

çatmışıq. Bundan sonrakı fəaliyyətimizi de eyni xətt və prinsiplər üzərində davam etdirəcəyik, lakin indi qarşıda 

bizi daha böyük vəzifələr gözləyir". 

Nazim İbrahimov qeyd edib ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi 

ilə əməkdaşlığı çərçivəsində keçirilən tədbirlər hər dəfə böyük əks-səda yaradıb: "Dövlət Komitəsi artıq 5 ildir ki, 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzi ilə əməkdaşlıq edir və birlikdə çox əhəmiyyətli beynəlxalq tədbirlərə imza 

atıb. 2017-ci il martın 16-17-də Bakıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi 

Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə V Qlobal Bakı Forumu keçirilib. Prezident İlham Əliyev bu forumda çox 

geniş və məzmunlu bir nitq söyləyərək, dünyanı narahat edən qlobal problemlərlə bağlı Azərbaycan dövlətinin 

mövqeyini iştirakçıların diqqətinə çatdırdı. "Transatlantik münasibətlərin gələcəyi" mövzusuna həsr olunmuş 

forumda bir sıra ölkələrin indiki və sabiq prezidentləri, baş nazirləri, həmçinin, görkəmli siyasi-ictimai xadimlər, 

elm adamları iştirak ediblər. Tədbirdə, həmçinin terrorizmlə mübarizənin yolları, müasir beynəlxalq 

münasibətlərin nizama salınması məsələsi, beynəlxalq münasibətlərdə Çinin rolu, Avropanın gələcəyinə dair 

müzakirələr aparılıb. 

Avqustun 21-də isə Bakıda yenə də dövlət komitəsinin dəstəyi və Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin 

(NGBM) təşkilatçılığı ilə Qlobal Gənc Liderlər Forumu keçirilib. Forumda dünyanın 50-yə yaxın aparıcı gənc 

lider və tədqiqatçısı, bir sıra nüfuzlu ali təhsil ocaqlarının nümayəndələri, gənc iş adamları, eyni zamanda, bezi 

ölkələrin sabiq dövlət və hökumət başçıları, nüfuzlu ictimai xadimlər, habelə iri korporasiyaların rəhbərlərindən 

ibarət 20-yə yaxın ali səviyyəli qonaq da qatılıb. Forumda liderliyin fərdi qiymətləndirilməsi, müasir dövrün 

ehtiyac duyduğu liderlik formaları, qadın və kişi liderliyi arasındakı fərqlər, həmçinin liderliyin daxili və xarici 

hüdudları müzakirə olunub. 

Noyabrın 20-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi, Avropa Azərbaycanlıları Konqresi və 

Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin təşkilatçılığı ile Brüssel şəhərində keçirilmiş "Separatizmin beynəlxalq 

sülhə və təhlükəsizliyə yaratdığı təhdidlər" mövzusunda beynəlxalq forumu xüsusi qeyd etmək istərdim. Forumun 
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işində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov, Milli 

Məclisin deputatları, Avropa Parlamentinin, habelə Avropa ölkələri parlamentlərinin üzvləri, həmçinin, 

separatizmdən əziyyət çəkən bir sıra ölkələrin deputatları, siyasətçiləri, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinə 

üzv olan sabiq prezidentlər, ictimai-siyasi xadimlər, eləcə də, Avropadakı "Azəbrbaycan diaspor təşkilatlarının 

rəhbərləri, elm xadimləri və KİV nümayəndələrindən ibarət 200 nəfərə yaxın nümayəndə iştirak etdi. Forumda 

terrorizmin və separatizmin dünya üçün təhlükəyə çevrilməsi barədə ciddi bəyanatlar və mesajlar verildi ki, dünya 

dövlətləri və beynəlxalq təşkilatlar terrorizmə, separatizmə qarşı səmərəli mübarizə aparmalı və bununla bağlı 

ciddi tədbirlər görməlidirlər. Ən önəmlisi Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 

ekspertlər öz fikirlərini və mövqelərini bildirdilər". 

Komitə sədri bildirib ki, Forumun işində separatizmlə mübarizə, eləcə də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 

dair geniş müzakirələr aparılıb: "Sonda "Antiseparatizm Hərəkatı" Beynəlxalq İctimai Təşkilatının Təşəbbüs 

Qrupunun bəyanatı qəbul edildi. Bu forumdan dərhal sonra - Yunanıstanın paytaxtı Afina şəhərində "AvroAralıq 

dənizi tərəfdaşlığının humanitar problemlərinin həlli" mövzusunda keçirilmiş XIII ali səviyyəli toplantı da 

səmərəli keçdi. VI Qlobal Bakı Forumuna hazırlıq məqsədi daşıyan bu toplantıda da Azərbaycan Respublikası 

Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov çıxış edərək, Azərbaycanın mövqeyini 

iştitakçıların diqqətinə çatdırdı. Bu toplantı Aralıq dənizi hövzəsindəki humanitar böhranların qarşısının alınması 

üçün ideya və təşəbbüsləri bölüşmək, miqrasiya, inteqrasiya, milli kimlik və multikulturalizm məsələlərinin 

müzakirəsinə həsr edilmişdi. Tədbirdə isə Avropa İttifaqı və Aralıq dənizi hövzəsi ölkələrinin nüfuzlu dövlət və 

siyasi xadimləri, sabiq dövlət və hökümət başçıları, elm xadimləri və KİV əməkdaşlarından ibarət 200 nəfərə 

yaxın nümayəndə iştirak edirdi". 

Nazim İbrahimov vurğulayıb ki, ümumilikdə 2017-ci il də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi və 

Azərbaycan diasporu üçün yaddaqalan oldu: "Dövlət Komitəsi MHHP!!! tərəfindən ötən il əvvəldə qeyd etdiyim 

forumlar da daxil olmaqla, ümumilikdə 350-dən çox önəmli tədbir həyata keçirilib. Əvvəlcə onu bildirim ki, 

dövlət komitəsi 2017-ci ildə de xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, həmvətənlərimizin 

yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında iştirak səviyyəsinin artırılması, Azərbaycan həqiqətləri ilə bağlı 

dünya ictimaiyyətinin məlumatlandırılması, habelə diaspor təşkilatları arasında Azərbaycan naminə əməkdaşlığın 

daha da gücləndirilməsi və inkişafı istiqamətində fəaliyyətini davam etdirib. Amma bu il də əsas prioritet 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, xüsusilə də Azərbaycan diaspor təşkilatları 

tərəfindən Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi qruplarının ölkəmizə qarşı antitəbliğat kampaniyalarının 

qarşısının alınması, xarici ölkələrin KİV-ində ölkəmizin təbliği olub. 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və azərbaycanlıların tarix boyunca erməni təcavüzünə uğramasına ədalətli 

beynəlxalq qiymətin verilməsi üçün təbliğat və məlumatlandırma işinin yenə də daha geniş, hərtərəfli formada 

aparılmasına xüsusi önəm verilib. Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması 

istiqamətində məqsədyönlü və sistemli iş aparılır. Faciənin 25-ci ildönümü ilə əlaqədar Azərbaycan diaspor 

təşkilatlan tərəfindən Avropa, ABŞ, Kanada və digər ölkələrdə etiraz aksiyaları, yürüşlər, fləşmoblar təşkil 

olundu, ictimai nəqliyyatlarda videoçarxlar nümayiş etdirildi, fotosərgi və filmlər təqdim olundu, yerli 
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qanunverici orqanlara müraciətlər göndərildi, "dəyirmi masa"lar, konfranslar keçirildi. Qeyd edim ki, belə 

tədbirlərə həmin ölkələrin hökumət və qanunverici orqanlarının, siyasi partiya və ictimai təşkilatlarının 

nümayəndələri də qatılır". 

Komitə sədri qeyd edib ki, biz ermənilərin "soyqırımına məruz qalan" deyil, soyqırımı törədən bir xalq 

olduğunu dünyaya göstərməyə çalışırıq: "Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti, 

UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 

Fondunun son illər ərzində milli həqiqətlərin, ilk növbədə Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində 

həyata keçirdiyi məqsədyönlü işlər örnək sayıla bilər. Bundan başqa, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti 

Leyla xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə artıq bir neçə ildir aparılan "Xocalıya ədalət" kampaniyasını xüsusi qeyd 

etmək istərdim. "Xocalıya ədalət!" kampaniyası bu sahədə görülən işləri daha da sürətləndirib, səmərəsini artırıb. 

2017-ci ildə Avropada yaşayan azərbaycanlılar prezident İlham Əliyevə dəstək nümayiş etdirmək 

məqsədilə Avropanın müxtəlif şəhərlərində aksiyalar təşkil ediblər. Mart ayında Fransanın paytaxtı Parisin Joffre 

meydanında keçirilmiş mitinqdə 400-dən çox həmvətənimiz iştirak edib. Eyni zamanda, Azərbaycan diaspor 

təşkilatları iyulun 4-də Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Füzuli rayonunun Alxanlı kəndinin iriçaplı 

silahlardan şiddətli atəşə tutulması nəticəsində mülki şəxslərin öldürülməsi faktı ilə bağlı etiraz aksiyaları təşkil 

ediblər. Azərbaycan diaspor təşkilatları yaşadıqları ölkələrin rəhbərliklərinə, beynəlxalq təşkilatlara Ermənistan 

silahlı qüvvələrinin bölmələri tərəfindən dinc sakinlərin öldürülməsinə etiraz olaraq məktublar ünvanlamış, 

bəyanatlar yayıb, xarici kütləvi informasiya vasitələrində, məqalələrlə çıxış ediblər". 

Bu il üçün komitənin planları barədə məlumat verən Nazim İbrahimov deyib ki, 2018-ci ildə diaspor və 

icmalar arasında təşkilatlanma işinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin koordinasiyası, yerli cəmiyyətə 

inteqrasiya, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı iş adamlarının, gənclərin diaspor quruculuğu işinə cəlb 

olunması, erməni diasporunun ölkəmizə qarşı antitəbliğat kampaniyalarının qarşısının effektiv şəkildə alınması, 

soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının təmin olunması və digər mühüm məsələlər Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin fəaliyyətinin prioritetlərini təşkil edəcək: "Bu gün artıq Azərbaycan diasporunun qarşısında duran 

vəzifələr düzgün müəyyənleşdirilməklə xaricdə fəaliyyət gösterən təşkilatlar milli məqsədlər naminə səfərbər 

edilib. Azerbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin "Biz müdafiədə deyil, hücumda olmalıyıq!" 

sözləri artıq diasporumuzun fəaliyyət strategiyasının başlıca prisipini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin 

rəhbərliyi altında ölkəmiz əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsi, insan hüquq və azadlıqlarının qorunması, 

vətəndaş həmrəyliyinin yaradılması, milli təhlükəsizlik və sabitliyin təmin olunması, dünya birliyinə inteqrasiya 

sahəsində bir çox nailiyyətlərə imza atıb. Bu uğurlar azərbaycanlılar arasında həmrəyiyin daha da güclənməsinə, 

öz dövlətinə inamın artmasına, eləcə də diaspor təşkilatlarımızın fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdə nüfuzunun 

yüksəlməsinə, təsir imkanlarının genişlənməsinə əlavə stimul yaradır. 2016-cı ilin iyun ayında baş tutmuş Dünya 

Azərbaycanlılarının IV qurultayı bu birlik və həmrəyliyin parlaq ifadəsi olmaqla yanaşı, həm də milli 

həmrəyliyimizin banisi, ulu öndər Heydər Əliyevin milli birlik və azərbaycançılıq ideyalarının uğurla heyata 

keçirildiyinin bariz nümunəsidr". 

Azad Azərbaycan.-2018.-13 yanvar.-№6.-S.5.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

430 
 

 

Azərbaycançılıq ideyasının təbliği... 

 

Namiq Quliyev 

 

Azərbaycançılıq ideyasına sevgi Vətəni, torpağı sevməkdən, onu qoruyub təbliğ etməkdən başlayır. 

Şüurlarımızda dərindən kök salan, əbədi olaraq qəlbimizə, ruhumuza yazılan azərbaycançılıq 

məfkurəsinin özülü neçə-neçə əsrlər əvvəl qoyulub. Misqal-misqal inkişaf edən, xalqın oyanış, özünəqayıdış 

prosesində iştirak edən bu ideya, ideologiya hər zaman xalqımızın ruhunu ölməz edib, onu ayaqda, daim 

mübarizə ovqatında saxlayıb. 

Azərbaycançılıq birdən-birə yaradılan, formalaşdırılan bir ideologiya, məfkurə deyil, biz uzun əsrlərdir 

azərbaycançılığın işığında yol gəlirik. Bizdən sonra da bu yolu davam etdirən nəsillər var. 

Azərbaycançılıq ideyası nədir? Bu sual ətrafında düşünəndə gözlərimiz önünə azərbaycançılığın özül daşını 

qoyan şəxsiyyətlər, onların fəaliyyəti gəlir, bu şəxsiyyətlərin xalqa, dövlətə təmənnasız xidmətləri yada düşür. 

Azərbaycançılıq ideyası XX əsrdə daha böyük intişar tapıb, XXI əsrdə isə dövlətimizin, xalqımızın ayrılmaz 

düşüncə sisteminə daxil olub. Özü də əbədi olaraq. 

Azərbaycançılıq ideyasının yayılması sahəsində fədakarlıq göstərən şəxsiyyətlər bu müqəddəs amalı 

xalqımıza təlqin ediblər. 

Onu da bildirək ki, Azərbaycanda milli azadlıq məfkurəsi 1917-ci ilin fevralında çar istibdad rejiminin 

yıxılmasından sonra yeni bir mərhələyə qədəm qoyub. Məlum olduğu kimi, bu hadisə ədəbi hərəkata yeni bir 

nəfəs gətirib. Belə bir təlatümlü dövrdə Bakıda siyasi hakimiyyət uğrunda gedən çarpışmalar kəskinləşdikcə, 

müxtəlif ideoloji cərəyanlara məxsus qəzet və jurnalların nəşri çoxalır. Bu nəşrlər də azərbaycançılıq ideyasının 

təbliğində, şüurlarda özünə əbədi yer tutmasında önəmli rol oynayıblar. O dövrün tədqiqatçıları yazırlar ki, 

sözügedən  illərdə bədii ədəbiyyatın operativ janrları və satirik publisistika bir aktuallıq kəsb edirdi. Məhz belə 

bir zərurətin nəticəsidir ki, xalqın azadlıq ideallarının böyük ifadəçisi olan satirik "Molla Nəsrəddin" jurnalı 

Tiflisdə yenidən nəşrə başlayır. Milli azadlıq məsələsi bu dövrdə "Molla Nəsrəddin"in əsas mövzusu olur. Cəlil 

Məmmədquluzadə 1917-ci ilin belə qarışıq məqamında xalqa milli nicatın harada olduğunu bu cür başa salırdı: 

"Gəlin, gəlin, ey unudulmuş Vətənin cırıq-mırıq qardaşları! Gəlin görək beşikdə yad südünü əmmiş, 

Vətənimizdən yadırğamış və millətimizin ruhundan xəbərsiz bir para millət başçılarımız sizə nə gün 

ağlayacaqlar?! Niyə sakitsiniz, ey mənim lüt-üryan Vətən qardaşlarım?!". 

Onu da vurğulayaq ki, Azərbaycanda Xalq Cumhuriyyətinin qurulması ərəfəsində milli özünüdərk 

məfkurəsi M.Hadi, M.B.Məmmədzadə, C.Cabbarlı, Ə.Cavad, Umgülsüm, S.Mənsur, Ə.Mütəlliboğlu, Ə.Müznib, 

Əbdürrahman Dai, Əli Yusif kimi şair və publisistlərin əsərlərində böyük inamla ifadə olunurdu. Dahi 

şəxsiyyətlərin mübarizəsinin başlıca xətti olan azərbaycançılıq bədii-ictimai fikirdə öz tematik zənginliyi, ideya 

istiqaməti ilə diqqəti cəlb edirdi. Bu ideyaların gerçəkləşməsində və bədii-estetik fakta çevrilməsində mövzu ilə 

bağlı taktiki gedişlər mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. Azərbaycançılıq bu ideyaların zirvəsində dayanan vacib bir 
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fakt kimi təkcə sənət adamlarını deyil, bütövlükdə, ziyalı qüvvələrimizi həmişə düşündürüb. Hətta bu sahədə 

fəlsəfi, ictimai və bədii fikir zaman-zaman o qədər güclü olub ki, onun ətrafında azərbaycanşünaslıq kimi ciddi 

bir elm sahəsi meydana çıxıb. İstər azərbaycançılıq dünyagörüşü, istərsə də azərbaycanşünaslıq elmi son bir əsrdə 

xeyli inkişaf edib. Lakin azərbaycançılıq dünyagörüşü özünün formalaşmaya canatma prosesi tarixini çoxdan 

başlayıb. Bu prosesi xeyli sonradan izləyən və onun elmi əsaslarını işləyib hazırlamaqda olan azərbaycanşünaslıq 

bu gün özünün mühüm və vacib mərhələsini yaşayır. Azərbaycançılığın ən yeni mərhələsinin bütün 

parametrlərinin - azərbaycançılıq ideyasının yenidən gündəmə gəlməsi, bu sahədə klassik və müasir düşüncəyə 

qiymət, azərbaycançılığın köklərinin, mənbələrinin elmi araşdırmalara cəlb edilməsi birbaşa Heydər Əliyevin irəli 

sürdüyü dəyərli fikirlə, taleyüklü təşəbbüslərlə bağlıdır və bu fikirlər, təşəbbüslər tədqiqatlar üçün xüsusi zəmin 

yaradıb. Məlumdur ki, Heydər Əliyev azərbaycançılığın yeni dövrdə dayaq nöqtəsi oldu. 

XX əsrin əvvəllərindəki ziyalıların ana dilinə, cəmiyyətin kamilləşməsi, maariflənməsi prosesinə yetirdiyi 

diqqət bu gün də davam edir. XX əsrin önlərində böyük realist ədib Cəlil Məmmədquluzadə, türkçü romantik şair 

Abdulla Şaiq, realist-demokratik tənqidin başçısı Firidun bəy Köçərli, böyük bəstəkar Üzeyir Hacıbəyov, 

görkəmli ədib, ictimai-siyasi xadim Nəriman Nərimanov ana dili uğrunda mübarizəyə birgə başladılar. Tezliklə 

ana dili uğrunda mübarizə ana Vətən uğrunda mübarizəyə çevrildi. Bu mübarizəyə 1978-ci ildə Azərbaycanın 

rəhbəri olan Heydər Əliyev ana dilini dövlət dili kimi Azərbaycan SSR-in Konstitusiyasına salmaqla yekun vurdu. 

Məlumdur ki, 1993-cü ildən başlayaraq Heydər Əliyev hər il dekabr ayının sonunda dünya 

azərbaycanlıarına müraciət edib, soydaşlarımızı azərbaycançılıq ideyası əsasında həmrəyliyə dəvət edib. 2001-ci 

ildə isə mərhum Prezident Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam im-

zaladı. Nəhayət, dünya azərbaycanlılarının nümayəndələri həmin il noyabrın 9-da Bakıda toplaşdılar. Qurultayda 

milli həmrəylik korpusunun memarı Heydər Əliyev geniş nitq söylədi. O, müstəqillik, müasirlik və azərbaycan-

çılıq ideologiyasının konturlarını dəqiqləşdirdi. "Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır" 

deyən Prezident bəyan etdi ki, "bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır". 

"Azərbaycançılıq" termini ölkədə yaşayan bütün etnik qurum və millətləri ümumdövlət mənafe və dəyərləri 

əsasında real surətdə birləşdirmək ideyasının verballaşdırılması kimi əsasən 1992-1993-cü illərdə, xüsusilə geniş 

yayılan şovinist və separatçılıq əhval-ruhiyyəsinə qarşı mübarizə ideyası kimi təşəkkül tapıb. Vurğulayaq ki, bu 

anlayış ictimaiyyət tərəfindən kifayət qədər tez dəstəkləndi və yeni, məzmunlu elementlərlə zənginləşdirildi. Hə-

min səbəbdən özünün bütün tərkib hissələri ilə birlikdə azərbaycançılığı tamamilə milli ideologiyanın konkret, 

spesifik forması hesab etmək olar. 

Ölkəmizin ciddi sınaq qarşısında qaldığı həmin çətin günlərdə Heydər Əliyevin bir çağırışı ilə xalqımız 

Azərbaycanın düşmənlərinə qarşı vahid qüvvə kimi səfərbər oldu. Heydər Əliyev öz əzmkarlığı ilə xalqımızı 

formalaşdırdığı azərbaycançılıq ideyası ətrafında birləşdirdi. Sonrakı tarixi sınaqlarda da digər xalqların 

nümayəndələri daim ön cərgədə oldular, müstəqilliyimizin qorunub saxlanmasında fədakarlıq göstərdilər. Yəni 

Heydər Əliyevin sayəsində Azərbaycanda yaşayan hər bir kəs, millətindən asılı olmayaraq, bütün insanlar 

anladılar ki, bu Vətən onlarındır, bu Vətənin sahibi həm də onlardır! 
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Ekspertlər vurğulayırlar ki, Azərbaycanın varı-dövləti təkcə onun pambığı, yeraltı, yerüstü sərvətləri deyil, 

onun ərazisində yaşayan xalqlardır. Heydər Əliyev bunu sadəcə sözdə ifadə etmirdi, həm də milli azlıqların 

hərtərəfli inkişafı üçün real addımlar atırdı. 1993-cü ildə 33 milli-mədəni mərkəzin fəaliyyət göstərməsinə icazə 

verildi. Milli təşkilat və cəmiyyətlərin normal işi üçün vacib olan inventar, onların yerlə təmin olunması və milli 

dillərdə qəzetlərin nəşrini maliyyələşdirmək üçün Prezident fondundan vəsait ayrıldı. Milli azlıqların ədəbiyyat, 

mədəniyyət, dil, tarix, adət-ənənələrinin və s. qorunub saxlanmasına, inkişaf etdirilməsinə qanuni zəmin yaradıldı. 

Onların əlifbaları, doğma dillərində dərslikləri hazırlandı. Kitablarının, qəzetlərinin nəşri üçün dövlət büdcəsindən 

vəsait ayrıldı. Respublika radiosunda, yerli televiziyalarda və qəzetlərdə doğma dillərində verilişlər 

hazırlanmasına şərait yaradıldı. 

Ekspertlər hesab edirlər ki, müasir Azərbaycan azərbaycançılığın ünvanı kimi ölkəmizdə yaşayan bütün 

xalqları öz qanadları altına alıb. Bu gün dünyada mükəmməl örnək, təkmil model kimi qəbul edilib öyrənilən 

Azərbaycan multikulturalizmi və tolerantlığı prinsiplərinin mayası, qayəsi də məhz Heydər Əliyevin 

azərbaycançılıq ideyasından irəli gəlir. Heydər Əliyev qeyd edirdi: “Ölkənin inkişafı yalnız azərbaycançılıq 

ideologiyası əsasında - Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin nümayəndələrinin bərabərliyi və əməkdaşlığı 

sayəsində mümkündür. Milli həmrəylik, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, ümumi tarix və ümumi ünsiyyət dili, 

etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlıya özünü bu ölkənin layiqli vətəndaşı kimi hiss etmək 

imkanı verəcək”. 

Dünyada multikulturalizmə, tolerantlığa, sağlam ideologiyalara qarşı müəyyən kampaniyaların keçirildiyi 

bir vaxtda Azərbaycandakı vəziyyət tamamilə fərqlidir. Qeyd etdiyimiz kimi, ölkəmiz digər ölkələrə yaxşı mənada 

örnək göstərilir. Bu da təsadüfi deyil. Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə multikultural dəyərlərin inkişafı üçün 

atdığı addımlar, gördüyü işlər təqdirəlayiqdir. Bu məsələ ölkəmizdə hər zaman diqqət mərkəzindədir. 

Multikulturalizmin alternativinin özünütəcrid olduğunu bəyan edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 

fikrincə, multikulturalizm başqa xalqın nümayəndəsinə hörmət, başqa dinə hörmətdir. Öz dininə hörmət başqa 

dinə hörmətdən başlayır. Multikulturalizm ayrıseçkiliyə yol vermir, əksinə, bütün xalqları birləşdirir. Eyni 

zamanda, hər bir ölkənin öz qaydaları, öz ənənələri var. Azərbaycanda yaşayan xalqlar əsrlər boyu 

multikulturalizm şəraitində yaşayıblar. 

Məlum olduğu kimi, Azərbaycan dövlətinin təməl ideyası azərbaycançılıqdır. Azərbaycançılıq ideyasının 

təbliğində, daha geniş sferalarda tanıdılmasında dövlətin bütün vətəndaşları, irqindən, dinindən, siyasi baxışından 

asılı olmayaraq, çalışmalı, hər kəs vahid ideyaya xidmət etməlidir. Azərbaycan Respublikasının ərazisində 

yaşayan hər bir kəs Azərbaycan Respublikasının bayrağına, gerbinə, himninə, Konstitusiyasına hörmət etməlidir. 

Azərbaycançılıq ideyası milli kimliyimiz, milli birliyimizdir. Bu ideya tarix boyu xalqımızın əzab-əziyyəti, 

qəhrəmanlığı bahasına nail olduğu ən böyük mənəvi sərvətidir. 

Azərbaycançılıq ideyası xalqımızın, dövlətimizin ruhunu ifadə edən bir ideya kimi bu gün də, sabah da 

bizim yolumuzda yanan əbədi mayak rolunu oynayacaq. 

 

Bakı Xəbər.-2018.-17-19 fevral.-№32.-S.13.  
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“Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması 

istiqamətində işləri daha da sürətləndirib, səmərəsini artırıb 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Nazim İbrahimov www.yap.org.az saytına müsahibə verib 

 

- Nazim müəllim, Xocalı soyqırımının növbəti ildönümüdür və xalqımızın başına gətirilən bu faciə 

ən qanlı, amansız qətliam kimi tarixin yaddaşına düşüb. Erməni təcavüzünü ifşa edən, ermənilərin 

insanlığa zidd olaraq açıq şəkildə soyqırımı törətməsini pisləyən, Ermənistanın işğalçı dövlət olduğunu 

təsdiqləyən ardıcıl fəaliyyətə rəğmən, ermənilərin və ermənipərəst qüvvələrin saxta təbliğatı erməni 

qəddarlığının bu acı nəticəsinin bütün dünya ictimaiyyəti tərəfindən birmənalı olaraq qəbul edilməsində 

süni maneələrə səbəb olur... 

- Biz yüz illərdir anti-Azərbaycan, antitürk ideologiyası altında yalan və saxta təbliğatla dünyanı 

çaşdırmağa çalışan bir ideologiya ilə mübarizə aparırıq. Ona görə də biz Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti 

olaraq Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə və azərbaycanlıların tarix boyunca erməni 

təcavüzünə uğramasına ədalətli beynəlxalq qiymətin verilməsi üçün çalışmalıyıq. Yəni mübarizəmiz davam edir 

və bütün maneələrə baxmayaraq, bu gün deyə bilərik ki, biz artıq ermənilərin yüz illik təbliğatını zəiflətməyə, 

haqsız, ədalətsiz, saxtakarlıq üzərində qurulan siyasətini ifşa etməyə nail oluruq. Ulu öndərimiz Heydər Əliyevin 

başladığı və uğurla davam etdirilən məqsədyönlü, ardıcıl siyasət nəticəsində Azərbaycan dövləti az bir vaxtda 

ermənilərin anti-Azərbaycan təbliğatının zəiflədilməsinə, bəzi məqamlarda isə ifşa edilməsinə nail olub. 

Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 

Fondunun son illər ərzində Azərbaycan həqiqətlərinin, Xocalı soyqırımının dünyada tanıdılması istiqamətində 

həyata keçirdiyi məqsədyönlü işlər, Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın rəhbərliyi ilə 

artıq 10 ildir aparılan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası nəticəsində çox ciddi uğurlar əldə olunub. 

“Xocalıya ədalət!” kampaniyası bu tədbirlərə daha çox insanın cəlb olunmasında və bu tədbirlərin daha 

geniş coğrafiyaya yayılmasında ciddi rol oynayıb. Artıq bu təbliğat kampaniyası Amerikadan Avropaya, Mərkəzi 

Asiya, Yaxın və Uzaq Şərq ölkələri, Avstraliya, hətta Afrikaya qədər geniş bir coğrafiyanı əhatə edir. “Xocalıya 

ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu sahədə görülən işləri daha da sürətləndirib, səmərəsini artırıb. Aparılan 

ümumi işin nəticəsi olaraq bu gün dünyanın bir çox ölkə və təşkilatları hadisəni soyqırımı kimi tanıyıb. Meksika 

Senatı Xocalı faciəsini soyqırımı adlandırıb, Pakistan soyqırımı pisləyən qətnamə qəbul edib, Kolumbiya 

Parlamenti hadisəni soyqırımı kimi tanıyıb, Çexiya, Bosniya və Herseqovina parlamentləri Xocalı soyqırımını 

rəsmən tanıyıb, Peru, Honduras, Cibuti parlamenti, ABŞ-ın 21 ştatı Xocalıda qırğın törədilməsi faktının tanınması 

haqqında qətnamə qəbul edib. Bundan başqa, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı da Xocalı qətliamını soyqırımı və 

insanlığa qarşı cinayət kimi tanıyıb. Türkiyənin bütün ictimai təşkilatları, QHT və siyasi partiyaları, türk ictimai 

rəyi Xocalı faciəsini soyqırımı kimi tanıyır, hər il Türkiyə Böyük Millət Məclisində qətliamla bağlı dinləmələr 

keçirilir. Yəni biz ermənilərin “soyqırımına məruz qalan” deyil, soyqırımı törədən bir xalq olduğunu sübut 

etməkdəyik və görülən işlər onu deməyə əsas verir ki, buna nail oluruq. Görülən işlər isə, deyərdim ki, Diasporla 
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İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin tərkib hissəsidir. Azərbaycan həqiqətlərinin, o cümlədən Xocalı 

soyqırımının dünya ictimaiyyətinə çatdırılması Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bilavasitə əsas 

prioritetlərindəndir. İllərdir bu istiqamətdə məqsədyönlü və sistemli iş aparılır, Dövlət Komitəsi olaraq, nəinki 

Xocalı soyqırımı ərəfəsində, bütün il ərzində də bu istiqamətdə xarici ölkələrdə təbliğat işləri aparır, diaspor 

təşkilatları tərəfindən çox maraqlı və effektiv tədbirlər həyata keçirilir. Təkcə 2017-ci ildə Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində ümumilikdə 150-dən çox tədbir keçirilib. Xüsusilə də 

Azərbaycan diaspor təşkilatları tərəfindən Ermənistanın, erməni diaspor və lobbi qruplarının ölkəmizlə bağlı 

antitəbliğat kampaniyalarının qarşısının alınması məqsədilə il ərzində müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib, xarici 

ölkələrin kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi olaraq məlumatlar yayımlanıb. Azərbaycan diaspor 

təşkilatları tərəfindən Avropa, ABŞ, Kanada və digər ölkələrdə etiraz aksiyaları, yürüşlər, fləşmoblar təşkil 

olunur, ictimai nəqliyyatlarda videoçarxlar nümayiş etdirilir, fotosərgi və filmlər təqdim olunur, yerli qanunverici 

orqanlara müraciətlər göndərilir, “dəyirmi masa”, konfranslar keçirilir. Qeyd edim ki, belə tədbirlərə həmin 

ölkələrin hökumət və qanunverici orqanlarının, siyasi partiya və ictimai təşkilatlarının nümayəndələri də qatılır. 

- Xocalı faciəsinin dünyaya tanıdılması istiqamətində digər qurumlarla əməkdaşlıq necə qurulub? 

- Nəinki diaspor təşkilatlarımızın, eləcə də Azərbaycan Respublikasının bir sıra dövlət və qeyri-hökumət 

təşkilatları, diplomatik nümayəndəliklərimiz, ayrı-ayrı vətəndaşlarımızın kifayət qədər maraqlı təşəbbüsləri, 

layihələri olur. Təqdirəlayiq haldır ki, bütün azərbaycanlılar Xocalı soyqırımı ilə bağlı belə yüksək fəallıq nümayiş 

etdirirlər. Xüsusilə də xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın, diaspor təşkilatlarımızın nümayiş etdirdiyi fəallıq, 

vətənpərvərlik mövqeyi təqdirəlayiqdir. İldən-ilə tədbirlərin mahiyyəti, məzmunu daha maraqlı olur və daha geniş 

coğrafiyanı əhatə edir. Azərbaycanda həyata keçirilən siyasət bütün dünya azərbaycanlılarını vahid bir ideya 

ətrafında birləşdirib. Azərbaycanlıların yaşadığı və təşkilatlandığı elə bir ölkə yoxdur ki, orada Xocalı soyqırımına 

dair hansısa bir tədbir, layihə həyata keçirilməsin. Bu da bir daha onu göstərir ki, bütün dünya azərbaycanlıları 

Azərbaycan dövlətinin ətrafında sıx birləşiblər və xalqımızın tarixin müxtəlif mərhələlərində məruz qaldığı 

ədalətsizliklərə öz etirazlarını bildirməyi milli borc kimi qəbul edirlər. Hər il dünyanın müxtəlif ölkələrində - 

ABŞ, Almaniya Federativ Respublikası, Türkiyə Respublikası, İsveç Krallığı, Litva Respublikası, Ukrayna, 

Gürcüstan, Rusiya Federasiyası, Fransa Respublikası, Belçika Krallığı, Niderland Krallığı, Misir Ərəb 

Respublikası və digər ölkələrdə diaspor təşkilatlarımız tərəfindən müxtəlif məzmunlu tədbirlər, kütləvi etiraz 

aksiyaları, konfrans və seminarlar təşkil olunur. 2017-ci ildə Almaniyada Münhen Təhlükəsizlik Konfransının 

keçirildiyi “Bayerişer Hof” hotelinin önündə, Nyu-Yorkda Ermənistanın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi və 

BMT-nin baş qərargahı qarşısında, Amsterdamda Xocalı soyqırımı ilə bağlı etiraz aksiyası keçirilib. Bundan 

başqa, Azərbaycan və türk icmalarının Vaşinqtonda və onun ətrafında yaşayan üzvləri Ermənistanın 

Vaşinqtondakı Səfirliyi, Stokholm şəhərində yaşayan azərbaycanlı, türk və türkmən icmalarının üzvlərinin iştirakı 

ilə İsveç parlamentinin qarşısında, Kopenhagen şəhərində etiraz aksiyaları keçirilib. 

- Nazim müəllim, yəqin ki, faciənin 26-cı ildönümü ilə bağlı da tədbilərin keçirilməsi nəzərdə tutulur? 

- Hər il olduğu kimi, bu il də dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları müxtəlif 

mitinq, yürüş və tədbirlərlə soyqırımı qurbanlarını anır, bu tədbirlər yerli ictimaiyyətin məlumatlandırılması 
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məqsədinə xidmət edir. Bu il Xocalı soyqırımının 26-cı ildönümü ilə bağlı ən böyük tədbirlərimizdən biri 

Amsterdamda keçiriləcək. Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin təşkilatçılığı ilə Niderland Krallığının 

Amsterdam şəhərində Xocalı soyqırımına həsr olunmuş konsert-rekviem təşkil olunacaq. Belə kütləvi tədbirlər 

Avropanın digər ölkələrində, Türkiyədə, ABŞ-da, Kanadada və digər ölkələrdə də keçiriləcək. Nyu-York 

şəhərində BMT-nin mənzil-qərargahı qarşısında, Vaşinqton, Brüssel və digər şəhərlərdə Ermənistan səfirlikləri 

qarşısında, eləcə də Almaniyanın bir sıra şəhərlərində azərbaycanlıların etiraz aksiyaları, yürüşlər təşkil edilir və 

qarşıdakı günlərdə belə tədbirlər daha da intensivləşəcək. Kanadada faciənin ildönümü ilə əlaqədar keçirilən 

tədbirlər, demək olar ki, ölkənin bir çox şəhərlərini əhatə edir. Türk və Azərbaycan diasporunun güclü olduğu 

Almaniyada bu il də genişmiqyaslı aksiyalar keçirilməkdədir. Berlin, Hannover, Hamburq, Frankfurt, Maqdeburq, 

Drezden kimi şəhərlərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları fotosərgi, konfrans və etiraz aksiyaları 

təşkil etməklə ictimaiyyətin diqqətini bu faciəyə yönəldir. Bundan əlavə, ictimai nəqliyyat vasitələrində faciəyə 

həsr olunmuş videoçarx və posterlərin yayılması məlumatlandırma kampaniyasında böyük effekt verir. Belə 

təbliğat vasitələri hər gün nəqliyyatdan istifadə edən yüz minlərlə insanın bu çarxları görməsi ilə nəticələnir. 

Bununla yanaşı, yerli kanallarda Xocalı soyqırımını əks etdirən filmlərin nümayişi, rəsmi orqanlara müraciətlər 

də apardığımız kampaniyanın tərkib hissədir. 

Qardaş Türkiyədə də Xocalı soyqırımına həsr olunmuş tədbirlər, görüşlər, aksiyalar həyata keçirilir. 

Bilirsiniz ki, bu işlərin səmərəliliyini və kütləviliyini artırmaq məqsədi ilə “Türkdilli ölkələrin diaspor 

təşkilatlarının ortaq fəaliyyət strategiyası” qəbul olunub. Xocalı faciəsinin tanıdılması istiqamətində türkdilli 

ölkələrin, xüsusilə də Türkiyənin diaspor təşkilatlarının böyük dəstəyi hiss edilir. Yəni artıq Azərbaycanın və 

dünya azərbaycanlılarının həyata keçirdiyi bütün təbliğat xarakterli tədbirlərdə, aksiyalarda Türkiyənin və digər 

türkdilli ölkələrin bayraqları da görünür. Biz artıq ermənilərin formalaşdırdığı soyqırımı yalanını birgə mübarizə 

sayəsində müəyyən qədər ifşa edə bilmişik və ermənilərin əsl üzünün ortaya çıxmasında, onların yalan üzərində 

qurulmuş saxta təbliğatının puç olmasında əvvəlcə Xocalıda törədilmiş vəhşiliklərin tam olaraq dünyanın hər 

yerində bilinməsi gərəkdir. Dünyanın bütün xalqları təfsilatı ilə bilməlidir ki, erməni faşizmi nədir. Yəni bizim ən 

mühüm hədəfimiz budur və düşünürəm ki, qarşıdakı illərdə bu hədəfimizə daha da yaxınlaşacağıq. 

 

Yeni Azərbaycan.-2018.-24 fevral.-№37.-S.5. 
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Azərbaycan intellektual diasporunun formalaşması və lobbiçilik fəaliyyəti 

 

Yəhya Babanlı, 

tarix üzrə fəlsəfə doktoru, diaspor məsələləri üzrə ekspert 

 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyi haqqında” və 2018-ci ilin Azərbaycan Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan 

edilməsi haqqında sərəncamları keçmişimizə, zəngin irsimizə və böyük şəxsiyyətlərimizə hörmət və ehtiramı 

özündə əks etdirməklə indiki və gələcək nəsillərə dəyərli nümunə olmaqla yanaşı, həmçinin beynəlxalq nöqteyi-

nəzərdən müstəqil dövlətçiliyimizin tarixinə hüquqi-demokratik baxışın dərin ifadəsidir. Eyni zamanda, bu, 

ulu öndər Heydər Əliyevin “Tarix bizim üçün dərs olmalıdır” prinsipinə sədaqətlə yanaşıldığını təsdiq edir. 

 

XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan dövlətçiliyində keşməkeşli dövr olsa da, şanlı hadisələrlə tarixə həkk 

olunmuşdur. Bu dövrdə baş verən ictimai-siyasi proseslər, inqilablar, quruluşların dəyişməsi və hakimiyyətlərin 

bir-birini əvəz etməsi dünyanın siyasi xəritəsinin yenilənməsinə gətirib çıxardı, xüsusilə, 1917-ci ildə keçmiş 

Rusiya imperiyasını əhatə edən coğrafiyada yaşayan və tarixi dövlətçiliyi olan xalqların həyatında milli baxımdan 

yeni mərhələnin başlanmasına rəvac verdi. Belə bir mürəkkəb şəraitdə “millətlərin öz müqəddəratını təyin etməsi 

hüququ haqqından” istifadə edən bu xalqlar ulu əcdadlarından miras qalan mənəvi dəyərlərinə sahib çıxdı, öz 

azadlıqlarına qovuşdu, “de-yure” müstəqil dövlətlərini yaratdı, beynəlxalq aləmə bəyan etdi və “de-fakto” 

tanıtdılar. 

Azərbaycanın aydın düşüncəli ziyalıları və milli mücahidləri yaranmış ziddiyyətli vəziyyəti dərindən təhlil 

edərək düzgün nəticə çıxardılar və bundan ən ali nemət olan istiqlaliyyətimiz üçün bəhrələndilər. Bununla da, 

əlverişli coğrafiyaya, qədim tarixə və zəngin mədəniyyətə malik Azərbaycan xalqı türk-müsəlman şərqində ilk 

suveren dövlətini yaratmağa müvəffəq oldu. 

Bu hadisə məhz Azərbaycanın dövlət maraqları baxımından həyati əhəmiyyətli səhifənin açılmasının 

əsasını təşkil edir. Min bir əziyyət, zəhmət və itki bahasına ərsəyə gələn istiqlaliyyətin ömrü çox qısa olsa da, 

Azərbaycan xalqı müstəqil dövlətçiliyə sahib bir xalq kimi “millətlər arasında öz imzasını çəkməyə” müvəffəq 

olmuş, bunun sayəsində isə 1991-ci ilin 18 oktyabrında Azərbaycan Respublikası özünü Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin varisi elan edərək müstəqilliyinə qovuşmuşdur. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Azərbaycan 

Respublikasının suverenliyini XX əsrin əvvəllərində mövcud olmuş 113,9 kvadratkilometr ərazidə olmasa da, 86 

min kvadratkilometr sahədə tanıdı və müstəqil dövləti öz sıralarına üzv qəbul etdi. 

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamında qeyd edildiyi kimi, “Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti təcavüzə məruz qaldığı üçün qarşıya qoyduğu məqsədlərə tam müvəffəq ola bilmədən süquta 

uğrasa da, onun şüurlarda bərqərar etdiyi müstəqillik ideyası unudulmadı. Azərbaycan xalqı ötən dövr ərzində 

milli dövlətçilik atributlarının bir çoxunu qoruyub saxlaya bildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin respublikada 

uğurla gerçəkləşdirdiyi siyasət xalqımızın tarixi-mədəni yaddaşını özünə qaytararaq milli mənlik şüurunu inkişaf 
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etdirdi, “azərbaycançılıq” məfkurəsi işığında müstəqillik arzularının güclənməsinə və yaxın gələcəkdə yenidən 

həqiqətə çevrilməsinə zəmin yaratdı. 

1991-ci ildə müstəqilliyinin bərpasına nail olarkən müasir Azərbaycan Respublikası özünün qədim 

dövlətçilik ənənələrinə sadiq qaldığını göstərdi, Xalq Cümhuriyyətinin siyasi və mənəvi varisi olmaqla onun 

üçrəngli bayrağını, gerbini, himnini qəbul etdi. Xalqımız Cümhuriyyətin istiqlalını dünyaya yaydığı 28 May 

gününü həmin vaxtdan etibarən Respublika Günü olaraq təntənə ilə qeyd edir”. 

Bir köklü xalq kimi öz tariximizə sahib çıxmaqla keçmişimizə nə qədər dəyər verdiyimizi və yüksək 

keyfiyyətlərə malik olduğumuzu göstərdik. Əsrlər boyu özümüzdə cəmləşdirdiyimiz adət-ənənələrimizi 

yaşadaraq gələcək nəsillərə ötürülməsini konkretləşdirdik. Milli dövlətçilik sahəsində institusional quruculuq 

sistemini formalaşdıra bildik. Beynəlxalq aləmdə ortaya haqlı mövqe qoyduq və bu arealda ilk demokratik 

respublikanın, insanlara bərabər hüquqlar verən və qadınlara seçib-seçilmək imkanı yaradan dövlət qurduğumuzu 

nümayiş etdirdik. 

“Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında” və 2018-ci ilin Azərbaycan 

Respublikasında “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ili” elan edilməsi haqqında Azərbaycan Prezidentinin 

sərəncamlarında orijinal yanaşma və elmi təhlillə qeyd edilmişdir ki, “1918-ci il mayın 28-də Azərbaycan xalqının 

həyatında misilsiz hadisə baş vermiş, Müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti qurulmuşdur. Cəmi iki ilə yaxın yaşamış Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zəngin dövlət quruculuğu 

təcrübəsi ilə milli dövlətçilik tarixində silinməz izlər qoymuş, xalqın qəlbində azadlıq və istiqlal duyğularını 

gücləndirməklə respublikanın gələcək müstəqilliyi üçün etibarlı zəmin hazırlamışdır”. 

 

Məcburi miqrasiyanın əsasları 

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması ilə xaricə axının miqyası xeyli azalsa da, 1920-ci ilin 27 aprel 

tarixində Xalq Cümhuriyyətinin süqutu onun qurucuları və tərəfdarlarının bolşeviklərin ciddi təqib və təzyiqlərə 

məruz qalmasına səbəb oldu. Onlar ölkəni tərk etmək məcburiyyətində qaldılar. Təsadüfi deyildir ki, bu dövr 

azərbaycanlıların kütləvi miqrasiyası dövrü kimi tarixə düşmüşdür. Bu proses xarakter etibarı ilə daha çox siyasi 

mahiyyət kəsb etmişdir. 

2018-ci ildə Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100 illik yubileyini təntənə ilə qeyd etdiyimiz bir dövrdə 

müstəqilliyin, suverenliyin xalqımızın neçə-neçə istedadlı simasının, görkəmli ziyalısının, tanınmış şəxsiyyətinin 

taleyi hesabına başa gəldiyini daim xatırlayırıq. Təbii ki, bu insanların adlarını saymağa bir məqalə kifayət etməz. 

Azərbaycan tarixinin minnətdarlıq salnaməsinə çevrilən bu dövr həmin vətən fədailərinin zəhməti hesabına başa 

gəlmişdir. Onların bir çoxu baş verən ictimai-siyasi hadisələrin hökmü, yaranmış qeyri-sabit şəraitin tələbi ilə 

doğma vətənini tərk etməyə məcbur olmuş və bir də geriyə dönə bilməmişdir. Əksəriyyəti də son mənzilə elə 

qürbətdə yola salınmışdır. 
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Tarixçi-alim X.İbrahimli bu kontekstdə baş verən məcburi miqrasiyanın əsaslarını belə səciyyələndirir: 

“Bütövlükdə 1920-ci ildən sonra ayrı-ayrı dövrlərdə Azərbaycandan mühacirətə gedənləri dörd qismə bölmək 

olar: 

Birinci qismə hələ 27 apreldən əvvəl H.Ağayevin rəhbərliyi ilə Tiflisə, Ə.M. Topçubaşovun rəhbərliyi ilə 

Parisə göndərilən nümayəndə heyətləri, eyni zamanda, ADR dövründə təhsil almaq üçün Avropaya göndərilən 

80-ə yaxın tələbə; 

ikinci qismə 27 aprel işğalı ərəfəsində və ondan az sonra ölkəni tərk edənlər; 

üçüncü qismə ΙΙ Dünya müharibəsi başlayana qədər təqiblərdən, repressiyalardan yayınanlar, sürgündən, 

həbsxanadan qaçanlar; 

dördüncü qismə isə ΙΙ Dünya müharibəsində əsir düşən və könüllü olaraq almanların tərəfinə keçənlərdən, 

vətənə qayıtmaqdan imtina edib xaricdə qalanlar daxil idi”. 

 

İntellektual diasporun formalaşması 

 

Məhz bu şəxsiyyətlər milli ruhu özlərində yaşadaraq xarici ölkələrdə böyük maddi və mənəvi əziyyətlərə 

baxmayaraq, vətən yolunda xidmətlərini yeni şövqlə davam etdirdilər. 

XX əsrin əvvəllərində bolşeviklərin təzyiq və təqiblərindən qurtulmaq üçün mühacirət edən vətənpərvər 

soydaşlarımız və nüfuzlu ziyalılarımız Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması prosesinin, hətta lobbi işinin 

əsasını qoymuş oldular. Miqrasiya etmiş azərbaycanlıların əksəriyyəti əvvəlcə İran, Türkiyə, sonra isə Qərbi 

Avropa ölkələrində və ABŞ-da məskunlaşmağa məcbur oldular. Mühacirət edənlərin içərisində AXC-nin dövlət, 

ictimai-siyasi xadimləri, Müsavat və digər partiyaların üzvləri, iri sahibkarlar, onların övladları var idi. Həmin 

şəxsiyyətlər arasında bir neçəsi də vardır ki, onların ismi-şərifini xüsusilə vurğulamaq olar. Azərbaycan milli 

hərəkatının görkəmli nümayəndələri Əlimərdan bəy Topçubaşov, Əhməd bəy Ağaoğlu, Xəlil bəy Xasməmmədov, 

Behbud xan Cavanşir, Xosrov bəy Sultanov, Mirzə Bala Məmmədzadə, Məmməd Əmin Rəsulzadə, Nağı bəy 

Şeyxzamanlı, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Şəfi bəy Rüstəmbəyli və digərləri dünyanın müxtəlif dövlətlərində 

Azərbaycan siyasi mühacirətinin əsasını qoyaraq istiqlalçılıq və dövlətçilik düşüncəsinin gələcək nəsillərə 

ötürülməsində və milli mentalitetimizin yaşadılmasında müstəsna xidmət göstərmişdilər. 

Bir haşiyə çıxmaq lazımdır ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banilərinin əksəriyyəti xaricdə təhsil 

almış və öz dünyagörüşünü genişləndirmişdir. Həmin şəxslərin xaricdə təhsil almasına təşəbbüs göstərən, maddi-

mənəvi dəstək olan şəxslərdən birincisi böyük milyonçu və mesenat H.Z.Tağıyev olmuşdur. Məhz bu səbəbdən 

dövlətçiliyin qurulmasında onun xüsusi yeri və rolu vardır, çünki təhsil almağa göndərdiyi Vətən övladları yeni 

düşüncə və ideya ilə geri dönərək bu yolda fəaliyyətə başlamışlar. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanın ilk 

dünyəvi təhsilə malik savadlı-ziyalı qanadı olan bu şəxslər elə tələbəlik dövründən başlayaraq, Azərbaycan 

icmalarının yaranmasına, diasporunun formalaşmasına səy göstərmişlər və lobbiçilik etmişlər. Eləcə də AXC 

dövründə və onun süqutundan sonra miqrasiyaya məruz qalan soydaşlarımız bu istiqamətdə konseptual fəaliyyət 

göstərmişlər. 
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Məqalədə elmi ictimaiyyətə və bütövlükdə cəmiyyətimizə az məlum olan, adına az rast gəlinən belə 

şəxsiyyətlərdən biri Şəfi bəy Rüstəmbəyli haqqında qısa söz açmağı zəruri bildik. Həyatını xalqının azadlığına və 

müstəqilliyinə, tərəqqisinə, hərtərəfli inkişafına həsr etmiş, lakin tutduğu yolu axıradək başa çatdırmağa imkan 

tapmamış hüquqşünas, jurnalist, naşir, redaktor və dövlət xadimi Ş. Rüstəmbəyli də bu sıradadır. 

“Azərbaycan” qəzetində İ.Əliyevanın dərc olunan məqaləsində qeyd edilir ki, son nəfəsinədək əqidəsindən 

dönməyən, məsləkinə sadiq qalan Şəfi bəy Cümhuriyyət dövrünün rusca yazan jurnalisti, “Azərbaycan” qəzetini 

yaradan böyük insanların sırasında dayanan mühərrir, bu nəşrin rus variantının ilk redaktoru olub. O, adıçəkilən 

qəzetin tarixində həm də Parlamentə üzv seçilən ilk redaktor kimi də qalıb. 

Şəfi bəy Rüstəmbəylinin adı təkcə “Azərbaycan” qəzetinin deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycanın istiqlal 

tarixində əbədi qalan görkəmli şəxsiyyətlərdəndir. O, 1893-cü ildə Ağdaş qəzasının Məmmədli kəndində dünyaya 

göz açmış, orta təhsilini Gəncə klassik gimnaziyasında almışdır. 1911-ci ildə Kiyev Universitetinin hüquq 

fakültəsinə qəbul olunmuşdur. Həmin ilin sonunda universitetdə yaradılmış “Azərbaycan Həmyerlilər 

Cəmiyyəti”nin (“Zemlyaçestvo”) rəhbərlərindən biri seçilmişdir. Cəmiyyətin sədri Kiyev Universitetinin tibb 

fakültəsinin tələbəsi Mir Əbülfət xan Talışlı, katibi Xəliyulla Yenikeyev, xəzinədarı Şəfi bəy Rüstəmbəyli idi. 

Onlar Rusiya imperiyasında təhsil alan müsəlman tələbələrin bir-biri ilə əlaqələrini yaratmaq və qurultay çağırmaq 

üçün xüsusi komissiya təşkil etmişdilər. 

Şəfi bəy həm də Ümumrusiya müsəlman tələbələrinin qurultayının nizamnaməsinin hazırlanmasında fəallıq 

göstərmişdi. Qurultaya hazırlıq zamanı cəmiyyətin üzvü, Kiyev ali qadın kurslarının dinləyicisi Sona xanım 

Axundovanın mənzilində 1913-cü il aprel ayının 17-də komissiyanın birinci iclası olur. Elə bu vaxt polis Şəfi bəy 

də daxil olmaqla cəmiyyətin 17 üzvünü həbs edir. Bir aydan sonra onların dilindən iltizam alınır və sərbəst 

buraxılırlar. 

Ümumrusiya müsəlman tələbələrinin qurultayının Azərbaycanın müstəqillik şüurunun formalaşmasında 

müstəsna əhəmiyyəti olub. Yeri gəlmişkən, ötən əsrin əvvəllərində yeni inqilabi şəraitdə Azərbaycan xalqının 

məqsəd və arzularını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə bağlı ilk addım 1917-ci il aprelin 15-20-də Bakıda reallaşan 

Qafqaz müsəlmanlarının qurultayında atılmışdır. Qurultay Ə.Topçubaşovun sədrliyi altında keçmişdir. 

İndi isə əsas mətləbə keçək, yəni sadalananların fonunda intensivləşən miqrasiyanın detallarını, ayrı-ayrı 

ölkələrdə diasporun formalaşması və lobbiçilik fəaliyyəti istiqamətində atılan ilk addımları nəzərdən keçirək. 

Azərbaycanla Türkiyə arasındakı tarixi köklər, etnik mənsubiyyət birliyi, sosial, mədəni, iqtisadi, siyasi 

bağlılıq tarix boyu bu ölkəni soydaşlarımızın ilk pənah apardığı və sığınacaq tapdığı ikinci vətənə çevirmişdir. 

İran və Rusiyanın Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri ilə Azərbaycanı parçalayaraq işğalının rəsmiləşdirdiyi 

zaman mövcud rejimin qadağaları ilə razılaşmayaraq doğma yurdlarını tərk etmək məcburiyyətində qalanlar 

Osmanlı dövlətində məskunlaşmışdılar. Sonralar məhz Şərqdə ilk hüquqi-demokratik dövlət olan Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin ən yaxın müttəfiqi də Osmanlı Türkiyəsi olmuş, mötəbər ali məclislərdə, xüsusən də iştirak 

etdiyi Paris sülh konfransında (1919-cu il) onun haqq səsini müdafiə etmişdir. 

 

Lobbiçilik istiqamətində ilk addım 
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1919-cu ilin yanvarında Əlimərdan bəy Topçubaşovun başçılığı ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransının əsas simalarından biri olan ABŞ Prezidenti Vudro Vilsonla 

görüşməsi, ona nümayəndə heyətinin Memorandumunu, həmçinin Azərbaycan haqqında məlumat xarakterli 

materiallar təqdim etməsi, daha sonra isə AXC-nin müstəqilliyinin “de-fakto” tanınmasına nail ola bilməsi uğurlu 

diplomatik gedişatla bərabər, Azərbaycan lobbiçiliyinin ilk həmləsi kimi dəyərləndirilə bilər. Bir sözlə, 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin nümayəndə heyətinin Paris Sülh Konfransındakı fəaliyyətinə lobbiçilik 

kontekstində də baxmaq gərəkdir. Azərbaycan nümayəndə heyətinin ən əhəmiyyətli təbliğat işlərindən biri “Paris 

sülh konfransına Qafqaz Azərbaycanı sülh nümayəndəliyinin tələbləri” adlı kitabçası idi. 

Fransız və ingilis dillərində böyük tirajla yayımlanan milli maraqlar baxımından “həyati vacib əhəmiyyətli” 

həmin broşurda Azərbaycanın mənşəyi haqqında məlumat verilir, xanlıqlar, çar Rusiyası dövründə vəziyyət şərh 

edilir, Azərbaycanın türk yurdu olması göstərilir, Zaqafqaziya Seymi, onun zəifləməsi, Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin yaranması haqqında tarixi icmal yerləşdirilir, bolşeviklərin və ermənilərin təcavüzkar 

hərəkətləri haqqında danışılırdı. 

1949-cu il fevralın 1-də Ankarada M.Ə.Rəsulzadənin və bir qrup mühacirin təşəbbüsü ilə yaradılmış 

Azərbaycan Kültür Dərnəyi azərbaycanlıların diaspor potensialının artırılmasında xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. 

İlk rəhbəri Həmid Atanan olan dərnəyin fəaliyyəti yalnız bu ölkədə yaşayan həmvətənlərimiz tərəfindən deyil, 

eləcə də Türkiyə ictimaiyyətinin razılığı ilə qarşılanmışdı. Azərbaycan diasporunun şaxələnməsində ciddi fəallıq 

göstərmiş bu dərnəyin təşkil etdiyi mədəni-kütləvi tədbirlərdə Azərbaycan tarixinin və mədəniyyətinin təbliği 

məsələlərinə xüsusi yer verilmişdi. 

Azərbaycan Xalq Cüm-huriyyətinin süqutundan sonra Azərbaycan xalqının ən ali təbəqəsi, ziyalı elitası 

Vətənin xoşbəxtliyini, müstəqil gələcəyini təmin etmək əzmində və qabiliyyətində olan ziyalıları heç olmasa sağ 

qalıb nə isə etmək ümidi ilə Türkiyəyə mühacirət etmişdilər. Onların sırasında Əhməd bəy Ağaoğlu, Xəlil bəy 

Xasməmmədov, Behbud xan Cavanşir, Xosrov bəy Sultanov, Mirzəbala Məmmədzadə, Məmməd Əmin 

Rəsulzadə, Nağı bəy Şeyxzamanlı, Şəfi bəy Rüstəmbəyli və digər zəka sahiblərimizi Türkiyə öz qoynuna alaraq 

təqiblərdən və ölümün pəncəsindən qurtarmışdı. 

İkinci Dünya müharibəsində Almaniyaya əsir düşmüş soydaşlarımızın çoxu da Türkiyədə özlərinə 

sığınacaq tapmışdılar. Türkiyədə diasporumuzun ilkin özəyi olan Azərbaycan Kültür Dərnəyinin fəaliyyətinin 

genişlənməsində bu mühacirlərin əvəzsiz xidmətləri olmuşdur. Dərnəyin uğurlu fəaliyyəti nəticəsində keçən əsrin 

40-cı illərinin sonunda Antalya, Aydın, Bursa, İstanbul, İzmir, Kayseri, Manisa və digər şəhərlərində onun yerli 

şöbələri açılmışdı. 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan-Almaniya münasibətləri daha da genişlənmişdir. Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyəti yarandıqdan sonra Almaniyanın Hamburq, Leypsiq, Münhen, Reyn və başqa şəhərlərindəki 

universitetlərinə təhsil almaq üçün 50 nəfər azərbaycanlı göndərilmişdir. 

AXC-nin süqutundan sonra siyasi təqiblərə məruz qalan vətənsevərlərin bir qismi Almaniyaya mühacirət 

etmişdi. Bunlardan biri çarizmə qarşı M.Ə.Rəsulzadə ilə çiyin-çiyinə mübarizə aparmış, Moskvada Hərbi 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

441 
 

Akademiyada təhsil alan, mayor rütbəsi daşıyan Əbdüləli bəy Fətəlibəyli-Düdənginski olmuşdur. Sağlam 

düşüncəyə və dəmir iradəyə malik Düdənginskinin gərgin və mənalı ömür yolu olmuşdur. O, Finlandiya ilə 

müharibədə iştirak etmiş və “Qırmızı ulduz” ordeni ilə təltif edilmişdi. Sonralar Böyük Vətən müharibəsi zamanı 

könüllü əsir düşmüşdü. Müharibə qurtardıqdan sonra Münhendə işə başlamış, “Azadlıq” radiostansiyasının 

Azərbaycan şöbəsinə rəhbərlik etmişdi. Düdənginskinin rəhbərlik etdiyi və 1944-cü ilin qışınadək mövcud olan 

“Mühacir Azərbaycan hökuməti” alman hökuməti tərəfindən tanınmışdı. Yeri gəlmişkən, 1943-cü ildə 

Ə.F.Düdənginskinin təşəbbüsü ilə Berlin şəhərində keçirilən Milli Azərbaycan qurultayı Almaniyada Azərbaycan 

diasporunun təşəkkülündə və təşkilatlanmasında böyük rol oynamışdır. 

İkinci Dünya müharibəsindən Azərbaycan da kənarda qalmamış və bir sıra azərbaycanlı döyüşçülər keçmiş 

sovet ordusu sıralarında Almaniyaya qarşı vuruşaraq Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər. Hələ 

müharibənin əvvəlində faşist ordusu 2 milyon sovet əsgərini əsir almışdı ki, bunların da iki yüz minə yaxını 

azərbaycanlı idi. Osmanlı ordusunun generalı Nuru Paşa tərəfindən türk-tatar əsirlərindən ibarət legionlar 

yaratmaq təşəbbüsü irəli sürülsə də, Adolf Hitler əvvəl buna razı olmamış, lakin onun yaxın silahdaşı, Nasional 

Sosialist Alman Fəhlə Partiyasının (NSDAP) rəhbərlərindən biri Alfred Rozenberq Hitleri bunun vacibliyinə 

inandırdıqdan sonra, 1941-ci ilin noyabrında buna icazə verilmişdi. 

A.Hitler üçün Cənubi Qafqaz Bakı neftinə, Batumi isə coğrafi mövqeyinə görə əhəmiyyətli idi. Məhz bu 

məsələ ilə əlaqədar faşist hökumətinin Şərq Nazirliyi təşkil edilmişdi. Bu nazirliyin işinə 1941-ci ildə Məmməd 

Əmin Rəsulzadə dəvət olunmuşdu. Lakin AXC-nin lideri, yüksək siyasi biliyə və zəngin təcrübəyə malik olan 

M.Rəsulzadə bu işə ancaq Almaniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıması şərtilə razı olacağını bildirmişdir. 

1941-ci ilin dekabr ayının 22-də A.Hitlerin göstərişi ilə başqa milli hərbi hissələrlə yanaşı, Qafqaz 

müsəlmanlarından da ibarət xüsusi hərbi dəstələrin yaradılması barədə əmr verilmişdi. Müsəlmanlardan təşkil 

olunmuş bu hərbi hissə iki yerə - Azərbaycan və Şimali Qafqaz legionlarına bölünmüşdü. Əsir düşmüş Qafqaz 

müsəlmanlarından “Vətən”, “Dönməz”, “Qorxmaz”, “Aslan” və başqa döyüş legionları təşkil edilmişdir. 1942-ci 

ilin yanvarında 1-ci Türküstan Legionu yaradılmışdır. Bu taburda müəyyən sayda azərbaycanlılar da var idi. 

Taburun yaradıcısı və birinci komandiri mayor A.Mayer-Mader idi. Tabur müxtəlif döyüşlərdə iştirak etmiş, lakin 

Mayer-Maderin ölümündən sonra zəifləmişdi. Əvvəlcə M.Ə.Rəsulzadə legionların yaradılmasının əleyhinə 

çıxmasa da, sonradan o, dərindən təhlil edərək düzgün qənaətə gəlmişdir ki, legionların yaradılması 

azərbaycanlıların bir yerə cəmləşdirilərək məhvinə gətirib çıxaracaqdır. Ona görə də bunun əleyhinə getdi. 

1942-ci ildə alman ordusunda Azərbaycan legionerlərinin sayı 100 min nəfərə yaxın idi. Lakin Azərbaycan 

icması alman rəsmiləri ilə respublikamızın sonrakı taleyi barədə razılığa gələ bilmirdi. 1943-cü il noyabrın 6-da 

Berlində M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərliyi ilə Milli Azərbaycan Komitəsinin qurultayı keçirilmişdir. Həmin 

qurultayda faşistlər tərəfindən işğal edilən şərq torpaqlarının idarəsinə rəhbərlik edən A.Rozenberq və Qüds 

müftisi Əl Hüseyn iştirak etmişdi. Qurultay Almaniya ilə yanaşı, Avropa ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların 

fəaliyyətində də dəyişiklik etdi. Belə ki, Azərbaycan mühacirlər icmasının fəaliyyəti İkinci dünya müharibəsi 

illərində azərbaycanlı hərbi əsirlərin qətlə yetirilməsinin qarşısını almaqla yanaşı, Avropada yaşayan 

azərbaycanlıların da birləşməsinə şərait yaratdı. 1945-ci il martın 17-də Almaniya Azərbaycanın dövlət 
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müstəqilliyini tanıdı. İkinci Dünya müharibəsindən sonra sağ qalmış azərbaycanlı legionerlər və müxtəlif illərdə 

Avropanın digər ölkələrinə mühacirət etmiş, səpələnmiş soydaşlarımız 1951-ci ildə Almaniyanın Münhen və 

1952-ci ildə Ştranberq şəhərlərində keçirilən konfranslara fəal sürətdə qatıldılar. 

Azərbaycan siyasi mühacirətinin geniş fəaliyyət göstərdiyi ölkələrdən biri də Fransa idi. Bu ölkədə 

azərbaycanlılar “Azərbaycan Mühacirləri Assosiasiyası”nı yaratmış, qəzet və jurnallar, kitablar çap edərək 

Azərbaycanı təbliğ edirdilər. 1926-cı ildə buradakı Femina teatrında Üzeyir Hacıbəylinin “Arşın mal alan” 

operettası tamaşaya qoyulmuş, 1933-cü ildə isə Üzeyir bəyin qardaşı Ceyhun Hacıbəylinin “Qarabağın folkloru 

və dialekti” adlı əsəri Fransada çap olunmuşdur. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra Avropaya miqrasiya edənlər arasında sonralar dünya 

ədəbiyyatına öz əvəzsiz töhfələrini vermiş azərbaycanlılar da var idi. Bunlardan xüsusilə, AXC-nin naziri Mirzə 

Əsədullayevin qızı, məşhur Azərbaycan milyonçuları Şəmsi Əsədullayevin və Musa Nağıyevin nəvəsi, Fransada 

yaşayıb-yaratmış Ümmülbanu (Banin) və mültikulturalizm cərəyanının banilərindən biri, jurnalist-yazıçı 

Məhəmməd Əsəd bəy fərqlənirdilər. M.Əsəd bəyin “Əli və Nino” əsəri Avropa oxucuları arasında çox böyük 

rəğbət və şöhrət qazanmışdı. 

Bir sözlə, Azərbaycan mühacirləri yaşadıqları ölkələrdə çoxşaxəli fəaliyyət göstərərək, həmin ölkələrin 

dövlət, siyasi, ictimai dairələri ilə də yaxın əlaqələr qurmuş, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasında 

səmərəli xidmət göstərmişlər. Onlar say etibarı ilə çox olmasalar da, Azərbaycan ziyalılığının təcəssümü kimi,  

diasporumuzun formalaşması və inkişafında həlledici rol oynamışlar. 

Göründüyü kimi, böyük vətən fədailəri yenilmədilər, Azərbaycan yolunda qarşılıqsız xidmətlərini yeni 

mərhələdə və kontekstdə davam etdirdilər. Yüksək iradə və əzmə sahib olan həmin şəxslər- Azərbaycan Xalq 

Cüumhuriyyətinin ləyaqətli övladları məcburi miqrasiyanın əsasında intellektual diasporun formalaşmasına öz 

töhfələrini verdilər.  

Bu gün sədaqətlə varisliyini yeni müstəvidə yerinə yetirən müstəqil Azərbaycan Respublikası ötən dövrdə 

çətin sınaqlardan keçmişir. Əsrin sonunda xilaskarlıq missiyasını üzərinə götürən ulu öndər Heydər Əliyev  

müdrikliyi ilə bu ağır işin öhdəsindən uğurla gəlmişdir. Ümummilli lider digər sahələrlə yanaşı, Azərbaycan 

diasporunun da tarixi inkişaf yolunun öyrənilməsi və yeni tələblərə uyğun dirçəldilməsi məsələsini diqqət 

mərkəzində saxlamışdır. Bununla da sözügedən sahəyə yeni nəfəs gətirilmişdir. 

Hazırda yeni dünya nizamı kontekstində bu siyasət Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 

tərəfindən davamlı olaraq uğurla həyata keçirilir. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 27 may. - № 119. - S. 6. 
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Azərbaycan diasporu: şəxsi maraq, yoxsa ümummilli mənafe 

 

Yəhya Babanlı, 

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru,  

diaspor məsələləri üzrə ekspert 

 

İstər ulu öndər Heydər Əliyev, istərsə də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 

Azərbaycan dispor quruculuğuna, bu həyati vacib əhəmiyyətli sahənin müasir dövrün reallığı kontekstində 

təşkilatlanmasına, təkmilləşdirilməsinə və təkamülünə yetərincə diqqət və qayğı göstərilmişdir. Bu mühüm proses 

hazırda da şəxsi maraqları dəf edərək ümummilli mənafeyimiz nöqteyi-nəzərindən hər vəchlə davam 

etdirilməkdədir. 

Bu yaxınlarda, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların maddi-texniki 

bazasını möhkəmləndirmək, milli-mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirmək və dünyada daha geniş tanıtmaq, xaricdə 

yaşayan azərbaycanlıların sosial müdafiəsini gücləndirmək və bu sahəyə dövlət dəstəyinin ünvanlılığını təmin 

etmək məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan 

Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılması haqqında Azərbaycan Prezidentinin Fərmanı bunun təsdiqinin daha bir 

təzahürüdür. 

Qeyd: “- Azərbaycan Diaspor Fondunun” yaradılmasını illər öncə elmi məqalələrimizdə kreativ təşəbbüs 

kimi irəli sürmüş və “Azərbaycan diasporunun dövlətlərarası münasibətlərin inkişafında rolu” mövzusundakı 

dissertasiya işimizin nəticə hissəsini bu modern qənaətlə yekunlaşdırmışıq. Həmin ideya-layihə DİDK-nə təqdim 

olunmuş və ictimai şüurlara hopdurulması məqsədilə Facebook.comda (Azərbaycan Diaspor 

Fonduhttps://www.facebook.com/groups/693629814039385/?ref=bookmarks) səhifə açılmışdır. 

Təqdirolunası haldır ki, digər təklif və tövsiyələr mərhələli şəkildə nəzərdən keçirilir və yeni fikirlər 

müvafiq tədbirlərlə gerçəkləşdirilir. 

Məsələn, müəllifi olduğum “Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyəti” adlı kitabda 

“- Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, xüsusilə gənclərin və onların ətrafında olan şəxslərin Azərbaycana 

ekskursiyalarının təşkil edilməsi” təklifi reallaşdı (səh. 84). AXC-nin 100 illiyi ərəfəsinə təsadüf etdiyi üçün bu il 

bu şərəfə adlandırıldı. 

O cümlədən, Azərbaycan diaspor haqqında məlumatların koordinasiyasının “Bir pəncərə” prinsipi əsasında 

fəaliyyət göstərməsi, vacib lazım olan informasiya mərkəzinin yaradılması, elmi mülahizəmiz bu yaxınlarda 

dəyərləndirilmişdir (səh.222). 

Bu sahədə baş verən son yeniliklər mütəxəssis kimi baxışın, münasibətin ortaya qoyulmasını şərtləndirir, 

hadisələrin təhlilini zərurətə çevirir və özlüyündə bu məsələyə səbatlı davranmağı sövq edir. 

Hazırkı mürəkkəb beynəlxalq münasibətlər sistemini nəzərə alaraq, Dövlət Başçısının Dünya 

azərbaycanlılarının qurultaylarında vurğuladığı mətləblərə ciddi riayət olunmalıdır və Azərbaycan diasporunun 

faydalı iş əmsalının artırılması məqsədilə aşağıdakı tədbirlərin reallaşdırılması məqsədəuyğundur: 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

444 
 

1. Diaspor sahəsinin inkişafı üzrə Dövlət Strategiyasının hazırlanması. 

2. AXC-nin 100 illiyi ilə əlaqədar Dünya azərbaycanlılarının xüsusi qurultayının keçirilməs və ya 

“Azərbaycan diasporu: Baxış – 100 il” mövzusunda “Dəyirmi masa” və ya Elmi-praktiki konfransın keçirilməsi. 

3. Diaspor ilə bağlı istənilən tədbirdə diplomatik korpusun nümayəndələrinin iştirakının təşkil edilməsi. 

4. Diaspor sahəsinə akademik yanaşma gərək olduğuna görə istənilən tədbirlərdə, xüsusilə, gənclərlə 

görüşlərdə nüfuzlu ictimai xadimlərimizin, elm adamlarımızın və yaradıcı ziyalılarımızın iştirakının təmin 

olunması. 

5. “Vətən” Cəmiyyətinin vaxtilə yerləşdiyi tarixi binanın “Diaspor Ev Muzeyi”nə çevrilməsi və 

Azərbaycan diasporunun xatirə kitabının layihəsinin reallaşdırılması; 

6. AMEA-nın Azərbaycan diasporu şöbəsi ilə birgə yeni toplunun ərsəyə gətirilməsi; 

7. “Azərbaycan diasporu” adlı qəzet nəşr edilməsi və Televiziya verlişlərinin hazırlanması. 

8. Diaspor medalının və Fəxri nişanının təsis edilməsi. 

9. Diaspor təşkilatlarının və nüfuzlu simalarının yubileylərinin qeyd edilməsi. 

(Bunlar həm Azərbaycan diasporunun monolitliyinə, həm təşkilatların, həm də şəxslərin uzunmüddətli 

səmərəli fəaliyyətinə müsbət təsir göstə bilər). 

10. Bakıda “Dünya azərbaycanlı gənclərinin evi”nin açılması və qitələr, ölkələr üzrə guşələrin yaradılması. 

Bir daha qeyd edirəm ki, diaspor mənşə ölkəsinin sərhədlərinin hududlarında donor dövlətin qayda-

qanunları çərçivəsində fəaliyyət göstərən mürəkkəb orqanizmdir və ya fəaliyyət növüdür. Bunun siyasiləşməsi, 

xüsusilə də daxili siyasətə bulaşdırılması yolverilməzdir. Eləcə də imitasiya xətrinə tədbirlər keçirmək və ayrı-

seçkilik salaraq narazılıqların salınması əsla qəbuledilməzdir. 

Diaspor işinə kompleks şəkildə yanaşmaq, incə gedişlə elmi-praktiki hormoniya sərgiləmək gərəkdir. 

Diaspor ilk əvvəl sosial-mədəni fəaliyyət sferasıdır. Burada sərt inzibati amirlik sistemi qurmaq və nümayiş 

etdirmək mütəşəkkilliyə ciddi mənfi təsir edəcəkdir. 

Çünki, olduqca həssas, müxtəlif səbəb və zəngin koloritlərdən ibarət olan bu spesifik etno-təmayüllü sahə 

etnik-mənəvi amillər üzərində bərqərar tutan məsələdir. Bu, ümummilli mənafeyə ziddir. Özü ilə bir çox 

problemlərə, ən başlıcası birliyə, həmrəyliyə xələl yetirəcəkdir. Şəxsi maraqlar xətrinə tədbir deyil, ümummilli 

mənafe üçün sistemli ideoloji fəaliyyət göstərilməlidir. 

Bir sözlə, istənilən ideyadan istifadə etdikdə gərək onun müəllifinə ehtiramla yanaşaraq, ciddi cəhdlə 

zəhmət çəkilsin ki, nəticə effektiv olsun. Şübhəsizdir ki, hər bir elmi-tədqiqat işi aidiyyatı sahənin nəzəri-praktiki 

inkişafına xidmət etmək üçün aparılır. 
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Müstəqillik dövründə diaspor və lobbiçilik siyasəti 

 

Rəşid Rəşad 

 

1920-ci Xalq Cümhuriyyətinin süqutu və onun qurucuları və tərəfdarlarının ciddi təzyiqlərə məruz qalması 

azərbaycanlıların kütləvi miqrasiyası dövrü kimi tarixə düşüb. Əslində bu proses xarakter etibarı ilə daha çox 

siyasi mahiyyət kəsb edir. 

Tarixçi-alim Xaləddin İbrahimli qeyd edir ki, bütövlükdə 1920-ci ildən sonra ayrı-ayrı dövrlərdə 

Azərbaycandan mühacirətə gedənləri dörd qismə bölmək olar: "Birinci qismə hələ 27 apreldən əvvəl H.Ağayevin 

rəhbərliyi ilə Tiflisə, Ə.M.Topçubaşovun rəhbərliyi ilə Parisə göndərilən nümayəndə heyətləri, eyni zamanda, 

ADR dövründə təhsil almaq üçün Avropaya göndərilən 80-ə yaxın tələbə, ikinci qismə 27 aprel işğalı ərəfəsində 

və ondan az sonra ölkəni tərk edənlər, üçüncü qismə II Dünya müharibəsi başlayana qədər təqiblərdən, 

repressiyalardan yayınanlar, sürgündən, həbsxanadan qaçanlar, dördüncü qismə isə II Dünya müharibəsində əsir 

düşən və könüllü olaraq almanların tərəfinə keçənlərdən, vətənə qayıtmaqdan imtina edib xaricdə qalanlar daxil 

idi". 

Onu da qeyd edək ki, diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi kimi 

məfhumlar ulu öndər Heydər Əliyevin ikinci dəfə siyasi hakimiyyətə gəldikdən sonra dövlət siyasətində xüsusi 

yer tutmağa başladı. O, çox gözəl başa düşürdü ki, Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya çatdırılmasında yalnız 

rəsmi diplomatik üsullarla kifayətlənmək mümkün deyil. 

Ulu öndər eyni zamanda görürdü ki, Dağlıq Qarabağ kimi ciddi bir problemi olan dövlətin işğalçı 

Ermənistana qarşı mübarizənin tribunalara aparılması yollarından biri də lobbiçilik və diaspor fəaliyyətidir. 

1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya azərbaycanlıları 

arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Naxçıvan Ali 

Məclisində Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etdi. Təklif yekdilliklə qəbul olundu və Azərbaycan 

Ali Sovetinə də eyni addımın atılması tövsiyə edildi. Bundan başqa, Heydər Əliyev ilk dəfə olaraq 1997-ci ilin 

martında Prezidentin İcra Aparatı ictimai-siyasi şöbəsində xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr üzrə sektoru 

da yaratdı. Daha sonra isə dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyini təmin etmək məqsədilə 2001-ci il 

mayın 21-də Bakı şəhərində Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam imzalandı. 

2003-cü ildə prezident seçilən İlham Əliyev də diaspor və lobbiçilik məsələsinə xüsusi önəm verdi. Xaricdə 

yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların vahid ideya ətrafında birləşdirilməsi siyasətini müvəffəqiyyətlə 

davam etdirdi. 

Ekspertlərin fikrincə, Azərbaycan diasporunun ötən dövrdə qazandığı ən mühüm nailiyyətlərdən biri də 

dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən türk diaspor təşkilatları ilə səmərəli əməkdaşlıq əlaqələri 

qurmasıdır. Bu əlaqələr hər iki ölkənin problemlərinin, xüsusilə Azərbaycan həqiqətlərinin daha effektiv təbliğinə 

imkan yaradır ("diaspora.az"). 
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Azərbaycan Prezidentinin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov bildirir ki, Azərbaycan 

dövləti xaricdə yaşayan soydaşlarımıza hər zaman dayaq olub və bundan sonra da dəstəyini əsirgəməyəcək: 

"Müasir dövrdə qələbələr tək hərb yolu ilə deyil, həm də siyasi-intellektual vasitələrlə təmin edilir. Bu sahədə 

malik olduğumuz vacib resurslardan biri də xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz və onların yaratdıqları 

təşkilatlardır. Ona görə də Azərbaycan diasporu, o cümlədən Avropadakı icmalar öz fəaliyyətini daha da 

genişləndirməli, işlərin koordinasiyasını və dost ölkələrin analoji təşkilatları ilə əlaqələrini gücləndirməlidirlər. 

Diaspor nümayəndələri ölkəmizlə bağlı məlumatların, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair həqiqətlərin Avropa 

ictimaiyyətinə daha çevik və dolğun çatdırılması, mədəniyyətimizin təbliği və başqa istiqamətlərdə yeni metod 

və vasitələrdən səmərəli istifadə etməlidirlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından 

sonra xalqımız öz qəddini düzəltdi, daxili potensialına güvənərək güclü və müasir dövlət qurdu. Ötən illərin 

təcrübəsi bir daha göstərdi ki, Prezident İlham Əliyevin daxili və xarici siyasəti tam özünü doğrultdu. Bura 

beynəlxalq səviyyəli mötəbər məclislərdə dövlət başçısının cəsarətli çıxışlarını da əlavə etsək, onda ölkəmizin 

yüksək reytinq qazanmasının təsadüfi olmadığı bir daha üzə çıxacaq. Təbii ki, bura diaspor təşkilatlarının son illər 

kifayət qədər aktivləşməsi faktorunu da əlavə etmək olar". 

Ekspertlərə görə, Azərbaycanda keçirilən beynəlxalq mədəniyyətlərarası dialoq forumları, humanitar 

forumlar dünya ilə mədəni əlaqələrimizin gələcək inkişafı üçün geniş perspektivlər açır. Bu baxımdan da ölkəmizə 

müxtəlif ölkələrin keçmiş və fəaliyyətdə olan dövlət və hökumət başçıları, alimləri, ictimai, siyasi və mədəniyyət 

xadimlərinin gəlişi lobbiçiliyin ən üst səviyyəli tərkib hissələrindən biridir. Bundan başqa, Azərbaycan 

diasporunun ölkəmizin mədəniyyətinin təbliği istiqamətində gördüyü işlər nəticəsində dünyanın əksər ölkələrində 

görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərimiz barədə dolğun fikir formalaşıb, onların əsərləri geniş təbliğ edilib. 

Bu cəhətdən Fransa ilə əlaqələrin inkişafı daha təqdirəlayiqdir. "Araz" Fransa-Azərbaycan Mədəni Əlaqələr 

Assosiasiyası 2006-cı ildə Parisdə təsis edilib. Assosiasiyanın əsas məqsədi mədəni tədbirlər və xeyriyyə 

aksiyaları təşkil etmək, Fransada fəaliyyət göstərən başqa mədəni və dini icmalarla sıx əlaqələr qurmaqdır. Təşkil 

olunmuş tədbirlər zamanı Azərbaycanın tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti, musiqisi, Dağlıq Qarabağ munaqişəsi və 

Fransada məskunlaşmış azərbaycanlılarla bağlı ətraflı məlumat verilir və əvvəlcədən hazırlanmış filmlər nümayiş 

etdirilir. 

Yeri gəlmişkən, Niderlandın Amsterdam şəhərində Azərbaycan dilinin tədris ediləcəyi məktəb mövcuddur. 

Hər bazar günü 4 saat Azərbaycan dilinin tədris olunduğu məktəbdə bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı uşaqlarla 

yanaşı, İraq türkmanlarının balaları da ana dilimizi öyrənirlər. Digər 2 saat ərzində isə yaşlılara bu dil tədris edilir. 

Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin xüsusi səyi sayəsində açılmış məktəb ilk vaxtlar qurumda təmsil olunan 

Türkman Federasiyasının Amsterdamdakı qərargahında fəaliyyət göstərib. Bunlar diaspor təşkilatlarının 

fəaliyyətinin nəticəsidir. 

Ekspertlər qeyd edirlər ki, dünya ölkələrində yaşayan azsaylı xalqların keçirdiyi beynəlxalq festivallarda 

azərbaycançılıq ideyaları layiqli şəkildə təbliğ olunur (preslib.az). 

Xatırladaq ki, Çinin Təhsil Nazirliyinin müvafiq qərarına əsasən, Pekin Xarici Dillər Universitetində 

(PXDU) Azərbaycan dili üzrə kadrların hazırlanmasına başlanılıb. 2018-2019-cu tədris ilinin başlanması 
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münasibəti ilə keçirilən açılış mərasimində universitetin rektoru Pen Lon bildirib ki, 90-dan çox xarici dilin tədris 

olunduğu PXDU-da bu ildən 10-a yaxın yeni dil, o cümlədən Azərbaycan dili ixtisas kimi tədris olunacaq. 

Ölkəmizin Çindəki səfiri Əkrəm Zeynallı Azərbaycan dili ixtisası üzrə universitetə qəbul olunan gənclərlə 

görüşərək, onların gələcəkdə iki dövlət arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlığa töhfə verəcəklərinə əminliyini 

bildirib. Diplomat dövlətimizin Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı universitetə hər cür dəstək göstərməyə hazır 

olduğunu deyib: "PXDU-da Azərbaycan dilinin ikinci dil kimi tədrisinə ötən ilin ikinci semestrdən başlanılıb. 

Ötən müddətdə 42 tələbə Azərbaycan dili dərslərində iştirak edib. Əsasən Çin Xarici İşlər Nazirliyi və ölkənin 

digər dövlət qurumları üçün kadrların hazırlanması ilə məşğul olan Pekin Xarici Dillər Universitetinin 87 ölkədən 

451 təhsil ocağı ilə müxtəlif səviyyələrdə əlaqələri mövcuddur. Bu ilin aprelində universitetin rektoru Pen Lonun 

rəhbərliyi ilə nümayəndə heyəti Azərbaycana səfər edərək, müxtəlif istiqamətlər üzrə əməkdaşlığın 

genişləndirilməsi, birgə layihələrin icrası, müəllim və tələbə mübadiləsinin təşkili, birgə kadr hazırlığı 

məsələlərini müzakirə edib" (diaspornews.az). 

Polşada Azərbaycan Gənclər Şurasının sədri Nail Əhməd bildirir ki, digər Avropa ölkələri ilə müqayisədə 

Polşada yaşayan azərbaycanlıların sayı azdır: "İllər öncə deyə bilərdik ki, tələbələr çoxluq təşkil edir. Elə indi də 

çoxluq təşkil edir. Amma bununla paralel, işçilər tələbələrdən qat-qat çoxdur. Bunun da səbəbi Polşada əmək 

miqrantlarına olan ehtiyacdır. Hər bir halda bizim çoxalmağımız güclənməyimizə gətirib çıxarır. Onu da qeyd 

edim ki, Polşada digər Avropa ölkələrinə nisbətən təhsil haqqı azdır, yaşam xərcləri çox ucuzdur. Bundan başqa, 

kifayət qədər güclü təhsil verən bir ölkədir. Bilirik ki, Avropanın ən qədim universitetlərindən biri olan Yaqulen 

Universiteti Polşanın Krakov şəhərində yerləşir. Bu baxımdan Polşada, xaricdə təhsil almaq istəyən gənclərə Polşa 

daha çox qapı açmaqda, həm də daha uyğun olmaqdadır. Həm maddi məsələdə, həm də Polşanın dövlət olaraq 

Azərbaycana, polyakların azərbaycanlılara münasibətində xeyli müsbət cəhətlər var. Hər bir halda Polşa xaricdə 

təhsil almaq istəyən gənclərin bir unikal variantı kimi seçilib" ("Trend"). 

Bir müddət öncə Polşadakı məşhur turizm şirkətlərindən birinin Qarabağa tur təşkil etdiyini xatırladan 

N.Əhmədin sözlərinə görə, 245 nəfərli turda yazılır ki, haralar gəziləcək, hansı yerlərə gediləcək. "Biz bu şirkətin 

Facebook, Tvitter səhifələrinə şikayət etdik, Polşanın Bakıdakı səfirliyinə, Polşadakı Azərbaycan səfirliyinə bu 

barədə məlumat verdim. 48 saat ərzində biz o turu ləğv etməyə nail olduq. Onlar bizim o təzyiqlərdən o qədər 

narahat oldular ki, bizim səfirliyə email vasitəsilə müraciət etdilər. Müraciətdə də yazdılar ki, biz azərbaycanlıların 

etiraz və təzyiqi nəticəsində o turu ləğv etdik. Çünki biz qətnamələri çıxarmışdıq, etirazımızı hüquqi yollarla da 

əsaslandırmışdıq. Çox rahat şəkildə də o turu ləğv etdirdik. Bundan sonra kimlərsə yenə eyni addımı atmağa 

çalışanda biz buna etirazımızı bildiririk. Çalışırıq ki, Qarabağa belə səfərlərin qarşısını alaq. Çünki Qarabağ bizim 

tarixi torpaqlarımızdır. Bu baxımdan bu cür səfərlərin təşklinə etiraz etmək bizim vətəndaşlıq borcumuzdur". 
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Dünya azərbaycanlılarının bir Vətəni var – Azərbaycan! 

 

Əliqismət Bədəlov 

 

Azərbaycanın inkişafı və dünya birliyində mövqeyini möhkəmləndirməsi üçün hər bir həmvətənimiz 

ümummilli məqsədlər ətrafında sıx birləşməli, diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti daha çevik əlaqələndirilməlidir. 

Əminəm ki, dünyanın hansı guşəsində yaşamasından asılı olmayaraq, bütün soydaşlarımız və həmvətənlərimiz 

bu prinsiplərə əsaslanaraq qarşıdakı illərdə də üzərlərinə düşən vəzifələrin  yerinə yetirilməsində qüvvə və 

bacarıqlarını əsirgəməyəcəklər. 

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

 

Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin tarixi torpaqlarında  yaşayaraq, bəşər sivilizasiyasına 

böyük töhfələr veriblər. Hazırda dünyanın  müxtəlif yerlərində 50 milyondan çox azərbaycanlı yaşayır.  

Onlar  dünyada baş verən müharibələr,  hərbi münaqişələr, ictimai-siyasi proseslər nəticəsində dünyaya 

səpələnmiş, böyük bir qismi isə  deportasiyalara məruz qalıb doğma yurdalarını  tərk etmək 

məcburiyyətində qalmışlar. Hazırda dünyanın hər yerində azərbaycanlılar yaşayırlar və onların yalnız bir 

Vətəni var – Azərbaycan! 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün əsası 1989-cu il dekabrın axırlarında Naxçıvanda SSRİ-

nin İran İslam Respublikası ilə sərhədlərin  açılması zamanı qoyuldu.   O vaxt  Şimali və Cənubi Azərbaycan 

arasındakı sərhəd dirəkləri dağıdıldı. Bu zaman  İstanbulda Türkdilli Xalqların Konfransı keçirilirdi. Konfrans 

dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin qeyd olunmasına qərar verdi. 

1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev dünya 

azərbaycanlılarının birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəyliyi Günü elan etdi.  

Ulu öndərin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra qarşıya qoyulan əsas vəzifələrdən biri dünya 

azərbaycanlılarını bir bayraq altında birləşdimək idi.  O vaxt müxtəlif ölkələrdə yaşayan həmvətənlərimiz arasında 

əməkdaşlıq çox zəif idi. Müxtəlif ölkələrdə  yaradılmış  icmalar kortəbii fəaliyyət göstərirdi, diasporların 

fəaliyyətində canlama yox dərəcəsində idi. Məhz bu səbəbdən erməni diasporları ölkəmizə qarşı istədiklərini 

reallaşdırır, xalqımız haqqında dünya ictimaiyyətində vəhşi,  qəddar obrazı formalaşdırır, Azərbaycanı işğalçı 

ölkə kimi tanıdırdılar. 

Dünyada yaşayan soydaşlarımızı  yaxınlaşdırmaq, onların birliyini və həmrəyliyini təmin etmək üçün 

ümummilli lider Heydər Əliyev bütün imkanlardan istifadə edir, dövlət səviyyəsində əhəmiyyətli tədbirlər həyata 

keçirir və bu istiqamətdə fəaliyyətin  daha da gücləndirilməsini vacib hesab edirdi. Dünya Azərbaycanlılarının  I 

Qurultayının  məhz Bakıda keçirilməsinin də əsas məqsədi bu idi. Ulu öndər 2001-ci il mayın 21-də Bakıda Dünya 
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Azərbaycanlılarının  I Qurultayının keçirilməsi haqqında fərman imzaladı və  həmin ilin 9-10 noyabrında bu tarixi  

tədbirin həyata keçirilməsinə nail oldu.  

Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında  ulu öndər Heydər Əliyevin nitqi soydaşlarımızın həmrəylinə 

çıraq oldu. Ümummilli lider Azərbaycan diasporuna  böyük ehtiyacımızın olduğunu bildirdi: “Hamımız – siz də, 

biz də çox iş görməliyik ki, Azərbaycanın güclü diasporu yaransın. Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar 

daha da güclənsinlər. İqtisadi cəhətdən daha da möhkəmlənsinlər, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında 

fəal iştirak edə bilsinlər. O ölkələrin həyatına öz təsirlərini göstərə bilsinlər. Beləliklə də müxtəlif ölkələrdə 

Azərbaycanın müstəqilliyini, onun xarici siyasətini təbliğ etməklə yanaşı, Azərbaycanın problemlərinin həll 

olunmasına yardım etsinlər. Hesab edirəm ki, dünya azərbaycanlıları bu yol ilə getməlidir və bu yolda hələ istifadə 

olunmamış böyük imkanlar vardır”.  

Ulu öndər  tövsiyə xarakterli nitqində bəyan etdi ki,  hər bir ölkədə Azərbaycan icmasında azərbaycanlılar 

həmrəy olsunlar, bir-birinə dayaq olsunlar, bir-birinə yardım etsinlər, bir-birinin dərdinə yansınlar və bizim milli 

adət-ənənələrimizi, milli dəyərlərimizi birlikdə qorusunlar, milli bayramlarımızı qeyd etsinlər. Təkcə müstəqillik 

bayramını, Novruz bayramını deyil, bütün başqa bayramları da qeyd etsinlər. Azərbaycan dilini yeni nəslə, 

uşaqlara çatdırmaq üçün müəyyən tədris imkanları yaratsınlar. Biz bu barədə kömək edəcəyik ki, bizdən sonra 

gələn nəsillər, sizin övladlarınız, bizim övladlarımız azərbaycançılığı daha da yüksəklərə qaldırsınlar, Azərbaycan 

dilini, milli-mənəvi dəyərlərimizi daim yaşatsınlar.  

Heydər Əliyevin 2002-ci il  iyulun 5-də  “Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

yaradılması haqqında”  imzaladığı fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil qaydada 

əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji birliyinin təminatı baxımından müstəsna 

əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi sənəd oldu.  Bu fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini milli 

maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində mərkəzləşdirməyə imkan verdi. 

Təməli ulu öndər  tərəfindən qoyulan milli həmrəylik ideyaları bu gün də uğurla davam etdirlir.  Prezident 

İlham Əliyevin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi tədbirlər diasporların fəaliyyətində əsaslı dönüş yaradıb. 

Dövlətimizin başçısının  2008-ci il 19 noyabr tarixli  sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması ötən dövrün ən mühüm 

hadisələrindən  biri oldu.  Həmin vaxtdan  diaspor quruculuğu yeni mərhələyə qədəm qoydu və bu gün də 

müvəffəqiyyətlə davam etdirilir. Hazırda  Azərbaycan diasporu böyük iqtisadi, mədəni, intellektual qüvvəyə 

malikdir. Soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında   təsiri getdikcə daha artıq hiss olunur. 

MDB  ölkələrində, Avropada, Amerikada Azərbaycan icmaları və cəmiyyətləri əvvəlki dövrlərlə müqayisədə 

xeyli səmərəli fəaliyyət göstərirlər. Dünya  azərbaycanlıların həmrəyliyinin və mütəşəkkilliyinin güclənməsi, 

ümummilli ideyalar ətrafında birləşməsi üçün daha geniş imkanlar yaranmışdır.  

Prezidenti İlham Əliyevin  2018-ci il  5 iyul tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun, 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Azərbaycan, ingilis və rus dillərində fəaliyyət göstərən yeni saytın 

yaradılması və  fəaliyyətə  başlaması,  rəsmi sosial şəbəkə (Facebook, Twitter, İnstagram, Youtube kanalı) 
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səhifələrinin hazırlanması, interaktiv olması, komitənin himni və yeni loqosunun hazırlanaraq, Azərbaycan, 

Türkiyə, Gürcüstan, Fransa, Almaniya, Rumıniya, Ukrayna, İsveçrə  

və s. ölkələrdə təqdimatının keçirilməsi, Diaspor TV-nin  təşkili soydaşlarımızın həmrəyliyində, bir bayraq 

altında fəaliyyət göstərməsində böyük rol oynayır. 

Bunlarla yanaşı, ilk dəfə olaraq infoqrafik diaspor xəritəsi yaradılaraq, açıq istifadəyə təqdim edilib. 

Xəritədə xüsusi işarələnmiş nöqtələrin üzərinə sıxdıqda həmin ərazidə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarını və 

onlar haqqında informasiyaları görmək mümkündür.   Türkiyə Respublikasında müvafiq sənədləri olmadan 

yaşayan soydaşlarımızın sayının dəqiqləşdirilməsi və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə təmin edilməsi 

istiqamətində işlərə başlanılması, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin “Strateji Yol Xəritəsi”nin  işlənib 

hazırlanması, soydaşlarımızın təşəbbüsü ilə Almaniya, Fransa, İsveçrə, Finlandiya, Hollandiya, Belçika, 

Amerikada Azərbaycanlıların Koordinasiya şuralarının  yaradılması, İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan dili 

və mədəniyyəti məktəbinin soydaşlarımızın istifadəsinə verilməsi, xaricdə yaşayan gənclərin ölkəmizlə 

əlaqələrinin gücləndirilməsi və gənclərin şəbəkələşməsinə dəstək məqsədilə “Sabahın xeyir, Azərbaycan!” 

layihəsinə başlanılması, habelə digər tədbirlər xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələrin daha da 

gücləndirilməsinə  öz təsirini göstərib.  

Belə faktları çox sadalamaq olar. Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir ki, xarici ölkələrdə yaşayan 

həmvətənlərimiz daim  dövlətin diqqət mərkəzindədir. Axı hamımızın bir Vətənimiz var – Azərbaycan! 
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Milli birliyimiz və həmrəyliyimiz dövlət müstəqilliyimizin möhkəm təməlidir 

 

31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür 

 

Cavanşir Feyziyev, 

Milli Məclisin deputatı, fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycanlılar! Harada olursan ol, hansı ölkədə yaşayırsan yaşa, ancaq Azərbaycan haqqında, 

Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü haqqında, Azərbaycan xalqının bu günü və gələcəyi haqqında 

düşünməlisən! 

Heydər ƏLİYEV  

Ümummilli lider  

 

Müstəqil Azərbaycan bütün azərbaycanlıların vətənidir. Bizim bir vətənimiz var – Azərbaycan! Bizim 

bir dilimiz var – Azərbaycan dili! Bizim ümumxalq ideologiyamız var – Azərbaycançılıq məfkurəsi! Mən arzu 

edirəm ki, dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar həmişə bir yerdə olsunlar.  

İlham ƏLİYEV 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti  

 

Bəşəriyyət zaman-zaman öz mövcudluğunu ibtidaidən aliyə, sadədən mürəkkəbə doğru təkamül etdirməklə 

həyatın özünü də durmadan dəyişməkdə və inkişaf etdirməkdədir. Günlər, aylar, illər bir-birini əvəz etdikcə biz 

də dəyişirik. Bu dəyişikliklər çevrəsində özümüzün, cəmiyyətimizin və dövlətimizin həyatını zaman və məkan 

ölçülərində hissələrə bölür, itirdiklərimizlə qazandıqlarımızı dəyərləndirməyə çalışırıq. Adətən, biz bunu bəlli 

zamanlarda və daha çox hər dəfə başa vurmaqda olduğumuz illərin sonunda edirik. 

Bu gün də illərin ayrıcında – eyni zamanda, qovşağındayıq. Hamımız birlikdə bir il yaşlaşır və məntiqə 

görə, bir qədər müdrikləşirik. Hələlik zaman 2018-ci ilin axırı – 2019-cu ilin astanası, məkan isə əbədi məskənimiz 

Azərbaycandır. Bu il müstəqil Azərbaycanımız bir yaş da böyüdü. Bu il çoxminillik dövlətçiliyimizin bərpasının 

100-cü, 1920-ci ildə süquta uğradılmış müstəqil dövlətimizin yenidən dikəldilməsinin isə 27-ci ildönümünü tarixi 

uğurlarımızın yaratdığı möhtəşəm təntənələrlə il boyu qeyd etdik. İlin nikbin sonluğu isə dünya 

azərbaycanlılarının ən nikbin baxışlı öndəri Heydər Əliyevin həmrəylik çağırışının dünyanın hər tərəfindən gələn 

əks-sədaları ilə tamamlanır.  

Həmrəylik anlayışı bizə sovet zamanında “dünya zəhmətkeşlərinin həmrəyliyi” şüarı şəklində məlum olsa 

da, əslində, o həmrəyliyin məna-məzmunu hamımıza yad və saxta görünmüşdü. Zaman son nəticədə o insanların 

heç də həmrəy olmadığını və əslində, belə bir həmrəylik üçün heç bir real əsasın da olmadığını göstərmişdi. Milli 

idealın və bu ideal uğrunda çarpışan ideyalogiyamızın mövcud olmadığı bir zamanda biz nədə həmrəy ola 
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bilərdik?!. O zamanlar ortada heç bir real rəy olmadığından, əslində, hamımız bir şeydə – məhz rəysizlikdə həmrəy 

imişik. 

İndi isə dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyini gerçək bir bir ideal olaraq bayram edirik. Bu 

həmrəyliyimizin əsasında bir çağırışla böyük Vətənimizi parça-parça hissələrdən toparlayıb vahid bir gücə 

çevirməyə və Yer kürəsinin hər bir guşəsində qərar tutmuş soydaşlarımızı da Azərbaycan amalı ətrafında səfərbər 

etməyə nail olmuş Heydər Əliyev zəkası və məramı durur. Yalnız bu il yox, elə 1993-cü ildən başlayaraq 

taleyimizdə yaşanan dönüş, bu günə qədər davam edən yüksəliş və tərəqqi də məhz milli həmrəyliyimizin 

bəhrəsidir.  

Həmrəylik də bir mədəniyyətdir. Dinləmək, başqalarına məxsus olan dünyagörüşünü və baxış bucağını 

bölüşmək, milli mənafeyimiz naminə ümumxalq yolunu seçmək. Vətən üçün düşünmək, el üçün çalışmaq 

mədəniyyətidir həmrəylik. Həmrəylik həm də ictimai, məfkurəvi bir sevgidir. Xalqa, dövlətə, bayrağa və nəhayət, 

insana olan sevgidir həmrəylik. Bu sevgi ilə də soydaşlarımız ilin son günündə ən xoş arzularla dolu nəzərlərini 

Ana Vətənə yönəldir və Azərbaycanımızla fəxr edirlər. Beləcə, həyatımızın daha bir ilini başa vurmaqda və Yeni 

ilə addımlamaq ərəfəsində – illərin qovşağındayıq.  

Əvvəla, ilin ən böyük hadisəsi olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi təntənələrinin və Prezident 

İlham Əliyevin bu münasibətlə “Cümhuriyyət ili “ elan etdiyi 2018-ci ilin yekunu olaraq, bu şanlı tarixin və onunla 

bağlı yaşantılarımızın məna-mahiyyətinə bir daha qısaca nəzər salaq.  

1918-ci ilin 28 mayında müsəlman Şərqində ilk demokratik, dünyəvi respublikanın yaradılması nə qədər 

əlamətdar hadisə idisə, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin təşəkkülündən sonra baş verən hadisələr zənciri də öz 

əhatəliliyinə, təsir dairəsinə, siyasi-mənəvi yükünə görə bir o qədər vacib əhəmiyyət daşıyırdı. Olduqca mürəkkəb 

siyasi-hərbi şəraitdə istiqlaliyyəti elan edilən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yarandığı ilk gündən demokratik, 

hüquqi dövlət quruculuğu, universal insan hüquq və azadlıqlarının təmin edilməsi istiqamətində sistemli tədbirlər 

həyata keçirilməsi çar mütləqiyyətindən qurtulmuş digər xalqların da yeni dövlətçilik təcrübəsinin 

formalaşmasına, modernləşən dünya praktikasına uyğunlaşmasına ciddi təsir göstərdi.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasını xalqımızın istiqlaliyyət arzusu ilə əlaqələndirən Heydər 

Əliyev söyləyirdi: “Müsəlman Şərqində ilk demokratik cümhuriyyətin məhz Azərbaycan torpağında yaranması 

xalqımızın o dövrdə və o illər ərəfəsində – XIX əsrin sonunda və XX əsrin əvvəllərində milli müstəqillik, azadlıq 

duyğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. O illərdə xalqımızın qabaqcıl şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, ziyalıları 

xalqımızda milli azadlıq, milli müstəqillik duyğularını gücləndirmiş, milli dirçəliş, milli oyanış əhval-ruhiyyəsi 

yaymış və bunların hamısı məntiqi olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasına gətirib çıxarmışdır.” 

1920-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutu xalqımızın dünyəvi-universal dəyərlərə bağlılığını, 

istiqlal əzmini sarsıtmadı, əksinə, öz mübarizəsini yeni siyasi şəraitdə daha uyğun platformalarda aparmağa 

ruhlandırdı. Cümhuriyyətin süqutundan sonra həyatını itirmiş, əksəriyyəti isə 1920-ci ildə bolşeviklər tərəfindən 

öldürülmüş insanlar, əslində, böyük millət qəhrəmanlarıdır. Azərbaycanın siyasi mühacirətinin nümayəndələri isə 

cümhuriyyət ideyalarının yaşadılması, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması işində 
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yorulmaz səylərini davam etdirdilər. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti zaman baxımından az müddətdə mövcud 

olsa da, mahiyyət etibarilə Azərbaycan xalqının dövlətçilik təfəkküründə dərin izlər buraxdı.  

1991-ci ildə milli müstəqilliyimizin bərpa edilməsindən sonra milli dövlətçilik tariximizin qürur mənbəyi 

olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irsinin dərindən araşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmış, 

cümhuriyyət dövründə hökumətdə təmsil olunmuş nümayəndələrin və digər milli aydınların həyat və fəaliyyətinə 

dair yüzlərlə araşdırma işıq üzü görmüşdür.  

Bu gün siyasi sabitliyin, dayanıqlı inkişafın mərkəzi olan Azərbaycan Respublikası – varisliyinin şərəfini 

bayrağından ideallarınadək qürurla daşıdığı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə gerçəkləşdirilməsi 

mümkün olmayan ideya və məqsədləri əzmkarlıqla həyata keçirməkdədir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaranması və mövcudluğu uğrunda mübarizə aparmış şəxsiyyətlərin ruhuna ən böyük ehtiram da məhz 

demokratik, hüquqi dövlət quruluşunun əsaslarını möhkəmləndirməkdən, insan inkişafına əsaslanan rifah dövləti 

yaratmaq uğrunda ardıcıl fəaliyyəti davam etdirməkdən ibarətdir. 

Bu gün xalqımızın siyasi-mədəni, sosial-iqtisadi uğurlarının özülünü milli birlik və həmrəylik ideyası təşkil 

edir. Müasir milli həmrəylik ideologiyamızın mahiyyətində isə hələ qədim Dədə Qorqud eposunda təsvir olunmuş 

əcdadlarımızın tarixi təcrübəsindən süzülüb gələn və universallaşmaqda olan yurd birliyi hissləri dayanır. “Çal 

qılıncını, Qazan xan, gəldim!” - deyə dar gündə bir-birinin harayına yetişən ulu babalarımızın yurd birliyi hissləri 

böyüyüb milli həmrəyliyə çevrilməsəydi, dünyanın ən mürəkkəb geosiyasi məkanlarından birində – Cənubi 

Qafqaz – Xəzəryanı bölgədə Azərbaycan dövlətini yaratmaq, qorumaq və beynəlxalq birliyin suveren subyektinə 

çevirmək mümkün olmazdı. Zaman-zaman genetik yaddaşımızdan ayılıb bu günümüzə qovuşan birlik hissləri 

xalqımızı mübarizəyə qaldırmış və həmrəylik ideallarının yenilməzliyini bir daha sübut etmişdir.  

Ən yaxın keçmişimizdə hələ Sovet İttifaqının çökdüyü, milli münaqişələrin kəskinləşdiyi, ermənilərin 

Vətən torpaqlarımıza haqsız iddia qaldırdığı, millətimizin təkləndiyi sarsıntılı günlərdə – 1989-cu il dekabrın 

axırlarında Azərbaycan xalqı dövlətinin gələcək nicatını düşünərək və tarixi ərazisinin bölünməsinə “yox!” 

deyərək SSRİ-nin və İranın Naxçıvandan keçən sərhədi boyunca böyük yürüşə başladı. Birlik idealının hakim 

kəsildiyi xalq Araz çayının hər iki sahilində tikanlı dəmir məftilləri qırıb tökdü, Azərbaycanın Şimalı və Cənubu 

arasındakı sərhəd dirəklərini yerindən oynatdı. 

İki totalitar rejimin yaratdığı vahiməyə, iki yüz il davam edən əsarət xofuna sinə gərən azərbaycanlılar 

həftələrlə sərhəd zolağında toplaşaraq, birlik şüarları səsləndirdilər. Hər iki taydan soydaşlarımız Arazı keçərək 

əl-ələ tutdular, milli həmrəyliyin görkünü yaratdılar. Arazı yurdumuzu bölən deyil, birləşdirən çay rəmzinə 

çevirdilər. Azərbaycanlıların milli azadlıq və imperiya rejimlərinə müqavimət hərəkatı bütün dünyada rəğbətlə 

qarşılandı və elə həmin 1989-cu ildə dünyanın kütləvi informasiya vasitələri məhz bu əzmkarlığına görə o taylı-

bu taylı həmvətənlərimizi “dünyanın ən mübariz xalqı kimi” qələmə verdi.  

Bu hərəkata dəstək olaraq İstanbulda konfrans keçirildi. Konfransda dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyinin qeyd olunması ideyası aktuallaşdı. Bu möhtəşəm milli birlik aktını tarixiləşdirmək missiyasını isə 

böyük siyasətçi Heydər Əliyev həyata keçirdi. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri Heydər Əliyev 
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1991-ci ilin 16 dekabrında bir xalqı ikiyə bölən sərhədlərin söküldüyü tarixi-- 31 Dekabr Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etdi.  

Müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu Heydər Əliyev “Kitabi-Dədə Qorqud”dan başlayaraq klassik fikir 

abidələrimizdə xalqımızın ali mənəvi keyfiyyəti kimi bəslənilib yetişdirilən milli birliyin bu yenilməz təməli 

üzərində sonrakı illərdə həmin birliyin çağdaş ideologiyasını-- azərbaycançılıq ideologiyasını irəli sürdü və milli 

həmrəylik salnaməmizin XXI əsr səhifəsini yazdı.  

31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü planetimizin ən müxtəlif məkanlarında yaşayan 

həmvətənlərimizi milli idealımız-- Azərbaycan və azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında birləşdirməyə qadir 

oldu. Ulu öndərimizin Azərbaycan xalqı qarşısında böyük tarixi xidmətlərindən biri də bu idi: öz stixiyasında 

kortəbii şəkildə coşan milli azadlıq hərəkatını qanunauyğun məcrasına salaraq, böyük enerjiyə çevirmək, onu 

nəticə verən proseslərə, başlıcası – dövlət quruculuğuna yönəltmək. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının 

müstəqilliyinin 27 ili həm də məhz həmin dövrdən etibarən, dünya azərbaycanlılarının getdikcə daha yüksək 

səviyyədə təşkilatlanması tarixi olmuşdur.  

Əvvəlki 10 il ərzində ümummilli lider Heydər Əliyevin, 2003-cü ildən isə Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması dövlətimizin yürütdüyü 

milli siyasətin mühüm tərkib hissəsi olmuşdur. Bu müddətdə diasporla iş üzrə ayrıca dövlət komitəsi yaradılmış, 

dünyanın, demək olar ki, bütün mühüm ölkələrində Azərbaycan diasporunun koordinasiyalı beynəlxalq şəbəkəsi 

və informasiya məkanı formalaşdırılmış, diaspor hərəkatı bir orqanizm şəklinə gətirilmişdir. Tariximizdə ilk dəfə 

olaraq Dünya Azərbaycanlılarının 4 qurultayı (2001, 2006, 2011 və 2016-cı illərdə) və çoxsaylı konfranslar, 

konqreslər, forumlar keçirilmiş, strateji istiqamətdə vacib qərarlar qəbul edilmişdir.  

Ümummilli lider Heydər Əliyev 2001-ci il noyabrın 9-da Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayındakı tarixi 

nitqində “Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyasının - azərbaycançılıq” olduğunu təntənəli şəkildə bəyan 

etmişdir. Sonrakı 3 qurultayda Prezident İlham Əliyevin söylədiyi nitqlər diaspor hərəkatını gücləndirmək üçün 

proqram əhəmiyyəti daşımışdır. Görülmüş məqsədyönlü işlərin nəticəsində 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik Gününün dünyanın 70-dən çox ölkəsində 50 milyonluq soydaşlarımızın və beynəlxalq ictimaiyyətin 

bayram etməsi artıq bir ənənə halını almışdır.  

Artıq xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının sayı 500-ə çatmışdır. Azərbaycan milli siyasətinin 

bu geniş diaspor şəbəkəsi ilə bağlı əsas strategiyası ölkədə və xaricdə yaşayan azərbaycanlıların dünyamiqyaslı 

həmrəyliyinə nail olmaq, bu həmrəyliyi dövlətimizin daha da qüdrətlənməsinə, onun milli maraqlarının 

beynəlxalq səviyyədə qorunmasına, həmvətənlərimizin mədəni-siyasi hüquqlarının müdafiəsinə, soydaşlarımızın 

dünyanın hər yerində öz milli xüsusiyyətlərini nəinki saxlamasına, həm də inkişaf etdirməsinə səfərbər etməkdən 

ibarətdir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində özünəməxsus inkişaf perspektivləri olan Azərbaycan bu sistemə 

yeni məzmun və forma verən qloballaşmanın reallıqlarını bütün dərin mahiyyəti və kompleks şərtləri ilə nəzərə 

alır.  

Biz fəxr edə bilərik ki, Azərbaycandan kənarda-- başqa ölkələrdə yaşayan və çalışan azərbaycanlıların 

mütləq əksəriyyəti öz ata yurduna bağlı insanlardır. Azərbaycan Respublikasının suverenlik əldə etməsi, ötən 
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iyirmi ildə böyük inkişaf yolu keçməsi, müstəqil siyasət yeritməsi, qlobal siyasi, iqtisadi və mədəni inteqrasiyanın 

mərkəz-dövlətlərindən birinə çevrilməsi və bütün bunların nəticəsi olaraq, dünyanın hər bir yerində yaşayan 

yurddaşlarımızla Vətən arasında doğma münasibətlərin qurulması, onlar üçün burada hər cür əlaqələri inkişaf 

etdirməyə şəraitin yaradılması, müstəqil Azərbaycan naminə beynəlxalq miqyasda çalışmalarına dövlətimizin 

güclü stimul verməsi, əlbəttə ki, respublikamızda və ya başqa bir ölkədə məskunlaşmasından asılı olmayaraq, hər 

bir azərbaycanlıda böyük ruh yüksəkliyi və milli qürur hissi yaradır.  

Azərbaycan naminə həmvətənlərimizin birləşib güclənmə zərurəti həm də müstəqil dövlətimizin 

qarşılaşdığı ən böyük problemdən-- ermənilərin torpaqlarımızın bir hissəsini işğal etməsi, onu heç vəchlə 

qaytarmaq istəməməsi və bununla da beynəlxalq hüququn müvafiq normalarını cinayətkarcasına pozması 

faktından qaynaqlanır. Məhz bu məsələdə dünya azərbaycanlılarının maraqları mütləq şəkildə birləşir və burada 

heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Həmin maraqların təmin olunmasına yönəlmiş təşəbbüslərin vahid bir məqsəd 

ətrafında səfərbər edilməsi bu gün dünya azərbaycanlılarının fəaliyyətinin məğzini təşkil edir.  

Heç şübhəsiz ki, bu təşəbbüslərin əlaqələndirilməsi daha yetkin və kəsərli formada aparılmalıdır. Dərindən 

duyduğumuz bu zərurət səbəbindən son dövrdə Azərbaycan diasporu özünün strateji məqsədlərində xeyli irəli 

getmiş, dünyanın ən təhlükəli diasporlarından biri olan, yalnız dar millətçilik maraqlarından çıxış edən erməni 

diasporuna layiqli cavab verə biləcək qədər güc toplamışdır. Bəllidir ki, Ermənistan təkbaşına Azərbaycan 

torpaqlarını heç cür işğal edə bilməzdi. Bu işğalı “təşkil edən” əsas təhrikçi qüvvələrdən biri məhz maliyyə və 

altsiyasət vasitələrini uzun zamanlar yaradaraq hazır vəziyyətə gətirən erməni diasporu olmuşdur.  

Bütün bunlar o deməkdir ki, hazırkı vəziyyətdə Azərbaycan Respublikasının Ermənistandan bütün 

parametrlər üzrə qat-qat güclənməsi bizim diasporumuzun da düşmən diasporunu qat-qat üstələməsi faktında öz 

təsdiqini tapmalıdır. Bu, həm də strateji planda ona görə lazımdır ki, Azərbaycan öz torpaqlarını, nəyin bahasına 

olursa-olsun, işğaldan azad etdiyi təqdirdə beynəlxalq siyasət, hüquq və diplomatiya müstəvisində erməni 

arsenalını neytrallaşdırmaq və dağıtmaq mümkün olsun. Bu gün isə diasporumuzun əsas məramı Azərbaycan 

həqiqətlərini özünün gerçək dəyərində və gərəyində dünyaya təqdim etməkdən və Qarabağ məsələsinə görə 

qaçılmaz olan daha ciddi sınaq və mübarizələri proqramlaşdırmaqdan ibarətdir. 

Yurdumuzun demokratik dünya birliyinə və iqtisadiyyatına inteqrasiyası; qlobal enerji layihələrinə 

ölkəmizdən start və ciddi dəstək verilməsi, dünyanın güc mərkəzlərindən sayılan Avropanın enerji 

təhlükəsizliyində Azərbaycanın rolunun önəmli dərəcədə artması; tarixi tolerantlıq zəminində mədəniyyətlər, 

vətənimizdə sivilizasiyalar və dinlərarası dialoq mühitinin yaradılması, multikultural dəyərlərin bəşəri örnəyə 

çevrilməsi; dövlətimizin siyasi, iqtisadi və intellektual potensialının artması kimi güclü amillər dünya 

azərbaycanlılarının daha böyük imkanlar əldə etməsinə, bu proseslərə dünyanın hər yerindən fəal şəkildə 

qoşulmasına maksimum şərait yaradır. Ölkəmizin dinamik inkişafı prosesində xalqımızın yaratdığı böyük milli 

mədəniyyətin və onun bəşər sivilizasiyası ilə bütün zamanlardakı qırılmaz bağlılığının, dünyaya açıqlıq 

psixologiyasının tarixi və müasir əhəmiyyətini daha dərindən anlayır və qiymətləndiririk.  

Bəşəriyyət ailəsində özünü həmişə onun yaradıcı qüvvəsi kimi hiss edən azərbaycanlıların eklektik formada 

deyil, təbii şəkildə və yüksək səviyyədə millilik və ümumbəşərilik xüsusiyyətləri, tarixən olduğu kimi, bu gün də 
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onlara imkan verir ki, dünyanın istənilən ölkəsində cəmiyyətin elitası ola bilsinlər. Müasir azərbaycanlının 

universal keyfiyyətləri ona dünyanın bütün qapılarını açır. Onun milli və ümumbəşəri dünyagörüşündəki bu 

vəhdət inkişaf edərək universallaşan Azərbaycanla qloballaşan dünya arasındakı üzvi inteqrasiyanın mühüm şərti, 

itirilməz dəyərdir.  

Xalqımızın bu unikal keyfiyyətlərindən həmişə iftixarla söz açan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının qurultaylarındakı çıxışlarında diaspor siyasətinin əsas prinsiplərini, 

məqsəd və vəzifələrini təhlil etmiş, ümumən xaricdə yaşayan həmvətənlərimizlə ölkəmiz arasındakı dərin 

münasibətləri daha da inkişaf etdirməyin strategiyasını müəyyən etmişdir. Dövlət başçısının “Biz neft kapitalını 

insan kapitalına çevirməliyik” şüarı həm də diaspor quruculuğu istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dünya 

azərbaycanlıları həmin prosesin fəal iştirakçısı olaraq, özlərinin milli intellektual potensialı ilə dövlətlərarası 

münasibətləri inkişaf etdirmək işinə getdikcə daha fəal qoşulurlar. Xaricdəki soydaşlarımız bu münasibətləri elə 

səviyyəyə qaldırmağa çalışırlar ki, həmin proseslər Azərbaycan dövlətinin milli mənafelərinin uca tutulması üçün 

beynəlxalq platformanı daha da möhkəmləndirsin və sarsılmaz etsin.  

Dövlət başçısı bu sahədə daha ciddi uğurlar qazanmaq üçün bildirmişdir: “Səfirliklərlə diaspor təşkilatları 

arasındakı əməkdaşlıq daha da güclü, daha da məqsədyönlü olmalıdır”. Çünki yalnız belə olduqda, hər iki 

istiqamətdə bir sıra problemləri aradan qaldırmaq, vətənlə xarici dövlətlər, ölkə vətəndaşları ilə xaricdə yaşayan 

həmvətənlərimiz arasında münasibətlərin səmərəli formalarını yaratmaq və inkişaf etdirmək mümkündür. Ölkə 

başçısı, eyni zamanda, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarımızın o ölkələrin daxili siyasətində iştirak 

etmələrinin vacibliyini diqqətə çatdıraraq göstərmişdir ki, “Azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə dövlət, hökumət 

qurumlarında təmsil olunmalıdırlar. Onların sayı da bəzi hallarda buna imkan verir. Qanunvericilik orqanlarında 

təmsil olunmalıdırlar. Bunu etmək üçün azərbaycanlılar arasında qarşılıqlı dəstək və birlik daha da güclü 

olmalıdır”. 

Beynəlxalq şəraiti, qlobal siyasətin inkişaf təmayüllərini, burada hansı proseslərin üstünləşməsinə 

əhəmiyyət verildiyini dəqiq bilən və düzgün qiymətləndirən ölkə rəhbərimiz belə bir mühüm istiqamətdə də 

həmvətənlərimizin fəaliyyətinə təkan və ruh verir. Dövlət başçısı bəyan etmişdir: “Bu gün Azərbaycanın iqtisadi 

imkanları genişlənir. Bizim investisiyalarımız indi nəinki Azərbaycanda, eyni zamanda, xarici ölkələrə də 

qoyulmağa başlamışdır. Bu da bizim strateji iqtisadi və siyasi addımlarımızdan biridir. Hesab edirəm ki, 

şirkətlərimiz xaricdə güclənən zaman orada yaşayan azərbaycanlılar bu işlərə daha da çox cəlb ediləcəklər”. 

Bütün bunlar ölkə Prezidentinin xaricdə yaşayan həmvətənlərimizə verdiyi yüksək siyasi zəmanətdir: 

Gəlin, həm Azərbaycan kapitalından istifadə edin, həm də öz kapitalınızı ölkədə və xaricdə Azərbaycan 

layihələrinin icrasına yatırın. Tam əminliklə demək olar ki, bu prosesin stimullaşdırılması Azərbaycan 

iqtisadiyyatının, eyni zamanda, dövlətlərarası iqtisadi əlaqələrin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanması 

deməkdir. Bu yeni nəsil demokratik dünya dövlətlərinin üstünlük verdiyi faydalı prosesdir ki, Azərbaycan da onun 

ön sıralarında olmaq imkanındadır.  

Beynəlxalq siyasi, mədəni, intellektual həyatın dinamik inkişafında dünya azərbaycanlılarının öz yeri, rolu 

və məsuliyyət payı vardır. Azərbaycan Respublikası inkişaf etdikcə, onun başlıca olaraq bir suveren dövlət 
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statusunda, həm də buna dəstək kimi güclü və vətənpərvər diasporu vasitəsilə beynəlxalq siyasətə təsir imkanları 

artdıqca, özünün qüdrətli milli dövlətinə – müstəqil və qüdrətli Azərbaycana arxalanan dünya azərbaycanlılarının 

da milli, regional və qlobal səviyyədə manevr və fəaliyyət imkanları yüksəlir. İndi təkcə azərbaycanlılar deyil, 

onların vasitəsilə ölkəmiz haqqında dürüst məlumat qazanan digər millətlərin nümayəndələri, dövlətlərdə və 

beynəlxalq təşkilatlarda müəyyən məsul vəzifələri icra edən şəxslər də Azərbaycanın milli maraqlarının 

müdafiəsində lazımi mövqeyi sərgiləyirlər. Bu istiqamətdə Azərbaycanın xeyirinə lobbiçilik hərəkatını bundan 

sonra daha da fəallaşdırmaq və genişləndirmək xüsusi əhəmiyyət kəsb edir.  

Son 15 ildə dünyanın kütləvi informasiya vasitələrində Azərbaycan haqqında informasiyanın keyfiyyəti, 

həcmi, intensivliyi və miqyası dəfələrlə artmışdır. Azərbaycan indi planetin aparıcı mediasında diqqət 

mərkəzindədir. Onun tarixi və müasir nailiyyətləri publisistik araşdırmalardan elmi tədqiqatlaradək çox geniş 

miqyasda öyrənilərək, beynəlxalq arenada dəyər qazanır. Son illərdə buraxılan diaspor nəşrləri, müxtəlif çap və 

video materialları, xarici ölkələrdən yayımlanan veb-saytları və s. Azərbaycanı bütün dolğunluğu ilə qlobal 

informasiya məkanında təqdim etməyə zəmin yaradan böyük uğurlardır.  

Həmvətənlərimiz beynəlxalq siyasətdə, qlobal iqtisadi məkanda ildən-ilə daha öncül yer alan Azərbaycan 

Respublikasının nailiyyətlərindən fərəhlənərək, onun tərəqqisi naminə daha sıx birləşmək, güclənmək, 

fəaliyyətlərini ən zəruri və məqsədəyönlü istiqamətlərdə qurmaq və irəlilətmək üçün bu gün real tarixi şans əldə 

etmişlər. Bu imkanlardan yararlanmaqla, onlar qarşıdakı illərdə doğma vətən torpağına ayaq basanda, daha 

qüdrətli Azərbaycanla nəfəs-nəfəsə dayanacaq, qurur duyacaq, “Bu inkişafda, çiçəklənmədə mənim də payım 

var!” - deyə biləcəklər. 

1993-cü ildən başlanmış dövlət quruculuğu strategiyası keçən illər ərzində davamlı şəkildə inkişaf 

etdirilmiş və bu gün də qlobal siyasətin çağırışlarına müvafiq şəkildə təkmilləşmə yolunu keçməkdədir. 

Həyatımızın uğurlarla zəngin daha bir ilini yüksək əhval-ruhiyyədə sevinc və fərəh hissləri ilə başa vururuq. Bu 

il ərzində ölkəmizin iqtisadi- siyasi və sosial-mədəni inkişafı istiqamətində başladılmış islahatları qarşıdan gələn 

illərdə daha böyük uğurların başlanğıcı hesab etmək olar.  

Beynəlxalq aləmdə təqvim bayramı kimi qeyd edilən Yeni ili müstəqillik epoxasında həm də milli bayrama 

çevirmiş Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü yenidən bizi vahid bir süfrə arxasına toplayıb. Hamımız 

üçün əziz və yüksək ictimai məna daşıyan bu iki bayramın müştərək məramı daha xoş günlər diləyi ilə 

yaşamağımızdır. Arzu-istəklərimizi yenidən nəhəng bir məcrada bir-birinə qovuşduran bu ikiqat bayram 

günlərində bütün soydaşlarımızı ürəkdən təbrik edir, 50 milyonluq xalqımıza tərəqqi, səadət diləyirəm. Bütün 

həmvətənlərimizin ortaq istəyinə qoşularaq, dünya azərbaycanlılarının yeganə milli dövləti olan Azərbaycan 

Respublikasına 2019-cu ildə hərtərəfli çiçəklənmə yolunda daha böyük uğurlar arzulayıram. 
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Dünya azərbaycanlılarının lideri 

 

Prezident İlham Əliyevin müdrik və uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan 2018-ci ili 

möhtəşəm uğurlarla başa vurur 

 

Rəşad Cəfərli 

 

Ulu öndər Heydər Əliyevin əbədiyaşar ideyalarına əsaslanan müstəqil dövlətimiz bu gün dünya 

azərbaycanlılarının birliyinə nail olmaq üçün öz üzərinə düşən tarixi missiyanı çox böyük məsuliyyətlə və 

layiqincə həyata keçirir. 

Təsadüfi deyil ki, xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın taleyi, yaşadıqları ölkələrdə daha da 

möhkəmlənmələri, həmçinin onların tarixi vətənləri ilə əlaqələrinin sıxlaşması Azərbaycanda dövlət siyasətinin 

mühüm qollarından biridir. 

 

Həmrəyliyimizi təmin edən siyasət 

 

27 il əvvəl ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə 31 dekabrın Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 

Günü elan edilməsi Azərbaycanın ən yeni tarixinin mühüm siyasi hadisələrindən birinə çevrildi. Çünki ümummilli 

maraqlarımızın həyata keçirilməsi naminə xalqımızın bütün gücünü bir yerə toplamaq arzusunu və əzmini 

təcəssüm etdirən bu gün bir-birindən ayrı düşən soydaşlarımızın milli mənlik şüuru əsasında sıx birləşməsi 

prosesinin başlanğıcını qoydu. 

Ulu öndərin milli həmrəylik və azərbaycançılıq amalının şüurlarımızda möhkəm yer tutmasına yönəlmiş 

uzaqgörən siyasətini bu gün inamla davam etdirən, milli həmrəylik və diaspor fəaliyyətini daim diqqət mərkəzində 

saxlayan Prezident İlham Əliyevin bu sahədə həyata keçirdiyi fəaliyyət ardıcıl və sistemli səciyyə daşıyır. Xarici 

ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla əlaqələrin genişləndirilməsini dövlət siyasətinin mühüm istiqamətinə 

çevirmiş cənab İlham Əliyev mövcud sosial-iqtisadi inkişaf şəraitində diaspor quruculuğu sahəsində dövrlə 

səsləşən genişmiqyaslı tədbirlər həyata keçirir. Dövlət başçısı xaricdə yaşayan hər bir azərbaycanlının 

mənafeyinin qorunmasını Azərbaycan dövlətinin başlıca vəzifəsi hesab edir, hər zaman ölkə hüdudlarından 

kənarda yaşayan soydaşlarımızda milli ruhun yüksəldilməsinə, onların vahid ideologiya və məqsədlər ətrafında 

konsolidasiyasına çalışır. Məhz bu siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq cənab İlham Əliyev bütün seçkilərdə 50 

milyonluq dünya azərbaycanlılarının dəstəyini alıb, onların alternativsiz namizədi və lideri olub. Bu fəaliyyətin 

ən ümdə cəhətləri xaricdəki azərbaycanlıların ana vətənimizin maraqları ətrafında daha sıx səfərbər olmaları və 

ən əsası, Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada getdikcə yaxından eşidilməsidir. 

İndiyədək Bakıda dünya azərbaycanlılarının dörd qurultayının keçirilməsi, xaricdə yaşayan 

həmvətənlərimizlə iş üzrə ayrıca dövlət qurumunun təsis edilməsi soydaşlarımızın tarixi Vətənlə əlaqələrinin 

güclənməsinə əlverişli zəmin yaratmaqla yanaşı, milli həmrəyliyə və yekdilliyə nail olmaq amalının Azərbaycanın 
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dövlət siyasətinin üzvi tərkib hissəsinə çevrildiyini nümayiş etdirib. Bütün bu tədbirlər həm sayına, həm də milli-

mənəvi, intellektual potensialına görə dünyanın böyük millətləri ilə bir sırada dayanan xalqımızın azərbaycançılıq 

ideyası ətrafında sıx birləşməsinə, tarix səhnəsində mühüm rol oynayan mütəşəkkil qüvvə kimi formalaşmasına 

güclü təkan verib. 

Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son 15 ildə Azərbaycanın ardıcıl inkişafı sayəsində qazandığı 

uğurlar bütün dünya azərbaycanlılarını qəlbən sevindirir. 

Azərbaycanın Cənubi Qafqazda əsas söz və nüfuz sahibi kimi çıxış etməsi dünyanın müxtəlif ölkələrinə 

səpələnmiş həmvətənlərimizi daha da ruhlandırır, onların müstəqil dövlətimizin xoşbəxt gələcəyinə inamının, 

özünüdərk hissinin güclənməsinə, ümummilli maraqlar ətrafında sıx birləşməsinə yaxşı zəmin yaradır. 

Azərbaycan dövlətinin güclənməsi diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə də müsbət təsir edir. Odur ki, dünyanın 

müxtəlif guşələrində yaşayan soydaşlarımız Azərbaycanın müstəqil siyasət yeritməsindən, dünya birliyində 

mövqelərini daha da möhkəmləndirməsindən, eyni zamanda, həyata keçirilən diaspor siyasətindən məmnunluq 

duyurlar. 

 

Azərbaycan böyük məqsədlərə doğru inamla irəliləyir 

 

2018-ci ili hər dövlət fərqli ab-havada başa vurur. Bəzisi müharibənin, bəzisi terrorun ağrı-acısını, bəzisi 

isə siyasi dartışmaların, iqtisadi problemlərin çətinliklərini yaşayır. Azərbaycanda isə başa çatmaqda olan 2018-

ci il möhtəşəm uğurlarla əlamətdar dövr kimi tarixə qovuşur. Yerləşdiyi region ətrafında cərəyan edən ziddiyyətli 

proseslər şəraitində ölkəmiz Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən uğurlu siyasət nəticəsində 

daxili sabitlik və inkişafını təmin etmək, iqtisadiyyatını müsbət artım dinamikasına kökləmək və irimiqyaslı 

layihələr həyata keçirməklə beynəlxalq səviyyədəki nüfuzunu daha da yüksəltməyə müvəffəq olub. 

2018-ci il ölkəmizin siyasi həyatı baxımından mühüm mərhələ oldu. Bu ilin aprelində Azərbaycanda 

növbəti prezident seçkiləri keçirildi. Xalqımız daxili inamına söykənərək ölkəni əlahiddə inkişaf yoluna çıxarmış 

siyasətin müəllifinə - cənab İlham Əliyevə səs verməklə ağı qaradan seçməyi bacardığını, ölkənin taleyinə biganə 

olmadığını göstərdi. Bu tarixi seçim həm də belə bir həqiqətin cəmiyyətdə obyektiv dərkidir ki, Azərbaycanın 

gələcək tərəqqisi, davamlı inkişafı məhz mövcud siyasi kursun davamlılığının təminatından asılıdır. 

2018-ci il həm də yubileylər ili kimi tarixə düşdü. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə bu il Azərbaycan 

Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 100-cü ildönümü təntənəli şəkildə qeyd olundu. Yubiley tədbirləri il 

ərzində keçirildi. Eyni zamanda, bu il xalqımız müasir və müstəqil Azərbaycan dövlətinin banisi ulu öndər Heydər 

Əliyevin 95 illik yubileyini, Milli Qurtuluş Gününün 25-ci ildönümünü qeyd etdi. Azərbaycan Silahlı 

Qüvvələrinin yaradılmasının və Bakının işğaldan azad edilməsinin 100-cü ildönümləri münasibətilə Bakıda 

təntənəli hərbi paradlar keçirildi. Bu hərbi paradlar Prezident, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin qüdrətini, döyüş imkanlarını bir daha bütün dünyaya nümayiş etdirdi. 

2018-ci ilin başqa bir möhtəşəm hadisəsi isə ordumuzun Naxçıvan istiqamətindəki Günnüt qələbəsi oldu. 

Təbii ki, bütün bu hadisələr cəmiyyətimizin xoş ovqatını daha da artırdı, insanlara yüksək əhval-ruhiyyə təlqin 
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etdi. Bu mənada 2018-ci il ölkəmizin və xalqımızın həyatında siyasi-ictimai baxımdan olduqca nikbin və pozitiv 

dövr kimi əlamətdar oldu. Bir daha təsdiq olundu ki, Azərbaycan qarşısında dayanan hədəflərə böyük inamla və 

əzmlə çatır. Prezident İlham Əliyevin 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə 

xalqımıza təbrikində qeyd etdiyi kimi: "Dünyada gedən mürəkkəb geosiyasi proseslərə, müharibə və silahlı 

qarşıdurmalara, qaçqın və məcburi köçkün problemlərinə, qlobal iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycan 

Respublikası qarşıya qoyduğu böyük məqsədlərə doğru inamla irəliləyir”. 

 

Uğurların müəllifi Azərbaycan Prezidentidir 

 

Prezident İlham Əliyevin uzaqgörən və müdrik siyasəti nəticəsində 2018-ci il Azərbaycan üçün həm də 

böyük iqtisadi layihələrin başa çatdırılması ilə yadda qaldı. May ayında istifadəyə verilən Bakı Beynəlxalq Dəniz 

Ticarət Limanı Kompleksi bir daha göstərdi ki, Azərbaycan möhtəşəm və ən mürəkkəb infrastruktur layihələrini 

uğurla həyata keçirmək imkanlarına malikdir. May ayının sonlarında isə bütün Avropanın maraqla izlədiyi 

"Cənub qaz dəhlizi”nin açılışı oldu. Bütün dünya yenə gördü ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə 

Azərbaycan müəyyən etdiyi vəzifələri vaxtında yerinə yetirən, aydın və düşünülmüş strategiyası, dəqiq siyasəti 

olan dövlətdir. 

Azərbaycanın təşəbbüsləri ilə həyata keçirilən və inşası 2018-ci ildə başa çatan layihələrin bir qismi Türkiyə 

ilə bağlıdır. Bu il "Cənub qaz dəhlizi”nin 4 seqmentindən biri və bu mürəkkəb infrastrukturun ən uzun hissəsi 

olan Transanadolu təbii qaz boru kəməri (TANAP) iyunun 12-də istifadəyə verildi. Təməli 2015-ci il martın 17-

də qoyulan layihə üzrə bütün işlər vaxtında yerinə yetirildi. Eyni zamanda, bu il Türkiyənin İzmir şəhərində "Star” 

neft emalı zavodun istifadəyə verildi. Zavodun inşasına Azərbaycan 6,3 milyard dollar vəsait yatırıb. 

Bu il həm də Azərbaycanın üçüncü peyki orbitə buraxıldı. "Azerspace-2” peykinin orbitə çıxarılması 

Azərbaycanın qələbəsi və uğurudur. Bu hadisə həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinə böyük 

töhfə oldu. Ən əsası, bu növbəti kosmik uğur Prezident İlham Əliyevin müasir, güclü və ən yeni texnologiyalara 

sahib olan Azərbaycan konsepsiyasının uğurla reallaşmasının göstəricisidir. 

Prezident İlham Əliyevin 31 dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə xalqımıza 

təbrikində bu barədə deyilir: "Dünya Bankının "Doing Business 2019” hesabatında Azərbaycan ötən illə 

müqayisədə 32 pillə irəliləyərək 190 ölkə arasında 25-ci yerdə qərarlaşmış, 10 ən islahatçı dövlət siyahısına daxil 

edilmişdir. Ölkəmizin təşəbbüsü və yaxından iştirakı ilə irimiqyaslı transmilli layihələr uğurla icra olunmuşdur. 

2018-ci ildə Avrasiyanın enerji xəritəsinin zənginləşməsində mühüm rol oynayan "Cənub qaz dəhlizi”nin və onun 

tərkib hissəsi olan 

TANAP boru kəmərinin istifadəyə verilməsi, həmçinin Ələt-Astara magistral avtomobil yolunun açılışı ilə 

Azərbaycan ərazisində "Şimal-Cənub” beynəlxalq nəqliyyat dəhlizi layihəsi üzrə bütün işlərin başa çatdırılması 

dövlətimizin iqtisadi potensialının artması, regionun tranzit və logistika mərkəzinə çevrilməsi, geoiqtisadi 

mövqeyinin güclənməsi baxımından xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Cari ildə həm də növbəti telekommunikasiya peyki 
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"Azerspace-2”nin orbitə buraxılması respublikamızın müasir rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində 

qazandığı nailiyyətlərin bariz təzahürüdür”. 

Bütün bu uğurların müəllifi isə Prezident İlham Əliyevdir. Bəli, xalqın iradəsinə əsaslanan sabit ictimai-

siyasi vəziyyət, sosial-iqtisadi sahələrdə aparılan səmərəli islahatlar və quruculuq işləri, həyata keçirilən iri 

iqtisadi layihələr, habelə uğurla davam etdirilən müstəqil və çoxşaxəli siyasət Azərbaycanı Cənubi Qafqaz 

regionunun aparıcı və ən inkişaf etmiş ölkəsi olmasını təmin edib. 2018-ci ildə isə Azərbaycan bu statusunu daha 

da möhkəmləndirdi. 
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Heydər Əliyev və azərbaycançılıq məfkurəsi 

 

Etibar Nəcəfov, 

Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının millətlərarası münasibətlər, 

multikulturalizm və dini məsələlər şöbəsinin müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor 

 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımızın istəyi ilə Azərbaycanda siyasi hakimiyyətə qayıdışı 

azərbaycançılıq ideyasının inkişafının tarixində keyfiyyətcə yeni bir mərhələnin başlanmasına səbəb oldu. 

Azərbaycan xalqının tarixinə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olan bu tarixi hadisədən sonra xalqımızın 

dövlətçilik ənənələri inkişaf etdirildi, ilk dəfə olaraq azərbaycançılıq məfkurəsi siyasi mərhələdən iqtisadi 

mərhələyə qədəm qoydu. Multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissəsi kimi özünün yüksək 

zirvəsinə çatdı.  

  

Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişinə rəvac verən azərbaycançılıq ideologiyası 

milli azadlıq uğrunda mübarizəsi tarixinin əsasını təşkil edir. Başqa sözlə, Azərbaycan xalqının milli azadlıq 

uğrunda mübarizəsi tarixi azərbaycançılıq məfkurəsinin formalaşması və sonrakı inkişafı ilə bağlıdır.  

XX əsrin əvvəllərində yaşamış tanınmış türk sosioloqu Ziya Göyalpa görə, Şərq xalqlarının milli hərəkatı 

ardıcıl olaraq üç mərhələdən keçir: mədəni, siyasi və iqtisadi mərhələlərdən. Şərq xalqlarının milli hərəkatı onların 

mədəni oyanışından başlayaraq, siyasi hərəkat formasını qəbul edir və daha sonra iqtisadi proqramların tərtib 

olunması mərhələsinə keçir. 

Azərbaycançılıq məfkurəsi XIX əsrin ikinci yarısında artıq dəyişilmiş yeni şəraitdə xalqımızın siyasi, 

iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişi ideyası kimi formalaşmağa başlamışdır. O vaxt çar Rusiyasının tərkibində olan 

Azərbaycan xalqı digər qeyri-rus, xüsusilə də müsəlman xalqları kimi hökumət tərəfindən aparılan ruslaşdırma 

siyasətinə məruz qalır, hüquqları pozulur və o, hər cür ayrı-seçkiliklə üzləşirdi. Həmin dövrdə xalqımızın milli 

azadlıq uğrunda mübarizəsi Azərbaycanda milli ideyanın formalaşmasının əsas hərəkətverici qüvvəsinə çevrildi. 

Ziya Göyalpın Şərq xalqlarının milli hərəkatının inkişaf mərhələlərinə dair fikrinə uyğun olaraq, 

azərbaycançılıq özünü ilkin olaraq XIX əsrin ikinci yarısında meydana gəlmiş mədəni hərəkat kimi göstərdi. O 

vaxtdan başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatının, incəsənətinin və maarifçilik hərəkatının görkəmli xadimləri 

mədəni azərbaycançılıq hərəkatına rəhbərlik edirdilər. Mədəni hərəkatın başında Cəlil Məmmədquluzadə, Seyid 

Əzim Şirvani, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Nəcəf bəy Vəzirov kimi milli ədəbiyyatımızın 

görkəmli nümayəndələri dururdular. Onlar Mirzə Fətəli Axundzadənin başladıği ənənəni davam etdirərək, dini 

fanatizmi, xalqın inkişafına mane olan köhnə adət-ənənələri tənqid edir, xalqı elmə və təhsilə yiyələnməyə 

çağırırdılar. Onların fəaliyyəti nəticəsində azərbaycançılıq ideyasının ilk mərhələsi olan mədəni azərbaycançılıq 

öz tarixi missiyasını yerinə yetirirdi. Bu, özünü Azərbaycan xalqının milli şüurunun formalaşması prosesinin 
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başlanmasında büruzə verirdi. Azərbaycan xalqı öz etnik-mədəni birliyi, milli maraqları uğrunda mübarizəyə 

qoşulmasının zərurətini tədricən dərk edirdi.  

Azərbaycançılıq ideologiyasının mədəni sahədən siyasi sahəyə keçməsi, başqa sözlə desək, siyasi 

azərbaycançılığın formalaşması Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Əlimərdan bəy Topçubaşov, 

Məmmədəmin Rəsulzadə kimi görkəmli şəxsiyyətlərin nəzəri və siyasi fəaliyyətləri ilə bağlı idi. Onların ictimai-

siyasi fəaliyyətinin nəticəsində 28 may 1918-ci il tarixində müsəlman Şərqində ilk parlamentli respublika olan 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yaradıldı.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti xalqımızın milli azadlıq uğrunda mübarizəsi tarixinin mühüm 

mərhələlərindən biri oldu. AXC-nin yaradılması uzun illər xalqımızın azadlıq uğrunda apardığı mübarizəsinin 

məntiqi və qanunauyğun nəticəsi idi. Bu, həm də siyasi azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişafında keyfıyyətcə yeni 

bir mərhələ oldu.  

Bu mərhələ, həmçinin azərbaycançılıq ideologiyasının iqtisadi mərhələyə keçməsi üçün lazımi şərait 

yaratdı. Lakin 28 aprel 1920-ci ildə Azərbaycanın bolşevik Rusiyası tərəfindən işğal olunması səbəbindən bu 

keçid baş tutmadı. Azərbaycançılıq ideologiyasının inkişafının qarşısı müvəqqəti olaraq alındı. Azərbaycan 

xalqının tarixinin yeni mərhələsi – sovet dövrü başlandı. 

Sovet dövrü ərzində Azərbaycan xalqı imperiya əsarəti altında müəyyən iqtisadi, elmi-texniki, sosial-

mədəni inkişaf yolu keçsə də, onun milli mədəniyyəti Moskva tərəfindən təzyiqə məruz qalırdı. Bolşeviklər 

cəmiyyətin bütün sahələrində ruslaşdırma siyasətini həyata keçirirdilər. Onlar bəzi demokratik və beynəlmiləl 

şüarlarla, həmçinin milli regionlara özünüidarəetmə və mədəni muxtariyyət verməklə, öz siyasətinin mahiyyətini 

ört-basdır etməyə müvəffəq olsalar da, bu siyasət gerçəklikdə totalitar millətçiliyin formalarından biri idi. 

Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının milli siyasətinin əsas vəzifələrindən biri bütün milli regionların 

siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni sahələrində islahatlar keçirilməsi idi. Hətta sovet dövrünün ilk illərində 

bolşeviklərin milli siyasəti “korenizatsiya” (milli mədəniyyətin inkişafı) siyasəti əsasında həyata keçirilirdi. Bu 

siyasətin mahiyyəti haqqında görkəmli amerikalı azərbaycanşünas alim Tadeuş Svyatixovski deyir: “Bu siyasət 

(korenizatsiya siyasəti) milli kadrların rəhbər partiya və dövlət vəzifələrinə irəli çəkilmələri ilə yanaşı, qeyri-rus 

xalqların dillərinin rus dili ilə tam bərabərliyini müdafiə edir, həmçinin, sovet hakimiyyətinin milli regionlarda 

mövqeyini möhkəmləndirir, müxtəlif xalqları sovet hakimiyyətinə dəstək olmalarına yönəldirdi.” Qeyd etmək 

lazımdır ki, bu siyasətin nəticəsində əvvəllər geridə qalmış milli regionlar sosial-iqtisadi, mədəni sahələrdə 

mühüm nailiyyətlər əldə etdilər. Bu isə öz növbəsində ruslaşdırma siyasəti üçün əlverişli şərait yaradırdı.  

Siyasi sahədə ruslaşdırma siyasətinin əlamətləri özünü mərkəz ilə müttəfiq respublikalar arasında olan 

əlaqələrin xüsusiyyətlərində büruzə verirdi. Müttəfiq respublikaların fəaliyyəti mərkəzin tam nəzarəti altında idi. 

Milli maraqları müdafiə edən hər bir təşkilatın fəaliyyətinin qarşısı alınırdı. 

İqtisadi sahədə ruslaşdırma siyasətinin əlamətləri iqtisadiyyatın ifrat mərkəzləşdirilməsində və xüsusi 

mülkiyyətin qadağan olunmasında görünürdü. Müttəfiq respublikalar arasında əmək bölgüsünə əsaslanan vahid 

iqtisadi kompleksin fəaliyyətini təmin etmək, milli regionları bir-birindən və xüsusilə mərkəzdən asılı vəziyyətdə 
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saxlamaq üçün Kreml bir regionda olan müəssisənin fəaliyyətini digər regionlardakı müəssisələrin fəaliyyətindən 

asılı vəziyyətə qoyur və beləliklə də totalitar dövlətin iqtisadi bazasını yaradır və möhkəmləndirirdi.  

Mədəniyyət sahəsində ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi digər sahələrdən daha çətin idi. Bu, 

mədəniyyət sahəsinin insanın daxili aləminə, tarixi ənənələrinə, milli və mənəvi dəyərlərinə yaxın olması ilə izah 

olunurdu. Lakin mədəniyyət sahəsində ruslaşdırma siyasətinin həyata keçirilməsi mərkəz üçün daha vacib bir 

məsələ idi. Çünki digər sahələrdə bu siyasətin uğurla həyata keçirilməsi xeyli dərəcədə mədəniyyət sahəsindəki 

vəziyyətdən asılı idi.  

Lakin sovet hökumətinin ruslaşdırma siyasəti Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsini, 

azərbaycançılıq ideologiyasının qarşısını ala bilmədi. 1969-cu il iyulun 14-də Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə 

gəlişi azərbaycançılıq məfkurəsinin inkişafına, ümumiyyətlə, Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda 

mübarizəsi tarixinin yeni mərhələsinin başlanğıcına səbəb oldu. Ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə 

gəlişi xalqımızın həyatının bütün sahələrində möhtəşəm tərəqqinin başlanğıcı kimi tarixə həkk olundu. Bununla 

əlaqədar ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyev qeyd edir: “Sovet dövründə Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik 

etdiyi illərdə Azərbaycan uğurla, sürətlə inkişaf edib. 1969-cu ildə o, Azərbaycan Respublikasının rəhbəri 

seçiləndə Azərbaycan sovet məkanında ən geridə qalmış respublikalardan biri idi. Bunu sosial-iqtisadi göstəricilər 

də təsdiq edir. On üç il ərzində yorulmaz fəaliyyət nəticəsində Azərbaycan sovet məkanında ən qabaqcıl 

respublikalardan birinə çevrilmişdir. Əgər sovet dövründə - 1980-ci illərdə iki donor respublika var idisə, onlardan 

biri Azərbaycan idi. Azərbaycan ümumittifaq xəzinəsinə daha çox vəsait verirdi, nəinki alırdı. Məhz o illərdə 

Azərbaycanda sənaye inkişafı böyük templərlə təmin olunurdu. Yüngül sənayedə, ağır sənayedə, neft sənayesində 

böyük işlər görülmüşdür. O vaxt yaradılmış infrastruktur bu gün müstəqil Azərbaycanın inkişafına xidmət 

göstərir. Kənd təsərrüfatına böyük diqqət göstərilirdi. Azərbaycan böyük tikinti meydançasına çevrilmişdi. Yəni, 

1982-ci ilin sosial-iqtisadi göstəricilərinə nəzər salsaq görərik ki, doğrudan da Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 13 

il ərzində böyük işlər görülmüşdür və Azərbaycan, qeyd etdiyim kimi, qabaqcıl yerlərdə idi”. 

Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə gəlişi yeni tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatının 

başlanması üçün əlverişli şərait yaratdı. Heydər Əliyevin göstərişi və rəhbərliyi ilə dil, ədəbiyyat, incəsənət, elm, 

təhsil sahələrində böyük işlər görülməyə başlandı. Ulu öndər Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda tarixini 

və görkəmli tarixi şəxsiyyətlərin fəaliyyətlərini işıqlandırmaqla, milli-mənəvi dəyərlərimizi təbliğ etməklə 

Azərbaycan xalqının milli şüurunun inkişafı, azadlıq uğrunda mübarizəsi üçün zəruri addımlar atdı. Ədəbiyyat və 

incəsənət xadimlərimiz bu şəraitdən istifadə edərək əsərlərində xalqımızın müstəqillik uğrunda mübarizəsi 

ideyasını təbliğ edirdilər. Bu, xalqın milli azadlıq uğrunda hərəkatının başlanmasına təkan verir və onun müstəqil 

dövlət yaratmaq istəyini artırırdı.  

Səksəninci illərin ikinci yarısında Sovet İttifaqında aparılan yenidənqurma siyasəti digər sovet 

respublikaları kimi, Azərbaycan üçün də müstəqillik üçün əlverişli imkanlar açdı. Lakin keçmiş İttifaq 

respublikalarının əksəriyyəti yenidənqurma siyasətinin yaratdığı bu şəraitdən müstəqil dövlət yaratmaq məqsədilə 

istifadə etdiyi halda, Ermənistan bundan qonşu dövlətin ərazilərini zəbt etmək üçün yararlanırdı. Ermənistan 

ölkəmizə qarşı torpaq iddialarını qaldıraraq, Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi olan Dağlıq Qarabağı öz tərkibinə 
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qatmaq tələbi ilə Kremlə müraciət etdi. Ermənilərin bu hərəkəti nəinki Azərbaycana qarşı yönəlmişdi, ermənilərin 

özləri üçün də təhlükəli idi. Çünki Ermənistanın Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları ermənilərin milli hərəkatını 

təcavüzkar bir qüvvəyə çevirdi. Bundan başqa, ermənilərin Azərbaycana qarşı torpaq iddiaları digər qeyri-rus 

respublikalarında başlanan milli azadlıq hərəkatlarını amansızlıqla yatırtmaq üçün Kremlə fürsət verirdi.  

Beləliklə, ötən əsrin 80-ci illərinin sonlarında Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatı qarşısında iki çətin 

məsələ dururdu. Birincisi, Ermənistanın hərbi təcavüzündən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü qorumaq. İkincisi, 

sovet imperiyasına qarşı mübarizədə dövlət müstəqilliyini bərpa etmək. Bu iki mühüm məsələni həll etmək üçün 

elə bir siyasi qüvvə tələb olunurdu ki, o, yeni tarixi şəraitdə Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatına başçılıq 

etməyə, onu lazımi istiqamətə yönəltməyə qadir olsun. Bu tarixi zərurətə cavab olaraq 1988-ci ilin sonlarında 

Azərbaycan Xalq Cəbhəsi (AXC) yaradıldı. 

Lakin AXC Azərbaycan xalqının milli azadlıq hərəkatına rəhbərlik etmək iqtidarında deyildi. 1992-ci ildə 

dövlət çevrilişi nəticəsində hakimiyyətə gəlmiş AXC-Müsavat hakimiyyəti anarxiya şəraiti yaradaraq ölkəni 

vətəndaş müharibəsinə sürüklədi. Cəmiyyətin bütün sahələrini dərin böhran bürümüşdü. Ermənistanın 

Azərbaycana hərbi təcavüzü ilə yanaşı, bir sıra xarici dövlətlərin dəstəyi ilə ölkənin şimal və cənub bölgələrində 

separatçı hərəkatlar baş qaldıraraq respublikadakı böhranlı vəziyyəti daha da pisləşdirmişdi. Yaranmış şəraitdə 

Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi yox olmaq təhlükəsi ilə üzləşmişdi. Belə bir acınacaqlı vəziyyətdə 

Azərbaycan xalqının yeganə çıxış yolu Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışına nail olmaq idi.  

Xalqımızın israrlı təkidi ilə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə ikinci dəfə gəlişi Azərbaycanı bir 

müstəqil dövlət kimi yox olmaq təhlükəsindən qurtardı, onu düşdüyü siyasi, sosial-iqtisadi böhran vəziyyətindən 

çıxararaq və bütün sahələrdə inkişafının əsasını qoydu.  

Ümummilli liderin hakimiyyətə qayıdışı ilə azərbaycançılıq ideologiyası tarixində keyfiyyətcə yeni bir 

mərhələ başlandı. Bu mərhələ azərbaycançılıq məfkurəsinin tarixi inkişafının zirvəsini təşkil edir. 

Azərbaycançılıq məfkurəsinin parlaq daşıyıcısı kimi ulu öndər Heydər Əliyev öz müdrik siyasəti, dönməz əqidəsi 

və tarixi uzaqgörənliyi sayəsində milli dövlətçilik ideyasının gerçəkləşdirilməsinə, müasir Azərbaycan dövlətinin 

qurulmasına və xalqımızın müstəqillik arzusuna çatmasına nail oldu. Məlum olduğu kimi, Azərbaycan öz dövlət 

müstəqilliyini 18 oktyabr 1991-ci ildə bərpa etdi. Lakin tarixi hadisələrin sonrakı gedişatı göstərdi ki, xalq əsl 

müstəqilliyə 15 iyun 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışından sonra nail oldu. 

Bununla əlaqədar Prezident İlham Əliyev qeyd edir: “1993-cü il tariximizdə dönüş nöqtəsi olmuşdur. Əslində, 

bizim müstəqil tariximiz o ildən başlamışdır”.  

Müasir tariximizə Milli Qurtuluş Günü kimi daxil olmuş 1993-cü ilin 15 iyun tarixində ümummilli lider 

Heydər Əliyevin xalqımızın istəyi ilə siyasi hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində Azərbaycan bir müstəqil dövlət kimi 

öz dövlətçiliyini qoruyub saxlayaraq və yeni tarixi şəraitdə inkişaf etdirərək, demokratik inkişaf və hüquqi dövlət 

quruculuğuna başladı, milli ideologiya olan azərbaycançılığı qəbul etdi. İlk dəfə olaraq azərbaycançılıq 

ideologiyası siyasi mərhələdən iqtisadi mərhələyə keçdi. Bu, özünü milli iqtisadiyyatın qurulmasında büruzə 

verdi.  
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Akademik Ramiz Mehdiyev “Qlobal transformasiyalar dövründə Azərbaycanın milli ideyası” adlı 

kitabında 1828-ci ildən müasir dövrədək Azərbaycanın milli ideyasının meydana gəlməsinin və formalaşmasının 

tarixində səkkiz mərhələnin olduğunu göstərir. Hər bir mərhələnin başlanğıcını mühüm bir tarixi hadisə təşkil 

edir. Azərbaycanın milli ideyasının formalaşması tarixinin yeddinci mərhələsi 1993-2003-cü illəri –ümummilli 

lider Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövrünü əhatə edir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan milli 

ideyasının formalaşması sahəsində gördüyü işi yüksək qiymətləndirən akademik Ramiz Mehdiyev yazır: “Bu 

mərhələdə milli ideya dövlət və milli müstəqillik ideyasında öz əksini tapır. Heydər Əliyevin siyasəti nəticəsində 

“millət” məfhumunun strukturuna özünüidentifikasiyanın bütün kollektiv formaları daxil edilmişdir: etnik, dini, 

sosio-mədəni, iqtisadi, siyasi və s. Azərbaycan ideyası Azərbaycanda yaşayan və Azərbaycanı öz Vətəni hesab 

edən bütün etnik qrupların ideyasına çevrilir”.  

Belə olan bir şəraitdə azərbaycançılıq ideyası tək Azərbaycan türklərinin deyil, ölkənin ərazisində yaşayan 

bütün digər xalqların inkişafına yönələn bir ideya kimi özünü göstərir. Başqa sözlə desək, azərbaycançılıq 

ideologiyası birləşdirici ideya kimi özünü büruzə verir. Azərbaycançılığın birləşdirici mahiyyətinə dair 

ümummilli lider Heydər Əliyev deyirdi: “Ərazimizdə yaşayan azərbaycanlı da, ləzgi də, avar da, kürd də, talış da, 

udin də, kumık da, başqası da — bütünlükdə hamısı azərbaycanlıdır”. Lakin ulu öndər ölkəmizdə yaşayan bütün 

xalqları azərbaycanlı hesab etməklə, onların etnik kimliyinin yox olmasının tərəfdarı deyildi. Əksinə, ümummilli 

lider Heydər Əliyev ölkədə yaşayan hər bir xalqın etnik, dini mənsubiyyətinin, dilinin, mədəniyyətinin 

qorunmasının tərəfdarı idi.  

Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi hakimiyyətə qayıdışı azərbaycançılıq məfkurəsini birləşdirici bir 

ideya kimi göstərməklə yanaşı, ilk dəfə olaraq multikulturalizmi onun tərkib hissəsi kimi təqdim etdi. 

Multikulturalizm bu ideologiyanın cəmiyyətdə geniş yayılmasını təmin edərək onu daha da möhkəmləndirdi. 

Məlum olduğu kimi, “multikulturalizm” məhfumu cəmiyyətdə mövcud etnik, irqi, dini və mədəni 

müxtəlifliyə münasibətdə dövlətin apardığı konkret siyasəti – müxtəlifliyin qorunmasını ehtiva edir. Cəmiyyətdə 

məskunlaşmış milli azlıqların nümayəndələrinin etnik-mədəni dəyərlərini qorumaqla multikulturalizm siyasəti 

azərbaycançılığın sosial bazasını daha da möhkəmlədir, bu ideologiyanın ölkədə yaşayan bütün xalqların və etnik 

qrupların ideologiyasına çevirir. Azərbaycan xalqının siyasi, iqtisadi, sosial və mədəni yüksəlişini təmin etməklə 

azərbaycançılıq məfkurəsi multikulturalizm siyasətindən mühüm bir vasitə kimi geniş istifadə edir. 

 Bir siyasət modeli kimi multikulturalizm ötən əsrin 60-cı illərində Kanadada meydana gəlmişdir. 

Multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsindən əvvəl etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliklə üzləşən 

dövlətlər bu müxtəlifliyi əsasən iki siyasət modeli, assimilyasiya və ya izolyasiya vasitəsilə tənzimləməyə 

çalışıblar.  

Assimilyasiya siyasəti milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərini titul (əsas) etnosun mədəniyyətinə qatmaqla 

cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliyin ləğv edilməsini nəzərdə tutur.  

İzolyasiya siyasəti isə milli azlıqların mədəni-etnik dəyərlərinin titul etnosun etnik-mədəni dəyərləri ilə hər 

hansı bir əlaqəsinin qarşısını almaqla milli azlıqların cəmiyyətə inteqrasiya olmalarına imkan vermir. İzolyasiya 

siyasəti 2 formada özünü büruzə verir:  
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1. Milli azlıqların ölkəyə daxil olub orada məskunlaşmasına mane olur.  

2. Cəmiyyətdə artıq məskunlaşmış müəyyən qrup adamların assimilyasiyasına mane olmaq məqsədilə 

onları təcrid edir. İkinci halda bu siyasət aparteid adlanır. 

Tarixi hadisələrin gedişatı etnik-mədəni müxtəlifliklərin tənzimlənməsinə yönələn bu iki siyasət modelinin 

səmərəsizliyini göstərdi. Belə ki, müasir ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rol oynadığı bir dövrdə 

assimilyasiya siyasətinin düzgün olmadığı kimi, qloballaşma, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir şəraitdə izolyasiya 

siyasətinin də yanlışlığı müəyyən edildi. Etnik, irqi, dini və mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsinə yönəlmiş 

assimilyasiya və izolyasiya siyasətlərinin iflasa uğraması ötən əsrin 60-cı illərində əvvəlcə Kanadada, sonra isə 

Avropanın bir sıra çoxmədəniyyətli ölkələrində multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsinin başlıca 

səbəblərindən biri olmuşdur.  

Multikulturalizm assimilyasiya siyasətindən fərqli olaraq milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin ləğv 

edilməsinin qarşısını almaqla, bu dəyərləri qorumaqla yanaşı, izolyasiya siyasətindən fərqli olaraq, milli azlıqların 

etnik-mədəni dəyərləri ilə titul etnosun etnik-mədəni dəyərlərinin bir-birinə qarşılıqlı təsir etmələri üçün lazımi 

şərait yaradır və milli azlıqların yaşadıqları cəmiyyətə inteqrasiya olmaları üçün əlverişli imkanlar təklif edir. 

Başqa sözlə desək, multikulturalizm milli azlıqların etnik-mədəni dəyərlərini nə assimilyasiyaya uğradır, nə də 

ki, onların bu dəyərlərinin inkişafını cəmiyyətin inkişafından təcrid edir. Multikulturalizm titul etnos ilə milli 

azlıqların etnik-mədəni dəyərlərinin inkişafına eyni şərait yaratmaqla onların mədəniyyətlərinin qarşılıqlı təsiri 

üçün zəmin hazırlayır. 

Azərbaycanda etnik-mədəni müxtəliflik multikulturalizm siyasəti vasitəsilə tənzimlənir. Ölkəmizdə bu 

siyasətin tətbiq olunması ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Çoxmədəniyyətli Azərbaycan 

cəmiyyətindəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsində multikulturalizm siyasətini assimilyasiya və 

izolyasiya siyasətlərindən üstün tutan ulu öndər Heydər Əliyev multikulturalizmə cəmiyyətdəki 

çoxmədəniyyətliliyi, etnik-mədəni müxtəlifliyi xarakterizə edən pozitiv hadisə kimi yanaşırdı. Ümummilli lider 

cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin qorunmasına yüksək önəm verərək deyirdi: “Dövlət, ölkə nə qədər çox 

xalqı birləşdirsə, bir o qədər zəngin olur, çünki onların hər biri ümumdünya mədəniyyətinə və sivilizasiyasına öz 

töhfəsini verir... Azərbaycan əhalisinin çoxmilli tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Biz bunu 

qiymətəndiririk və saxlayacağıq. Çalışacağıq ki, bu sərvətimiz əbədi olsun”. 

Düzdür, tarix boyu elə dövlətlər olub və hazırda da var ki, onlar məqsədyönlü şəkildə cəmiyyətdəki etnik-

mədəni müxtəlifliyin artmasının qarşısını almağa çalışırlar. Bu dövlətlər etnik-mədəni müxtəlifliyin artmasını öz 

milli təhlükəsizliyinə təhdid hesab edirlər. Belə dövlətlər cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi 

siyasətinə bu müxtəlifliyin ləğv olunması siyasətini qarşı qoymuşlar. Misal kimi belə dövlətlərdən Ermənistanı 

göstərmək olar. Ermənistan rəhbərliyi ölkədə hələ 1930-cu illərdə faşist, irqçi Qaregin Njde və Ayk Asatryan 

tərəfindən irəli sürülmüş “Tseqokron” (erməni dilindən tərcümədə “qəbiləyə sitayiş” mənasını verir) adlı irqçi 

nəzəriyyəni geniş şəkildə təbliğ edir. 2004-cü ildə İrəvanda “Qaregin Njde və onun təlimi” adlı kitab nəşr 

edilmişdir. 2016-cı ilin mayın 28-də Yerevanın mərkəzində Ermənistanın ovaxtkı prezidenti Serj Sarkisyanın 
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iştirakı ilə nasist canisi Qaregin Njdenin heykəli açılmışdır. Müasir dövrdə Ermənistan rəhbərliyi məqsədyönlü 

şəkildə irqçilik, nasist ideologiyası olan tseqokronizmi təbliğ etməklə Ermənistanı monoetnik ölkəyə çevirmişdir. 

Müasir dövrdə multikulturalizm siyasəti bir sıra Qərb ölkələrində iflasa uğrayarkən Azərbaycan 

Respublikası bu siyasət vasitəsilə cəmiyyətdəki etnik-mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsi sahəsində böyük 

nailiyyətlər əldə etmişdir. Bunun əsas göstəricisi burada etnik, dini və irqi zəmində heç bir qarşıdurmanın, 

münaqişənin olmamasıdır. Azərbaycan Respublikası, hətta multikulturalizm siyasətinin meydana gəldiyi Qərb 

dövlətlərindən də səmərəli multikulturalizm modeli təklif edir. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, 

Azərbaycan dünyada artıq multikulturalizm mərkəzi kimi tanınır. Dünyada Azərbaycanın nadir rolu yüksək 

qiymətləndirilir. Prezident İlham Əliyev bir neçə çıxışında Azərbaycanın multikulturalizm sahəsində təcrübəsinin 

xarici ölkələrdə öyrənilməsinin vacibliyini qeyd etmişdir: “Bizim təcrübəmiz öyrənilir. Əminəm ki, başqa 

ölkələrdə Azərbaycan təcrübəsi tətbiq olunduqda o ölkələrdə də dinlərarası, millətlərarası münasibətlər sağlam 

zəmində öz həllini tapacaqdır”. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 15 iyun. - № 134. - S. 5. 
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Azərbaycan diasporu çətin sınaq qarşısında 

 

Ruslan Xəlilov 

 

Azərbaycan diasporu çətin tarixi inkişaf yolu keçib. Müstəqillik dövrünə qədər müxtəlif səbəblərdən 

vətəndən uzaq düşən soydaşlarımız üz tutduqları məkanlarda doğma Azərbaycan uğurunda fədakarlıqlar edib, 

mübarizə aparıblar. Amma bu fəaliyyət, bu mübarizə pərakəndə, sistemsiz olub. Müstəqillik qazandığımız 1990-

cı illərin əvvəllərində də .bu istiqamətdə hansısa irəliləyiş gözə çarpmırdı. Hər şeyin bir sonu olduğu kimi, bu 

durğunluğun, yerində saymanın da bir axırı olmalı idi. Yenicə müstəqilliyini elan etmiş Azərbaycan üçün öz 

soydaşlarını bir daha ucalan bayrağının altında birləşdirmək taleyüklü məsələlərdən idi. Bu üzdən dünyanın 

müxtəlif coğrafiyalarına səpələnmiş soydaşlarımızı birləşdirməyin zəruriliyini anlayan Ümummilli lider Heydər 

Əliyev bu istiqamətdə ilk addımı atdı. 1991-ci il 31 dekabr tarixini Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü 

elan etməklə Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarını bir mərkəzdə cəmləşdirə bildi. Dünya Azərbaycanlılarının 

Həmrəylik gününün rəsmi bayram edilməsi diaspor fəaliyyətində ilk addım idi və hər bir azərbaycanlı bunun 

bəhrəsini gördü. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın 70-dən artıq ölkəsində yaşayan azərbaycanlılar hər ilin bu 

gününü bütün azərbaycanlıların həmrəylik günü kimi qeyd edir. 

Artıq diasporun zirvəyə doğru gedən yolunda birinci pillə qoyulmuşdu. 

 

Diaspor quruculuğu: zirvəyə doğru... 

 

Azərbaycan yenidən müstəqilliyinə qovuşduqdan sonra diaspor fəaliyyətinə demək olar ki, sıfırdan başladı. 

Dünyanın bir çox dövlətləri, o cümlədən Ermənistan üçün diaspor maddi mənbə hesab olunsa da, Azərbaycan 

dövləti bu istiqamətdə ilk növbədə öz həmvətənlərinin problemlərini aradan qaldırmaq, onlara dəstək vermək və 

hər bir azərbaycanlıya Azərbaycan kimi dövləti olduğu üçün dünyanın istənilən yerində qürurlanmağa imkan 

verəcək siyasətə aparmaqdır. 

Yalnız bundan sonra diaspor təşkilatlarımızda fəaliyyət göstərdikləri ölkələrdə öz vətənlərini tanıtmaq, 

təbliğ və təmsil etmək işi əsas götürülür. Ermənilərə yad olan bu siyasət, əslində, Azərbaycanın gücünü və öz 

soydaşlarına bəslədiyi münasibəti göstərir. Elə bu səbəbdən də dünyada məskunlaşan azərbaycanlılar tarixi 

vətənlərində bir araya toplamaq, mövcud durumu təhlil edərək yenidən təşkilatlanmaq məqsədilə Heydər Əliyev 

2001-ci ilin 23 may tarixində sərəncam imzaladı. Bu sərəncama əsasən həmin il noyabr ayının 9-u və 10-da Bakıda 

keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil 

oldu. Heydər Əliyev qurultaydakı çıxışında bildirirdi ki, biz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 

azərbaycanlıların hər birinin öz ölkəsində onun qayda-qanunları ilə yaxşı yaşamasını, öz mövqeyini 

möhkəmləndirməsini arzulayırıq: “Arzulayırıq ki, hər bir azərbaycanlı yaşadığı ölkədə ictimai-siyasi həyatda fəal 

iştirak etsin, özünə görkəmli bir yer tutsun, müəyyən təsir imkanına malik olsun. Ancaq heç vaxt öz milli 

köklərini, milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər”. 
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Bununla da Azərbaycan dövlətinin hər şeydən öncə öz soydaşlarını düşündüyü ortaya çıxır. O, bu çıxışında 

“Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” deməklə Vətəndən uzaqda 

məskunlaşmış soydaşlarımıza Azərbaycan adlı torpağın övladları olduğunu, bu torpağa bağlılığını bir daha 

təsdiqlədi, hər bir azərbaycanlıya milli kimliyini yadına saldı. Bu prosesin davamı olaraq 2002-ci il 5 iyul tarixli 

“Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” sərəncam imzalandı. Bu 

sərəncam diasporun güclənməsi, təşkilatlanması istiqamətində daha bir addım oldu. Artıq diaspor fəaliyyətində 

zirvəyə aparan yolda pillələr bir-bir hörülürdü. 

Heydər Əliyevin apardığı siyasətin davamı olaraq Prezident İlham Əliyev 2006-cı il fevral ayının 8-də 

“Dünya azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi haqqında” sərəncam imzaladı. Diaspor quruculuğunda ən 

mühüm hadisələrindən biri də dövlət başçısının 2008-ci il 19 noyabr tarixli 54 saylı “Diasporla iş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaradılması haqqında” sərəncamı ilə Xarici ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması oldu. 

Prezident İlham Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövr ərzində diaspor fəaliyyətinin gücləndirilməsi 

prioritet sahələrdən biri kimi qarşıya məqsəd qoyulub. Dövlət başçısı demək olar ki, bütün səfərlərində 

soydaşlarımızla görüşüb onların problemləri ilə maraqlanır. 

Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayında çıxış edən Prezident İlham Əliyev xüsusi vurğu ilə bildirdi ki, 

Azərbaycan dövləti diaspor sahəsində böyük işlər görüb və bu gün diaspor təşkilatlan keyfiyyət baxımından da 

güclənib, öz sözlərini deməyə başlayıb: “Azərbaycan diasporu xarici ölkələrin daxili siyasətinin faktoruna 

çevrilməli, dövlət və hökumət qurumlarında, qanunverici orqanlarında təmsil olunmalıdır. Dünyada yaşayan 

azərbaycanlıların bir vətəni var, o da Azərbaycandır. Dünyada yaşayan azərbaycanlıların arxasında Azərbaycan 

dövləti dayanır”. Dövlətin diaspor fəaliyyətinə dəstəyinin nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycanın səsi dünyanın dörd 

bir yanından eşidilir. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaydığı məlumatlara görə, dünya üzrə 50 milyonluq 

saya malik azərbaycanlıların 10 milyondan çoxu bu gün qürbətdə, vətəndən uzaqda məskunlaşıb. Soydaşlarımızın 

Amerika qitəsindən başlayaraq məskunlaşma coğrafiyası Avropa, Asiya, Avstraliya və Afrika qitələrini əhatə 

edir. Əvvəlki illərdən fərqli olaraq artıq hər bir azərbaycanlı yaşadığı coğrafiyada Azərbaycanın qeyri- rəsmi elçisi 

olaraq öz Vətənini təmsil edir. 

 

“Kuluarlarda” Azərbaycanın təbliği 

 

Diaspora bir ölkənin başqa məkanlarda cəm olaraq gücüdürsə, lobbiçilik bu gücün yüksək səviyyədə təmsil 

olunmasıdır. Lobbiçilik Azərbaycan üçün olduqca əhəmiyyətli faktordur, xüsusilə, ermənilərin uzun illər dünyada 

apardıqları yanlış informasiya siyasəti baxımından. 

Lobbiçilik ingilis sözü olub “kuluar” deməkdir. Yəni hansısa siyasi qərarın, yaxud qanunun qəbul 

olunmasını kuluarlarda təmin etmək lobbi fəaliyyətinin əsas hissəsidir. 

Lakin o da faktdır ki, diasporumuzun güclənməsi fonunda lobbiçilik fəaliyyəti də artır. Bu gün Heydər 

Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın Azərbaycanın haqq səsinin dünya tərəfindən duyurulması işi 
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yüksək səviyyədə aparılır. Bununla yanaşı, Avropa Azərbaycan Cəmiyyəti bir sıra avropalı siyasətçilər arasında 

Azərbaycanın lobbiçiliyini uğurla aparır. Azərbaycanda diaspor fəaliyyətinin tarixi ənənələri olsa da, onun daim 

yenilənməyə, islahatlara ehtiyacı vardır. Dünyada siyasi və iqtisadi münasibətlərin dinamik inkişafı fonunda 

diaspor fəaliyyətinin ənənəvi qaydalarla həyata keçirilməsi effekt verə bilməz. 

Bu mənada son illər Azərbaycanın diaspor fəaliyyətində yaşanan durğunluq, yaradıcı ideyaların olmaması, 

problemlərdən yankeçmə cəhdləri, formal tədbirlər diqqətdən yayınmayıb. Xüsusilə də, Qərb ölkələrində 

Azərbaycan dövlətinə qarşı aparılan siyasi kampaniyaların qarşısının alınması istiqamətində konkret işlərin 

görülməməsi və bununla da kampaniyaların getdikcə güclənməsi dövlət rəhbərliyini də narahat etməyə bilməzdi. 

Həmçinin diaspor qurumlarımızın Azərbaycanın haqq səsini, ermənilərin işğalçılıq siyasətini dünya 

ictimaiyyətinə çatdırmaq, milli adət-ənənələrimizi təbliğ etmək, anti-Azərbaycan kampaniyası aparanların 

cavablarını vermək əvəzinə ölkədaxili siyasi proseslərə qarışması, ayn-ayrı siyasi qüvvələrdən asılı vəziyyətə 

düşməsi dövlətin diaspor siyasətilə üst-üstə düşmür. 

Məhz bunu nəzərə alaraq aprelin 23-də Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayaraq Diasporla iş üzrə 

Dövlət Komitəsinə yeni sədr təyin etdi. Yeni sədr daha öncə Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin sədri 

vəzifəsində işləmiş Fuad Muradovdur. 

Yeri gəlmişkən, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətilə bağlı narazılığı nüfuzlu dövlət xadimi, 

Prezident Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin öz dilindən eşidək. 

“Nazim İbrahimovun sədrliyi dövründə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı konkret heç bir iş 

görülməyib. Buna görə də bu gün Avropada, ABŞ-da və digər ölkələrdə yaşayan bəzi azərbaycanlılar 

Azərbaycana, onun dövlətçiliyinə qarşı təxribat xarakterli çağırışlar edirlər. Heç ermənilər də bunu etmir. Düzdür, 

ermənilər öz daxilində bir-birilərinə qarşı narazılıq və ya etiraz edirlər. Lakin ermənilər öz dövlətinə qarşı xarici 

ölkələrdən çağırış etmirlər. Təbii ki, bu da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin səriştəsiz fəaliyyətindən irəli 

gəlir”, - deyə, Ramiz Mehdiyev vurğulayıb. 

Hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi çətin sınaq qarşısındadır. Ərəb ölkələrində, MDB məkanında, 

həmçinin qonşu dövlətlərdə bir-birinin ardınca baş verən hakimiyyət çevrilişləri, vətəndaş müharibəsi, böhranlar 

heç də sırf daxili reallıqdan doğan nəticələr deyil. Xarici siyasi qüvvələrin, supergüc dövlətlərin ayrı-ayrı 

vətəndaşların, media, QHT və siyasi partiyaların əlilə həyata keçirdikləri dəyişikliklər sonucda iqtisadi və siyasi 

böhrana gətirib çıxarır. Azərbaycanla bağlı da belə cəhdlər mövcuddur. Vətəndaş həmrəyliyini, milli birliyi poza 

bilməyən xarici qüvvələr hazırda Azərbaycanla sanksiya dilində danışmağa başlayıblar və bu istiqamətdə 

müəyyən addımlar atırlar. 

Bu mənada Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni sədri Fuad Muradovun üzərinə böyük işlər düşür. 

O, xələfi Nazim İbrahimovun sədrliyi dövründə buraxılmış boşluqları doldurmalı, çatışmazlıqları aradan 

qaldırmalıdır. Bu işin öhdəsindən necə gələcəyini isə zaman göstərəcək. 

 

Mövqe.-2018.-28 iyun.-№113.-S.14. 
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Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Fuad Muradov: “Diaspora işi təkcə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla deyil, həm də ölkəmizdə yaşayan 

xaricilərlə bağlı olmalıdır” 

 

Tahir Abbaslı 

 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdiyi bütün illər ərzində diaspor quruculuğu ilə mütəmadi məşğul olub, 

ölkəmizin haqq səsinin dünyaya çatdırılması üçün bu qurumun gücündən səmərəli istifadəyə ciddi cəhdlər 

edilib. 

Diasporun yaranması, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Gününün təsis olunması ideyasının memarı 

və müəllifi də ulu öndərimiz Heydər Əliyevdir. 1989-cu il dekabrın sonunda Naxçıvanda SSRİ-nin tikanlı sərhəd 

məftilləri söküldü və Arazın hər iki tayında yaşayan azərbaycanlılar arasında canlı ünsiyyət yaranmağa başladı. 

1991-ci ilin dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri vəzifəsində çalışan Heydər Əliyev 

dünya azərbaycanlıları arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq, Ali Məclisdə 

dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan edilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdi. Təklif 

yekdilliklə qəbul olundu və Azərbaycan Ali Sovetinə də, eyni addımın atılması tövsiyə edildi. 

Beləliklə, bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 Dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü 

hər il bayram kimi qeyd edilməyə başladı. Bu hadisə həm də Azərbaycan xalqının milli mənlik şüurunun və 

azərbaycançılıq məfkurəsinin simvoluna çevrildi. Əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan 

diaspor quruculuğu siyasəti hazırda cənab Prezident ilham Əliyev tərəfindən çox uğurla davam etdirilir. Məhz 

bunun nəticəsidir ki, son illər soydaşlarımız xeyli fəallaşıblar və onlar azərbaycançılıq məfkurəsinə möhkəm 

bağlılıq nümayiş etdirirlər. 

Prezident İlham Əliyevin 2017-ci il 16 may tarixində imzaladığı “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 

illik yubileyi haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq, ölkədə və ölkə xaricində silsilə tədbirlər həyata keçirilir. 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyinin qeyd olunması, Azərbaycanın dövlətçilik ənənələrinin təbliğ 

edilməsi ilə əlaqədar dünyanın müxtəlif ölkələrində fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları fotosərgilər, 

konfranslar, görüşlər və digər tədbirlər keçirirlər. 

Türkiyədə fəaliyyət göstərən Eskişehir Azərbaycanlılar Dərnəyi də, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

100-cü ildönümü ilə əlaqədar silsilə tədbirlər keçirib. Tədbirlər çərçivəsində Azərbaycan mədəniyyətini 

Türkiyənin tarixi şəhərindən biri olan və 2013-cü ildə türk dünyasının mədəniyyət paytaxtı olan Eskisehirdə 

tanıtmaq üçün Azərbaycan Mədəniyyəti Günü təşkil olunub. Eskişehirin “Dədə Qorqud” parkında baş tutan 

tədbirdə Azərbaycanın tarixini, xüsusilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünü, coğrafiyasını, mədəniyyətini, 

adət-ənənələrini, turizm imkanlarını əks etdirən stendlər qurulub. Həmin stendlərdə Azərbaycana aid suvenirlər, 

qədim əşyalar, kitab və jurnallar, Azərbaycan mətbəxinin nümunələri sərgilənib. 
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Tədbir Azərbaycan musiqiləri ilə müşayiət olunub. Ziyarətçilərə Azərbaycan bayraqları hədiyyə olunub, 

təşkilatın musiqi qrupunun ifasında Azərbaycan rəqsləri göstərilib. Bu ilin mayın 15-də isə İstanbul Maltepe 

Bələdiyyəsinin ərazisində “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100-cü il Parkı”nın açılışı olub. 

Bundan başqa, Polşada “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə: Azərbaycan və Polşa xalqları arasında 

dostluq və əməkdaşlıq ənənələrinin tarixi” mövzusunda konfrans keçirilib. 

Konfrans AAK və Polşada Azərbaycanlı Gənclər Şurasının (PAGŞ) təşkilatçılığı ilə baş tutub. Konfransda 

Azərbaycanın Polşadakı səfiri Həsən Həsənov, AAK prezidenti Sahil Qasımov, PAGŞ sədri Nail Əhməd, 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları, AAK vitse-prezidentləri, Alman-Azərbaycan Mədəniyyəti 

cəmiyyətinin sədri Yaşar Nifətliyev, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən Tağıyev, 

AAK üzvləri, Finlandiya-Azərbaycan Assosiyasiyasının həmsədrləri - Vasif Muradlı və Arzu Muradlı, Benelüks 

Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Elsevər Məmmədov, İsveçrədə Azərbaycanın Dostları Birliyinin sədri Arzu 

Əliyeva, Macarıstan Azərbaycan Cəmiyyətinin sədri Ramiz Əmirli, Polşanın bütün regionlarından olan təşkilat 

rəhbərləri, tələbələr iştirak ediblər. 

Tədbirdə çıxış edən Sahil Qasımov bildirib ki, son illər Azərbaycan diasporunun fəallığı xeyli artib: “AAK 

son bir ildə bir neçə uğurlu layihələr həyata keçirib. Bu ölkələrdə güclü təşkilatlanma üçün əsasən də 

gənclərdən ibarət potensial var. Polşada Nail Əhmədin başçılığı ilə gənclərin təşkilatlanmasına başlanılıb”. 

Konfransda Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun iştirakçılara təbrik müraciəti 

oxunub. Məktubda AAK-ın fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilib. PAGŞ sədri N. Əhməd isə çıxışında 100 il əvvəl 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasında Polşa fəallarının iştirakını, o cümlədən bolşeviklərin 

Azərbaycanı işğal etməsindən sonra Polşaya mühacirət edən azərbaycanlı şəxsiyyətlərdən bəhs edib: “Bu o 

deməkdir ki, polşalılar fəal azərbaycanlıları hələ 100 il əvvəldən tanıyıblar”. 

Daha sonra konfransda çıxış edən səfir H. Həsənov Polşada son illər Azərbaycanı və azərbaycanlıları 

özündə ehtiva edən 21 abidə ucaldığını bildirib. O əlavə edib ki, bunlardan biri, məhz AXC-ə aid abidədir. Daha 

sonra o, Polşada gənclərin fəallığından və səfirliyin dəstək verdiyi layihələrdən bəhs edib. 

BUAK sədri R. Tağıyev isə şərqi Avropaya 100 il əvvəl mühacirət edən azərbaycanlıların burada diasporun 

formalaşmasına verdiyi töhfədən danışıb. Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar da Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) 

100 illiyini qeyd ediblər. Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi (BUAK) tərəfindən keçirilən konfransa 

ölkənin 20-dən çox vilayətinin azərbaycanlılar konqresinin nümayəndələri qatılıblar. Konfransda Konqresin ötən 

müddətdə fəaliyyəti ilə bağlı hesabatı dinlənilib. 

Hesabatda ötən dövr ərzində BUAK sədri, Ukrayna Millətlər Assambleyasının prezidenti Rövşən 

Tağıyevin fəaliyyəti qiymətləndirilib, Ukraynanın ictimai- siyasi həyatında azərbaycanlıların daha fəal işləməsi 

planları müzakirə olunub. 

Sonda “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100” mərasimi keçirilib. Mərasimə Ukraynada tanınmış 

Azərbaycan diaspor rəhbəri, əməkdar idman ustası Oleq Krapivin, Gənclər Birliyinin sədri İlhamə 

Allahverdiyeva, Ukrayna Ali Radası, Nazirlər Kabineti və Prezident Administrasiyasının nümayəndələri, ölkədə 

yaşayan digər etnik millətlərin nümayəndələri qatılıblar. 
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Deputatlar Georgi Meparişvili, Sergey Taruta, Nataliya Veselova, Yevgeniy Rıpçinskiy, Oleq Barna, 

Sergey Melniçuk, Andrey Lozovoy, Refat Çubarov və digər dövlət rəsmiləri Azərbaycanı təbrik ediblər. 

Ukraynanın bütün vilayətlərində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) 100 illiyi qeyd edilib. Birləşmiş 

Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin (BUAK) təşkilatçılığı ilə paytaxt Kiyev də daxil olmaqla Odessa, Lvov, 

Jitomir, Dnepropetrovski, Xarkov, İvana Frankovski, Zaparoji, Çernqiov, Nikolayev, Çernovtsi, Xmelnitski və 

digər vilayətlərində AXC-nin 100 yubileyinə həsr olunan konsert, konfrans və yürüşlər keçirilib. Yerli 

deputatların, dövlət rəsmilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin qatıldığı tədbirlərdə Avropa Azərbaycanlıları 

Konqresinin vitse-prezidenti Rövşən Tağıyev də iştirak edib. 

O vurğulayıb ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 23 aydan sonra bolşeviklər tərəfindən işğal olunsa da, 

Azərbaycan öz tarixi ənənələrini qoruyub saxlaya bilib: “1991-ci ildə yenidən müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan 

ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu strategiya sayəsində inkişaf edib və bölgənin lider dövlətinə 

çevrilib. Ulu öndərin əsasını qoyduğu siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir”. 

Ukraynanın və Azərbaycanın oxşar tarixlər yaşadığını deyən R. Tağıyev qeyd edib ki, hər iki ölkə 

separatçılıqdan, işğaldan əziyyət çəkir. Rəsmi Kiyevlə Bakının bir çox məsələlərdə maraqlarının üst-üstə 

düşdüyünü bildirən təşkilat sədri deyib ki, diasporun fəaliyyəti nəticəsində iki ölkənin əlaqələri daha da güclənir. 

R. Tağıyev BUAK adından tibbi avadanlıqlardan ibarət humanitar yardım təqdim edib. 

Həmçinin, ABŞ-ın Missuri ştatında ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ildönümü qeyd 

olunub. Azərbaycan diasporunun fəalları - Nigar Pənahova və Hikmət Süleymanovun təşkilatçılığı ilə Missuri 

ştatının Sent Luis şəhərinin Ümumdünya Ticarət Mərkəzində keçirilən tədbirdə bu şəhərdə yaşayan 

azərbaycanlılarla yanaşı, Azərbaycanın dostları olan yerli Amerikalılar da iştirak ediblər. AXC haqqında 

təqdimatla çıxış edən Nigar Pənahova Cümhuriyyətin yaranma tarixindən, 23 ay ərzində görülən işlərdən danışıb. 

Onun çıxışına video ilə qoşulan Azərbaycan Amerika Cəmiyyətinin prezidenti, ADR-in təhlükəsizlik naziri 

olmuş Nağı Şeyxzamanlının nəvəsi Tomris Azəri də iştirakçıları təbrik edib və bu tarixi hadisənin əhəmiyyətindən 

danışıb. 

Tədbirdə çıxış edən Sent Luis şəhərindəki Mozaik layihəsinin rəhbəri xanım Betsy Cohen çıxışında 

mədəniyyətlərarası dialoqun əhəmiyyətini vurğulayıb. 

Daha sonra Vaşinqton Universitetinin prorektoru, professor Ceyms Verc Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin tarixi ənənələri və nailiyyətləri barədə məruzə edib. O qeyd edib ki, Azərbaycan İslam dünyası 

üçün Cümhuriyyət yaratmaqla nümunəvi bir ölkə olub, qadınlara səsvermə hüququ verib, ilk parlament təsis edib. 

Ceyms Verc eyni zamanda Azərbaycanla uzunmüddətli akademik və təhsil sahəsində olan əməkdaşlıq haqqında 

danışıb. Tədbirin sonunda Azərbaycan milli musiqisinin sədaları altında Sent Luisdə yaşayan azərbaycanlı 

xanımların hazırladığı əl işləri və milli mətbəx nümunələri, AXC haqqında poster nümayiş etdirilib. 

Son zamanlar mətbuatla tez-tez təmas quran diasporla iş üzrə dövlət komitəsinin yeni sədri Fuad Muradov 

deyib ki, sədri olduğu komitə prezident İlham Əliyev tərəfindən diaspora quruculuğu ilə bağlı qarşılarına qoyduğu 

bütün tapşırıqlar yerinə yetiriləcək: “Biz bu istiqamətdə öz işimizi davam etdirəcəyik. Xaricdə yaşayan 

həmvətənlərimiz, uzun müddətdir Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar Diasporla İş üzrə 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

475 
 

Dövlət Komitəsindən dəstək, qayğı və məhəbbət gözləyirlər. Bu istiqamətdə cənab Prezidentin ciddi 

tapşırıqları var. Biz birlikdə qarşıya qoyulan bütün vəzifələri layiqincə yerinə yetirəcəyik”. 

Fuad Muradov qeyd edib ki, diaspora işi təkcə xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla deyil, həm də ölkəmizdə 

yaşayan xaricilərlə bağlı olmalıdır: “Bu sahədə ikitərəfli istiqamətlər olmalıdır. Bizim şüarımız ondan ibarətdir 

ki, “Vətən uzaqda deyil”. Çalışmalıyıq ki, bizim xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızı da komitənin fəaliyyətinə cəlb 

edək. Onların içərisində elm adamları, biznesmenlər və yaxşı mütəxəssislər olmalıdır. Şübhəsiz ki, verilən 

tapşırıqlar yerinə yetiriləcək. Kim yeni tələbləri, yanaşmaları qəbul edəcəksə, onlar işini davam etdirəcəklər”. 

 

Paralel.-2018.-28 iyun.-№112.-S.13. 
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Azərbaycan - dünya azərbaycanlılarının tək vətəni 

 

Murad Məmmədli 

 

Dövlətçiliyin inkişafında mühüm yerlərdən birini də məhz diaspor amili tutur. Təcrübə göstərir ki, dövlətin 

öz xarici siyasətini uğurla həyata keçirməsi üçün diasporun rolu danılmazdır. Beynəlxalq qurumlarda dövlətin 

xeyrinə qərarların qəbul edilməsində də diasporun güclü olması böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycan Respublikası da beynəlxalq aləmin tərkib hissəsi olduğundan, diaspor amili dövlətçiliyimizin 

inkişafı və Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunun, eləcə də təsir imkanlarının artması yönündə mühüm əhəmiyyətə 

malikdir. Qədim dövlətçilik ənənələri olan Azərbaycanın diasporunun formalaşması da qədim tarixə söykənir. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (DİDK) diasporun formalaşma tarixini bir neçə mərhələyə bölür. 

Komitənin saytında yer alan xəbərə görə, xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasının ilk mərhələsi 

VII əsrin sonu - VIII əsrin əvvəllərinə təsadüf edir. Belə ki, İslam dininin yayılması ilə əlaqədar burada ərəbdilli 

elm və mədəniyyətin inkişafı, onlarca azərbaycanlı mütəfəkkirin Yaxın və Orta Şərqin şəhərlərinə axını diasporun 

yaranmasının təməlini qoyub. İkinci mərhələsi X və XIX əsrləri əhatə edən diasporumuzun formalaşmasının 

sonrakı mərhələləri ölkəmizin rus, sonradan sovet imperiyası tərəfindən işğal olunması, birinci və ikinci dünya 

müharibələri, SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa ölkələrində azərbaycanlıların yeni nəsillərinin məskunlaşması 

ilə əlaqədardır. Müstəqillik qazanan Azərbaycan Respublikasının diasporunun inkişafı da məhz Heydər Əliyevin 

ikinci dəfə hakimiyyətə gəlməsindən sonrakı dövrə təsadüf edir. Belə ki, 1993-cü ildə ölkəmizin diasporla bağlı 

vahid dövlət strategiyası müəyyənləşdi; diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. 

Heydər Əliyev hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasına rəhbərlik etdiyi dövrdə dünya azərbaycanlılarının 

birliyini yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq, dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan 

etmişdi. Məhz bu qərar bütün dünyada yaşayan azərbaycanlıların birliyi üçün mühüm əhəmiyyətə malik oldu və 

birlik ideyasının reallaşması istiqamətində stimula çevrildi. 

Ümumiyyətlə, yenicə müstəlliyini qazanan ölkəmizin xarici siyasətinin qarşısında Azərbaycana suveren 

dövlət kimi təminatlar almaq və Qərblə strateji əməkdaşlıq imkanlarından faydalanaraq, ölkə iqtisadiyyatının 

gələcək inkişafını təmin etmək kimi başlıca vəzifə qoyulmuşdu. Təbii ki, bu işdə dünyanın müxtəlif ölkələrində 

yaşayan soydaşlarımızın da birliyi vacib idi. Və bu zərurəti nəzərə alan H.Əliyev 2001-ci il mayın 23-də Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında sərəncam imzaladı. Həmin ilin noyabrında Bakıda 

keçirilən bu ali tədbirdə 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak 

etdi. Elə Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli işin təşkili, 

soydaşlarımız arasında milli birliyin möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun 

yaradılması ideyası irəli sürüldü və belə bir qurumun yaradılması ideyası H.Əliyevin 2002-ci il iyulun 5-də 

"Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" fərmanı ilə reallaşmağa 

başladı. Bundan bir neçə ay sonra - dekabrın 27-də isə "Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti 
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haqqında" qanunun təsdiq olunması ilə dövlətin diaspor siyasətinin reallaşması istiqamətində mühüm addımların 

atılmasının əsası qoyuldu. Və beləcə, Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması 

ilə diasporumuzun fəaliyyətinin koordinasiyası işi həllini tapdı. 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadi qüdrətinin və beynəlxalq arenada nüfuzunun artması Azərbaycan 

diasporunun güclənməsi üçün geniş imkanlar açır. 2016-ci ili iyunun 3-4-də Bakıda keçirilən Dünya 

Azərbaycanlılarının IV Qurultayı diaspor quruculuğunda keyfiyyətcə yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. 

"Dünyada yaşayan azərbaycanlıların bir vətəni var - o da Azərbaycandır! Dünyada yaşayan 

azərbaycanlıların arxasında Azərbaycan dövləti dayanır", - deyə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev III 

qurultaydakı çıxışında bəyan etmişdi. 

Azərbaycan lideri Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayındakı çıxışında isə bəyan etdi ki, Azərbaycan 

həqiqətləri haqqında dünya ictimaiyyətinə geniş informasiya verilməlidir: "Biz dövlət olaraq, bunu etməyə 

çalışırıq. Ancaq diaspor təşkilatlarından da çox şey asılıdır". 

Dövlət başçısı həmçinin vurğuladı ki, diaspor təşkilatları yaşadıqları ölkələrdə internet saytlar açmalıdırlar, 

biz bunu hələ ki, görmürük: "O internet saytlar yaşadıqları ölkələrin ictimaiyyəti üçün maraqlı olmalıdır. Eyni 

zamanda, Azərbaycan həqiqətləri burada göstərilməlidir. Bu proses daim aparılmalıdır. Azərbaycan qəzetləri dərc 

edilməlidir. Həm Azərbaycan dilində ki, Azərbaycan vətəndaşları oxusun, uşaqlar oxusun ki, ana dilini bilsinlər, 

həm də o ölkələrdə ki, onlar yaşayırlar, o dillərdə dərc edilməlidir ki, ictimaiyyət oxusun. Yenə də deyirəm, biz 

informasiya dövründə yaşayırıq və getdikcə bu informasiyanın əhəmiyyəti ancaq artacaq. Biz buna hazır 

olmalıyıq". 

Azərbaycan güclü diaspor təşkilatlarına, onların mütəşəkkil fəalliyyətinə, sıx kordinasiyasına nail olmağa 

məhkumdur: bunu milli maraqlarımız tələb edir. Son 15 ildə Azərbaycan dövləti diaspor quruculuğunda önəmli 

addımlar ataraq təşkilatlanma mərhələsini çox uğurla keçməyə nail olub. 2001-ci ildə bu istiqamətdə atılan 

mühüm addım kimi Azərbaycanda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradılıb. 

Komitə dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması, vahid bir ideya ətrafında birləşməsi, onların öz 

aralarında və Azərbaycan dövləti ilə əlaqələrinin qurulması istiqamətində mühüm işlər görüb. 

Prezident İlham Əliyevin Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında çıxışı ilə isə diaspor fəaliyyətinin 

gələcək mərhələləri üçün konkret strategiya müəyyənləşdirilib. 

Azərbaycan Respublikasının diaspordan gözləntiləri soydaşlarımızın yerləşdikləri ölkələrdə fəaliyyətlərini 

genişləndirməsi və gücləndirməsi, milli mənsubiyyətlərini və dəyərlərini qoruması, Azərbaycanı təbliğ etmələri, 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması 

istiqamətində konkret işlər görmələri, fəaliyyət göstərdikləri ölkənin Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına töhfə 

vermələri, həmin ölkələrin ictimai-siyasi həyatında aktiv rol oynamalarıdır. Azərbaycan diasporu xarici ölkələrin 

daxili siyasətinin faktoruna çevrilməli, dövlət və hökumət qurumlarında, qanunverici orqanlarında təmsil 

olunmalıdırlar ki, söz sahibi kimi çıxış edə bilsinlər. 

Azərbaycan diasporu artıq təşkilatlanma mərhələsini arxada qoyub. İndi dünyanın müxtəlif ölkələrində 

sayları 400-ü keçən diaspor təşkilatlarının keyfiyyət baxımından daha da güclənməsinə, daha mütəşəkkil qüvvəyə 
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çevrilməsinə ehtiyac var. Onların mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi bir tərəfdən soydaşlarımızın milli 

mənsubiyyətlərini və dəyərlərini qoruması deməkdirsə, digər tərəfdən Azərbaycanı daha güclü təbliğ etmələri, 

fəaliyyət göstərdikləri ölkənin Azərbaycanla əlaqələrinin inkişafına önəmli töhfə vermələri, həmin ölkələrin 

ictimai-siyasi həyatında aktiv rol oynamaları, Azərbaycan üçün yeni-yeni dostlar qazanmaları - bir sözlə, güclü 

Azərbaycan lobbisi deməkdir. Diaspor təşkilatlarının mütəşəkkil fəaliyyəti öz növbəsində dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyinə töhfədir. 

Bu gün dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın tarixi vətənləri ilə əlaqələrinin 

genişlənməsində, inkişafında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin xidmətləri əvəzsizdir. Komitə fəaliyyətdə 

olduğu 10 il ərzində dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması, vahid bir ideya ətrafında birləşməsi istiqamətində 

mühüm işlər görüb. Tam mənada demək olar ki, bu gün soydaşlarımızın ümummilli ideallar əsasında mütəşəkkil 

bir xalq kimi birləşmək imkanı qazanmısında da məhz DİDK-nın rolu böyükdür və əmin olmağa dəyər ki, Komitə 

azərbaycanlıların Dövlətimizin ətrafında sıx birləşməsi üçün bundan sonra da gərəkən addımları atacaq. 

 

Ekspress. - 2018.- 3 iyul. - № 116. - S. 10. 
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Azərbaycançılıq ideyası - dünya azərbaycanlılarının istinad mənbəyi 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Ötən əsrin sonlarına doğru çoxəsrlik tarixi mücadilənin yekunu kimi dövlətçiliyini bərpa edən, azadlığa 

qovuşan Azərbaycan xalqının milli inkişaf yolunun formalaşması azərbaycançılıq ideyasına söykənir. Bu ideyanın 

tətbiqi isə sırf elə azərbaycançılıq ideologiyası əsasında həyata keçirilib. Ümummilli lider Heydər Əliyev 

cəmiyyətin bütövləşməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi 

istiqamətində mühüm işlər görüb. Məhz Heydər Əliyevin səyi ilə azərbaycançılıq mahiyyətcə real məzmun 

daşıyaraq praktikada realizə imkanları qazandı. Ulu öndər daim vurğulayırdı ki, azərbaycançılıq ideologiyası real 

müstəqilliyə nail olmaq, vahid, bölünməz Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir. 

“Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə 

görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, 

adət-ənənələrini yaşatmalıyıq”, - deyən Heydər Əliyev azərbaycançılığı milli ideologiyaya çevirməklə cəmiyyətin 

həmrəylik və bütövlüyünə, mənəvi birliyinə nail olub.  

 

Xaricdəki azərbaycanlıların bir araya gəlməsində azərbaycançılıq ideologiyasının rolu 

Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini həm müdafiə etməyi, həm də qoruyub saxlamağı bacaran, dövlətlə 

vətəndaşların mənafeyini üzvi şəkildə birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə vətəndaş birliyi və vahid 

sosium üçün uğurlu təməldir. Azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında 

birləşməsini şərtləndirən tarixi-siyasi amillərin təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və 

azadlıqlarının qorunması sahəsində dövlətin qarşısında duran vəzifələri, onların Azərbaycana münasibətdə 

üzərinə düşən mənəvi öhdəlikləri, habelə azərbaycanlı anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən 

konsepsiyadır. Azərbaycançılıq millətindən asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı hesab edən hər kəs üçün möhkəm 

istinad mənbəyi, ideoloji bünövrədir. Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri həm də bütün dünyaya səpələnmiş 50 

milyondan artıq azərbaycanlını vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti ilə müəyyən olunur. Milli-mənəvi, 

islami-əxlaqi, dünyəvi-humanitar dəyərləri, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və avropaçılıq 

meyillərini, tarixi təkamüldə varislik və tərəqqiçiliyi, ünsiyyət birliyini ahəngdar şəkildə ehtiva edən 

azərbaycançılıq ideologiyası məhz buna görə də müxtəlif coğrafi regionlarda, sosial-siyasi sistemlərdə, mədəni 

mühitlərdə formalaşmış diasporumuz üçün cəlbedicidir. Azərbaycançılığı şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri 

də milli ənənədir. Milli düşüncə sisteminin genetik qaynağı olan azərbaycançılığın inkişaf stimulyatoru da məhz 

ənənədir. Ənənə uzun əsrlərin sınağından keçərək tarixi təcrübəni yığır, xalqın müdrikliyi, onun mənəvi 

mədəniyyəti və s. amillər bu anlayışda ifadə olunur. O, keçmişlə gələcəyi əlaqələndirir, etnokulturoloji 

mövcudluğu qoruyur. Bu ənənələr xalqın keçdiyi zəngin tarixi yolun mütərəqqi yaşam təcrübəsini özündə 

qoruyub saxlayır. Deməli, azərbaycançılıq ideologiyası həm də xalqın tarixən tapındığı mütərəqqi ənənələri 

gələcək nəsillərə ötürən mənəvi körpüdür. Azərbaycançılığın gücü, eyni zamanda fərdi maraq və meyilləri dövlət 
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siyasəti ilə birləşdirmək, xalqın milli-mədəni eyniyyətini qoruyub saxlamaq imkanları ilə ölçülür. Dövlətçilik 

hislərinə malik olmayan xalq milli dövlətini inkişaf etdirə bilməz. Bu mənada, azərbaycançılıq ideologiyası 

milləti, xalqı, dövləti qəlbən sevməyi, onun naminə yorulmadan çalışmağı bütün mahiyyəti ilə təşviq edir. Xalqın 

milli varlığını ifadə edən rəmzlərə, adət-ənənələrə, ali mənəvi dəyərlərə yüksək sədaqət, ana dilinə məhəbbət, 

bəşəri ideallara hörmət azərbaycançılığın milli mahiyyətini açmaqla yanaşı, onun humanist səciyyə daşıdığını 

göstərir. Azərbaycançılığın əsasında yer alan ünsiyyət birliyi isə vahid ana dilimiz vasitəsilə həyata keçirilir. 

Azərbaycan dili milliliyin ifadə vasitəsi olduğu üçün azərbaycançılıq ideologiyasının komponenti kimi çıxış edir. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarşısında göstərdiyi böyük xidmətlərdən biri də milli 

dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli olan azərbaycançılıq ideyasını irəli sürməsi, 

onu milli diasporun təşkilatlanması üçün ideoloji təmələ çevirməsidir. Ümummilli lider xarici ölkələrə səfərləri 

zamanı azərbaycanlılarla çoxsaylı görüşlər keçirmiş, xaricdə yaşayan soydaşlarımızı daim milli ideya ətrafında 

birləşməyə, təşkilatlanmağa, icmalar, milli cəmiyyətlər yaratmağa səsləmişdir. Bu sahəyə xüsusi diqqət 

yetirmədən xarici siyasətdə ciddi nailiyyətlər qazanmaq, habelə milli məsələlərin beynəlxalq müstəvidə 

qaldırılmasına nail olmaq mümkün deyil. Məhz bu səbəbdən də Azərbaycan hakimiyyəti dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyinə nail olmaq üçün üzərinə düşən tarixi missiyanı məsuliyyətlə yerinə yetirməyə, 

bu sahədə sistemli və ardıcıl siyasət yeritməyə çalışmışdır. Xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla çoxşaxəli 

münasibətlər qurmaq, onları ideoloji-siyasi müstəvidə silahlandırmaq və ümummilli mənafelər naminə səfərbər 

etmək Azərbaycanın xarici siyasətində prioritet istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. Bu sahədə dövlət siyasətinin 

məqsədi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu qorumaq və inkişaf etdirmək, Azərbaycanla 

əlaqələrini genişləndirmək, habelə digər hüquqlarını reallaşdırmaqdan ibarətdir. Azərbaycan dövləti dünya 

azərbaycanlılarının potensial imkanlarını cəmləmək, müstəqil dövlət quruculuğu prosesində meydana çıxan 

müxtəlif problemlərin həllinə yönəltmək, daha sıx əlaqələr yaratmaq, milli birliyə nail olmaq istiqamətində ardıcıl 

və sistemli iş aparıb.  

 

Dünya azərbaycanlıları azərbaycançılıq ideologiyası əsasında hansı işlər görməlidir 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası və Azərbaycan dövləti 

ətrafında birləşməsi istiqamətində xeyli iş görməyə müvəffəq olub. Qürur doğuran haldır ki, ulu öndərin layiqli 

davamçısı, Prezident İlham Əliyev də diaspor və lobbi quruculuğuna mühüm məsələlərdən biri kimi yanaşır. Ötən 

16 ildə bu yöndə ardıcıl və sistemli tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edən Prezident İlham Əliyev müxtəlif 

ölkələrə səfərləri çərçivəsində soydaşlarımızla keçirdiyi görüşlərdə milli diaspor təşkilatlarının vahid, mütəşəkkil 

qüvvə kimi təşkilatlanması zərurətini önə çəkmiş, bunun ideoloji-siyasi konturlarını müəyyənləşdirib. Dövlət 

başçısı müasir dövrdə bu sahəyə xüsusi diqqət ayırmadan xarici siyasətdə ciddi uğur qazanmağın qeyri-

mümkünlüyünü çıxışlarında dəfələrlə vurğulayıb: “Ölkəmizin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində, qədim və 

zəngin mədəniyyətinin təbliğində, Azərbaycana qarşı təxribatçı əməllərin qarşısının alınmasında diaspor 

təşkilatlarının da üzərinə mühüm vəzifələr düşür. Buna görə də xaricdə yaşayan həmvətənlərimiz milli 

maraqlarımızın müdafiəsi naminə azərbaycançılıq ideyası ətrafında sıx birləşməlidirlər”.  
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AMEA Fəlsəfə İnstitutunun şöbə müdiri, fəlsəfə elmləri doktoru, professor Rəna Mirzəzadənin fikrincə, 

XXI əsrdə Prezident İlham Əliyev siyasətində azərbaycançılıq təşəkküldən təkamülə, formalaşmadan inkişafa 

yüksəldi, nəinki regionda, həm də qlobal səviyyədə tanıdılmağa başladı: “İlham Əliyev modernləşmə xəttində 

sosial dövlət, balanslaşdırılmış xarici siyasət, sabitlik, dayanıqlı iqtisadi inkişaf və yeni təfəkkür tərzinin, yəni 

mədəni-mənəvi müxtəlifliyin həyat tərzi kimi dövlət səviyyəsində qəbulu, bütün dinlərə qarşı tolerant mühit, hər 

cür ayrı-seçkiliyin aradan qaldırılması və s. bu kimi ideyaların formalaşdırılması azərbaycançılığın mühüm 

əlamətlərindəndir. Bu standartlar və varislik yolu ilə ta qədimdən müasir dövrədək gəlib çatmış, azərbaycançılıq 

ideyasından əxz olunaraq, Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərləri çərçivəsində bərqərar edilmişdir. Bu 

kontekstdə Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi, inkişaf etdirdiyi azərbaycançılıq təlimi özündə varislik və 

ənənəviliklə vəhdətdə modernliyini də əks etdirir”. 

 

Lobbiçiliyin inkişafında azərbaycançılıq ideologiyasından necə yararlanmaq olar? 

Ölkəmizin əksər ictimai-siyasi qüvvələrinin qəbul etdiyi azərbaycançılıq ideologiyasının diaspor 

quruculuğunda üstün cəhəti, ilk növbədə onun milli maraqlarımızın tam palitrasını əhatə etməsidir. Milli-mənəvi, 

islami-əxlaqi, dünyəvi-humanitar dəyərləri, Şərq və Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və avropaçılıq 

meyillərini, tarixi təkamüldə varislik və tərəqqiçiliyi ahəngdar şəkildə ehtiva edən azərbaycançılıq ideologiyası 

məhz buna görə də çox müxtəlif coğrafi regionlarda, sosial-siyasi sistemlərdə, mədəni mühitlərdə formalaşmış 

diasporumuz üçün cəlbedicidir.  

Hazırda lobbiçiliyin inkişafında azərbaycançılıq ideologiyasından yararlanmaq mümkündür. Hər şeydən 

əvvəl, xaricdəki soydaşlarımız lobbiçilik fəaliyyətinə başlamalıdır. Azərbaycançılıq ideologiyası əsasında 

lobbiçiliyimizi praktiki həyata keçirmək üçün azərbaycançılıq ideologiyasının doktrini hazırlanmalıdır. Hər bir 

fəaliyyət bu konsepsiyaya və doktrinaya uyğun olmalıdır.  
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Məqsədimiz bütün azərbaycanlıları birləşdirməkdir: 

Fuad Muradov dünya azərbaycanlılarına səsləndi: "Vətən uzaqda deyil, biz sizin yanınızdayıq" 

 

Murad Məmmədli 

 

Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən biri də xarici 

ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının müdafiəsi işinə cəlb 

edilməsi oldu. 

1993-cü ildə sabiq prezident Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi, diaspor 

quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratdı. Heydər Əliyev bütün xarici səfərlərində Azərbaycan diasporunun 

nümayəndələri ilə görüşür, onların problem və qayğıları ilə maraqlanır, həmvətənlərimizi yenicə müstəqillik 

qazanmış respublikamızın tarixi mənafelərinin reallaşdırılması prosesində fəal iştirak etməyə çağırırdı. 

Zaman keçdikcə diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən birinə çevrildi. Əsası sabiq prezident Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bu siyasətin məqsədi 

dünya azərbaycanlılarının tarixi Vətənlə əlaqələrini inkişaf etdirmək, soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu 

qoruyub saxlamaq, diasporun potensialından milli maraqlarımızın daha etibarlı şəkildə qorunması istiqamətində 

faydalanmaq, diasporlararası əlaqələri genişləndirmək, onların mədəni-siyasi hüquqlarını müdafiə etməkdən 

ibarətdir. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan 

Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onlar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, 

habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı 

məsələlərin birgə müzakirəsi zərurətini nəzərə alaraq Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi 

haqqında 2001-ci ilin may ayının 23-də sabiq prezident Heydər Əliyevin məlum Sərəncamı bu möhtəşəm 

ideologiyanın gerçəkləşməsinə istiqamətləndi. 

Həmin il noyabrın 9-u və 10-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı Azərbaycan 

tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil oldu. I qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı 

təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak etdi. Bu qurultayda Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət 

və ictimai qurumlardan, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı təşkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 

nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olundu. 

Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı xaricdəki soydaşlarımızın ümumi məqsəd, vahid ideya ətrafında 

birləşməsi yolunda böyük addım, gələcəyə istiqamətlənmiş önəmli tədbirlərdən idi. Qurultay milli ideologiyamız 

olan Azərbaycançılıq ideyası ətrafında soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Qurultayda 

xaricdəki həmvətənlərimizlə sistemli iş aparılmasını təşkil etmək, soydaşlarımız arasında milli birliyin 

möhkəmləndirilməsini təmin etmək məqsədilə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ideyası irəli sürüldü. Sabiq 

prezident Heydər Əliyevə məxsus olan bu ideya Azərbaycan diasporunun formalaşdırılması prosesini 

sürətləndirməyə xidmət edirdi. 
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2002-ci ilin 5 iyulunda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyev "Xaricdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında" Fərman imzaladı. Fərman Azərbaycan 

diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji 

birliyinin təminatı baxımından müstəsna əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi sənəd oldu. Xarici Ölkələrdə 

Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması bu sahədə olan problemlərin aradan 

qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar atmağa və Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini milli 

maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində mərkəzləşdirməyə imkan vermişdir. 

Ötən dövrün ən mühüm hadisələrindən biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 19 noyabr 

tarixli Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması oldu. 

Müasir dövrdə diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib elementinə çevrilir. Qloballaşan dünyanın 

reallıqları diaspor quruculuğu sahəsində Azərbaycanın qarşısında yeni vəzifələr qoyur. Xalqlar arasında gedən 

sürətli inteqrasiya prosesləri, diaspor və lobbi təşkilatlarının beynəlxalq siyasətdə artan rolu bu sahədə daha 

genişmiqyaslı fəaliyyət göstərilməsini tarixi zərurətə çevirib. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması 

məhz bu zərurətdən irəli gəlib. 

Azərbaycan Respublikasının Diaspora ilə İş üzrə Dövlət Komitəsi - azərbaycan diasporu ilə iş sahəsində 

dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor 

təşkilatları, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin 

genişləndirilməsini və inkişaf etdirilməsini, dövlət orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı 

fəaliyyətinin əlaqələndirilməsini təmin edən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaradılması digər xalqların diaspor qurumları və müxtəlif ölkələrin bilavasitə bu sahəyə məsul olan 

dövlət orqanları ilə birbaşa əməkdaşlığın qurulması imkanlarını genişləndirir (wikipedia.org). 

Komitə diasporla iş sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir və bu siyasətin 

həyata keçirilməsini təmin edir, diasporla iş sahəsinin inkişafını təmin edir, beynəlxalq hüququn qəbul edilmiş 

prinsip və normalarına, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və Azərbaycan 

Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, eləcə də müvafiq xarici dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərə 

alınmaqla, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə və onların öz milli 

varlığını yaşatmasına və inkişaf etdirməsinə, ana dilini öyrənməsinə və tətbiqinin genişləndirilməsinə, habelə 

Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmasına və inkişaf etdirməsinə 

köməklik göstərir. Diaspor Komitəsi, eyni zamanda, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, eləcə də onların təsis 

etdiyi diaspor təşkilatlarının, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarının 

Azərbaycan Respublikasının dövlət orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələr qurmalarına və inkişaf 

etdirmələrinə, Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı 

haqqında düzgün informasiya almalarına şərait yaradır, xaricdə yaşayan azərbaycanlıları, eləcə də onların təsis 

etdiyi diaspor təşkilatlarını, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarını Azərbaycan 

Respublikasının dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə, iqtisadi, sosial 
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və mədəni inkişafına, cəmiyyətin və dövlətin siyasi həyatına, habelə Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər 

arasında qarşılıqlı surətdə faydalı münasibətlərin qurulması və inkişaf etdirilməsi işinə cəlb edir. Komitə 

beynəlxalq hüquq normalarına və müvafiq dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai birliklər yaratmaq hüququnun həyata keçirilməsinə 

yardım göstərir, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında informasiyanın toplanmasını, təhlilini, 

qiymətləndirilməsini və bu məqsədlə xüsusi məlumat bankının yaradılmasını təmin edir, qanunvericiliklə 

müəyyən edilmiş digər istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir. 

Komitə həmçinin xaricdə yaşayan Azərbaycanlıların ölkəmizin mədəniyyəti, tarixi və s. barədə məlumat 

yaymasına dəstək verir. Məsələn, 2011-ci ilin yanvarında Mərkəzi Avropa Universitetində keçirilən Beynəlxalq 

Mədəniyyət Festivalında Azərbaycanın da tələbələr tərəfindən təmsil olunmasına komitə dəstək verib. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 2002-ci il iyulun 5-də 

yaradılıb. Demək, dünən bu komitənin 16 yaşı tamam oldu. Bu münasibətlə dünən Komitə bir sıra tədbirlər 

keçirib. Əvvəlcə komitənin kollektivi Fəxri Xiyabanda Heydər Əliyevin və Zərifə Əliyevanın məzarlarını ziyarət 

edib. Sonra komitədə xaricdəki Azərbaycan diaspor rəhbərlərinin və ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirakı ilə 

tədbir başlayıb. 

Diaspor sahəsində dövlət siyasəti, görülən işlər, diaspor hərəkatına yeni yanaşmalar və planlar barədə 

məlumat verib: komitənin sədri Fuad Muradov bildirib ki, 16 il əvvəl dünyadakı azərbaycanlıların həmişə səsinə 

səs verən ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən bu komitənin yaradılması dünyada yaşayan 50 milyondan çox 

azərbaycanlının sevincinə səbəb olub. 

İki ay yarım əvvəl dövlət başçısının müvafiq sərəncamı ilə komitənin rəhbərinin dəyişdiyini xatırladan 

Muradov, ötən qısa zaman kəsiyində qurumun fəaliyyətində xeyli islahatlar aparıldığını vurğulayıb. Dediyinə 

görə, diaspor işi ilə bağlı yeni yol xəritəsinin hazırlanıb: "Əsas məqsədimiz odur ki, dünyadakı bütün 

azərbaycanlıları birləşdirək. İndi kimsə fikirləşə bilər ki, gənc komitə sədridir, danışır, hər təzə gələn belə danışır 

və sair..." deyən komitə sədri bunun belə olmadığını bildirib. Muradov bunu rəhbərlik etdiyi komitənin fəaliyyəti 

ilə sübut edəcəyini vurğulayıb. "Bizim qapımız bütün azərbaycanlılara açıqdır. Diaspor rəhbərlərimiz çox uğurlu 

fəaliyyət göstərirlər və cənab prezidentimiz də bunu daim qiymətləndirir", - deyə F.Muradov bildirib. 

Komitə sədri harada yaşamağından asılı olmayaraq, bütün azərbaycanlıları birliyə çağırıb: "Vətən uzaqda 

deyil, biz sizin yanınızdayıq. Harada olmağınızdan asılı olayaraq bilməlisiniz ki, azərbaycanlısınız". 

Daha sonra F.Muradov erməni diasporuna xəbərdarlıq edib: "Erməni diasporu hazır olsun. Artıq bizim 

tərəfimizdən bütün istiqamətlərdə Azərbaycan diasporunun birləşməsi gedir" deyən komitə sədri vurğulayıb ki, 

ermənilər bu illər ərzində öz çirkin işlərinin qarşılığını alacaqlar. 

"Biz onların bütün təxribatlarını bilirik. Onlar çalışırlar ki, dünyanın bir çox ölkələrində təxribatlar həyata 

keçirsinlər" deyən Muradov bir daha Azərbaycan diaspor təşkilatlarına müraciət edərək, ümummilli məqsədlərə 

çatmaq üçün birgə addım atmağa çağırıb. 

"Bizim torpaqlarımız işğal altındadır, erməni lobbisi və onu dəstəkləyən qruplar artıq bilməlidirlər ki, yaxın 

zamanlarda onlara çox ciddi zərbələr endiriləcək. Bu, Azərbaycanın ən vacib məsələlərindən olan ərazi bütövlüyü 
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məsələsidir. Bütün azərbaycanlılar Azərbaycan naminə, Azərbaycan dövlətçiliyinin qorunub saxlanılması 

istiqamətlərində diasporun atdığı addımlarda onun yanındadır. 

Mən erməni diasporuna xəbərdarlıq edirəm ki, onlar öz çirkin əməllərindən əl çəksinlər. Artıq bizim diaspor 

təşkilatlarımız birləşir və bu yaxın zamanlarda bizim ictimaiyyət, Azərbaycandan kənarda yaşayan soydaşlarımız 

bunu görəcəklər", - deyə Fuad Muradov vurğulayıb. 

 

Ekspress. - 2018.- 6 iyul. - № 119. - S. 10. 
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Azərbaycan diasporu bir ideya ətrafında birləşib: 

Ümummilli Lider Heydər Əliyevin “Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaradılması haqqında” 5 iyul 2002-ci il tarixli Fərmanından 16 il ötür 

 

Zümrüd 

 

Azərbaycan diasporu bu gün bir məslək və əqidə ətrafında yetərincə birləşərək, ölkəmizin mənafeyi 

istiqamətində ardıcıl iş aparır. Qloballaşan dünyada müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıları bir araya 

gətirmək, bir məslək və ideya ətrafında birləşdirmək, əlbəttə ki, azərbaycançılıq məfkurəsindən yaranan amaldır. 

Təbii ki, ötən əsrin 90-cı illərinin əvvəllərində müstəqillik əldə etmiş Azərbaycanda ideya əsas prioritetlərdən biri 

elan edilərək, bu istiqamətdə ardıcıl işlər görülməyə başlandı. 1993-cü ildə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin 

hakimiyyətə qayıdışı, digər sahələrdə olduğu kimi, diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratdı. Dünya 

azərbaycanlılarının vətənlə əlaqələrini inkişaf etdirmək, soydaşlarımızın milli özünəməxsusluğunu qoruyub-

saxlamaq, diasporun potensialından milli maraqlarımızın daha etibarlı şəkildə qorunması istiqamətində 

faydalanmaq, diasporlararası əlaqələri genişləndirmək kimi məqsədləri reallaqdırmaq üçün mühüm addımlar 

atıldı. Ümummilli Lider Heydər Əliyev cəmiyyətin bütövləşməsi və azərbaycançılıq ideologiyasının milli 

həmrəyliyin aparıcı amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlərə imza atdı. Ulu Öndər azərbaycançılıq 

ideologiyasının real müstəqilliyə nail olmaq, vahid və bölünməz Azərbaycanı qoruyub-saxlamaq və 

möhkəmləndirmək üçün vasitə olduğunu vurğulayırdı. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan 

Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, onlar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması 

kimi məsələlərin zərurətini nəzərə alaraq, Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi haqqında 2001-

ci ilin may ayının 23-də Ümummilli Lider Heydər Əliyevin məlum Sərəncamı bu ideologiyanın gerçəkləşməsinə 

istiqamətləndi. Qurultay milli ideologiyamız olan azərbaycançılıq ideyası ətrafında soydaşlarımızın birlik və 

həmrəyliyini nümayiş etdirdi. Qurultayda Ulu Öndər Heydər Əliyev qurultayın məqsədinə, qarşıya qoyulan 

məsələlərə aydınlıq gətirərək, bildirmişdi ki, hamımız - siz də, biz də çox iş görməliyik ki, Azərbaycanın güclü 

diasporu yaransın: “Müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar daha da güclənsinlər. İqtisadi cəhətdən daha da 

möhkəmlənsinlər, yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak edə bilsinlər. O ölkələrin həyatına öz 

təsirlərini göstərə bilsinlər. Beləliklə də, müxtəlif ölkələrdə Azərbaycanın müstəqilliyini, onun xarici siyasətini 

təbliğ etməklə yanaşı, Azərbaycanın problemlərinin həll olunmasına yardım etsinlər. Hesab edirəm ki, dünya 

azərbaycanlıları bu yol ilə getməlidir və bu yolda hələ istifadə olunmamış böyük imkanlar vardır. Bu gün işinə 

başlayan qurultay da, məhz bu məqsədi daşıyır”. 

Bir il sonra 5 iyul 2002-ci il tarixində Ümummilli Lider Heydər Əliyevin “Xaricdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” imzaladığı Fərman tarixi hadisəyə çevrildi. 

Artıq imzalanan bu rəsmi sənəddən bu gün 16 il keçir. Tarixi dövr ərizində görülən işlərin miqyası ildən-ilə 

artmışdır. Əgər o vaxt dünyada 200-dən bir qədər çox diaspor təşkilatımız var idisə, hazırda onların sayı 462-dir. 
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Azərbaycan diaspor təşkilatları həm kəmiyyət, həm keyfiyyət baxımından böyük yol keçmiş, güclənmiş, bu gün 

dünya miqyasında azərbaycanlılar və onların təmsil etdikləri təşkilatlar önəmli rol oynayırlar. 

Azərbaycan diaspor təşkilatlari həm kəmiyyət, həm də keyfiyyət baximindan güclənmişdi 

Bu gün əsası Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan diaspora 

quruculuğu siyasəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin qayğısı və yüksək diqqəti sayəsində 

uğurla davam etdirilir. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin 2008-ci il 19 noyabr tarixli 54 saylı 

Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında Diasporla iş üzrə 

Dövlət Komitəsi yaradıldı. 

Azərbaycan diasporu təşkilatlanaraq, ölkəmizin milli maraqlarını əzmlə qoruyan bir qüvvəyə çevrilib. 

Azərbaycan diasporunun məskunlaşma coğrafiyasının miqyası sonsuzdur. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan 

soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial - mədəni fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait və mənəvi dəyərlər 

kimi müxtəlifdir. Lakin problemlərə və çətiniklərə baxmayaraq, azərbaycanlılar hər zaman öz milli 

mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini qayğı ilə qoruyub-saxlayıb və tarixi Vətənlə 

əlaqələrini itirməyiblər. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində diasporumuzun mövcudluğu da, məhz bu amillə 

bağlıdır. Azərbaycanlılar Amerika qitəsinin şimal, mərkəzi və cənub hissəsində daha çox məskunlaşıblar. 

“BU GÜN DÜNYANIN MÜXTƏLİF YERLƏRİNDƏ TƏDBİRLƏR KEÇİRİLİR, DÜNYA 

İCTİMAİYYƏTİ AZƏRBAYCAN REALLIQLARI İLƏ DAHA DA GENİS SƏKİLDƏ TANIS OLA 

BİLİRLƏR” 

2016-cı il 3 iyun tarixində keçirilən Dünya Azərbaycanlıların IV Qurultayı da ölkəmizin tarixinə iftixar 

gətirəcək hadisələrdən biri kimi yazıldı. Çünki dünya azərbaycanlılarını təmsil edən əsas diaspor təşkilatlarının 

nümayəndələri, rəhbərləri Azərbaycana - doğma Vətənə gəlmişdilər. Bu birliyin və həmrəyliyin nümayişi idi. 

Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayının rəsmi açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev çıxışında “Mən 

çox istəyirəm ki, xaricdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları da bir nöqtəyə vursunlar və birləşsinlər. Belə olan 

halda, onların gücü də, ictimaiyyət tərəfindən onlara qarşı hörmət də artacaq” - deyərək, birliyin əsas məsələlərdən 

olduğunu diqqətə çatdırmışdır: “Xüsusilə, nəzərə alsaq ki, bütün azərbaycanlılar, onların böyük əksəriyyəti 

vətənpərvərdirlər, Vətənə bağlıdırlar. Onlar istəyirlər ki, Azərbaycan dövləti daha da güclənsin, daha da qüdrətli 

dövlətə çevrilsin”. 

İki gün davam edən Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında 49 ölkədən 500-dən çox diaspor 

nümayəndəsi və qonağın iştirakı bu birlik və həmrəyliyin nümunəsi idi. Qurultayda müasir dövrdə informasiya 

müharibəsi, bu sahədə yeni fəaliyyət mexanizmlərinin tətbiqi, Azərbaycan diaspor hərəkatında gənclərlə bağlı 

yeni strategiyanın hazırlanması, yeni qlobal iqtisadi tendensiyalar fonunda lobbi quruculuğu, cəmiyyətə 

inteqrasiya, siyasi həyatda iştirak və digər bu kimi əhəmiyyətli mövzularda fikir mübadiləsi aparıldı. Dünya 

Azərbaycanlılarının IV Qurultayında Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində 

qarşıda duran vəzifələr, təbliğat işində müasir metodların və informasiya texnologiyalarının tətbiqi, 

soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində mövcud olan problemlər və onların həlli yolları 

və s. prioritet məsələlər müzakirə olundu. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan həqiqətləri haqqında dünya 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

488 
 

ictimaiyyətinə geniş informasiya verilməsinin vacibliyini diqqətə çəkərək, hazırda bizim 92 diplomatik 

nümayəndəliyimizin və 60 səfirliyimizin olduğunu bildirib. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev müstəqilliyimizin ilk illərində zəif olmağımızdan istifadə edən erməni 

diasporunun uzun illərdir ki, dünyada bizə qarşı çox çirkin kampaniya apardığını və bu kampaniyanın tərkib 

hissəsinin Azərbaycanı antidemokratik, Ermənistanı isə yazıq, “blokada” şəraitində olan ölkə kimi təqdim etmək 

məqsədi daşıdığını bildirib: “Azərbaycanda bu illər ərzində diaspor təşkilatları ilə qurulan iş yeni bir mərhələyə 

gəlib çatıb. Dünyanın müxtəlif yerlərində tədbirlər keçirilir, dünya ictimaiyyəti Azərbaycan reallıqları ilə daha da 

geniş şəkildə tanış ola bilirlər”. 

Bu gün ölkəmizdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində bir sıra mühüm 

tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Diasporumuzun gördüyü işlər yaşadıqları ölkələrin siyasi həyatına təsir edəcək 

səviyyəyə yüksəlir. Prezident Cənab İlham Əliyevin bu sahədə ardıcıl və qətiyyətli, məqsədyönlü və prinsipial 

siyasət aparması, deməyə əsas verir ki, Azərbaycan diasporu güclənib, doğma Vətənin taleyüklü problemlərinin 

həllində yaxından iştirak edir. 

 

Səs.-2018.-5 iyul.- №124.-S.7. 
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Diasporun inkişafına daha bir dəstək 

 

Murad Məmmədli 

 

Azərbaycan dövləti diaspor təşkilatlarımızın inkişafına hər zaman dəstək verib. Elə Azərbaycan 

Prezidentinin iyulun 6-da Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılması haqqında imzaladığı fərman da bu qəbildəndir. 

Fond Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların maddi-texniki bazasını 

möhkəmləndirmək, milli mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirmək və dünyada daha geniş tanıtmaq, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların sosial müdafiəsini gücləndirmək və bu sahəyə dövlət dəstəyinin ünvanlılığını təmin etmək 

məqsədilə yaradılıb. Fərmana əsasən publik hüquqi şəxs statuslu Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun 

Nizamnaməsi təsdiq edilib. 

Fərmanda deyilir ki, dünya azərbaycanlılarının mənəvi birliyinə və həmrəyliyinə xidmət edən ümummilli 

ideyaları, milli mənəvi dəyərləri sistemləşdirmək, onların ölkə vətəndaşları və xaricdə yaşayan soydaşlarımız 

arasında yayılmasını təmin etmək və həmvətənlərimizlə əlaqələri daha da genişləndirmək dövlət siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindəndir. 

Ölkədə lobbiçilik fəaliyyətinin əsas istiqamət və perspektivlərini dünya azərbaycanlılarının müstəqil 

Azərbaycan dövləti və vahid məqsəd ətrafında birləşdirilməsi ideyasının müəllifi olan ümummilli lider Heydər 

Əliyev bəyan edib. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini daim diqqət 

mərkəzində saxlayan ulu öndər Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin problemlərinə və qayğılarına hər zaman 

böyük həssaslıqla yanaşıb. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində dünya azərbaycanlılarının konsolidasiyasında, 

diaspordan lobbiyə doğru inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı qoyulmuş, azərbaycançılıq həm Azərbaycanda, 

həm də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideyaya çevrilib. Qazanılmış nailiyyətlər ölkə daxilində 

milli birliyin təmin olunmasına, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə zəmin olub. Xaricdə 

yaşayan həmvətənlərimiz bu gün Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar prosesinə 

yaxından cəlb edilib, onların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyması və ölkə ərazisində sərbəst surətdə 

sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait yaradılıb. 

Azərbaycanın beynəlxalq arenadakı nüfuz və mövqeyinin getdikcə güclənməsi, regionun lider dövlətinə 

çevrilməsi dünya ictimaiyyətinə respublikamız haqqında tam obyektiv, dolğun informasiya verilməsi, ölkəmizin 

beynəlxalq aləmdə təbliği və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması ilə bağlı diaspor təşkilatları 

qarşısında yeni vəzifələr qoyur. 

Elə həmin gün Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun Nizamnaməsi də təsdiq olunub. Nizamnaməyə 

əsasən Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatların və əldə 

olunmuş nailiyyətlərin dünyaya bəyan edilməsinə, ölkənin mənafelərinin müdafiəsinə, milli-mənəvi dəyərləri 

dünya azərbaycanlılarının qorumasına, daha da inkişaf etdirməsinə və tanıtmasına, xaricdə yaşayan 
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azərbaycanlıların milli və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə, lobbiçilik 

fəaliyyətinin güclənməsinə, soydaşlarımızın sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi problemlərinin həllinə, 

bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılmasına, habelə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə və 

mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə dövlət dəstəyini təmin edən publik hüquqi şəxsdir. Fond Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin tabeliyində fəaliyyət göstərir. 

Fond öz fəaliyyətində Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasını, Azərbaycan Respublikasının 

qanunlarını, bu Nizamnaməni, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin digər fərmanlarını, həmçinin 

sərəncamlarını, Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin qərar və sərəncamlarını, digər normativ hüquqi 

aktları, Komitənin qərar, əmr və sərəncamlarını rəhbər tutur. 

Fond öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən dövlət və yerli özünüidarəetmə 

orqanları ilə, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə, digər hüquqi və fiziki şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə 

fəaliyyət göstərir. 

Fond ümumdövlət və ictimai əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyətlə məşğul olur. Fondun fəaliyyəti nəticəsində 

əldə olunan vəsait onun fəaliyyətinin təmin edilməsinə yönəldilir. 

Fondun müstəqil balansı, əmlakı, xəzinə və bank hesabları, öz adı həkk olunmuş möhürü, müvafiq ştampları 

və blankları vardır. 

Qanuna uyğun olaraq, Fondun əqdlər bağlamaq, öz adından əmlak və qeyri-əmlak hüquqları əldə etmək və 

həyata keçirmək hüququ, həmçinin vəzifələri vardır. Fond məhkəmədə iddiaçı və ya cavabdeh qismində çıxış edə 

bilər. 

Fond Bakı şəhərində yerləşir. 

Fondun fəaliyyətinin məqsədi Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatların və əldə olunmuş 

nailiyyətlərin dünyaya bəyan edilməsinə, ölkənin mənafelərinin müdafiəsinə, milli-mənəvi dəyərləri dünya 

azərbaycanlılarının qorumasına, daha da inkişaf etdirilməsinə və tanıtmasına, onların milli və vətəndaş 

hüquqlarının müdafiəsinə yönəlmiş tədbirlərin həyata keçirilməsinə, lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə, sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi problemlərinin həllinə, bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılmasına, 

habelə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə və mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə dövlət dəstəyi 

göstərməkdir. 

Fondun fəaliyyət istiqamətləri aşağıdakılardır: 

müvafiq sahənin inkişafına maddi yardım göstərmək; 

beynəlxalq hüququn hamılıqla qəbul edilmiş prinsip və normalarına, Azərbaycan Respublikasının tərəfdar 

çıxdığı beynəlxalq müqavilələrə və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə uyğun olaraq, eləcə də 

müvafiq xarici dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərə alınmaqla, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların əsas hüquq və 

azadlıqlarının həyata keçirilməsinə, onların öz milli varlığını yaşatmasına və inkişaf etdirməsinə, ana dilini 

öyrənməsinə və tətbiqini genişləndirməsinə maddi yardım göstərmək; xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 

Azərbaycan Respublikasının daxili və xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında 
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informasiya almasına yardım göstərmək; Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən islahatların, əldə olunmuş 

nailiyyətlərin dünyaya bəyan edilməsinə və ölkənin mənafelərinin müdafiəsinə maddi yardım göstərmək. 

Fondun müvafiq sahədə qanunvericilik aktlarının, inkişaf konsepsiyalarının, məqsədli proqramların 

hazırlanmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək; xaricdə yaşayan azərbaycanlılara və onların yaratdıqları 

qurumlara beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində öz tarixi Vətəni ilə əlaqə yaratmaqda, milli-mənəvi dəyərləri 

mənimsəməkdə, yaşatmaqda və inkişaf etdirməkdə, eləcə də Azərbaycana dost münasibəti bəsləyən digər 

xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmaqda kömək etmək, onların təcrübəsini öyrənmək; Azərbaycan 

Respublikasını beynəlxalq aləmdə təbliğ etmək və mənafelərini etibarlı müdafiə etmək; Azərbaycan 

Respublikasında həyata keçirilən müstəqil, hüquqi, dünyəvi dövlət və demokratik cəmiyyət quruculuğu, sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişaf haqqında xaricdə yaşayan azərbaycanlıları, habelə Azərbaycana dost 

münasibəti bəsləyən digər xalqların diasporlarını məlumatlandırmaq, bu barədə informasiyanı televiziya, radio, 

dövri mətbuat və digər vasitələrlə yaymaq; dünya azərbaycanlılarının mənəvi birliyinə və həmrəyliyinə xidmət 

edən ümummilli ideyaların, milli-mənəvi dəyərlərin Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları və xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar arasında yayılmasını təmin etmək; xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Azərbaycanın tarixini və 

mədəni irsini öyrənməsinə şərait yaratmaq; xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, 

mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə, azərbaycanlıların lobbiçilik fəaliyyətinin güclənməsinə və Azərbaycana 

dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişlənməsinə maddi yardım göstərmək; 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıları Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar prosesinə 

yaxından cəlb etmək, onların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoymalarını və ölkə ərazisində sərbəst 

surətdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmalarını təmin etmək məqsədilə təbliğat-təşviqat işlərinin aparılmasına 

maddi yardım göstərmək; "Made in Azerbaijan" brendinin xarici bazarlarda təşviqi və marketinq fəaliyyətinin 

dəstəklənməsi ilə bağlı aidiyyəti dövlət orqanlarına, qeyri-hökumət təşkilatlarına, fiziki və hüquqi şəxslərə dəstək 

göstərmək kimi vəzifələri var. 

Fond öz fəaliyyətində və idarəetmədə mütərəqqi korporativ idarəetmə standartlarını tətbiq edir. 

Fondun idarəetmə orqanları Müşahidə Şurası və İcraçı direktordur. 

Fondun strukturunu, işçilərinin say həddini və əməkhaqqı fondunu, Azərbaycan Respublikasının 

Prezidenti ilə razılaşdırmaqla, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti müəyyən edir. 

Fondun Müşahidə Şurası Fonda ümumi rəhbərliyi və nəzarəti həyata keçirir. 

Şura onun sədri də daxil olmaqla üç üzvdən ibarətdir. Şura üzvlərini Komitənin sədri vəzifəyə təyin və 

vəzifədən azad edir. 

Şura ictimai (ödənişsiz) əsaslarla fəaliyyət göstərir. 

Şura qərar qəbul etməkdə müstəqildir. 

Fondun əmlakı nizamnamə fondundan, təsisçinin verdiyi digər əmlakdan, həmçinin dövlət büdcəsindən 

ayrılan vəsaitdən, fəaliyyətindən əldə olunmuş gəlirdən, ianələrdən, qrantlardan, cəlb edilən investisiyalardan və 

qanunla qadağan edilməyən digər vəsaitlərdən formalaşır. 

Fond öz əmlakından yalnız bu Nizamnamədə müəyyən olunmuş məqsədlərə uyğun istifadə edir. Fond 
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balansında olan dövlət əmlakına münasibətdə səlahiyyətlərini müvafiq qanunvericiliklə müəyyən edilmiş 

qaydada həyata keçirir. 

Fond qanunda nəzərdə tutulmuş vergiləri və digər məcburi ödənişləri ödədikdən sonra Fondun, onun idarə, 

filial, nümayəndəlik və təsərrüfat cəmiyyətlərinin fəaliyyətindən əldə edilmiş vəsait üzərində müstəqil sərəncam 

vermək hüququna malikdir. 

Fondun göstərdiyi xidmətlərin qiymətləri tənzimlənən qiymətlərə aid deyildir. 

Fondun fəaliyyətinə nəzarəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, həmçinin təsisçinin səlahiyyətləri 

çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti və Komitə həyata keçirirlər. 

Fondun fəaliyyətinə dair illik hesabat Komitəyə təqdim edilir. 

Fond "Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanunu ilə publik hüquqi şəxslər üçün 

müəyyən edilmiş qaydada mühasibat uçotu aparır, maliyyə hesabatlarını tərtib, təqdim və dərc edir. 

Fond "Rəsmi statistika haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa uyğun olaraq statistik uçot aparır, 

statistik hesabatları tərtib və təqdim edir. 

Fond idarə, filial, nümayəndəlik və təsərrüfat cəmiyyətlərinin, habelə tabeliyindəki digər qurumların 

maliyyə-təsərrüfat fəaliyyətinin yoxlanılmasını təmin edir. 

Fond öz fəaliyyətinin müstəqil surətdə yoxlanılması üçün kənar auditor cəlb edir. 

Fondun ləğvini və yenidən təşkilini Azərbaycan Respublikasının Prezidenti həyata keçirir. 
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Heydər Əliyevin diaspor quruculuğunda rolu 

 

Rəşid Rəşad 

 

1991-1993-cü illərdə Azərbaycanda baş verən ağır faciələri dünya ictimaiyyətinə vaxtında və obyektiv 

çatdıra bilməmək məsuliyyətsizliyin və laqeydliyin nəticəsi kimi yaddaşlarda qalıb. Məhz həmin illərdə 

informasiya blokadasını aradan qaldırmaq üçün Azərbaycan diasporunun imkanlarının səfərbər edilməməsi və 

lobbi quruculuğu sahəsində heç bir ciddi addımın atılmaması xarici siyasətdə problemlər yaratmaqdaydı. 

Belə bir çətin vaxtda ulu öndər Heydər Əliyevin(1993-cü ilin yayında) xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı 

Azərbaycan dövlətçiliyi tarixində mühüm rol oynadı. Hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra Heydər Əliyev ilk olaraq 

Azərbaycanın hüdudlarından kənarda yaşayan soydaşlarımızın vahid ideologiya və milli-mənəvi dəyərlər 

ətrafında birləşməsinə, onların malik olduğu güclü potensialın milli problemlərin həllinə yönəldilməsinə xidmət 

edən bir sıra tədbirlər həyata keçirməyə başladı. O, azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı 

amilinə çevrilməsi istiqamətində mühüm işlər gördü, xalqın birliyinin siyasi və nəzəri əsaslarını irəli sürdü: "Hər 

bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm və bu gun də fəxr edirəm ki, mən 

azərbaycanlıyam" deyən ulu öndərimiz yeritdiyi siyasətlə dünya azərbaycanlılarının liderinə çevrildi. 

Siyasi ekspertlər bildirirlər ki, ulu öndər xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması 

məsələsini daim diqqət mərkəzində saxlayıb və Azərbaycan diaspor cəmiyyətlərinin problem və qayğılarına 

böyük həssaslıqla yanaşıb. Daima diaspor təşkilatlarına öz tövsiyələrini verən ulu öndər həmvətənlərimizi 

Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında fəal olmağa istiqamətləndirib.  

O da qeyd olunur ki, Heydər Əliyev öz uzaqgörənliyi və müdrikliyi ilə xarici siyasətin strateji hədəflərini 

müəyyənləşdirərkən, müasir dövrdə hər bir dövlətin qüdrətinin yalnız iqtisadi resurslarla deyil, həm də onun 

xaricdə formalaşdırdığı diaspor və lobbinin gücü ilə ölçüldüyünü nəzərə alıb. Bütün bunların nəticəsidir ki, 

Azərbaycanın milli bayramları sırasına bir möhtəşəm tarix də əlavə olundu: 31 Dekabr - Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü. 

Heydər Əliyev Naxçıvan Ali Məclisinin 1991-ci il tarixli iclasında dünya azərbaycanlılarına üz tutdu, onları 

birliyə, həmrəyliyə, Azərbaycanın köməyinə səslədi: "Biz istərdik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar 

həmin ölkələrin vətəndaşları kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, milli mənsubiyyətlərini 

itirməsinlər. Çünki bizi birləşdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir... 

Vətənini, millətini sevən hər bir azərbaycanlı müstəqilliyimizin dönməzliyi üçün ciddi səy göstərməli, 

vətənimizin, respublikamızın taleyi hər bir soydaşımızın taleyi olmalıdır". Azərbaycanlıların yaşadığı bütün 

ölkələrdə əks-səda verən bu çağırış azərbaycançılıq adlı kamil bir ideologiyaya, müstəqil Azərbaycan dövlətinin 

xilas yoluna çevrildi (sesqazeti.az). 

Yeri gəlmişkən, ulu öndər dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin 

müstəqil Azəbaycan Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında 

mənəvi, siyasi birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərinin 
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fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsinin ətraflı müzakirəsinin zəruriliyini nəzərə alaraq 2001-ci il 

mayın 23-də xüsusi sərəncam imzaladı və həmin sərəncama uyğun olaraq 2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda 

keçirilmiş Dünya azərbaycanlılarının I qurultayı soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası ərtafında sıx birləşməklə 

təşkilatlanması baxımından tarixi əhəmiyyət kəsb etdi. Məhz bu addım diaspor hərəkatının inkişafında yeni 

mərhələnin başlanğıcını qoydu. 

Qurultaydan sonra Azərbaycan diaspor hərəkatı tamamilə yeni mərhələyə qədəm qoydu. Ümummilli lider 

Heydər Əliyev bu sahədə sistemli dövlət siyasətinin həyata keçirilməsini təmin etmək məqsədilə 2002-ci ildə 

"Xarici ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması barədə" fərman imzaladı. 

Komitənin yaradılması xaricdəki Azərbaycan cəmiyyətlərinin, birliklərinin və dərnəklərinin fəaliyyətinin vahid 

mərkəzdən koordinasiyasına, habelə onların dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasına geniş imkanlar verdi. 

Ekspertlər qeyd edirlər ki, Dövlət Komitəsinin yaradılması dünya azərbaycanlılarının konsolidasiyasında, 

diaspordan lobbiyə doğru inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoydu. Artıq dünya azərbaycanlıları istədikləri 

vaxt öz paytaxtlarına gələ və öz problemlərini müzakirə edə bilərdilər. Komitə qısa bir müddətdə dünyanın 

müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası və Azərbaycan dövləti ətrafında birləşməsi 

istiqamətində xeyli iş görməyə müvəffəq oldu. 2002-ci ildə Milli Məclisdə qəbul olunmuş "Xaricdə yaşayan 

soydaşlarımıza dövlət qayğısı haqqında" qanun xaricdəki azərbaycanlılara dövlət qayğısının hüquqi əsaslarını 

müəyyənləşdirdi. Qanuna əsasən, xaricdə yaşayan, fəaliyyət göstərən soydaşlarımızın hüquqları Azərbaycan 

dövləti səviyyəsində qorunur. Həmçinin, imkanlı azərbaycanlıların ölkə iqtisadiyyatına sərmayə qoyması üçün 

qanunda vergi, gömrük güzəştləri nəzərdə tutulur. Bu qanun ölkəmizin diaspor və lobbi quruculuğu sahəsindəki 

fəaliyyətinin hüquqi əsaslarını və prinsiplərini müəyyənləşdirən mühüm sənəd kimi təqdirəlayiqdir. Hazırda 

Azərbaycan diasporunun dünyanın müxtəlif ölkələrində 300-dən çox birlik, cəmiyyət və assosiasiyası fəaliyyət 

göstərir. 

Heydər Əliyevin siyasi kursu hazırda onun layiqli varisi, prezident İlham Əliyev tərəfindən davam etdirilir. 

Ölkə başçısı "Dünya azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi haqqında" 8 fevral 2006-cı il tarixli 

sərəncamında vurğulayıb ki, dünya azərbaycanlılarının müstəqil dövlətimiz və vahid məqsəd ətrafında 

birləşdirilməsi ideyasının müəllifi məhz ümummilli lider Heydər Əliyevdir: "Yalnız güclü diaspora malik xalqlar 

xarici siyasətdə mühüm uğurlar qazanır, dünya miqyasında mənafelərini hər zaman layiqincə qoruyur, ümummilli 

problemlərinin həllinə nail olur, öz dilini, mədəniyyətini, incəsənətini, tarixini lazımi səviyyədə təbliğ edirlər. 

Ümummilli liderimizin irəli sürdüyü azərbaycançılıq ideologiyası milli mənsubiyyəti, milli-mənəvi dəyərləri 

qoruyub saxlamağa, eyni zamanda, onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnməyə, 

hər bir insanın inkişafını təmin etməyə yönəlmiş universal və milli-fəlsəfi dünyagörüşü formasıdır. 

Azərbaycançılıq dövrün, zamanın tələbindən irəli gələn, günümüzün gerçəkliklərini özündə əks etdirən hakim 

dövlət ideologiyasıdır. Bu ideya möhkəm dayağa çevrilərək son illərdə Azərbaycan diasporunun təşkili işini 

sürətləndirmiş, xaricdə fəaliyyət göstərən müxtəlif ictimai birliklərin, cəmiyyətlərin, dərnəklərin ideoloji-siyasi 

cəhətdən təkmilləşməsini stimullaşdırmışdır" ("Trend.az"). 
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Beynəlxalq hüquq üzrə fəlsəfə doktoru İsmayıl Ağayev bildirir ki, hər bir dövlətin milli maraqlarının 

dünyanın istənilən nöqtəsində layiqincə qorunması üçün həmin ölkənin güclü ideoloji bazası və bu fundament 

üzərində dayanan diasporası olmalıdır: "Azərbaycanın bir əsrdən çox çar Rusiyasının tərkibində qalması 

xalqımızın bütövlüyünü təsdiqləyən ideologiyanın, milli mənlik şüurunun, hətta maraqlarının formalaşmasına 

mənfi təsir göstərirdi. 

Ötən əsrin əvvəllərində yaranmış kütləvi ideologiyalar atmosferində xalqımız türkçülük və islamçılıq 

arasında seçim edə bilmirdi. Hətta 1918-ci ildə müstəqilliyini elan etmiş ADR dövründə də dünya 

azərbaycanlılarını bir hədəf ətrafında birləşdirə biləcək, xalqımızın və dövlətimizin milli maraqlarını müdafiə 

edəcək ideoloji konsepsiya işlənib hazırlanmamışdı. Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından olan Fətəli xan 

Xoyski, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusifbəyli, milli özünüdərk problemini siyasi müstəviyə 

qaldırmış Nəriman Nərimanov və başqaları millətimizi milli-mənəvi planda birləşdirə, milli dövlət qurmaq 

məqsədinə çata bilmədilər. Onlar ümumazərbaycan ideyasını aktuallaşdıraraq Şimali və ya Cənubi Azərbaycan 

hüdudlarını aşa bilmirdilər. Keçmiş SSRİ dönəmində isə vəziyyət daha acınacaqlı idi. Slavyan xalqları 

qanunpərəst, gürcülər vətənpərvər, ermənilər daha çox ruslara sadiq xalq kimi tanındığı vaxtda azərbaycanlılara 

qarşı ögey münasibət bəslənirdi. Amma 1969-cu ildə Azərbaycan rəhbərliyinə gəlmiş Ümummilli lider Heydər 

Əliyev bu stereotipi təfəkkürlərdən birdəfəlik sildi". 

İ.Ağayev qeyd edir ki, Heydər Əliyevin idarəçiliyi dövründə çoxsaylı azərbaycanlının dövlət işlərinə cəlb 

olunması nəticəsində xalqımızın ictimai, elmi, ziyalı elitar təbəqəsi formalaşdı: "Göründüyü kimi, ümummilli 

lider Heydər Əliyev hələ sovet dönəmində xalqımızın, dövlətimizin bütövlüyünü təşkil edən ideologiyanın 

bünövrəsini qoymuşdu. Hal-hazırda dünyada 50 milyondan artıq azərbaycanlı yaşayır. Onların böyük bir hissəsi 

İranda, Türkiyədə, Rusiyada, Ukraynada, Almaniyada, ABŞ-da, Fransada, Hindistanda, Pakistanda və digər 

ölkələrdə məskunlaşıb. Məhz bu miqyasda "sosial gücün" vahid hədəf ətrafında birləşdirilməsi və ölkənin 

maraqları naminə kompleks hərəkətinin təmin edilməsi üçün xalq güclü iradəyə, rasional düşüncəyə malik liderə 

və ideologiyaya ehtiyac duyurdu. Milləti yeni geosiyasi şəraitdə dünya millətləri liqasına və siyasət arenasına 

çıxara biləcək yeganə ŞƏXSİYYƏT isə ulu öndər Heydər Əliyev idi. 90-cı illərin əvvəllərindən etibarən ulu öndər 

Heydər Əliyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri kimi SSRİ dönəmində başladığı işi davam 

etdirdi. Ümummilli lider Heydər Əliyev ilkin addım kimi 1991-ci il dekabrın 16-da dünya azərbaycanlılarını vahid 

məqsəd ətrafında birləşdirmək məqsədində stimul rolunu oynayacaq "Hər il dekabrın 31-də Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Milli Birlik gününün keçirilməsi haqqında" cəsarətli bir qərarı qəbul etdi". 

Onu da qeyd edək ki, hazırda Azərbaycan diasporunun dünyanın müxtəlif ölkələrində formalaşan birlikləri 

Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, Azərbaycan həqiqətlərinin tanınması və təbliği işində radio 

və televiziyanın, dövri mətbuatın imkanlarından geniş istifadə edirlər (azerbaycanli.org). 

Beynəlxalq hüquq üzrə fəlsəfə doktoru onu da qeyd edir ki, hazırda dünyanın bir çox ölkələrində 

Azərbaycan dilində müxtəlif qəzet və jurnallar nəşr olunur, xüsusi radio və televiziya verilişləri hazırlanır: 

"Dünyanın 30-dan çox ölkəsində 100-dən artıq ictimai, milli və mədəni cəmiyyət və təşkilatları fəaliyyət göstərir. 

2002-ci ildə Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması dünya 
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azərbaycanlılarının həmrəyliyinin və mütəşəkkilliyinin güclənməsi, ümummilli ideyalar ətrafında birləşməsi üçün 

geniş imkanlar yaratdı. İndi fəxrlə demək olar ki, Rusiyada, Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində, ABŞ-da, Asiya 

dövlətlərində azərbaycanlılar daha mütəşəkkil birləşərək bütün səylərini ümumi işin xeyrinə yönəldə bilirlər. Bu 

gün Azərbaycan icmaları və cəmiyyətləri ötən illərlə müqayisədə daha fəaldırlar. Onlar yaşadıqları ölkələrin 

ictimai-siyasi həyatına təsir imkanlarını getdikcə artırır, xarici siyasətimizdə prioritet təşkil edən məsələlərə fəal 

dəstək verməklə Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyini daha da gücləndirirlər. Ümummilli liderimiz Heydər 

Əliyevin qeyd etdiyi kimi, "Dünya azərbaycanlılarının ancaq bir vətəni, müstəqil dövləti var, bu, Azərbaycan 

Respublikasıdır. Biz hamımız da onun ətrafında birləşməliyik". 

 

Ekspress. - 2018.- 11 iyul. - № 122. - S. 10. 
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Diasporla işi təşkil edən Komitə 

 

Vasif Cəfərov 

 

Azərbaycanın diasporla iş sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi Diasporla İş Üzrə Dövlət 

Komitəsinə (Komitə) həvalə edilib. Komitə Azərbaycan Prezidentinin 2008-ci ilin noyabrın 19-da imzaladığı 

Sərəncamla yaradılıb. 

Bu tarixə qədər eyni istiqamətdə fəaliyyət Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi tərəfindən həyata keçirilirdi. 2008-ci ildən mövcud olan təşkilatın əsasında yeni, daha təkmil icra 

strukturu təsis olundu. 

Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsi isə 2002-ci ildə yaradılıb. Məhz həmin 

tarixdən xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor təşkilatlar, habelə Azərbaycana dost 

münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi, dövlət 

orqanlarının və qeyri-hökumət təşkilatlarının bu sahə ilə bağlı fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi adışəkilən komitə 

tərəfindən icra olunur. 

Yeni Komitə yaradıldıqdan sonra Azərbaycan Prezidenti 2009-cu ilin mayında imzaladığı Fərmanla 

təşkilatın yeni Əsasnaməsini də təsdiqlədi. 

Əsasnaməyə görə Komitə öz vəzifələrini yerinə yetirərkən və hüquqlarını həyata keçirərkən digər icra 

hakimiyyəti orqanları, yerli özünüidarəetmə orqanları, qeyri-hökumət təşkilatları, Dünya Azərbaycanlılarının 

Əlaqələndirmə Şurası, Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor təşkilatları, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən 

digər xalqların diasporları ilə qarşılıqlı əlaqədə fəaliyyət göstərir. 

Qurum diasporla iş sahəsində vahid dövlət siyasətinin formalaşdırılmasında iştirak edir və bu siyasətin 

həyata keçirilməsinə cavabdehdir. O, diasporla iş sahəsinin inkişafını təmin edir. 

Komitə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların əsas hüquq və azadlıqlarının həyata keçirilməsinə və onların öz 

milli varlığını yaşatmasına və inkişaf etdirməsinə, ana dilini öyrənməsinə və tətbiqinin genişləndirilməsinə, habelə 

Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmasına və inkişaf etdirməsinə 

köməklik göstərməlidir. Bu çərçivədə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, eləcə də onların təsis etdiyi diaspor 

təşkilatlarının, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarının Azərbaycanın dövlət 

orqanları və qeyri-hökumət təşkilatları ilə əlaqələr qurmalarına və inkişaf etdirmələrinə, Azərbaycanın daxili və 

xarici siyasəti, ölkənin iqtisadi, sosial və mədəni həyatı haqqında düzgün informasiya almalarına köməklik edir. 

Azərbaycan üçün xaricdə yaşayan azərbaycanlıların, onların təsis etdiyi diaspor təşkilatlarının, 

Azərbaycana dost münasibət bəsləyən xalqların diasporlarının ölkəmizin dövlət müstəqilliyinin və suverenliyinin 

qorunmasına və möhkəmləndirilməsinə dəstəyi vacibdir. Ölkəmizin iqtisadi, sosial və mədəni inkişafında xarici 

dostlarla əməkdaşlıq böyük önəm kəsb edir. Komitənin üzərinə bu istiqamətdə böyük vəzifələr düşür. 
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Beynəlxalq hüquq normalarına və müvafiq dövlətlərin qanunvericiliyinə uyğun olaraq xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların milli-mədəni muxtariyyətlər və ictimai birliklər yaratmaq hüququna mailikdir. Komitə həm bu 

məsələnin həllində köməklik edir, həm də xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti haqqında informasiyanın 

toplanmasını, təhlilini, qiymətləndirilməsini və bu məqsədlə xüsusi məlumat bankının yaradılmasını təmin edir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara, onların yaratdıqları qurumlara, kütləvi informasiya vasitələrinə öz tarixi 

Vətəni ilə əlaqə yaratmaq, ana dilini, milli-mənəvi dəyərləri mənimsəmək, yaşatmaq və inkişaf etdirmək 

önəmlidir. Eləcə də Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələr qurmaq, onların 

təcrübəsini öyrənmək məqsədi ilə müxtəlif yönlü təşkilati, informasiya, maddi və mənəvi yardım göstərmək 

vacibdir. 

Azərbaycanda həyata keçirilən müstəqil, hüquqi və dünyəvi dövlət, demokratik cəmiyyət quruculuğu, 

sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni inkişaf haqqında xarici ölkələrdə yaşayan həmvətənləri, habelə 

Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporlarını məlumatlandırmaq da əhəmiyyətlidir. 

Bu kimi məsələlərin həllində Komitənin üzərinə böyük vəzifələr qoyulur. 

Dünya azərbaycanlılarının mənəvi birliyinə və həmrəyliyinə xidmət edən ümummilli ideyaları, milli-

mənəvi dəyərləri sistemləşdirmək, onların Azərbaycanın vətəndaşları və xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımız 

arasında yayılmasını təmin etmək, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəniyyət mərkəzlərinə, mədəni-maarif 

təşkilatlarına, kitabxana, arxiv, muzey, teatr, musiqi ansambllarına və yaradıcı kollektivlərinə digər dövlət 

orqanları ilə birgə yardım göstərmək, xaricdə yaşayan həmvətənləri Azərbaycanda həyata keçirilən iqtisadi 

islahatlar prosesinə yaxından cəlb etmək, onların Azərbaycanın iqtisadiyyatına investisiya qoyması və ölkə 

ərazisində sərbəst surətdə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün əlverişli şərait yaratmaq da Komitənin 

qarşısında qoyulan mühüm vəzifələrdəndir. 

Komitə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların bir-biri ilə əlaqə yaratmasına, təşkilatlanması işinə dəstək verir, 

yaradılan ictimai, mədəni və digər birliklərin, habelə onların əməkdaşlıq etdiyi digər diaspor təşkilatlarının 

Azərbaycan ilə əlaqələrinin qurulmasına və inkişafına kömək göstərir.  

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların keçirdikləri mühüm tədbirlərdə Azərbaycanın müvafiq dövlət və qeyri-

hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin iştirakı əhəmiyyətli olardı. Komitə bu məsələlərin də həllində önəmli 

rol oynayır. 

Sadalananlardan başqa Komitə diasporla iş sahəsinə ayrılan büdcə vəsaitləri, kreditlər, qrantlar və digər 

maliyyə vəsaitlərindən təyinatı üzrə səmərəli istifadə olunmasını təmin etməli, dövlət sirrinin və məxfilik 

reciminin qorunması üçün zəruri tədbirlər, habelə fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun təhlükəsizlik tədbirləri görməli, 

diaspor işinin təşkili sahəsində kadr hazırlığını təmin etməli, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti və 

onlarla aparılan iş, Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyəti, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən 

digər xalqların diaspor qurumları ilə əməkdaşlığın inkişafı sahəsində görülmüş işlər haqqında vaxtaşırı hesabatlar, 

illik məruzələr hazırlayıb Azərbaycan Prezidentinə təqdim etməlidir. 

Xarici ölkələrdə Azərbaycan diasporunun formalaşmasına, mütəşəkkilliyinin möhkəmlənməsinə yardım 

etmək, azərbaycanlıların ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlarda təmsil olunmasına, lobbiçilik fəaliyyətinin 
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gücləndirilməsinə, Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları ilə əlaqələrin 

genişləndirilməsinə kömək etmək, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların problemləri, eləcə də Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının fəaliyyəti ilə bağlı dəyirmi masalar, seminarlar və konfranslar keçirmək, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların milli və vətəndaş hüquqlarının müdafiəsinə yönələn tədbirlər həyata keçirmək, onların sosial-

iqtisadi, ictimai-siyasi, mədəni-mənəvi problemlərini öyrənmək və həllinə dair Azərbaycanın dövlət strukturları, 

eləcə də Xarici İşlər Nazirliyinin vasitəsi ilə müvafiq xarici dövlətlər qarşısında təkliflər irəli sürmək də Komitənin 

üzərinə qoyulan vəzifədir. 

Komitə azərbaycanlıların yığcam yaşadıqları ölkələrdə və regionlarda Azərbaycanın xarici ölkələrdəki 

diplomatik nümayəndəlikləri ilə birgə ana dilində məktəblərin və Azərbaycan mədəniyyət mərkəzlərinin 

açılmasını və fəaliyyətini təşkil etməlidir, respublika və beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirlərdə xarici ölkələrdə 

yaşayan azərbaycanlıların və onların ictimai birliklərinin, habelə zərurət yarandıqda, Azərbaycana dost münasibət 

bəsləyən digər xalqların diaspor qurumlarının iştirakına kömək etməli, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların 

Azərbaycanın tədris müəssisələrində təhsil almasına, elmi və digər yaradıcılıq fəaliyyəti ilə məşğul olmasına 

yardım etməlidir. 

Yuxarıda qeyd edilən vəzifələrin həyata keçirilməsini nail olmaq üçün qanunvericiliyə uyğun olaraq 

Komitəyə bir sıra hüquqlar verilib. Komitə diasporla iş sahəsi üzrə Azərbaycanın beynəlxalq müqavilələrə 

tərəfdar çıxması barədə təşəbbüs irəli sürmək, dövlət və yerli özünüidarəetmə orqanlarına, fiziki və hüquqi 

şəxslərə zəruri məlumatlar (sənədlər) barədə sorğu vermək və onlardan belə məlumatları (sənədləri) almaq, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsini təmin etmək məqsədi ilə qanunvericiliklə müəyyən 

edilən qaydada müvafiq beynəlxalq təşkilatlarla, xarici dövlətlərin aidiyyəti dövlət orqanları (qurumları) ilə 

əməkdaşlıq etmək hüququna sahibdir. 

Qanunvericilik imkan verir ki, Komitə fəaliyyət istiqamətləri üzrə rəy versin, təhlillər və ümumiləşdirmələr 

aparsın, analitik materiallar hazırlasın, tədqiqatlar aparsın, təkliflər versin. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar, 

onların təsis etdiyi diaspor təşkilatları, habelə Azərbaycana dost münasibət bəsləyən digər xalqların diasporları 

ilə bağlı informasiya və nəşr fəaliyyətini həyata keçirmək, internet saytı yaratmaq və ondan istifadə etmək, 

diasporla iş aparmaq məqsədi ilə Azərbaycanın xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəliklərinə Xarici İşlər 

Nazirliyi tərəfindən təyin olunan işçilər haqqında təqdimat vermək Kominin hüquqlarındandır. 

Diasporla iş sahəsində mütəxəssislərin hazırlanması və ixtisasının artırılması üçün tədbirlər görmək, 

müstəqil ekspertləri və mütəxəssisləri qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada öz fəaliyyətinə cəlb etmək də 

Komətinin sahib olduğu hüquqlara aiddir. 
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Lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Rəşid Rəşad 

 

Dünya ölkələrində yaşayan həmvətənlərimiz arasında uzun illər öncə Azərbaycanın müəyyən tarixi, 

ictimai-siyasi şəraitində vətəndən mühacirət etmiş tanınmış şəxsiyyətlərin soylarından olanlar çoxluq təşkil edir. 

Əslində uzun illərdir əcnəbi ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar zaman keçdikcə, eyni ölkələrin ictimai-siyasi, 

mədəni və digər sahələrinə inteqrasiya olunurlar ki, nəticə etibarilə də xaricdə tədricən Azərbaycan diasporu 

yaranmağa başlayıb. 

Ekspertlərin fikrincə, ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra dövlətin qarşısında duran əsas vəzifələrdən 

biri də xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması, onların ölkəmizin ümumi maraqlarının 

müdafiəsi işinə cəlb edilməsi olub. 

Yeri gəlmişkən, 1993-cü ildə ulu öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi digər sahələrdə olduğu kimi, 

diaspor quruculuğu işində də əsaslı dönüş yaratdı. O, xarici səfərlərində Azərbaycan diasporunun nümayəndələri 

ilə görüşür, onların problem və qayğıları ilə maraqlanır, həmvətənlərimizi yenicə müstəqillik qazanmış 

respublikamızın tarixi mənafelərinin reallaşdırılması prosesində fəal iştirak etməyə çağırırdı. 

Bu baxımdan da zaman keçdikcə diaspor quruculuğu Azərbaycan Respublikasının dövlət siyasətinin 

prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. 

O da qeyd olunur ki, dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın müstəqil Azərbaycan ilə 

əlaqələrinin daha da möhkəmləndirməsi, onlar arasında birliyin və həmrəyliyin təmin olunması, eyni zamanda 

Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və əlaqələndirilməsi ilə bağlı 

məsələlərin birgə müzakirəsi zərurətini nəzərə alaraq Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi 

haqqında 2001-ci ilin may ayınn 23-də Heydər Əliyevin məlum Sərəncamı bu ideologiyanın  gerçəkləşməsinə 

istiqamətləndirilib. Məhz həmin ilin noyabr ayının 9-u və 10-da Bakıda keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I 

Qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil olub. 

I qurultayda 36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak 

edib. Bu qurultayda Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan, elm, təhsil, mədəniyyət 

və digər yaradıcı təşkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunub. Tarixə nəzər 

salaq. 

2002-ci ilin 5 iyulunda Heydər Əliyev "Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

yaradılması haqqında" Fərman imzalayıb. Fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil qaydada 

əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji birliyinin təminatı baxımından müstəsna 

əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi sənəd oldu. 

Ümumiyyətlə isə ötən dövrün ən mühüm hadisələrindən biri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-

ci il 19 noyabr tarixli 54 saylı Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması oldu.  
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Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması digər xalqların diaspor qurumları və 

müxtəlif ölkələrin bu sahəyə məsul olan dövlət orqanları ilə birbaşa əməkdaşlığın qurulması imkanlarını 

genişləndirdi (diaspora.gov.az). 

3-4 iyun 2016-cı ildə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayı baş tutdu. IV Qurultayında 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində qarşıda duran vəzifələr, soydaşlarımızın 

hüquq və azadlıqlarının qorunması istiqamətində mövcud olan problemlər və onların həlli yolları müzakirə 

olundu. 

Ölkə başçısı İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının IV Qurultayında diaspor rəhbərləri qarşısında 

növbəti qurultaya qədər bu tələbləri qoydu: 

1. Xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar vətənləri ilə əlaqəni kəsməsinlər və daim bura ilə təmasda olsunlar. 

2. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrdə daha da böyük mövqelərə nail ola bilsinlər. O, ölkələrin 

ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında daha da fəal rol oynasınlar, çünki müxtəlif dövlət və qanunvericilik orqanlarında 

lazımi səviyyədə təmsil olunmurlar. 

3. Xaricdə yaşayan azərbaycanlı iş adamları Azərbaycana sərmayə qoysunlar. 

4. Xaricdəki azərbaycanlılar bu səfirliklər, nümayəndəliklər diaspor təşkilatları ilə daim əlaqə 

saxlamalıdırlar. 

5. Azərbaycan diaspor təşkilatları xarici media qurumları ilə lazımi səviyyədə iş qurmalı və bu istiqamətdə 

işini daha da təkmilləşdirməlidir. 

6. Xaricdəki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrin dilllərində saytlar yaratmalı və o saytlarda Azərbaycan 

naminə materialları verilməli, Azərbaycan həqiqətləri orada göstərilməlidir. Azərbaycan dilində və xarici dillərdə 

qəzetlər dərc edilməlidir ki, azərbaycanlılar, onların övladları oxusunlar, Ana dilini bilsinlər, həm də o ölkələrin 

ictimaiyyəti oxusun (APA). 

Fəlsəfə Doktoru Əhməd Şahidovun fikrincə, diaspora işi əslində bir könül məsələsidir: "Savadlısan ya yox, 

güclü intellekt sahibisən və ya deyilsən, çoxlu dil bilirsən ya bilmirsən, təşkilatçılıq qabiliyyətin güclüdür ya yox 

- bunlar ikinci növbədə gələn məsələlərdir. Əvvəlcə içində sevgi olmalıdır, Vətənə sevgi, Xalqına sevgi, 

Dövlətinə, Bayrağına, Himninə sevgi... 2001-ci ildən alovlanmağa başladı o sevgi, o istək... Məhz həmin ilin 

noyabr ayının 9-u və 10-da Ulu Öndərimiz Heydər Əliyevin məlum Sərəncamı ilə Bakıda keçirilən Dünya 

Azərbaycanlılarının I Qurultayı Azərbaycan tarixinə böyük bir prosesin başlanğıcı kimi daxil oldu. I qurultayda 

36 ölkədən 200-dən çox müxtəlif təşkilatı təmsil edən 406 nümayəndə və 63 qonaq iştirak edirdi. Bu qurultayda 

Azərbaycan Respublikası 130-dan çox dövlət və ictimai qurumlardan, elm, təhsil, mədəniyyət və digər yaradıcı 

təşkilatlardan, 25 siyasi partiyadan 702 nümayəndə və 844 qonaq ilə təmsil olunurdu. 

Bir könüldə yaranan kiçik bir qığılcımdan milyonlarla ürəyin odu isinməyə başlamışdı. Dünyadakı bütün 

azərbaycanlılar bir eşqin alovuna toplaşmağa başlayırdılar. Çox çətin və həssas bir proses idi əslində. İki qardaşın 

ailəsini bir evdə yaşatmağın müşkül bir işə çevrildiyi müasir dövrümüzdə milyonlarla insanı Azərbaycan adlı evə 

toplaya bilmişdik və bunu məhz Heydər Əliyev etmişdi". 
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Ə.Şahidov onu da qeyd edir ki, bugünkü Azərbaycan diasporası hələ ilk qurultayını 2001-ci ildə keçirən 

diasporamızdan qat-qat zəifdir, parçalanmış, intriqalar içində boğulmuş və cana yığılmış vəziyyətdədir. Əslində 

Azərbaycan bugün bir dövlət olaraq, 2001-ci ildəkindən daha güclü, daha qüdrətli və beynəlxalq arenada daha 

qətiyyətlidir. Ölkənin bütün sahələrində inkişafın hiss edildiyi bir vaxtda milli diasporamız hələ geridə qalıb. Hələ 

2001-ci ildə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayında heç vaxt bir-birini görməyən, amma yenə də 

doğma insanlar kimi bir-birinə sarılan, vizit kartlarını dəyişib birlikdə fotolar çəkdirən, Azərbaycan üçün böyük 

işlər qurmaq barədə fikir mübadiləsi aparan həmin insanların indi bir-birini görməyə gözləri yoxdur. Amma yenə 

də Vətən eşqi ilə döyünən könüllər qalmaqdadır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 

son sərəncamları Azərbaycan Diasporasını yenidən 2001-ci ildəki vəziyyətə qaytara bildi. 

Yenə könüllərdə qığılcımlar yaranmağa başlayıb. Dünyanın dörd bir yanındakı soydaşlarımızın ürəklərində 

bir ümid, bir inam və gələcəyə nikbin baxış açıq şəkildə sezilməkdədir.Hamı inanır ki, savadlı kadrlar, güclü 

intellekt sahibləri, çoxlu əcnəbi dillərdə danışan, təşkilatçılıq qabiliyyəti güclü olan və ən əsası da bu işə könül 

vermiş insanlar yenidən Dövlətin Diaspora Siyasətinin ön cərgələrində olacaqlar". 

Xatırladaq ki, hazırda Azərbaycan diasporunun  geniş yayıldığı və fəal olduğu ölkələrdən biri də Rusiya 

Federasiyasıdır.  

Ə.Şahidov bildirir ki, Rusiyada azərbaycanlıların sayının kütləvi şəkildə artması 90-cı illərin əvvəllərində 

soydaşlarımızın əməkçi miqrant kimi bu ölkəyə işləməyə gəlməsi ilə bağlıdır: "Təxminən 20 il əvvəl 

Azərbaycandan Rusiyaya getmiş soydaşlarımız həmin vaxt Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiya etməkdə böyük 

problemlər yaşayırdılar. Dili bilməmələri və digər səbəblərdən onlar sıxışdırılır, incidilirdilər. Təəssüf ki, həmin 

nəslin inteqrasiya problemi indi də qalmaqdadır. Onları bəzən cəmiyyət içinə buraxmır, bəzən də sürətlə yenilənən 

Rusiya cəmiyyətinə inteqrasiya etməkdə lazımi imkanlara sahib ola bilmirlər. Soydaşlarımız min bir əziyyətlə 

qazandıqları pulu övladlarının təhsilinə yatırırlar. Nəticə bu gün göz qabağındadır. İndi 17-20 yaşında olan gənc 

soydaşlarımız Rusiyanın ən prestijli ali məktəblərinin tələbələridir" (olaylar.az). 

Xatırladaq ki, təxminən 50 milyon nəfər olan dünya azərbaycanlılarının 10 milyondan çoxu hazırda 

mühacirətdə yaşayır. Dünyanın 5 qitəsində məskunlaşan soydaşlarımızın siyasi, iqtisadi və sosial-mədəni 

fəaliyyəti yaşadıqları ölkələr, oradakı şərait, mənəvi dəyərlər kimi müxtəlifdir. 

XX əsrin əvvəllərinə qədər respublikadan xaricə mühacirət edən soydaşlarımızın şəxsiyyət vəsiqələrində 

"rus təbəəsi" yazılması onların milliyyətinin də "rus" kimi təqdim edilməsi ilə nəticələnib. O dövrlərdə qonşu 

Rusiyaya köçən azərbaycanlılar "tatar", Türkiyədə məskunlaşanlar isə "Azərbaycan türkü" kimi tanınır və qeydə 

alınırdı. Müasir İran ərazisində yaşayan  soydaşlarımızın isə "İran təbəəsi" kimi təqdimatı prosesi gedirdi. 

Ekspertlər qeyd edir ki, belə arzuolunmaz vəziyyət xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların rus, türk və 

fars diasporlarının tərkib hissəsi kimi qəbul edilməsinə səbəb olub ki, nəticədə də soydaşlarımız başqa xalqların 

diasporları içərisində assimlyasiya olunmaq təhlükəsi ilə üzləşiblər. Mövcud problemlərə və çətiniklərə 

baxmayaraq, azərbaycanlılar hər zaman öz milli mənsubiyyətini, adət-ənənələrini, mənəvi-əxlaqi dəyərlərini 

qayğı ilə qoruyub saxlamış, tarixi Vətənlə əlaqələrini itirməyiblər. 
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Azərbaycanlılar Amerika qitəsinin Şimal, Mərkəzi və Cənub hissəsində daha çox məskunlaşmışlar. Onların 

sayı Birləşmiş Ştatlarda 1 milyona, Argentinada 12 minə, Braziliyada 75 minə, Kanadada 170 minə, Meksikada 

isə 27 minə çatır. Amerika qitəsi ölkələrində Honduras, Qvatemala, Peru və digərlərində də soydaşlarımız 

məskunlaşmışlar. Hazırda onların sayı dəqiqləşdirilir. 

Amerika qitəsində məskunlaşan azərbaycanlıların əksəriyyəti İrandan miqrasiya etmiş soydaşlarımızdır. 

1970-ci ildən etibarən Turkiyədən, 1991-ci ildən isə Azərbaycandan bir qism soydaşlarımızın bu qitəyə axını 

diasporumuzun tərkibinə və sosial-iqtisadi fəaliyyətinə öz təsirini göstərdi. 

O da qeyd olunur ki, Azərbaycan diasporunun yayılma coğrafiyası və say tərkibinə görə geniş olduğu ikinci 

qitə Avropadır (baku.ws). Son zamanların statistik göstəricilərinə əsaslanan, Avropa azərbaycanlıların sayı 

Türkiyədə və Rusiyada, milyonlarla, Ukraynada və Belarusda, Almaniyada, Böyük Britaniyada yüzminlərlə, 

Norveçdə, Danimarkada, İsveçdə, Macarıstanda, Fransada, İtaliyada on minlərlə, Polşada, İspaniyada, 

Avstriyada, Albaniyada, Finlandiyada, Portuqaliyada on mindən çox göstərilir. 
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Diaspor hərəkatı yeni mərhələyə keçir 

 

Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Murad Məmmədli, 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə yeni sədr təyin olunandan sonra qurumun fəaliyyətində bir 

canlanma müşahidə olunmaqdadır. Elə komitə sədri Fuad Muradov da DİDK-nın yaranmasının 16 illiyi 

münasibətilə keçirilən tədbirdə buna diqqət çəkərək, iki ay yarım ərzində komitənin xeyli iş gördüyünü 

vurğulamışdı. 

Komitə sədri kimi Avropa ölkələrinə səfər edən Fuad Muradovun keçirdiyi görüşlərdə xaricdə yaşayan 

soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşmək imkanlarından, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor təşkilatlarının rolundan danışılıb. Bir 

neçə gün əvvəl F. Muradov Avropaya səfəri çərçivəsində Almaniyanın qərb bölgələrində yaşayan azərbaycanlılar 

və buradakı diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, eləcə də ölkənin qərb bölgələrində təhsil alan azərbaycanlı gənclərlə 

görüşüb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən “Ekspress”ə daxil olan məlumata görə, 

komitə sədri onların qayğıları ilə maraqlanıb, soydaşlanmızın təklif və ideyaları ətrafında maraqlı müzakirə 

aparılıb. Diqqət mərkəzində olan məsələlərdən biri bu ölkədə yaşayan ailələrin uşaqları üçün Azərbaycan dili 

məktəblərinin açılması olub. 

Tədbirdə Komitənin yeni yazılmış himni səsləndirilib, yeni loqo, ilk dəfə yaradılan infoqrafik diaspor 

xəritəsi və qurumun yenilənmiş saytı barədə məlumat verilib. 

Səfər çərçivəsində mühüm görüşlərdən biri də Almaniyanın Köln şəhərində yaşayan azərbaycanlı iş 

adamları ilə keçirilib. 

Toplantıda Almaniyadakı azərbaycanlı iş adamlarının fəaliyyəti, “Made in Azerbaycan” brendinin 

tanıdılması, iş adamlarının ölkəmizdə biznes maraqlarının artırılması ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb, onların 

təklifləri dinlənilib. Almaniya azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının yaradılması və biznes forumun 

keçirilməsi təklifləri maraqla qarşılanıb. İş adamları yeni biznes platformasının və resurs mərkəzinin 

yaradılmasını təklif ediblər. Muradov yeni təşəbbüslərin olmasının, sosial-mədəni layihələrin həyata 

keçirilməsinin əhəmiyyətini vurğulayaraq, görüş iştirakçılarını əmin edib ki, onların təşəbbüsləri, təklifləri 

qiymətləndiriləcək, bundan sonra heç bir diaspor təşkilatı və heç bir insan diqqətdən kənarda qalmayacaq, 

gənclərin diaspor fəaliyyətinə cəlb olunması üçün mümkün addımlar atılacaq. 

Komitə sədri diaspor hərəkatının keyfiyyətcə yeni mərhələyə-lobbiçilik fəaliyyətinə keçməsinin 

gerçəkləşdirilməsi yolunda da mühüm planların olduğundan bəhs edib. 

Yeri gəlmişkən, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyəti Rumıniyaya səfəri zamanı da bir sıra görüşlər keçirib. Səfər zamanı nümayəndə heyətinin üzvləri 
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Rumıniyadakı diplomatlarımızla birlikdə Buxarestdə yerləşən Tei Parkındakı Heydər Əliyev xiyabanında ulu 

öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyublar. 

Sonra Fuad Muradov xaricdə yaşayan rumınlarla iş üzrə nazir xanım Natalya-Elena İntotero ilə görüşüb. 

Görüşdə iki ölkə diasporlarının birgə əməkdaşlığını və təcrübə mübadiləsini əks etdirən memorandum imzalanıb 

(AZƏRTAC). Rumıniyalı nazir rəhbərlik etdiyi qurumun iş istiqamətləri, xaricdə yaşayan rumın diasporu ilə 

əlaqələrin qurulması, “Diaspor start-up” layihəsi barədə məlumat verib. Eyni zamanda, nazir xaricdə rumın dilinin 

öyrədilməsi, təhsil layihələri barədə danışıb. Bildirib ki, Rumıniya və Azərbaycan strateji tərəfdaşlardır və iki 

ölkə arasında imzalanan bu memorandum buna sübutdur. 

Fuad Muradov Rumıniyanın Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk ölkələrdən biri olduğu barədə bildirib. 

O, Azərbaycan diasporunun yaşayış xəritəsi, fəaliyyəti, gələcəkdə nəzərdə tutulan layihələr barədə məlumat verib. 

Bildirib ki, Rumıniya ilə imzalanan memorandum iki ölkə diasporlarının yaxınlaşması, birgə fəaliyyət göstərməsi, 

layihələrin yerinə yetirilməsi, bir-birinin təcrübəsindən bəhrələnməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edir. 

Azərbaycanın Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında sürətlə inkişaf etməsi, yüksək nəticələr əldə etməsi, 

ümummilli lider Heydər Əliyevin diaspor quruculuğuna verdiyi töhfə nazirin diqqətinə çatdırılıb. Sədr 

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə danışaraq, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılmasında Azərbaycan diasporunun rolunu qeyd edib. 

Sonra Fuad Muradov dini məsələlər üzrə dövlət katibi Viktor Opaski ilə görüşüb. Görüşdə Rumıniyanın 

müsəlman icmasının ali müftisi Yusuf Murad da iştirak edib. Görüşün iki ölkə arasında müvafiq sahədə fikir 

mübadiləsi aparılması üçün əhəmiyyətli olduğunu və Azərbaycanın bu sahədə mövcud təcrübəsinin 

öyrənilməsinin vacibliyini diqqətə çatdıran Opaski Azərbaycanda mədəni müxtəliflik, tolerantlıq və 

multikulturalizm kimi məsələlər üzrə fəal iş aparıldığını qeyd edib. Ölkəsindəki dövlət-din münasibətlərindən 

danışan O bildirib ki, Rumıniyada dövlət tərəfindən dini icmalara və din xadimlərinə maaş verilir, bu sahədəki 

qanunvericilik bütün dini konfessiya mənsublarının etiqad azadlığının təmin olunmasına şərait yaradır. Hazırda 

Rumıniyada 18 dini icmanın dövlət qeydiyyatına alındığını, bunlardan 16-sının xristian, 1-nin yəhudi, 1-nin isə 

müsəlman icması olduğunu vurğulayan V. Opaski dini icmalar arasında qarşılıqlı hörmət və tolerant 

münasibətlərin olduğunu bildirib. Dövlət katibi Münxendə, o cümlədən Madriddə inşa edilən və inşa ediləcək 

kilsələr barədə məlumat verib. O, Rumıniyada müsəlman icmasının fəaliyyəti, gördüyü işlər barədə ətraflı danışıb. 

Həmçinin Azərbaycanla əlaqələrindən, Qafqaz. Müsəlmanları İdarəsi ilə sıx əməkdaşlığından bəhs edib. 

Fuad Muradov Azərbaycan icmalarının yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiya olunmalarına, bu 

dövlətlərin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında fəal iştirakına xüsusi önəm verildiyini diqqətə çatdırıb. O 

bildirib ki, Rumıniyanın Dini Məsələlər üzrə Dövlət Katibliyinin bu istiqamətdə 160 illik təcrübəsi böyük maraq 

kəsb edir və bu qurumla komitənin əməkdaşlığının gələcəkdə də davam edərək yeni müstəviyə çatdırılmasını 

arzulayır. 

Sonra Xaricdə Yaşayan Rumınlarla İş Komissiyasının sədri senator Viorel Riçard Badea, Rumıniyanın Baş 

naziri Viorika Dançilanın iş aparatında dövlət müşaviri Andreea Pastarnak və Baş nazirin strateji tərəfdaşlıqların 

tətbiqi üzrə müavini Ana Birçal ilə görüşlər keçirilib. Görüşlərdə iki ölkə diasporları arasında əməkdaşlığın 
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istiqamətləri müzakirə olunub. Bildirilib ki, Rumıniya diasporunun təcrübəsi öyrənilməlidir, xüsusilə diasporun 

maliyyələşdirilməsi və xaricdə rumın diasporu ilə bağlı qanunun tətbiq edilməsi təcrübəsi Azərbaycan tərəfi üçün 

maraqlıdır. 

Baş nazirin strateji tərəfdaşlıqların tətbiqi üzrə müavini Ana Birçal tərəflər arasında 2009-cu ildə 

imzalanmış Strateji tərəfdaşlığın yaradılması haqda Birgə Bəyannamə və Strateji tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi 

üzrə Birgə Fəaliyyət Planının vacibliyinə toxunub, iqtisadi əlaqələrin, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşlarının 

genişləndirilməsinin önəmini qeyd edib. Rumıniya ilə Azərbaycan arasında ikitərəfli əlaqələrin səviyyəsindən 

duyulan məmnunluğu ifadə edən A. Birçal bu ilin martında ölkəmizə səfərini xatırladıb, ölkələrimiz arasında 

iqtisadi, mədəni, elm və təhsil əlaqələrinin dərinləşdiyini, nəqliyyat və enerji layihələrini həyata keçirmək üçün 

böyük imkanların mövcud olduğunu qeyd edib. O əlavə edib ki, Rumıniya Azərbaycan ilə Aİ arasındakı dialoqun 

inkişafından və yeni müqavilə üzrə danışıqlarda irəliləyişin müşahidə olunmasından məmnunluq hissi keçirir və 

bu danışıqların uğurla yekunlaşdırılması üçün səylərini əsirgəməyəcək. 

Sonra Dövlət Komitəsinin sədri Azərbaycanın Rumıniyadakı səfirliyində Azərbaycan-Rumıniya Gənclər 

və Mədəniyyət Assosiasiyasının üzvləri, Rumıniyada yaşayan azərbaycanlılar ilə görüş keçirib. Görüşdə sədr 

həmvətənlərimizin qayğıları ilə maraqlanıb, soydaşlarımızın təklif və ideyaları ətrafında maraqlı müzakirələr 

aparılıb. O, diaspor hərəkatının keyfiyyətcə yeni mərhələyə keçməsinin gerçəkləşdirilməsi yolu və istiqamətləri 

barədə məlumat verib. Azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə cəmiyyətə inteqrasiya problemləri, Ermənistan-

Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə təbliğatın genişləndirilməsi barədə danışıb. Xüsusilə 

azərbaycanlılar arasında əlaqələndirmənin gücləndirməsinin mühüm olduğunu vurğulayan sədr gələcəkdə bu 

istiqamətdə daha qəti addımlar atılacağına inamını bildirib. 

Yeri gəlmişkən, Buxarestdə Rumıniya Azərbaycanlıları Birliyinin təsis edilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib. 

AZƏRTAC bildirir ki, Azərbaycanın və Rumıniyanın dövlət himnləri səsləndirildikdən sonra yeni 

təşkilatın sədri Vaqif Həsənov bildirib ki, bu qurumun təsis edildiyi 2018-ci il hər iki ölkənin tarixində əlamətdar 

bir ilə təsadüf edir. Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşən, Cənubi Qafqaz regionunun ən böyük ölkəsi olan 

Azərbaycan müsəlman Şərqində ilk demokratik, parlamentli respublikanın - Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

yaradılmasının 100 illiyini qeyd edir. Rumıniyada isə Böyük Birliyin yaradılmasından 100 il ötür. 

Sonra Azərbaycan və Rumıniya arasında diplomatik münasibətlərin tarixi ilə bağlı qısa film nümayiş 

olunub. 

V. Həsənov bildirib ki, təşkilatın yaradılmasında məqsəd Rumıniyada yaşayan həmvətənlərimizi, o 

cümlədən Azərbaycanın bu ölkədəki dostlarını bir araya gətirmək və hər iki ölkə arasında müxtəlif sahələrdə 

münasibətlərin daha da gücləndirilməsinə töhfə verməkdir. Birlik Rumıniyanın dövlət və hökumət orqanları ilə, 

müxtəlif təşkilat və icmalarla qarşılıqlı faydalı əməkdaşlıq qurmaq niyyətindədir. 

Birliyin digər həmtəsisçiləri Robert Burlaku və Mihnea Alik çıxış edərək onun məqsədləri, həyata 

keçirəcəyi layihələr barədə məlumat veriblər. 
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Rumıniya-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun rəhbərinin müavini, Rumıniya Deputatlar 

Palatasının deputatı Dinu Sokotar çıxışında təşkilatın Azərbaycan və Rumıniya arasında əlaqələrin daha da irəli 

aparmasına töhfə verəcəyini söyləyib, bu istiqamətdə həyata keçirilən layihələri dəstəklədiyini vurğulayıb. 

Rumıniyadakı SOCAR Petroleum SA şirkətinin baş direktoru Həmzə Kərimov belə bir təşkilatın 

yaradılmasını əlamətdar hadisə adlandırıb, ona fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. O, yeni təşkilatın Rumıniyada 

yaşayan soydaşlarımız arasında həmrəyliyin gücləndirilməsində önəmli rol oynayacağını bildirib. 

Rumın-Amerikan Universitetinin professoru, universitet Senatının nümayəndəsi Florin Bonçiu, Ploieşti 

Neft-Qaz Universitetinin prorektoru, professor Mihai Minesku çıxışlarında təmsil etdikləri ali təhsil ocaqları ilə 

təşkilat arasında elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıqda maraqlı olduqlarını vurğulayıblar. 

Rumıniya-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyətinin sədri, professor Dumitru Balan rəhbərlik etdiyi qurumun 

ölkələrimiz arasında münasibətlərin inkişafı istiqamətindəki fəaliyyəti və həyata keçirilən layihələr barədə 

məlumat verib. 

Rumıniya Müsəlman Türk Tatarlan Demokratik Birliyinin sədri Məfkurə Qafar da təmsil etdiyi təşkilat 

barədə danışıb. 

Tədbirdə bu ölkədə təhsil alan və yaşayan azərbaycanlılarla yanaşı, Azərbaycanın Rumıniyadakı 

səfirliyinin əməkdaşları, Rumıniya dövlət və hökümət nümayəndələri, parlamentin deputatları, bu ölkədə fəaliyyət 

göstərən bir sıra aparıcı şirkətlərin rəhbərləri, iş adamları, enerji məsələləri üzrə mütəxəssislər, ali təhsil 

ocaqlarının professor və müəllim heyətləri, rumın tələbələr, Rumıniyadakı türk və tatar icmalarının nümayəndələri 

iştirak ediblər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 

Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur 

 

Ekspress.-2018.-18 iyul.-№127.-S.10. 
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Azərbaycançılıq ideologiyası birliyimizin əsasıdır 

 

Dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini şərtləndirən əsas ideoloji baxışlardan 

biri də azərbaycançılıqdır.  

 

Vasif Cəfərov 

 

İk dəfə olaraq 1991-ci ilin 16 dekabrında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi tərəfindən qəbul 

edilən "Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik günü" ilə bağlı qərarda öz əksini tapır. 

Həmin illərdə Ali Məclisə Ümummilli lider Heydər Əliyev rəhbərlik edirdi. Muxtar Respublikanın ali 

orqanı qəbul etdiyi qərarda 31 dekabr dünya azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü elan olundu. Bu tarix 

hər il bayram kimi qeyd edilməyə başlanıldı. Sonralar isə Milli Məclisin qərarı ilə bütün respublikada həmrəylik 

günü kimi qeyd olunur. 

Dünya azərbaycanlılarının təşkilatlanması, müstəqil Azərbaycan ilə siyasi, iqtisadi, mədəni və mənəvi 

əlaqələrin inkişaf etdirilməsi son dərəcə önəmli məsələlərdəndir. Azərbaycanda 31 dekabr dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyi gününün bayram kimi qeyd olunması ümumi milli diasporun formalaşmasında, 

Azərbaycan lobbisinin inkişafında başlıca məqamlardan biri olub. Bu günün tarixi bilavasitə bu işlərin 

təşəbbüskarı və həmin tarixi qərara imza atmış şəxs - Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Bəlkə də məhz bu hal 

xaricdə yaşayan soydaşlarımız tərəfindən Heydər Əliyevin Azərbaycanda hakimiyyətə gəldikdən sonra gördüyü 

işlərə diqqəti artırmış, Azərbaycan dövlətinin varlığına və gələcəyinə inam və ümidlər yaratmış, onların tarixi 

Vətənlə əlaqələrinin genişlənməsinə səbəb olub. 

Azərbaycançlıq ideologiyası 2008-ci ildə qəbul edilən Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyasında 

daha yığcam məzmun aldı. Xartiyada qeyd edilir ki, azərbaycançılıq ideologiyası tarixi-siyasi amillərin təsnifatını, 

xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində Azərbaycan dövlətinin qarşısında 

duran vəzifələri, onların Azərbaycan Respublikasına münasibətdə üzərinə düşən mənəvi öhdəlikləri, azərbaycanlı 

anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiya kimi nəzərdə tutulur. 

Burada daha sonra bildirilir ki, ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlət siyasəti səviyyəsinə 

yüksəldilən azərbaycançılıq ideologiyası millətin və dövlətin perspektiv inkişafının dəyişməz konsepsiyası kimi, 

milli inkişafın mədəni-tarixi dəyərlərini yaşatmaqla yanaşı, strateci inkişafın əsas yollarını və istiqamətlərini 

müəyyənləşdirir, milli dilimizin, mədəniyyətimizin və milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişaf etdirilməsində öz 

əksini tapır. Bütün bunlar həm ölkədaxili və regional, həm də qlobal xarakterli vəziyyətlərdə ölkənin dəyişməkdə 

olan rolunu başa düşməklə formalaşan milli ideoloci model kompleksini təcəssüm etdirir. 

Xartiyada bildirilir ki, azərbaycançılıq məfkurəsində etnik mənsubiyyətindən asılı olmayaraq ölkəmizdə və 

xarici dövlətlərdə yaşayan bütün vətəndaşlara, soydaşlara və həmvətənlərə hərtərəfli hüquqi və mənəvi baxımdan 

bərabər münasibət var. Bu xüsusiyyət bir daha azərbaycançılıq məfkurəsinin dövlətçilik təfəkkürünə 

əsaslandığına dəlalət edir. Dövlətçilik ideyası, dövlət müstəqilliyimizin əbədiliyi və dönməzliyi fikri, Azərbaycan 
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Respublikasının bütün azərbaycanlıların milli sərvəti, bütün soydaşlarımızın vətəni hesab edilməsi 

azərbaycançılığın mühüm meyarlarındandır. Bu konseptual ideya özlüyündə əhəmiyyətli olmaqla bərabər, xaricdə 

yaşayan soydaşlarımızın ölkəmizlə hərtərəfli əlaqələrinin inkişafı, onların müxtəlif maraqlarının hüquqi təminatı 

üçün də geniş əsas yaradır. 

Azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan dilini, islam mənəviyyatını, respublikanın milli-etnik 

gerçəkliyini, müasir dəyərlərə malik Azərbaycan vətəndaşlarını və özünü bu ölkə ilə bağlayan soydaşların vahid 

birliyini ehtiva edir. 

"Ulu öndər daim vurğulayırdı ki, azərbaycançılıq ideologiyası real müstəqilliyə nail olmaq, vahid, 

bölünməz Azərbaycanı qoruyub saxlamaq və möhkəmləndirmək üçün vasitədir. Heydər Əliyevin fəlsəfi 

baxışlarına görə, azərbaycançılıq milli mənsubiyyəti, milli-mənəvi dəyərləri qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, 

onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək deməkdir". Bu fikirlərin müəllifi olan 

Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrayılov 2011-ci ildə "Xalq qəzeti" qəzetində dərc edilən məqaləsində qeyd edir 

ki, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini həm müdafiə etməyi, həm də qoruyub saxlamağı bacaran, dövlətlə 

vətəndaşların mənafeyini üzvi şəkildə birləşdirən azərbaycançılıq ideologiyası ölkədə vətəndaş birliyi və vahid 

sosium üçün uğurlu təməldir. 

R.Cəbrayılov vurğulayır ki, Azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında 

birləşməsini şərtləndirən tarixi-siyasi amillərin təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və 

azadlıqlarının qorunması sahəsində dövlətin qarşısında duran vəzifələri, onların Azərbaycana münasibətdə 

üzərinə düşən mənəvi öhdəlikləri, habelə azərbaycanlı anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən 

konsepsiyadır. Onun fikrincə, azərbaycançılıq millətindən asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı sayan 

vətəndaşların həmrəyliyi üçün möhkəm istinad mənbəyi, ideoloci bünövrədir. Bu ideologiyanın pozitiv xarakteri 

həm də bütün dünyaya səpələnmiş 50 milyondan artıq azərbaycanlını vahid ideallar naminə səfərbər etmək qüdrəti 

ilə müəyyən olunur. Millət vəkili bildirir ki, milli-mənəvi, islami-əxlaqi, dünyəvi-humanitar dəyərləri, Şərq və 

Qərb mədəniyyətlərinin dialoqunu, türkçülük və avropaçılıq meyillərini, tarixi təkamüldə varislik və tərəqqiçiliyi, 

ünsiyyət birliyini ahəngdar şəkildə ehtiva edən azərbaycançılıq ideologiyası məhz buna görə də müxtəlif coğrafi 

regionlarda, sosial-siyasi sistemlərdə, mədəni mühitlərdə formalaşmış diasporumuz üçün cəlbedicidir. 

Cəbrayılov hesab edir ki, azərbaycançılığı şərtləndirən ən mühüm amillərdən biri də milli ənənədir: "Milli 

düşüncə sisteminin genetik qaynağı olan azərbaycançılığın inkişaf stimulyatoru da məhz ənənədir. Ənənə uzun 

əsrlərin sınağından keçərək tarixi təcrübəni yığır, xalqın müdrikliyi, onun mənəvi mədəniyyəti və s. amillər bu 

anlayışda ifadə olunur. O, keçmişlə gələcəyi əlaqələndirir, etnokulturoloci mövcudluğu qoruyur. Bu ənənələr 

xalqın keçdiyi zəngin tarixi yolun mütərəqqi yaşam təcrübəsini özündə qoruyub saxlayır. Deməli, azərbaycançılıq 

ideologiyası həm də xalqın tarixən tapındığı mütərəqqi ənənələri gələcək nəsillərə ötürən mənəvi körpüdür. 

Azərbaycançılığın gücü, eyni zamanda, fərdi maraq və meyilləri dövlət siyasəti ilə birləşdirmək, xalqın milli-

mədəni eyniyyətini qoruyub saxlamaq imkanları ilə ölçülür". 

R.Cəbrayılov qeyd edir ki, dövlətçilik hisslərinə malik olmayan xalq milli dövlətini inkişaf etdirə bilməz. 

Bu mənada, azərbaycançılıq ideologiyası milləti, xalqı, dövləti qəlbən sevməyi, onun naminə yorulmadan 
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çalışmağı bütün mahiyyəti ilə təşviq edir. Xalqın milli varlığını ifadə edən rəmzlərə, adət-ənənələrə, ali mənəvi 

dəyərlərə yüksək sədaqət, ana dilinə məhəbbət, bəşəri ideallara hörmət azərbaycançılığın milli mahiyyətini 

açmaqla yanaşı, onun humanist səciyyə daşıdığını göstərir. O bildirir ki, azərbaycançılığın əsasında yer alan 

ünsiyyət birliyi isə vahid ana dilimiz vasitəsilə həyata keçirilir. Azərbaycan dili milliliyin ifadə vasitəsi olduğu 

üçün azərbaycançılıq ideologiyasının komponenti kimi çıxış edir. 

Onun fikrincə, ümummilli lider Heydər Əliyevin Vətən və xalq qarşısında göstərdiyi böyük xidmətlərdən 

biri də milli dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsi baxımından çox əhəmiyyətli olan azərbaycançılıq ideyasını 

irəli sürməsi, onu milli diasporun təşkilatlanması üçün ideoloci təmələ çevirməsidir: "Ümummilli lider xarici 

ölkələrə səfərləri zamanı azərbaycanlılarla çoxsaylı görüşlər keçirmiş, xaricdə yaşayan soydaşlarımızı daim milli 

ideya ətrafında birləşməyə, təşkilatlanmağa, icmalar, milli cəmiyyətlər yaratmağa səsləyib. Ulu öndər daim 

həmvətənlərimizi yaşadıqları ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etməyə, eyni zamanda, Vətənlə - doğma 

Azərbaycanla sıx əlaqə saxlamağa, bir an da olsun Azərbaycanı təmsil etdiklərini unutmamağa çağırıb". 

R.Cəbrayılov hesab edir ki, Azərbaycan dövləti dünya azərbaycanlılarının potensial imkanlarını cəmləmək, 

müstəqil dövlət quruculuğu prosesində meydana çıxan müxtəlif problemlərin həllinə yönəltmək, daha sıx əlaqələr 

yaratmaq, milli birliyə nail olmaq istiqamətində ardıcıl və sistemli iş aparıb: "Milli həmrəyliyimizin nümayişinin 

ən yüksək zirvələrindən biri 2001-ci ilin noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının 

keçirilməsi olub. Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2001-ci il mayın 23-də imzaladığı sərəncama əsasən, keçirilən 

bu qurultay dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin müstəqil Azərbaycan 

Respublikası ilə əlaqələrinin daha da möhkəmləndirilməsi, dünya azərbaycanlıları arasında birliyin, həmrəyliyin 

təmin olunması, habelə Azərbaycan icmaları, cəmiyyət və birliklərinin fəaliyyətinin gücləndirilməsi və 

əlaqələndirilməsi üçün şərait yaradıb". 

Millət vəkili xatırladır ki, ümummilli lider Heydər Əliyev həmin tarixi tədbirdəki çıxışında dünya 

azərbaycanlıları arasında milli birliyin və həmrəyliyin təmin edilməsi, Azərbaycan dövləti ilə dünya 

azərbaycanlılarının əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi, qarşıya çıxan problemlərin həllində səylərin birləşdirilməsi, 

Azərbaycan dilinin və milli-mənəvi dəyərlərimizin qorunub saxlanılması, inkişaf etdirilməsi zərurəti ilə bağlı 

tövsiyə xarakterli fikirlərini söyləyib. 
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Azərbaycan diasporu xaricdə siyasi qüvvə kimi 

 

Diaspor quruculuğu, lobbiçilik və dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 

 

Rəşid Rəşad 

 

XX əsrin əvvəllərində azərbaycanlıların xaricə axını sürətli formada cərəyan etsə də, 1918-ci ildə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından sonra respublikadan xaricə axının miqyasında azalma 

müşahidə edilməyə başladı. 1949-ci il fevralın l-də Türkiyədə “Azərbaycan Kültür Dərnəyi”nin təsis 

edilməsi dünyada Azərbaycan diasporunun təşkilatlanması sahəsində ilk addım oldu. 1956- cı ildə ABŞ-da 

“Amerikanın Azərbaycan cəmiyyəti” təsis edildi. 

 

Ekspertlərin fikrincə, II Dünya müharibəsindən sonrakı dövr Azərbaycan diasporunun tarixində yeni bir 

mərhələ ilə yadda qaldı. Belə ki, II Dünya müharibəsindən bir neçə il sonra SSRİ-nin tətbiq etdiyi sərt sərhəd 

rejimi bütövlükdə SSRİ-dən xaricə axının qarşısını alsa da, dissident hərəkatı əvvəlkilərlə müqayisədə daha 

kütləvi xarakter aldı. 

Ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik dövrü ictimai şüurun, milli özünüdərkin təşəkkülündə 

yeni bir mərhələnin özülünü qoydu. 

70-80-ci illərdə Heydər Əliyev böyük qətiyyət, əzm və cəsarətlə Azərbaycanın bütün dünyada tanınmasına 

çalışırdı. 

Həmin dövrün mövcud siyasi reallıqları diaspor problemi ilə milli ideoloji zəmində açıq və sistemli şəkildə 

məşğul olmağa imkan verməsə də, dünya azərbaycanlılarının Vətənlə əlaqəsinə xidmət edəcək hər bir imkandan 

istifadə edilirdi. Xarici ölkələrlə mədəni əlaqələrin güclənməsi, tərcümə işinin vüsətlənməsi, xaricdə yaşayan 

həmvətənlərlə Azərbaycan Mədəni Əlaqələr cəmiyyətinin (“Vətən’’ cəmiyyəti) yaradılması həmvətənlərimizin 

birliyinə və Vətənlə əlaqəsinə xidmət edən belə mühüm addımlardan idi. 

Heydər Əliyevin rəhbərliyi dövründə yüzlərlə həmvətənimiz SSRİ-nin ən nüfuzlu təhsil ocaqlarında təhsil 

almaq imkanı əldə edib. SSRİ məkanının 50-dən çox böyük şəhərinin 170-dən artıq ali təhsil ocağında elm, 

iqtisadiyyat, mədəniyyət, istehsalat və digər sahələrini əhatə edən və ən zəruri ehtiyac duyulan 250-dən artıq 

ixtisas üzrə 15 mindən çox azərbaycanlı gənc təhsil alıb və yüksək ixtisaslara yiyələnib. Bu kadrların bir çoxu 

yenidən Azərbaycana qayıtsa da, onların bir qismi təhsil aldıqları şəhərlərdə məskunlaşıblar. Respublikamızdan 

kənarda əmək fəaliyyətinə başlayan həmin mütəxəssislər bir tərəfdən həmvətənlərimizin mütəşəkilliyinin 

güclənməsinə, digər tərəfdən elm və mədəniyyətimizin inkişafına yardım göstəriblər. 

Qeyd edək ki, hazırda dünyanın əksər ölkəsində 300-ə yaxın Azərbaycan icma və birlikləri fəaliyyət 

göstərir. Onların sırasında Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresini, Rusiya Azərbaycanlılarının Federal Milli-

Mədəni Muxtariyyətini, Almaniya Azərbaycan cəmiyyətləri Federasiyasını, İsveç - Azərbaycan Federasiyasını, 
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Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistan azərbaycanlılarının “Turan” Konqresini və Qırğızıstanda “Azəri" ictimai 

Birliyini nümunə göstərmək olar. 

27 dekabr 2002-ci ildə “Xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti haqqında” Azərbaycan 

Respublikasının qanunu qəbul edildi. Bu qanun xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı Azərbaycan 

Respublikasının dövlət siyasətinin məqsəd və prinsiplərini, eyni zamanda bu siyasətin həyata keçirilməsi ilə 

əlaqədar dövlət orqanlarının fəaliyyətinin əsaslarını müəyyən edir. 

2004-cü ildə Avropada, Şimali Amerikada, MDB məkanında və bir çox ölkələrdə - Özbəkistan, Qırğızıstan, 

Norveç, Niderland, Almaniya, İspaniya, İtaliya, Belçika, Bolqarıstan, Çexiya, Finlandiya, Estoniya, Polşa, 

Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Misir Ərəb Respublikası, Türkiyə və ABŞ-da 40-a yaxın yeni Azərbaycan icmaları 

yaradılıb (azerbaijan.az). 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Akif Əlinin fikrincə, Azərbaycan imperiya dövründə dəmir darvazalarla 

bağlı olduğundan əvvəllər xaricdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələrimiz olmayıb: “Biz sadəcə onu bilmişik ki, 

Azərbaycanda yaşayan bir necə milyonluq millət deyilik, xaricdə də həmvətənimiz var. indi Azərbaycan öz 

siyasətini özü müəyyənləşdirən tam müstəqil bir dövlət kimi, xaricdə yaşayan soydaşlarla mütəmadi əlaqə yaradır. 

Diasporumuzla bağlı çox ciddi dövlət siyasəti mövcuddur. Bu siyasətin əsasında ulu öndər Heydər Əliyevin 

vaxtilə işləyib hazırladığı azərbaycançılıq ideyası durur. Azərbaycan dövlətinin xarici siyasətinin əsas 

prioritetlərindən biri Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı həqiqətlərin dünyaya çatdırılmasıdır. Prezident İlham 

Əliyev diplomatik nümayəndəliklərimizin rəhbərləri ilə keçirilən müşavirədə bildirdi ki, biz Azərbaycanın 

həqiqətlərini daha əzmlə, hücum taktikası üslubunda dünyaya çatdırmalıyıq. Bunun üçün diplomatlarımız, 

səfirliklərimiz xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla - diaspor fəalları ilə sıx işbirliyində çalışmalıdırlar. 

Azərbaycanın həqiqətlərini dünyaya çatdırmalı, torpaqlarımızın işğal altında olduğunu, bir milyondan çox qaçqın 

və məcburi köçkün soydaşımızın olduğunu deməli və Ermənistanın Azərbaycana qarşı ədalətsiz hərəkətlərini, 

təcavüzkar siyasətini hər yerdə ifşa etməliyik. İndi bu istiqamətdə geniş arealda işlər gedir”. 

A. Əli qeyd edir ki, soydaşlarımızın təşkilatlanması üçün Azərbaycan dövləti əlindən gələni edir: “Bəzən 

müəyyən çətinliklər olur ki, bunlar da artıq azalmaq üzrədir. Bakıda keçirilən dünya azərbaycanlılarının 

qurultayları birliyimizə çox kömək edir. Qurultaylarda bütün dünyadan azərbaycanlılar gəlirlər, ünsiyyətdə 

olurlar. Bu isə birləşmə mexanizminə kömək edir. Dünya miqyasında tam birliyimiz məhz müstəqil Azərbaycan 

dövlətinin mövcudluğu ilə mümkündür. Dünyada yaşayan azərbaycanlılar çoxdur və müxtəlif ölkələrə 

səpələniblər. Sovet hakimiyyəti illərində törədilən repressiyalarla bağlı Azərbaycandan gedənlər çox olub. Yaxud 

Cənubda yaşayan soydaşlarımız rejimin basqısından yurdu tərk ediblər. Ancaq bu proses diaspor hərəkatı yox, 

daha çox siyasi mülahizələrə görə mühacirət olub. Sərhədlər bağlı olduğuna görə onlar bir daha ölkə ilə əlaqə 

qura bilməyib, qayıda bilməyiblər. Ancaq bu gün vəziyyət tam başqadır. Soydaşlarımız sərbəst surətdə Vətənə 

gəlib-gedirlər. Xaricdə azərbaycanlı tələbələr oxuyur, mütəxəssislər çalışır, ailələr köçüb birləşiblər və s. Yəni bu 

gün azərbaycanlılar mühacirətdə sıxıntı içində deyil, istədikləri zaman Azərbaycana gəlir, əlaqə qururlar, yurda 

xidmət edirlər. Əlbəttə, burada əsas rol dövlətin üzərindədir və onların müasir tələblər səviyyəsində Azərbaycana 

yardım üçün təşkilatlanmasına yardım edir”. 
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A. Əlinin dediyinə görə, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar təkcə Azərbaycan türklərindən ibarət deyil: 

“Vaxtilə burada yaşamış müxtəlif millətlərin nümayəndələri də Azərbaycana sevgi ilə əllərindən gələn köməyi 

əsirgəmir. Məsələn, buradan getmiş yəhudilər Azərbaycana çox dəstək verirlər. Azərbaycanın dostu olan bu 

adamlar bizim diaspor təşkilatları ilə əlaqədə çalışırlar. Bu məqamda vaxtilə adını çəkmək belə yasaq olan 

türkiyəli qardaşlarımızın adı xüsusi qeyd olunmalıdı. Türk diasporu ilə Azərbaycan diasporu indi bütün 

tədbirlərdə bir yerdədirlər. Türkiyə və Azərbaycan bayrağı hər zaman yanaşı ucalır. Artıq bu böyük qüvvədir və 

bədxahlar özləri də bu qüvvəni görüb çəkinirlər. Adaptasiya üçün yaşadığın yerin adət-ənələrini, dilini öyrənmək 

və çalışmaq lazımdır ki, digər xalqların nümayəndələri kimi yaşadığın yerdə dövlət strukturlarında, 

bələdiyyələrdə, seçkili orqanlarda özünə mövqe tutasan. Uyğunlaşmaq və sərbəst yaşamaq üçün ölkənin tarixini, 

xalqın mentalitetini, mədəniyyətini, adət-ənənəsini bilmək vacibdir. Bununla yanaşı öz milik mənəvi 

dəyərlərimizi də qoruyub-saxlamaq vacibdir. İcma daxilində və yaxud ailədə azərbaycançılıq ideyasından çıxış 

edərək bizim mənəvi dəyərlərin qorunmasına çalışılmalıdır. Biz qədim mədəniyyətə malik, inkişaf etmiş müasir 

bir xalq olaraq dünyanın ən yaxşı dəyərlərini dərk etməli, münasib olanı qəbul etməliyik. Zamana uyğun olmayan 

dəyərlərimizi isə cəsarətlə redaktə etməyi bacarmalıyıq. Bundan çəkinmək lazım deyil. Ölkəmiz multikultural 

tolerantlığı ilə məşhurdur. Biz bu cəmiyyət modelini dünyaya nümunə kimi təqim edə bilərik. Müxtəlif ölkələrdə 

yaşayan azərbaycanlıların bir-birinə inteqrasiyası ilə bağlı məsəsləsinə gəlincə, qeyd edim ki, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar üçün məkan maneəsi yoxdur. Bir ölkədə yaşayan soydaşımız başqa bir ölkədə yaşayanla çox yaxşı 

dostluq əlaqəsindədir. Mütəmadi ünsiyyətləri var. Danimarkada yaşayan İspaniyada yaşayanla, ABŞ-da yaşayan 

Almaniyada yaşayanla isti münasibətdədir. Bütün dünya belə yaşayır, özünə qapanıb qalmaq mənasızdır. 

Azərbaycan respublikasında yaşayan insanlar da bu gün dünya ilə əlaqələrini sıxlaşdırmalıdırlar. Belə əlaqələr nə 

qədər çox olsa, öz həqiqətlərimizi bir o qədər geniş yaya bilərik” (az-kurs.org). 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan diasporunun təşəkkül və formalaşma tarixi bir neçə mənbəyə bölünür: 

- I mərhələ (VII əsrin sonu-VIII əsrin əvvəlləri) Xilafət ordusunun Azərbaycana yürüşü, İslam dininin 

yayılması ilə əlaqədar burada ərəbdilli elm və mədəniyyətin inkişafı, eyni zamanda onlarca azərbaycanlı 

mütəfəkkirin Yaxın və Orta Şərqin şəhərlərinə axını başlamış və bu proses diasporun yaranmasının təməlini 

qoymuşdur. 

- II mərhələ (X-XIX əsrlər) Yaxın Şərqin elm və mədəniyyət mərkəzlərində əslən Azərbaycandan olan 

yüzlərlə alim və tələbənin biliklərə yiyələnməsi, milli təfəkkürümüzün region xalqlarının intibahında qabaqcıl 

mövqeyə çıxması sayəsində xaricdə məskunlaşması daha geniş vüsət almışdır. 

- III mərhələ - Həmin dövr Azərbaycanın Rusiya imperiyası tərəfindən işğalından sonrakı dövrə təsadüf 

edir. 

- IV mərhələ - Azərbaycan Demokratik Respublikasının (1918-1920) süqutundan sonra xarici mühacirlər 

axını və Avropada Azərbaycan diasporunun təşəkkülü ilə bağlıdır. 

- V mərhələ - 1941-1945-ci illərdə II Dünya müharibəsi zamanı əsirlikdə və Sovet qəza maşının ölüm 

xofundan Vətənə dönə bilməyən azərbaycanlılardan ibarət icmaların yaranması diasporun formalaşması 

(wikipedia.org). 
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Son olaraq qeyd edək ki, ötən əsrin sonlarında İranda baş verən ictimai-siyasi proseslərlə əlaqədar bu 

ölkədən on minlərlə azərbaycanlının Qərb ölkələrinə mühacirəti Azərbaycan diasporunun genişlənməsinin 

mühüm mərhələlərindən biri oldu. SSRİ-nin süqutundan sonra Avropa ölkələrində azərbaycanlıların yeni 

nəsillərinin məskunlaşması diasporun təşəkkülünün son mərhələsi kimi, qiymətləndirilə bilər. 

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət 

Dəstəyi Fondunun maliyyə dəstəyi ilə çap olunur 

 

Express.-2018.-19 sentyabr.-№ 161-S.10. 
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Heydər Əliyevin azərbaycanlıların həmrəyliyinə töhfəsi 

 

Vasif Cəfərov 

 

Dünyada yaşayan azərbaycanlılar arasında həmrəyliyin əldə edilməsində Azərbaycanın Ümummilli lideri 

Heydər Əliyevin əvəzsiz xidmətləri olub. Məhz onun xidmətlərinin nəticəsidir ki, hər il dekabrın 31-ni Dünya 

Azərbaycanlıları Həmrəylik Günü kimi qeyd edirik. 

Heydər Əliyev hələ Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinə rəhbərlik edən zaman azərbaycanlılar 

arasında həmrəyliyin və birliyin önəmini vurğulayaraq bununla bağlı rəsmi qaydada tədbir görülməsinin zəruri 

olduğunu bəyan edib. Bu məqsədlə 1991-ci ilin dekabrın 16-da “Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik və Birlik 

günü haqqında” Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin qərarı qəbul olunub. Qərarın qəbul edilməsində o 

zaman Ali Məclisin sədri olan, Ümummilli lider Heydər Əliyevin böyük rolu olub. Məhz onun qətiyyətli mövqeyi 

hesabına qəbul edilən qərarla dekabrın 31-i Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilib. Sonra bu 

bayramın bütün ölkədə rəsmi qeyd edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Ali Soveti də qərar qəbul etdi. 

Beləliklə, 1991-ci ildən etibarən Azərbaycanda hamımız üçün əziz bir bayram olan 31 dekabr - Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü təntənə ilə qeyd olunur. 

Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi qərarında qeyd edilir ki, 31 dekabrın Dünya 

azərbaycanlılarının həmrəylik və birlik günü kimi bütün Azərbaycan Respublikasında rəsmi qeyd edilməsi üçün 

qanunvericilik təşəbbüsü qaydasında Azərbaycan Respublikasının Ali Sovetinə təklif verilsin. Naxçıvan Muxtar 

Respublikasının şəhər və rayon məclislərinə tapşırılsın ki, bayram günləri demokratik təşkilatların iştirakı ilə 

təntənəli mərasimlər hazırlayıb həyata keçirsinlər. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət 

Universitetinə, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Naxçıvan şöbəsinə, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin 

Naxçıvan vilayət şöbəsinə, Xalq Təhsili Nazirliyinə tapşırılsın ki, 31 dekabr Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 

və birlik gününə həsr olunan elmi konfrans keçirsinlər. Sərhəd çəpərlərinin bərpa edilməsi qanunsuz hesab edilsin 

və istehkam qurğularının ləğv edilməsini təmin etmək üçün deputat komissiyası yaradılsın. 

Heydər Əliyev 1993-cü ildə Azərbaycan Prezidenti seçildikdən sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla hər 

görüşündə həmrəylik və birlik məsələsinin önəmini vurğulayırdı. 1995-ci ilin yanvarında Ümummili lider 

Isverçəyə səfəri zamanı burada yaşayan azərbaycanlılarla görüşüb. Bu, Heydər Əliyevin Prezident kimi xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılarla ilk görüşü idi. 

Görüşdə Heydər Əliyev qeyd edib ki, azərbaycanlılar öz torpaqlarına möhkəm bağlıdır, başqa ölkələrə 

getməyə çox meylləri olmayıb. Ümummili lider xatırladıb ki, o, sovet Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi illərdə 

azərbaycanlıların, xüsusən gənclərin Sovetlər İttifaqının başqa şəhərlərində, respublikalarında da yaşamalarına, 

yayılmalarına çalışıb: “Mən o vaxt Azərbaycan gənclərinin Sovetlər ittifaqının hər yerinə səpələnməsi, yayılması 

üçün hətta Moskvadan razılıq almışdım, ildə 800-900 gənc başqa yerlərə-Moskva, Leninqrad, Sverdlovsk və digər 

şəhərlərin universitetlərinə, institutlarına təhsil almağa göndərilirdi. Mən elə şərait yaratmışdım ki, Azərbaycan 

gənclərinin həmin universitetlərə daxil olmaları üçün çətinlik yox idi, çünki bəziləri rus dilini yaxşı bilmədiyinə 
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görə gedib orada imtahan verə bilməzdi, bəziləri imtahan verəndən sonra müsabiqədən keçə bilmirdilər. Ancaq 

mən onlardan ötrü güzəştli şərait yaratmışdım və bayaq dediyim kimi, hər il yüzlərlə gənci Sovetlər ittifaqının 

böyük ali məktəblərinə təhsil almağa göndərirdim. 

Nə üçün? Birinci, mən etiraf etməliyəm ki, o vaxt Moskva Universitetlərində təhsilin səviyyəsi Bakı 

Universitetinə nisbətən yüksək idi. İstəyirdim ki, azərbaycanlılar daha yüksək səviyyədə təhsil alsınlar. İkincisi, 

ona görə ki, Rusiya vasitəsilə dünya mədəniyyətinə, dünya elminə qovuşsunlar. Yəni təkcə öz evində, öz kəndində 

yaşamasınlar, dünyanı görsünlər. O zaman İsveçrəyə, Almaniyaya, Fransaya getmək imkanı yox idisə, heç olmasa 

Sovetlər ittifaqının hər yerində olsunlar. Üçüncüsü də ona görə ki, qoy azərbaycanlılar hər yerdə yaşasınlar”. 

Heydər Əliyev qeyd edib ki, hər yerdə azərbaycanlılar olanda Azərbaycanın dayağı daha çox olur: “Mən 

də o vaxtlar azərbaycanlıları Sovetlər ittifaqına səpələyib Azərbaycana dayaq yaratmaq istəyirdim, indi isə 

sərhədlər açılıb, azərbaycanlı hər yerdə yaşaya bilər. Hər bir ölkədə nə qədər çox azərbaycanlı yaşasa, bir o qədər 

yaxşı olar. Əlbəttə, bununla onu demək istəmirəm ki, Azərbaycanda yaşayan adamlar başqa ölkələrə çıxıb 

getsinlər, yox, ancaq tale kimisə gətirib bir ölkəyə çıxarıbsa və orada o, yaxşı yaşayırsa, yaxşı təhsil alıbsa, yaxşı 

işi varsa, bu, Azərbaycanın xeyrinədir. Bir şərtlə ki, gərək millətini, dinini, torpağını, ana Vətəni unutmayasan”. 

Heydər Əliyev dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin gücləndirilməsi məqsədilə 2001-ci ilin mayın 

23-də Sərəncam imzaladı. Həmin Sərəncama əsasən Bakıda dünya azərbaycanlılarının ilk qurultayı keçiriləcəkdi. 

Sərəmcama uyğun olaraq 2001-ci ilin noyabrında azərbaycanlıların ilk qurultayı baş tutdu. Qurultaydan sonra 

2002-ci ilin 5 iyulunda Azərbaycan Prezidenti Heydər Əliyev “Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaradılması haqqında” Fərman imzaladı. Fərman Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin mütəşəkkil 

qaydada əlaqələndirilməsi, dünya azərbaycanlılarının siyasi və ideoloji birliyinin təminatı baxımından müstəsna 

əhəmiyyyət kəsb edən mühüm tarixi sənəd olub. Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət 

Komitəsinin yaradılması bu sahədə olan problemlərin aradan qaldırılması istiqamətində əhəmiyyətli addımlar 

atmağa və Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini milli maraqlarımızın gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 

mərkəzləşdirməyə imkan verdi. 

2008-ci il noyabrın 19-da isə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradıldı. 

Ümummilli lider Heydər Əliyev dünya azərbaycanlılarının ilk qurultayında çıxışı zamanı da həmrəyliyin 

vacib olması məcələsinə toxunub. O, deyib ki, azərbaycanlıların birliyi, həmrəyliyi indi həm bizim üçün, həm də 

dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlılar üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. 

“İndi azərbaycanlıların bir müstəqil dövləti mövcud olduğundan dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan 

azərbaycanlıların bir-biri ilə daha da sıx əlaqə qurması, öz həmrəyliklərini bəyan etməsi və müstəqil Azərbaycan 

dövləti ilə əlaqələr yaratması tarixin bu mərhələsində çox əhəmiyyətli bir vəzifə kimi meydana çıxır” deyən 

Heydər Əliyev bildirib ki, Azərbaycan dövlətinin vəzifəsi ondan ibarətdir ki, bütün ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlılara mümkün olan qayğını, diqqəti göstərsin, onların həyatı ilə maraqlansın və dövlətimizlə ayrı-ayrı 

ölkələrdə olan Azərbaycan icması arasında əlaqələri daha da inkişaf etdirsin. Ümimmilli lider söyləyib ki, 

Azərbaycanın xaricində yaşayan azərbaycanlılar isə gərək, indi müstəqil Azərbaycan ilə daha da sıx əlaqələr 
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qursunlar: “ Bunlar hamısı dünyada olan bütün azərbaycanlıların birliyinin, həmrəyliyinin təmin olunması üçün 

əsas şərtlərdir. Biz indi böyük məmnuniyyətlə qeyd edə bilərik ki, dünyanın bir çox ölkələrində - Avropada, Şimali 

Amerikada artıq böyük Azərbaycan icmaları yaranıbdır. Son illər bu icmalar get-gedə təşkilatlanır, genişlənir və 

azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə onların birliyini, həmrəyliyini təmin edir. Son illər bu proses sürətlə gedir. 

Azərbaycanın varlığı bu həmrəyliyin inkişafının əsasını təşkil edir. Biz istəyirik ki, müxtəlif ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlılar həmin ölkələrin vətəndaşı kimi, istədikləri kimi yaşasınlar. Ancaq heç vaxt öz milli köklərini, 

milli mənsubiyyətlərini itirməsinlər. Bizim hamımızı, azərbaycanlıları birləşdirən milli mənsubiyyətimizdir, tarixi 

köklərimizdir, milli-mənəvi dəyərlərimizdir, milli mədəniyyətimizdir-ədəbiyyatımız, incəsənətimiz, musiqimiz, 

şerlərimiz, mahnılarımız, xalqımıza mənsub olan adət-ənənələrdir. İnsan hansı ölkədə yaşamasından asılı 

olmayaraq, gərək öz milliliyini qoruyub saxlasın”. 

Heydər Əliyev vurğulayıb ki, bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, 

azərbaycançılıqdır: “Azərbaycan dövlət müstəqilliyini əldə edəndən sonar azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi həm 

Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideya olubdur. Biz həmişə bu ideya 

ətrafında birləşməliyik. Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini qoruyub saxlamaq, milli-mənəvi dəyərlərini 

qoruyub saxlamaq, eyni zamanda onların ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən inteqrasiyasından bəhrələnmək və 

hər bir insanın inkişafının təmin olunması deməkdir. Bizim bu qurultayı keçirməkdə məqsədimiz məhz bundan 

ibarət olub”. 

Heydər Əliyev qeyd edib ki, qurultay qarşımızda duran vəzifələrin yerinə yetirilməsində çox böyük rol 

oynayacaq, öz xidmətlərini göstərəcək. 

Ümummilli lider söyləyib ki, hər bir azərbaycanlı yaşadığı ölkədə ictimai-siyasi həyatda fəal iştirak etməli, 

özünə görkəmli bir yer tutmalı, müəyyən təsir imkanına malik olmalıdır: “Biz bunları arzu edirik. Bu barədə 

müəyyən xidmətlər göstərmək üçün biz dövlətimizin tərkibində Azərbaycan diasporu ilə iş üçün xüsusi bir 

orqanın yaradılması haqqında da qərar qəbul edəcəyik. Güman edirəm ki, belə mərkəzləşmiş bir orqan, yəni 

Azərbaycan icmaları ilə daim əlaqə saxlayan orqan həm icmaların və ümumiyyətlə, Azərbaycan diasporunun 

formalaşmasına, həm də bizim əlaqələrimizin daha da inkişafına xidmət edəcəkdir”. 

 

Ekspress. – 2018. – 26 sentyabr. - № 166. – S.10. 
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Soydaşlarımızın hüquqi statusu: Diaspor Komitəsi ciddi addımlar atır 

 

Murad Məmmədli 

 

Qeyri-rəsmi məlumatlara əsasən, ölkəmizin hüdudlarından kənarda 3 milyona yaxın Azərbaycan 

vətəndaşı yaşayır. Onların 1 milyondan çoxu Azərbaycan vətəndaşı olmaqla bərabər, həm də başqa 

ölkələrin - Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna, Türkiyə, ABŞ, Qazaxıstan və s. ölkələrdən birinin və ya eyni 

zamanda üç və ya daha çox ölkənin vətəndaşlığını alıb. Ümumi saydan 1,5 milyondan çox vətəndaşımızın 

isə xaricdə daimi yaşamaq statusu aldığı bildirilir. 

Bundan başqa, xaricə müvəqqəti əsaslarla - təhsil, müalicə və qaçqın statusu almaq üçün gedənlər də az 

deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdə qeydiyyatda olan ölkə vətəndaşları haqqında illik hesabatlarından və 

müxtəlif vaxtlarda seçkilərin nəticələri ilə bağlı xaricdə səs verən vətəndaşların sayını göstərən hesabatlarından 

məlum olur ki, əslində xaricdə yaşayanların 5-10 faizə qədəri qanunun tələblərinə uyğun olaraq həmin ölkələrdə 

konsulluq qeydiyyatına alınmaqla, böyük əksəriyyəti konsulluq qeydiyyatına alınmadan yaşayan şəxslərdir 

(“modern.az’’). Bu gün onların ən böyük problemi məzh qeydiyyatsız və şəxsiyyət vəsiqələrinin olmamasıdır. Bu 

məsələ daim dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Ayrı-ayrı dövlət qurumları, xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyi, 

Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən xaricdə yaşayan soydaşlarımızın bu cür problemlərinin həllinə yönəlik addımlar 

atılsa da, bəzən insanların öz səhlənkarlığı üzündən hələ də narahatlıqlar yaşanmaqdadır. 

Xaricdəki soydaşlarımızın problemlərinin həlli ilə bağlı dövlət səviyyəsində müxtəlif işlər görülür. Hələ bir 

müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yevlaxda keçirilən respublika müşavirəsində də xaricdə 

yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin həlli üçün böyük işlər görüldüyünü bildirmişdi: “Azərbaycan nadir 

ölkələrdəndir ki, artıq bizdə ənənəvi olaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultayı keçirilir. Biz onlara həm 

siyasi dəstək göstəririk, eyni zamanda, onlar üçün biznes imkanları yaradırıq. Onlar da bu işlərdə fəal iştirak 

etməlidirlər. Bildiyimə görə, onlar bizim yeni təşəbbüslərimizə fəal qoşulurlar”. 

Ümumiyyətlə, xaricdəki soydaşlarımız hansı problemlərlə üzləşirlər? Bu problemlərin həlli üçün hansı 

addımlar atılır? Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsindən bildirilir ki, problemlər müxtəlif ola bilir. Xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların əsas problemləri onların hüquq və azadlıqları, getdikləri ölkələrdə yaşamaq və işləmək 

hüququnun verilməsi ilə bağlı olur. Belə problemlərlə qarşılaşan soydaşlarımız həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan diaspor təşkilatlarına müraciət edərək hüquqi yardım alır, onlara müəyyən istiqamətlər verilir. “Bir 

çox hallarda nüfuzlu diaspor rəhbərləri öz şəxsi əlaqələrindən istifadə edərək həmvətənlərimizin üzləşdiyi 

çətinlikləri aradan qaldırmağa kömək edir”. 

Bəzən isə problemlərlə bağlı diaspor təşkilatlarına gec bildirdiyinə görə, soydaşlarımıza yardım etmək 

imkanı olmur, çünki artıq həmin ölkələrinin qanunvericiliyinə uyğun olaraq bu şəxslər haqqında müəyyən 

tədbirlər görülmüş olur. 

Yeri gəlmişkən, artıq məsələnin həlli ilə bağlı Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi müəyyən görüşlərə 

başlayıb. İlk olaraq qardaş Türkiyədə işlərə start verilib. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

519 
 

Komitədən “Ekspress”ə verilən məlumata görə, 1990-cı illərdə Türkiyə Respublikasına köçmüş və orada 

qeyri-qanuni şəkildə məskunlaşmış yüzlərlə azərbaycanlı var. Soydaşlarımızın Türkiyə ərazisində qeydiyyata 

alınması, hüquqi statuslarının-müəyyənləşdirilməsi və sosial müdafiəsinin təmin edilməsi istiqamətində müvafiq 

dövlət qurumları tərəfindən müəyyən işlər görülməkdədir. Bu işlərin davamı kimi, qeyd edilən insanların 

Azərbaycan Respublikasına mənsubluğunun aydınlaşdırılması və şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərlə (şəxsiyyət 

vəsiqəsi və ümumvətəndaş pasportu) təmin edilməsi məqsədilə müvafiq işçi qrupu yaradılıb və siyahıya-alma ilə 

bağlı hazırlıq işlərinə başlanılıb. Problemlərin yerində araşdırılması və həlli ilə bağlı ötən ayın sonunda Diasporla 

İş Üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları Kənan Məmmədov və İsmayıl Ənsərli, ölkəmizin İstanbuldakı Baş 

Konsulluğu ilə birgə, qeyri-qanuni məskunlaşmış soydaşlarımız ilə bir sıra görüşlər keçiriblər. 

İstanbul şəhərinin Qazi Osmanpaşa rayonunun 500 evlər, Rami, Eyyubssultan, Bağlarbaşı, Yıldıztabya, 

Barbaros, Hayreddinpaşa, Hürriyyət, Fevzi Çakmak məhəllələri, Bayrampaşa rayonunun Yıldırım, Altıntepe, Orta 

məhəllə, Kartaltepe, Vatan məhəllələri, ətraf bölgələr, həmçinin, Küçükçekmece rayonunun Halkalı Mərkəz 

məhəllələrində soydaşlarımızla görüşlər keçirilib, maarifləndirici söhbətlər aparılıb. 

İstanbuldakı Baş Konsulluğun əməkdaşı Xəyyam Daşdəmirov görüşlər zamanı problemin aktuallığına və 

vətəndaşlarımızın mənafeyinin qorunması baxımından əhəmiyyətinə toxunaraq bildirib ki, bu il aprelin 18-də 

Ankara şəhərində Azərbaycan və Türkiyə Xarici İşlər nazirlikləri arasında keçirilmiş IX konsulluq 

məsləhətləşmələri zamanı da bu istiqamətdə müzakirələr aparılıb. Müzakirələr zamanı, məsələnin mərhələli həlli 

və Azərbaycan tərəfinin təqdim edəcəyi məlumatlar əsasında həmin şəxslərə Türkiyə tərəfindən zəruri dəstəyin 

göstərilməsiilə bağlı razılıq əldə edildiyini bildirib. Qeyri-qanuni yaşayan azərbaycanlıların üzləşdiyi bir çox 

problemlərə toxunan konsulluq əməkdaşı, həmin şəxslərin dəqiq siyahısının əldə olunmasının prosesin ilk və ən 

vacib mərhələsi olduğunu vurğulayıb. 

Sonra konsulluq xidmətləri ilə bağlı görüş iştirakçılarını maraqlandıran, suallar cavablandırılıb. 

Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Kənan Məmmədov görülən işlərlə bağlı məlumat verərək 

qeyri-qanuni məskunlaşmış soydaşlarımızın əhatə dairəsinin müəyyənləşdirilməsi, şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədlərlə təmin olunması və bunun üçün həmin şəxslərin anket məlumatlarının əldə edilməsi məqsədilə 

yaradılmış əlaqə vasitələrini təqdim edib. Daha sonra, işçi qrup tərəfindən hazırlanmış anketlər görüş 

iştirakçılarına paylanaraq, onların müvafiq anket məlumatları toplanıb. 

Səfər çərçivəsində Zəhra Ana Yardımlaşma və Kültür Dərnəyinin nəzdindəki Azərbaycan məktəbində, 

Azərbaycan Təhsil, Mədəniyyət və Sosial Həmrəylik Dərnəyinin nəzdində fəaliyyət göstərən Hüseyn Cavid adına 

Azərbaycan məktəbində şagird- müəllim kollektivi ilə görüşlər keçirilib. 

Tədris ilinin başlanması münasibətilə Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin adından məktəblilərə məktəb 

ləvazimatları hədiyyə edilib. 

Diaspor Komitəsinin bu istiqamətdə atdığı addımlar müsbət qarşılanır. Deputat Fazil Mustafa bildirir ki, 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılar bizim doğmalarımızdır. “Dövlət Komitəsinin atdığı addım onların şəxsiyyət 

vəsiqələrilə bağlı problemlərinin çözülməsi və Azərbaycan dövlətilə əlaqələrinin bərpa olunmasıdır. Fikrimcə, 

atılan addım başqa qüvvələrin bu potensialdan istifadəsinin qarşısının alınmasında müsbət rol oyanayacaq və 
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onları dəstəkləmək lazımdır. Çünki xaricdə yaşayan azərbaycanlıların ən böyük problemlərindən biri də məhz 

pasportlarla bağlıdır, insan amili, onun problemləri varsa, mütləq şəkildə çözmək lazımdır. Maneələr, hüquqi 

əngəllər ola bilər. Ona görə də lazım gələrsə, qanunvericilikdə də dəyişikliklər edilməlidir” deyən deputat 

“modern.az’’a bu ideyanı və konkret atılan addımı dəstəklədiyini bildirib. 

Deputat Tahir Mirkişili məsələnin həllilə bağlı araşdırmalar aparıldığını bildirib. Onun sözlərinə görə, 

xaricdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşları üçün belə bir imkanın yaradılması, onlara böyük dəstək olacaq. 

“Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin bunları gerçəkləşdirməsi problemin həlli istiqamətində çox müsbət 

addımdır”. 

Deputat Tahir Kərimli son vaxtlar Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin aktivləşdiyi 

qənaətində olduğunu deyib. Onun bildirdiyinə görə, Komitə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın müxtəlif 

problemlərilə bağlı ciddi işlər görməyə təşəbbüs edir və müvafiq addımlar atır. “Çox sevindiricidir ki, bu 

istiqamətdə atılan addımlardan ilki də qardaş Türkiyədə reallaşmaqdadır. Fuad Muradov özü hüquqi qaydaları 

çox gözəl bilir. Yaranmış neqativlərin aradan qaldırılmasında onun müsbət töhfə verəcəyinə inanıram. Məsələ 

burasındadır ki, xaricdəki azərbaycanlılar əcnəbi və vətəndaşlığı olmayan şəxslər statusundadırlar, yaxud 

sənədsizdirlər. Bu isə onlara əlavə problemlər və gəginliklər yaradır, hətta yaşadıqları ölkələrdən deportasiya 

olunmalarına qədər gedib çıxır”. 

T. Kərimli hesab edir ki, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş pasport, qeydiyyat və miqrasiya idarəsi, Xarici İşlər 

Nazirliyi, Miqrasiya Xidmətilə kompleks tədbirlər həyata keçirmək lazımdır ki, görülən işlər daha effektiv olsun. 

“Məsələlərə həm ölkə içindən, həm də xaricdən dəstək verilməlidir. Hesab edirəm ki, Diasporla İş Üzrə Dövlət 

Komitəsi soydaşlarımızın çoxluq təşkil etdiyi ölkələrin səfirliklərilə də əlaqələri genişləndirməlidir. Səfirliklərin 

xüsusi xidməti araşdırma aparmalı, belə vətəndaşları müəyyən etməlidir. Bəzən hansısa ölkədə baş verən təyyarə 

qəzasında ölənlər olur. Biz onların arasında həmvətənimiz olub-olmadığını müəyyən etməkdə çətinliklərlə 

qarşılaşırıq. Ona görə də problemlərin həlli üçün qeydiyyat və pasport məsələsi öncəlik təşkil edir”. 
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Türkiyədə sənədsiz yaşayan azərbaycanlılar... - Diaspor Komitəsi hərəkətə keçdi 

 

Məhsəti Şərif 

 

Hazırda Türkiyədə işləmək, yaşamaq və digər müxtəlif səbəblərlə gələn milyonlarla xarici vətəndaş 

məskunlaşıb. Suriyalı qaçqınları və qanuni şəkildə qeydiyyata düşən xarici vətəndaşları nəzərə almasaq, 

Türkiyədə həm də qeyri-leqal yollarla, yəni qaçaq olaraq ölkədə yaşayan əcnəbilər də çoxdur. Onların arasında 

azərbaycanlılar da var və çoxluq təşkil edir. 

İstanbulda yaşayan jurnalist Məhsəti Şərif qardaş ölkədə qeyri-qanuni məskunlaşmış azərbaycanlıların bir 

neçəsi ilə görüşərək, onların problemlərini qələmə alıb. 

Reportajdan öncə, qısa olaraq xatırladaq ki, Azərbaycan Respublikası Diasporla İş Üzrə Dövlət Komitəsi 

Türkiyədə müvafiq sənədləri olmadan, qeydiyyata düşmədən yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarına kömək etmək 

üçün işə başlayıb.  

1990-cı illərin əvvəllərində Türkiyəyə köç etmiş bu insanların sənədlərinin etibarlılıq müddəti bitdiyi üçün 

onlar yaşadıqları yerdə bir çox hüquqlardan məhrum olub. Azərbaycan vətəndaşlığını itirən və Türkiyə 

vətəndaşlığı da ala bilməyən bu şəxslər etibarsız kimlik sənədləriylə gəzirlər. Onların uşaqları isə tamamilə 

sənədsiz yaşadığı üçün təhsil almaqdan məhrumdurlar. Bu şəxslər, eyni zamanda nikah qeydi, iş müqaviləsi və 

bank əməliyyatlarını edə bilmir, tibbi və hüquqi yardım almaq imkanları yoxdu. Onlar həmçinin pensiya 

haqlarından faydalana bilmir, hər hansı təsirə məruz qalanda da polis bölməsinə şikayət etməkdən çəkinir və 

qorxduqları üçün zamanla problemləri daha da artır. 

Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların uşaqları şəxsiyyətlərini təsdiq edən sənədinə sahib olmadıqları üçün 

onlar da valideynləri kimi ən təbii haqq və azadlıqlardan məhrum olublar.  

Vətəndaşlıqlarını itirmiş və Türkiyə vətəndaşlığı ala bilməyənlər vətənlərinə də geri dönə bilmirlər. Bu 

səbədən də, Türkiyə Respublikasının dövlət orqanlarının onlara şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlər təqdim etməsi 

qeyri-mümkün hala gəlib. 

Qeyd edək ki, Türkiyəyə gələn xarici vətəndaşların giriş-çıxışı arasında böyük fərq olur. Son iki ilin 

statistikasına görə, ölkəyə 271  milyon 232 min 722 nəfər əcnəbi gəlib. Amma ölkədən çıxan xaricilərin ümumi 

sayı 266 milyon 702 min 209 nəfər olub. 4,5  milyona yaxın xarici vətəndaş Türkiyədə “yoxa çıxıb”.  

Türkiyədə qanunsuz çalışan işçilər ölkələrə  görə belə bölünür: Gürcüstan, Suriya, Ermənistan, Azərbaycan, 

Rusiya, Banqladeş. 

İlk “üçlük”dəki ölkələrin vətəndaşlarını tapmaq çətin olmasa da, danışmaq istəyənlər azdı.  

Türkiyədə uzun illərdir yaşayan soydaşımız Sədai Nəcəfli də eyni problemlərlə qarşılaşıb. Vətəni çox 

sevdiyini deyən Sədai ilk dəfə Türkiyədə yaşamağa 2001-ci ildə gəlib, 2009-cu ildə isə hərbi xidmət keçmək üçün 

vətənə - Azərbaycana qayıdıb. Vətənə xidməti başa vurduqdan sonra – 2011-ci ildə Türkiyədə yaşayan anasının 

yanına dönüb. O ildən sonra Sədai Türkiyədə qısa və uzunmüddətli yaşamaq icazəsi olmadan qalmağa başlayıb. 

Burda başqa bir Azərbaycan vətəndaşı ilə ailə həyatı qurub və iki övladı var. 
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- Biz burada dini kəbinlə ailə qurmuşuq. 2 övladım var, rəsmi nikaha girə bilmirilk. Azərbaycanın Diaspor 

Komitəsindən  gəlmişdilər, onlarla da danışdıq. Dedik ki, bizim həyatmız çətinləşib. Uşaqlarımızın şəxsiyyətini 

təsdiq edən sənədləri yoxdur. Uşaqlarımızı Azərbaycan vətəndaşı edə bilmirik. Mən dövlətimi, millətimi sevirəm. 

Niyə mənim övladım Azərbaycan vətəndaşı olmasın? Burda uşaqları xəstəxanaya apara bilmirik, məktəbə gedə 

bilmirlər.  

Sədai niyə bu illər ərzində rəsmi oturmaq üçün Türkiyə dövlətinin müvafiq qrumlarına baş vurmayıb? 

Həmyerlimiz deyir ki, əvvəllər oturma izni anlayışından xəbərsiz olub: 

- Problemin yaranmasına səbəb məlumatsızlıq oldu. Yaşadığımız müddətdə də hər hansı problem 

yaranmadı. Belə davam edirdik və bir gün pasportumun müddəti bitdi. O vaxt xəstələnmişdim və əməliyyat 

olundum. İlk çətinliyi onda yaşadım. Oturmaq üçün icazə almaq lazım olduğunu öyrənəndə maddi gücüm 

çatmadı, xəstəlik və s. problemlərlə üzləşdim. Bir də gördüm ortadayam və mən hər iki ölkədən kənarda 

qalmışam.  

Hazırda Sədai Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin bu işlərlə əlaqədar 

yaradılan işçi qrupuna ümid bəsləyir. Ümid edir ki, həm övladlarına, həm də özünə yenidən Azərbaycanın rəsmi 

kimlik sənədlərini ala biləcək. Nəticədə Türkiyə dövlətinin əfvinə düşəcək və qardaş ölkədə bundan sonra 

həyatına rəsmi sənədlərlə davam edəcək. 

- Əvvəllər bizlə heç maraqlanan yox idi. İlk dəfədir ki, komitə və konsulluq belə bir təşəbbüs göstərib. Bu, 

bizləri çox sevindirdi. Komitə üzvləri bizlərlə görüşəndə hər şeylə dəqiq maraqlanblar və konsulluqda da onlara 

ətraflı məlumat verilib. İnanırıq ki, bu iş qardaş ölkədə yaşayan minlərlə vətəndaşımıza kömək olacaq.  

Pəri Kırıkçı isə Naxçıvanın Şərur rayonundandır. 1992 ci ildən sovet pasportu ilə ticarətə başlayıb, bir qədər 

pul topladıqdan sonra isə qızı ilə birgə Naxçıvandan İstanbula köçüb. Həmin vaxtlar  “Forma 9” deyilən sənədlə 

sərhəddi keçən azərbaycanlılar üçün ciddi çətinliklər mövcud deyildi. Yalnız bir problem vardı ki, öz uşaqlarını 

da özləri ilə aparan soydaşlarımız uzun yolçuluqda uşaqların əziyyət çəkməməsi üçün onları qohum və ya 

tanışların evində qoyurdu. Beləliklə, Pəri Kırıkçının qızı Xumar da tanış bir türk ailəsinin yanında qalmağa 

başlayıb.  

- Tək qadın idim. Ailəmiz çox kasıb olduğu üçün  təhsil almaq imkanımız olmamışdı. Türkiyəyə getmək 

imkanı yarananda ilk gedənlərdən biri mən oldum. Ticarətlə məşğul olub yaxşı pul qazanırdım. Tək övladımın 

xoşbəxt gələcəyi üçün əlimdən gələni edirdim. Amma təəssüf ki, ona  təhsil verə bilmədim. Sonra evləndim, 

qızımla birgə həmişəlik İstanbulda qalası oldum. Həmin dövrdə Azərbaycana gediş-gəliş sənədləri bir neçə dəfə 

dəyişdi. Qızımın sənədlərini qaydasına qoya bilmədim və beləliklə, Xumar Türkiyədə sənədsiz, qeyri-qanuni 

yaşamağa başladı. Sonra evləndi, indi bir övladı da var. Amma övladının “doğum paporu”ndan başqa əlimizdə 

heç bir sənəd yoxdur. Uşağın doğulduğu xəstəxanadan verilən bu sənədin müddəti isə bir aydır. Bir ay sonra biz 

uşağın adı yazılmayan bu kağızla hər hansı sənədləşmə apara bilmirik. İndi uşaq xəstə olduğu üçün təcili 

əməliyyat olunmalıdır, amma sənədsiz olduğuna görə heç bir xəstəxana qəbul etmir.  
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Türkiyədə 2009-cu ildən məskunlaşan Samirə Əsədullayeva da qardaş ölkədə icazəsiz yaşayanlardandır. 

Samirə xanım Türkiyəyə gəldiyi ilk gündən bu ölkədə müvəqqəti yaşamaq üçün şəxsiyyətini təsdiq edən heç bir 

sənədə  sahib deyil.  

- Mən Türkiyəyə iş üçün gəldim və burda ev işlərində çalışmağa başladım. Rəsmi iş yerim olmadığı üçün 

kimsə mənə müvəqqəti qeydiyyatla bağlı bir şey demədi. Bir neçə il sonra bu barədə məlumatım oldu. O zaman 

da artıq maddi durumum olmadı ki, sənəd üçün müraciət edəm. Sonra Türkiyəyə suriyalı qaçqınlar gəlməyə 

başladı. Sənədlər üçün bir neçə dəfə internet üzərindən müraciətim alınmadı. Yenə belə yaşamağa davam etdim. 

Düzü 8 il eyni evdə yaşadım deyə, bu problemi tam anlaya bilmədim. 

-  Sizdə pasport müddəti keçib? 

- Sənədlərimdə heç bir problemim yoxdur. Pasport müddətimin bitməsinə 1 il qalıb. Sadəcə,  cərimə kəsilib 

və bu, böyük məbləğdir. Onu ödəməyə gücüm yoxdur. İstəyirəm Diaspor Komitəsi, konsulluğumuz mənə yardım 

etsin və bu cəzam bağışlansın. Mən də ölkəmə gedim,  sonra geri dönüb rəsmi qaydayla yaşamağa başlayım. 

Burda həyatımızı qurmuşuq və illərdir yaşayırıq. Vətənimizdən və vətəndaşlığımızdan imtina etmirik. Mən 

şəxsən çörəkpulumu qazanıram və bu günə kimi nə Türkiyə, nə Azərbaycanı üzəcək heç bir mənfi davranışa yol 

vermişəm. Ümid edirəm ki, Diaspor Komitəsi bizə yardım edəcək. Bu məsələ ilə baglı ilk dəfədir komitə işə 

başlayıb, ona görə artıq biz də ümidlənmişik və hesab edirik ki, problemlərimiz tezliklə həll olunacaq.  

Qeyd edək ki, şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri olmayan həmvətənlərimiz daha çox İstanbul şəhərinin 

Qaziosmanpaşa bölgəsi, Rami, Eyyubsultan, Bağlarbaşı,Yıldıztabya, Barbaros, Hayreddinpaşa, Hürriyyət, Fevzi 

Çakmak məhəllələri, Bayrampaşa rayonunun Yıldırım, Altıntepe, Orta məhəllə, Kartaltepe, Vatan məhəllələrində 

yaşayırlar.  

Amma adı çəkilən bölgələrdə kompakt məskunlaşma yoxdur. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin işçi 

qrupu tərəfindən hazırlanmış anketlər sənədi olmayan və müəyyən qaydalardan xəbərsiz vətəndaşlarmıza 

paylanıb. 
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Diasporla iş sentyabrda bir qədər də genişləndirilib 

 

Vasif Cəfərov 

 

2018-ci ilin sentyabrında xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (Komitə) 

tərəfindən diaspor fəaliyyətinin genişləndirilməsi istiqamətində bir sıra tədbirlər görülüb. Komitənin sentyabr 

ayına aid olan məlumatlarının təhlili göstərir ki, faəliyyət istiqamətləri çoxşaxəli olub. 

Ay ərzində azərbaycanlıların təşkilatlanması, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, Azərbaycan xalqının 

mədəni irsinin tanıdılması və s. istiqamətində işlər görülüb. 

Uzun illərdir ABŞ-da yaşayan soydaşımız Günel Musəvi Minnesota Ştatında həmvətənlərimizi ətrafına 

toplayaraq "Azərbaycan Minnesota Cəmiyyəti"ni yaradıb və cəmiyyət ABŞ qanunlarına əsasən rəsmi 

qeydiyyatdan keçirib. 

Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, ştatda 200-ə yaxın azərbaycanlı ailə yaşayır. Eyni zamanda, burada 

azərbaycanlı tələbələr də təhsil alır. Əsasən Novruz bayramını birlikdə qeyd edən soydaşlarımız Amerikada adət-

ənənələrimizi yaşatmağa çalışırlar. Məqsəd bu ölkədə doğulub böyüyən azərbaycanlılara milli-mədəni dəyərlərlə 

bağlı məlumatların verilməsidir. 

"Azərbaycan Minnesota Cəmiyyəti"nin sədri Günel Musəvinin Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə verdiyi 

məlumata görə, Minnesotada ildə bir neçə dəfə beynəlxalq mədəniyyət festivalı keçirilir. Bu tədbirlərdə iştirak 

etmək və Azərbaycana aid güşə yaratmaq nəzərdə tutulur. Eyni zamanda, təşkilat müstəqillik günündə Minnesota 

ştatının paytaxtı Saint Paul şəhərində kongresin önündə Azərbaycan bayrağının ucaldılması, Novruz şənliyinin və 

mətbəx dərslərinin təşkili, Azərbaycan film gecəsinin keçirilməsi, Azərbaycan dili dərslərinin təşkil edilməsi kimi 

işlər də planlaşdırır. 

Rusiya Federasiyasının Krasnoyarsk diyarındakı Azərbaycan icmasının rəhbəri Taleh Mahmudov 

Krasnoyarsk Şəhər Şurasına keçirilən seçkilərdə qalib gəlib. Taleh Mahmudov diaspor fəaliyyəti ilə yanaşı, 

Krasnoyarsk şəhərinin ictimai-siyası və mədəni həyatında da aktiv rol oynayır. Soydaşımız dəfələrlə, xidmətlərinə 

görə, şəhər rəhbərliyi tərəfindən mükafatlandırılıb. 

Taleh Mahmudov 1961-ci ildə Azərbaycanın Ağsu rayonunda anadan olub. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 

Krasnoyarsk Dövlət İnşaat İnstiutu"tunda ali təhsil alan soydaşımız 30 ildən çoxdur bu şəhərdə yaşayır. 

T.Mahmudovla bərabər Rusiya Federasiyasının Saxa (Yakutiya) Respublikasında yaşayan soydaşımız Əliş 

Zabid oğlu Məmmədov 9 sentyabrda keçirilən seçkilərdə 3-cü dəfə Saxa Dövlət Məclisinin - İl Tümen-in üzvü 

seçilib. 

Azərbaycanın adını həmişə uca tutan Əliş Məmmədovun milli-mədəni irsimizin təbliğində böyük 

xidmətləri var. 

Seçkilərdə uğur qazanan soydaşlarımızdan biri də Bəhruz Hümbətovdur. RF-nin Udmurtiya 

Respublikasının paytaxtı İcevsk şəhərində azərbaycanlıların "Dostluq" Cəmiyyətinin sədr müavini B.Hümbətov 

İcevsk şəhər Dumasının deputatı seçilib. 
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Rusiyada yaşayan həmyerlimiz, tanınmış idmançı Çingiz Əliyev parlament seçkilərində iştirak edərək uğur 

əldə edib. RF-nin Tuva Respublikasının Karate Federasiyasının rəhbəri, Respublikanın yığma komandasının baş 

məşqçisi və ictimai xadim, Rusiyada Azərbaycan diasporunun fəal üzvü Çingiz Əliyev "Vahid Rusiya" 

partiyasından namizədliyini irəli sürüb və deputat seçilib. 

Yeri gəlmişkən, Rusiya Federasiyasında Rusiya azərbaycanlılarının vahid informasiya portalı olan AZRU 

(www.azru.org) kütləvi informasiya vasitəsi qismində rəsmi qeydiyyat şəhadətnaməsi alıb. Portalın baş redaktoru 

jurnalist, politoloq və ictimai xadim Roman Ağayevdir. 

Portalın yaranması Rusiya azərbaycanlıları və Rusiya-Azərbaycan münasibətləri üçün mühüm əhəmiyyət 

kəsb edən bir hadisədir. 

Avropada yaşayan azərbaycanlılar yeni xəbər portalı yaradıblar. Xəbər portalı Polşadakı "Varşava 

Azərbaycanlılar Birliyi", "Vrotslav Azərbaycan Cəmiyyəti" və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsi ilə birgə yaradılıb. Sayt polyak və Azərbaycan dillərində yayımlanır və "AzPolNews" adlanır. 

(www.azpolnews.pl) Xəbər portalının gələcəkdə ingilis dilində də versiyasının istifadəyə verilməsi nəzərdə 

tutulub. 

Xəbər portal təkcə Polşa və Azərbaycan arasında deyil, ümumiyyətlə Avropa ilə ölkəmizin əlaqələrinin 

informasiya mənzərəsini yaratmaq məqsədilə təsis edilib. Bundan sonra Avropada Azərbaycan diasporunun 

gördüyü işlər, eləcə də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin Avropadakı fəaliyyəti barədə xəbər və reportacları, 

müfəssəl məlumatı həmin portal vasitəsilə izləmək mümkün olacaq. Polşadakı yerli curunalistlər yeni saytla ciddi 

əməkdaşlıq edirlər. 

Qeyd edək ki, Azərbaycanın Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təsis 

etdiyi diaspor təşkilatlarına onların elektron və sosial mediada işini gücləndirmək məqsədilə informasiya 

kommunikasiya texnologiyaları sahəsində ödənişsiz texniki dəstək təklif edir. 

Dövlət Komitəsi xaricdəki diaspor təşkilatlarının internet saytlarının hazırlanması, e-poçt xidmətlərinin 

yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, eləcə də sosial mediada marketinq işinin təşkilinə dair dəstək 

göstərəcək. 

Bu dəstəyə ehtiyacı olan və ondan yararlanmaq istəyən diaspor təşkilatları www.diaspor.org ünvanına daxil 

olub qeydiyyat formasını doldurmaqla onlayn qaydada müracət etməlidir. 

Bütün təşkilatların saytları www.diaspor.org domeninin subdomeni altında - vahid mərkəzdə toplanacaq. 

Berlində Almaniya Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının (AAKŞ) təsis iclası keçirilib. Təsis 

iclasında çıxış edənlər soydaşlarımızın mütəşəkkil və əlaqələndirilmiş şəkildə fəaliyyət göstərməsi baxımından 

AAKŞ-ın yaradılmasının təqdirəlayiq olduğunu vurğulayıblar. Qeyd olunub ki, bu gün Almaniyada yüzminlərlə 

soydaşımız yaşayır, 40-a yaxın Azərbaycan cəmiyyəti və icması fəaliyyət göstərir. Soydaşlarımızın və bu 

birliklərin fəaliyyətini əlaqələndirmək üçün Koordinasiya Şurasının yaradılması zəruridir. 

Təsis iclasında iştirak edən ölkəmizin Almaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Ramin Həsənov 

diaspor təşkilatlarının həyata keçirdiyi işlərdən danışaraq soydaşlarımızın mütəşəkkil fəaliyyət göstərməsinin 

vacibliyini qeyd edib. 
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Azərbaycanın mədəni irsinin tanıdılması istiqamətində işlər görülüb. Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı, 

Xalq artisti Cövdət Hacıyevin şərəfinə Floridada Gənc istedadların Beynəlxalq musiqi müsabiqəsinin ("Florida 

Keys" IMCYT) qala-konserti və mükafatlandırma mərasimi olub. 

Müsabiqə Pərvin Muradova-Dilbazi, Kay Lanq, Vivian Fanq Liu və Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət 

Assosiasiyasının sədri Töhfə Eminovanın təşkilatçılığı ilə keçirilir. 

Fortepiano, simli alətlər və vokal kateqoriyalarında keçiriləcək müsabiqənin məqsədi istedadlı gənc 

musiqiçilərin fərdi yaradıcılığının inkişafını dəstəkləmək və onların bacarığını təkmilləşdirməkdir. 

"Avropa İrs Günləri" çərçivəsində Azərbaycanın Parisdəki Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində "açıq qapı" 

günü keçirilib. Tədbir Azərbaycan-Fransa Dialoq Assosiasiyasının (ADFA) və Azərbaycan Səfirliyinin birgə 

təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

ADFA-nın prezidenti Günel Səfərova ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti haqqında ziyarətçilərə geniş məlumat 

verib. Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İncəsənət və Tarix Muzeyində sərgilənən 

milli geyimlərimiz və ziynət əşyaları, qədim musiqi alətlərimiz, milli xalça növləri, sənətkarlıq nümunələri, mis 

qablar və digər qədim eksponatlar haqqında ətraflı məlumat çatdırılıb. 

Həmçinin bildirilib ki, XIX əsrin əvvəllərində müstəqilliyini elan edən və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi 

dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində qadınlara 100 il əvvəl səsvermə hüququ verilib. Keçən əsrin 90-

cı illərinin əvvəlində müstəqilliyimiz yenidən bərpa edilib. 

Təşkilatçılar ziyarətçilərin ölkəmizin tarixinə, mədəniyyətinə dair çoxsaylı suallarını cavablandırıblar. 

Maraqlananlara ölkəmizə səyahətlə bağlı məlumat da verilib. "Açıq qapı" günündə, həmçinin Azərbaycan xalq 

musiqiləri səsləndirilib, ziyarətçilərə Azərbaycan mədəniyyəti, Qız qalası haqqında Heydər Əliyev Fondunun 

nəşrləri, eləcə də "İRS" curnalının fransız dilində çap olunmuş nömrəsi paylanılıb. 

Qeyd edək ki, "Avropa İrs Günləri"nin əsas məqsədi yerli və əcnəbi ziyarətçilərin mədəni irs obyektlərinə 

sərbəst girişini "açıq qapı" formatında təmin etmək və milli mədəni irsi təbliğ etməkdən ibarətdir. 

Vyanada Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzində Milli Musiqi Günü və dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin 

doğum günü münasibətilə klassik musiqi axşamı keçirilib. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan Mədəniyyət Mərkəzinin direktoru Leyla Qasımova qonaqlara bildirib ki, 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 1995-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən, məhz dahi bəstəkarın doğum günü 

Azərbaycanda Milli Musiqi Günü kimi qeyd edilir. Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi hər il Vyanada, bu gün 

münasibətilə, klassik musiqi axşamları təşkil edir. Konsert proqramlarında Avstriya və Azərbaycan musiqiçiləri, 

həmçinin Avropada təhsil alan və yaşayan gənc musiqiçilərimiz çıxış edir. 

Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzinin Prezidenti Qasım Nəsirovun müəllifi olduğu 

"Dünya mədəniyyəti" adlı layihə 3 ildir fəaliyyətdədir. Bu layihədə Azərbaycan mədəniyyəti barəsində referat və 

Azərbaycan rəqs kursları isveçrəli məktəblilərə təqdim edilir. Bu günə qədər hər il layihə 500-dən artıq məktəbliyə 

təqdim olunub. Bu il hərəsində təxminən 100 məktəbli olmaqla üç məktəbdə Azərbaycan mədəniyyəti və rəqsləri 

təqdim olunub ki, bu da onlara Azərbaycan mədəniyyətini daha yaxşı öyrənməyə kömək edir. 
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İsveçrədə böyük əks-səda yaradan layihə yüzlərlə gənc isveçrəliyə Azərbaycan mədəniyyətini və tarixi 

irsimizi tanıdır. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi məsələsinə də diqqət ayrılır. 1990-cı illərdə 

Türkiyəyə köçmüş və orada qeyri-qanuni şəkildə məskunlaşan yüzlərlə azərbaycanlı var. Soydaşlarımızın Türkiyə 

ərazisində qeydiyyata alınması, hüquqi statuslarının müəyyənləşdirilməsi və sosial müdafiəsinin təmin edilməsi 

istiqamətində müvafiq dövlət qurumları tərəfindən müəyyən işlər görülməkdədir. Bu işlərin davamı kimi, qeyd 

edilən insanların Azərbaycan Respublikasına mənsubluğunun aydınlaşdırılması və şəxsiyyəti təsdiq edən 

sənədlərlə (şəxsiyyət vəsiqəsi və ümumvətəndaş pasportu) təmin edilməsi məqsədilə müvafiq işçi qrupu 

yaradılmış və siyahıyaalma ilə bağlı hazırlıq işlərinə başlanılıb. 

Problemlərin yerində araşdırılması və həlli ilə bağlı 23-26 sentyabr 2018-ci il tarixlərində Azərbaycan 

Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşları Kənan Məmmədov və İsmayıl Ənsərli, 

ölkəmizin İstanbul şəhərindəki Baş Konsulluğu ilə birgə, qeyri-qanuni məskunlaşmış soydaşlarımız ilə bir sıra 

görüşlər keçiriblər. 
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Azərbaycan diasporu ADR-in 100 illiyi geniş qeyd edib: 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi (Komitə) 2018-ci ilin birinci 

yarımilliyi ərzində Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi bağlı bir sıra layihə və tədbirlər 

reallaşdırılıb. 

 

Vasif Cəfərov 

 

2018-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü ildönümünün tamam olması və bu 

əlamətdar hadisənin dövlət səviyyəsində layiqincə qeyd edilməsi məqsədilə Azərbaycan Prezidentinin 

"Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi haqqında" 2017-ci il 16 may tarixli Sərəncamı var. Həmin 

Sərəncama əsasən, Azərbaycan Nazirlər Kabineti 16 yanvar 2018-ci il tarixli Qərarı ilə "Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyinin keçirilməsinə dair Tədbirlər Planı"nı təsdiqlənib. Komitə bildirir ki, 

müvafiq Sərəcamın icrası ilə əlaqədar "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi" ilə bağlı dünyanın 

müxtəlif ölkələrində - ABŞ, Kanada, Almaniya Federativ Respublikası, Türkiyə Respublikası, Norveç Krallığı, 

Fransa Respublikası, Niderland Krallığı, Danimarka Krallığı, Belçika Krallığı, Finlandiya Respublikası, İsveç 

Krallığı, Litva Respublikası, İtaliya Respublikası, Estoniya Respublikası, Latviya Respublikası, Polşa 

Respublikası, Qazaxıstan Respublikası, Qırğız Respublikası, Özbəkistan Respublikası, Çex Respublikası, 

Macarıstan Respublikası, Serbiya Respublikası,Ukrayna müxtəlif formatlı tədbirlər keçirilib. 

Martın 5-də Rusiya İctimai Palatasında Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi qeyd olunub. 

Azərbaycan-Rusiya Mədəniyyət və Həmrəylik Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə keçirilən "Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının tarixi: 100 ildən sonra baxış 1918-2018" mövzusunda dəyirmi masada Rusiya Dövlət Dumasının, 

Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyinin nümayəndələri, iki ölkənin tanınmış elm adamları, tarixçilər, 

hüquqşünaslar, curnalistlər və diaspor nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə Mərkəzin icraçı direktoru Mehman 

Şükürov, Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyinin humanitar məsələlər üzrə müşaviri Vüqar İmaməliyev, Rusiya-

Azərbaycan Parlamentlərarası Dostluq qrupunun həmsədri Dmitri Savelyev, keçmiş diplomat, publisist, 

cümhuriyyət tarixinin araşdırmaçılarından biri olan Ramiz Abdutalıbov və digər şəxslər Azərbaycan Demokratik 

Respublikasının yaranmasında iştirak edən şəxslərin hər birinin xatirəsinin Azərbaycan xalqı üçün əziz olduğunu 

bildiriblər. 

2018-ci ilin 4 may tarixində ABŞ-ın tanınmış turizm mərkəzlərindən biri olan Mayami-Deyd dairəsinin 

meri Karlos Ximenes Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə əlaqədar rəsmi bəyannamə imzalayıb. 

Bəyannamədə bildirilib ki, dünya azərbaycanlıları son 100 il ərzində 28 may tarixini Azərbaycan Respublikası 

Günü kimi qeyd edir. Florida ştatının Azərbaycan-Amerika Mədəniyyət Assosiasiyasının 2006-cı il oktyabrın 26-

da təsis olunması bu ənənələri yaşatmaq və davam etmək məqsədini güdür. Sənəddə 1918-ci il mayın 28-də 

müsəlman Şərqində ilk dünyəvi parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulması və 

dünyanın digər demokratik dövlətləri, o cümlədən ABŞ tərəfindən tanınması qeyd olunub. Bəyannamədə bildirilib 

ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti irqi, cinsi, etnik və ya dini 4 mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün 
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vətəndaşlara bərabər seçki hüququnu tanımaqla ilk dəfə olaraq qadınlara seçki hüququnun verilməsini təmin edən 

ölkələrdən biridir. ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinin möhkəmlənməsini alqışlayan Mayami-Deyd dairəsinin meri 

bəyannamədə 2018-ci il 28 may tarixini Mayami-Deyd dairəsində Azərbaycan Milli Günü elan edir və bütün dairə 

sakinlərini Azərbaycan xalqının çoxsaylı töhfələrini qeyd etməyə çağırıb. 

Mayın 15-də İstanbulda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100 illiyi ilə əlaqədar Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi və İstanbul Maltepe Bələdiyyəsinin təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 100-cü il 

Parkı"nın açılışı olub. Mərasimdə Azərbaycan və Türkiyənin rəsmi şəxsləri, Azərbaycan parlamentinin deputatları 

Nizami Cəfərov, Adil Əliyev, Musa Qasımlı, diplomatlar, ziyalılar, yerli ictimaiyyətin nümayəndələri, 

İstanbuldakı soydaşlarımız və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Açılış mərasimində Maltəpə Bələdiyyəsinin sədri 

Ali Kılıç, Azərbaycanın Ankaradakı səfiri Xəzər İbrahim və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci 

müavini Valeh Hacıyev çıxış edib. Qeyd edək, ümumi sahəsi 36 min m2-dən çox olan parkın böyük hissəsini 

yaşıllıq zonası təşkil edir. Parkda bütün yaş qruplarının istirahət üçün hər cür şərait yaradılıb. Parkın açılışından 

sonra Türkiyədəki azərbaycanlı rəssamların sərgisi və həmin əsərlərdən ibarət kataloqun təqdimatı keçirilib. 

Sərgidə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 28 dekabr 2017-ci il tarixli Sərəncamı ilə Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə, Azərbaycan diasporunun inkişafındakı xidmətlərinə, 

mədəniyyət və incəsənət sahəsindəki nailiyyətlərinə görə Azərbaycanın Əməkdar Rəssamı fəxri adına layiq 

görülən Rəhim Məmmədova və Azərbaycanın Əməkdar Artisti adına layiq görülən Turan Manafzadəyə dövlət 

mükafatları təqdim edilib. 

Qeyd edək ki, sərgi on gün davam edib. 

Türkan Saylan Mədəniyyət Mərkəzində isə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100-sü ildönümünə və 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 illik yubileyinə həsr edilən konfransda professor Aygün 

Əttar və Milli Məclisin deputatı Musa Qasımlının çıxışları dinlənilib. Tədbir çərçivəsində AXC qurucularının 

həyatda olan varisləri - Ə.Hüseynzadənin qızı Feyzavər Turan Alpsar, Cavad xanın nəticəsi Leyla Keykurun, 

Hüseynqulu xanın nəvəsi Kərim Mehmetzadə, Ə.Topçubaşovun nəvəsi Gülnarə Kürdəmir, professor Əhməd 

Cəfəroğlunun qızı, Sabancı muzeyinin direktoru Nazan Ölçer, AXC-nin daxili işlər naziri Mustafa Vəkiloğlunun 

qohumu İbrahim Yıldırım, İrəvan xanın nəvəsi Turhan Tuqut və başqaları Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

Fəxri Fərmanı ilə təltif ediliblər. 

Mayın 24-də Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə futbol 

turniri təşkil edib. Tüm Sanayici İşadamları Derneğinin dəstəyi ilə baş tutan turnirdə Əskişəhər Universitetində 

təhsil alan xarici tələbələr qatılıb. İdman yarışına 8 komanda qoşulub. Azərbaycan, Türkiyə, 

Qazaxıstan,Türkmənistan, Qırğızıstan, Axısqa türkləri, İraq türkmənləri, Əfqanıstan komandalarının yarışında 

Türkmənistan komandası çempion olub. Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin rəhbəri Cavid Aydın "100 İL" 

kubokunu komandaya təqdim edib. 

Mayın 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100-cü ildönümü tədbirləri çərçivəsində 

Əskişəhərdəki Anadolu Universitetində "100-cü ilində Azərbaycan Cümhuriyyəti" adlı beynəlxalq konqres işə 

başlayıb. Konqres Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi və Anadolu Universiteti Türk Dünyası Tətbiq və Araşdırma 
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5 Mərkəzinin (TÜDAM) təşkilatçılığı, Azərbaycan İnsan Kapitalı İnkişafı Mərkəzinin (INDEX) və Türk 

Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyinin (TİKA) dəstəyi ilə reallaşıb. 

Mayın 26-da Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasının 100-cü ildönümü 

tədbirləri çərçivəsində Əskişəhərdəki Anadolu Universitetində "100-cü ilində Azərbaycan Cümhuriyyəti" 

adlı beynəlxalq konqres keçirilib. Konqres Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyi və Anadolu Universiteti Türk 

Dünyası Tətbiq və Araşdırma Mərkəzinin (TÜDAM) təşkilatçılığı, Azərbaycan İnsan Kapitalı İnkişafı 

Mərkəzinin (INDEX) və Türk Əməkdaşlıq və İnkişaf Agentliyinin (TİKA) dəstəyi ilə reallaşıb. Tədbirdə 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurulmasından bəhs edən, həmçinin Türkiyədə təhsil alan türk dünyası 

gənclərinin Cümhuriyyətimizin 100-cü ildönümü münasibətilə təbriklərindən ibarət videoçarxlar nümayiş olunub. 

Əskişəhər Azərbaycanlılar Dərnəyinin Nəzarət Komitəsinin rəhbəri Rza Məmmədov 100 illik tarixin iqtisadi, 

sosial, siyasi və mədəni baxımdan müzakirə olunacağı beynəlxalq konqresi barədə məlumat verib. Konqresə 

müraciətlərin seçilməsinin iki mərhələdə aparıldığını, ilk mərhələdə 13 ölkədən 542 müraciət alındığını qeyd edib. 

Açılışdan sonra konqres işini panellərlə davam edib. İki günlük konqresdə "1918-dən 1920-yə Azərbaycan", 

"Turizm", "Tarixi şəxsiyyətlər", "Mədəniyyət və siyasət", "Cəmiyyət və mədəniyyət", "Təhsil", "Tarix və 

ədəbiyyat", "Fəlsəfə", "Dil və ədəbiyyat", "Türklük", "Siyasət və idarəçilik", "Mətbuat", "İqtisadiyyat" və "Tarix 

və mədəniyyət" panellərində ümumilikdə 60 çıxış dinlənilib. 

İyunun 8-də Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) təmsilçiləri Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 

100 illiyi ilə əlaqədar Avropa ölkələrində təşkil edilən tədbirlər çərçivəsində Avropa Parlamentinin üzvləri ilə 

görüşüb. İlk görüş Avropa Parlamentinin Bolqarıstandan olan millət vəkili İlhan Küçüklə keçirilib. Millət vəkili 

bildirib ki, Parlament üzvləri ilə görüş böyük əhəmiyyət daşıyır və hər bir dövlətin diaspor təşkilatları Avropa 

Parlamenti ilə sıx əlaqədə olmalı, ölkələri haqqında çıxarılan qərəzli, haqsız qərarlara görə hesabat tələb 

etməlidirlər. İ.Küçük Azərbaycanın Brüsseldəki Səfirliyi ilə sıx əməkdaşlıq etdiyini və Azərbaycan ilə əlaqələrin 

genişləndirilməsinə çalışdığını vurğulayıb. Növbəti görüş Avropa Parlamentinin Latviyadan olan üzvü İveta 

Qriqule ilə keçirilmiş və hər iki deputatla Avropadakı Beynəlxalq təşkilatlarla əməkdaşlıq imkanları müzakirə 

olunub. Sonda Parlament üzvlərinə ingilis dilinə tərcümə olunan "Əli və Nino" adlı kitab hədiyyə edilib. AAK-ın 

prezidenti və idarə heyətinin üzvləri Azərbaycan Respublikasının Belçika Krallığı və Lüksemburq Böyük 

Hersoqluğunda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, Azərbaycan Respublikasının Avropa İttifaqı yanında 

nümayəndəliyinin rəhbəri Fuad İsgəndərovun dəvəti ilə ADR-ın 100 illiyi münasibəti ilə əlaqədar təşkil edilən 

rəsmi qəbulda iştirak ediblər. 
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Novosibirskdə "Dostluq Körpüsü" forumu 

 

Rusiya Federasiyasının (RF) Novosibirsk şəhərində "Dostluq Körpüsü: Rusiya- türkdilli və slavyandilli 

ölkələr və müasirliyin qlobal çağırışları" mövzusunda regionlararası forum keçirilib. Forum Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinin dəstəyi, "Sodrujestvo" türkdilli və slavyandilli xalqlar arasında əməkdaşlıq Fondu, Rusiya 

Yazıçılar Birliyinin Novosibirsk regional bölməsinin və Azərbaycan cəmiyyətlərinin təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 95 və Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik 

yubileyinə həsr edilən forumda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin, Azərbaycanın Rusiyadakı Səfirliyinin, Milli 

Məclisin, Rusiya Federasiyası Parlamentinin Yuxarı palatasının, Novosibirsk şəhər Meriyasının nümayəndələri, 

diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, elm və incəsənət xadimləri iştirak edib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, forum 

çərçivəsində Demiryollar Mədəniyyət Sarayının foyesində Azərbaycana və görkəmli dövlət xadimi Heydər 

Əliyevə həsr olunmuş sərgi təşkil olunub. Burada ziyarətçilərə kitablar, jurnallar, foto materiallar təqdim olunub 

və quraşdırılmış monitorlarda müasir Azərbaycan, onun görməli yerləri, arxitekturası, mədəniyyəti, ənənələri və 

adət-ənənələri haqqında video təqdimat keçirilib. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan "Sodrujestvo" türkdilli və slavyandilli xalqlar arasında əməkdaşlıq Fondunun 

prezidenti, Rusiya Yazıçılar Birliyinin üzvü Mirkazım Seyidov forumun mahiyyətindən danışaraq Azərbaycanın 

təkcə Rusiyada deyil, bütün dünyada türkdilli və slavyandilli xalqların əməkdaşlığında mühüm rolunu diqqətə 

çatdırıb. 

Rusiya və türk dünyası arasında tarixi əlaqələrdən danışan M.Seyidov bildirib ki, Rusiyanın üçüncü böyük 

şəhəri Novosibirskdə 140-dan çox millətin nümayəndələri yaşayır. Dediyinə görə, Heydər Əliyevin memarı 

olduğu müstəqil və demokratik Azərbaycan dövləti bütün ölkələrlə dostluq, qardaşlıq və mehriban qonşuluq 

prinsipləri əsasında siyasət yürüdür. 

Rusiya Federasiyası Parlamentinin Yuxarı palatasının üzvü Aleksandr Akimov Federasiya Şurasının 

spikeri Valentina Matvienkonun salamlarını forum iştirakçılarına çatdırıb. 

Forumda çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndəsi Tural Səfərov AXC-nin tairixi 

əhəmiyyətindən, müasir Azərbaycanın dünya arenasında qazandığı uğurlardan və ümumilli lider Heydər Əliyevin 

siyasətinin bu gün də Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilməsindən danışıb. 

Azərbaycanın Rusiyadakı səfirliyinin birinci katibi Rəşad Həsənov 18 oktyabr - Azərbaycanın Müstəqillik 

günü münasibətilə qonaqları təbrik edib. 

Tədbirin qonaqları - Çin Konfutsi İnstitutunun direktoru Wang Chantszyuan, uyğur şair və ictimai xadim 

William Sadıqov, Novosibirsk bələdiyyə başçının müşaviri Rasim Babayev və qeyri-hökumət təşkilatlarının 

nümayəndələri və digərləri Türk-slavyan birliyinin çoxmillətli Rusiyada vacibliyini bildirdirək, Rusiyadakı 

Azərbaycan icmasının bu birliyə verdiyi töhfələrdən danışıblar. 

Konfrans iştirakçıları 100 il əvvəl Şərqdə qurulmuş ilk demokratik cümhuriyyət olan Azərbaycanın ikinci 

dəfə müstəqilliyini bərpa etməsindən danışaraq, bu sahədə ulu öndər Heydər Əliyevin müstəsna xidmətlərini qeyd 
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ediblər. Bildirilib ki, bu gün Azərbaycanla Rusiya arasında dostluq, qonşuluq siyasəti davam edir. Tədbir 

iştirakçıları bu əməkdaşlığın gündən-günə güclənməsində Azərbaycan və Rusiya prezidentləri İlham Əliyevlə 

Vladimir Putinin zəhmətlərini qeyd ediblər. 

Moskva vilayətinin Ximki şəhəri Deputatlar Şurasının deputat köməkçisi, Rusiyadakı Azərbaycanlıların 

Birgə İnformasiya Portalının baş redaktoru Roman Ağayev Rusiyanın azərbaycanlı icmasının milli-mədəniyyət 

təşkilatlarının uğurlu qarşılıqlı əlaqəsindən söz açaraq, bu əlaqələrin güclənməsində medianın roluna diqqət çəkib. 

Forumun iş gününün sonunda Rusiya və Azərbaycan mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə 

böyük konsert keçirilib. 

Yeri gəlmişkən, bu yaxınlarda Azərbaycanın baş konsulu İlqar İsgəndərov Novosibirsk vilayəti 

qubernatoru vəzifəsini müvəqqəti icra edən Andrey Travnikovla görüşüb. Konsulluğun mətbuat xidmətindən 

"AZƏRTAC"a bildirilib ki, tərəflər dövlətlərarası əməkdaşlığın aktual aspektlərini və qarşılıqlı səmərəli 

perspektivlərini müzakirə ediblər. 

Andrey Travnikov vurğulayıb ki, Novosibirsk vilayəti fəaliyyətin müxtəlif sahələrində regionlararası və 

beynəlxalq əlaqələr üçün açıq olan qonaqpərvər regiondur. "Novosibirsk vilayətində Azərbaycanın böyük 

diasporu yaşayır və onun təmsilçiləri iqtisadiyyatın müxtəlif sektorlarında işləyirlər. Müxtəlif tədbirlər keçirən 

milli ictimai təşkilatlar fəal iş aparırlar. Sosial-iqtisadi aspektdə də bir çox əlaqələrimiz var. Biz idxalı və ixracı 

inkişaf etdirir, avadanlıq tədarük edir, yeni müəssisələr açırıq. Əsas odur ki, əməkdaşlığın inkişafı üzrə 

maraqlarımız üst-üstə düşsün", - deyə Andrey Travnikov qeyd edib. 

İlqar İsgəndərov bildirib ki, 2018-ci ilin aprel ayında Yekaterinburq şəhərində Azərbaycanın baş konsulu 

təyin edilib. Konsulluq dairəsi Vladivostokadək ərazini əhatə edir. Vurğulayıb ki, Azərbaycan Prezidenti İlham 

Əliyev Azərbaycanın Rusiya regionları ilə münasibətlərinin inkişafına böyük önəm verir. Baş konsul, həmçinin 

qeyd edib ki, Novosibirsk vilayətinin və Azərbaycanın əməkdaşlıq üçün böyük potensialı var: "Novosibirsk elm 

mərkəzidir, əməkdaşlığın bu sahədə inkişaf etməsi üçün şərait yaratmaq lazımdır. Bundan başqa, mədəni-

humanitar sahədə də qarşılıqlı əlaqələri inkişaf etdirmək vacibdir". 

Baş konsul Novosibirsk vilayəti qubernatorunun vəzifəsini müvəqqəti icra edən Andrey Travnikovla 

görüşməklə yanaşı, "Texnoprom-2018" VI Beynəlxalq Texnoloji İnkişaf Forumunun tədbirlərində iştirak edib, 

Novosibirskdə yaşayan Azərbaycan diasporunun nümayəndələri və gənclərlə görüşüb. 
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Diaspor təşkilatlarının lobbi quruculuğu güclənir 

  

Vasif Cəfərov 

  

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə 2018-ci ilin birinci 

yarısında lobbi quruculuğu sahəsində bəzi təbdirlər görülüb. Bu məqsədlə dünyanın nüfuzlu beynəlxalq 

təşkilatları ilə, həmçinin müxtəlif ölkələrin parlamentlərində və hökumətlərində təmsil olunan siyasət adamları, 

ictimai xadimlər və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri ilə əlaqələrin qurulub, onların Azərbaycana 

səfərlərinin təşkili məqsədilə müxtəlif tədbirlər keçirilib. 

Bununla yanaşı, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyinin və əməkdaşlarının da xarici ölkələrə 

səfərləri çərçivəsində lobbi quruculuğu sahəsində bir sıra mühüm görüşlər baş tutub. 

Komitənin məlumatına əsasən, birinci yarımil ərzində, ümumilikdə, 12 tədbir reallaşdırılıb. Bu tədbirlərdən 

bir neçəsi daha maraqlıdır. 

2018-ci ilin fevralın 23-də İstanbulda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (TDƏŞ) nəzdində 

fəaliyyət göstərən diasporla iş üzrə Təmas qrupunun IV iclası keçirilib. TDƏŞ Baş katibinin müavini Ömer 

Kocamanın sədrliyi ilə keçirilən toplantıda Türkiyə Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Xaricdə Yaşayan 

Türklər və Əqraba Toplulukları Departamentinin rəhbəri Mehmet Köse, Azərbaycan Respublikası Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsi Aparatının rəhbəri Nəriman Qurbanov, Qazaxıstan Mədəniyət və İdman Nazirliyinin 

Komitə rəhbərinin müavini Galymzhan Meldeshev və Qırğızıstanın İstanbuldakı Baş Konsulluğunun konsulu 

Tilek Kozhogulovun rəhbərliyilə üzv ölkələrin diasporla iş üzrə Təmas qrupunun üzvləri iştirak edib. Toplantıda, 

"Türk Şurası 2018-2019-cu illər üçün birgə fəaliyyət Planı", "Türk Şurası Türkdilli Diasporun birgə Fəaliyyət 

Strategiyası", Türkiyədə keçiriləcək TDƏŞ-ə üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II Forumunun və üzv 

dövlətlərin diasporla iş üzrə nazirlik və qurum rəhbərlərinin II görüşünün keçirilməsinə hazırlıq və digər məsələlər 

ətrafında müzakirələr aparılıb. 

Dünyada və regionda cərəyan edən hadisələr fonunda Türkiyə və Azərbaycan tərəfinin "Türk Şurası 

Türkdilli Diasporun birgə Fəaliyyət Strategiyası" layihəsi ilə bağlı rəy və təkliflər müzakirə edilərək qəbul olunub. 

Türk Şurasına üzv dövlətlərin diasporla iş üzrə nazirlik və qurum rəhbərlərinin II görüşünün Türkiyənin ev 

sahibliyi ilə bu ilin aprel-may ayları ərzində 11 keçirilməsi qərara alınıb. Tərəflər arasında üzv dövlətlərə qarşı 

qarayaxma, mənfi meyillərə qarşı xalqların arasındakı birliyi, xaricdə yaşayan vətəndaşlarımızın arasındakı 

əlaqələri gücləndirmək və ortaq dəyərlərimizlə bağlı maarifləndirmə aparılması məqsədi ilə TDƏŞ-ə üzv ölkələrin 

diaspor təşkilatları rəhbərlərinin II Forumunun 2018-ci ilin sonu 2019-cu ilin əvvəlində Türkiyədə keçirilməsi ilə 

bağlı razılıq əldə olunub. Toplantı çərçivəsində Türkdilli diasporlar arasında əməkdaşlıq və koordinasiyanın 

inkişaf etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan tərəfinin təcrübəsindən istifadə edərək üzv dövlətlərin türkdilli 

diasporların məskunlaşma coğrafiyasına uyğun olaraq "Diaspor Atlasının" hazırlanması qərara alınıb. 

2018-ci ilin mayın 6-da Varşavada Polşanın Sosial Siyasət Nazirliyində Avropa Azərbaycanlıları Konqresi 

(AAK) və Polşada Azərbaycanlı Gəncləri Şurasının (PAGŞ) təşkilatçılığı ilə qitənin müxtəlif ölkələrindən gələn 
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azərbaycanlılarla görüş keçirilib. Nazirliyin Miqrasiya Departamentinin rəhbəri Maqdalina Sveklec ilə görüşdə 

AAK prezidenti Sahil Qasımov, PAGŞ sədri Nail Əhməd, AAK vitse prezidentləri - Alman-Azərbaycan 

Mədəniyyəti cəmiyyətinin sədri Yaşar Niftəliyev, Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Rövşən 

Tağıyev, AAK üzvləri - FinlandiyaAzərbaycan Assosiasiyasının həmsədrləri Vasif Muradlı və Arzu Muradlı, 

Benilüks Azərbaycanlıları Konqresinin sədri Elsevər Məmmədov, İsveçrədə Azərbaycanın Dostları Birliyinin 

sədri Arzu Əliyeva iştirak ediblər. Nazirlik rəsmisi Polşadan Azərbaycana gələn turistlərin sayının artdığını da 

bildirib. O qeyd edib ki, buna səbəb Azərbaycanın tətbiq etdiyi elektron viza sistemi olub. Görüşdə M. Sveklecə 

ermənilər tərəfindən törədilən Xocalı soyqırımından bəhs edən video və çap materialları təqdim olunub. Görüş 

qarşılıqlı təkliflərin müzakirəsi ilə davam edib. 

Mayın 23-27-də Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun 

rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Türkiyə Respublikasında işgüzar səfərdə olub. Nümayəndə heyəti əvvəlcə 

Ankaradakı Heydər Əliyev parkını ziyarət edərək, ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi önünə gül dəstələri 

düzmüş, xatirəsini ehtiramla yad edib. Mayın 23-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun 

Türkiyə Respublikası Prezidentinin Baş müşaviri Yalçın Topçu ilə görüşüb. Görüşdə ölkə arasındakı əlaqələrinin 

çox şaxəli və strateci səviyyədə olduğunu qeyd olunub, eyni zamanda bu gün türk dünyasının birləşməsinə böyük 

ehtiyac olduğu və ortaq problemlərimizin həlli və məqsədlərimizin reallaşdırılması istiqamətində birgə çıxış 

etməyin vacibliyi vurğulanıb. Mayın 23-də daha bir görüş isə Türkiyə Böyük Millət Məclisinin spikeri İsmayıl 

Qəhrəmanl olub. Türkiyə Böyük Millət Məclisinin inzibati binasında baş tutan görüşdə spiker İsmayıl Qəhrəman 

Fuad Muradovla bir çox məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparıb. 

Fuad Muradov Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən 

həyata keçirilən işlərin iki ölkənin gələcəyi üçün böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. F.Muradov 

xalqlarımız arasında sülh və dostluq körpülərinin olduğunu bildirərək, bu körpülərin təməlinin Ulu Öndər Heydər 

Əliyev tərəfindən atıldığını bir daha qeyd edib. Sonda F.Muradov tərəfindən İ.Qəhrəmana ingilis dilində nəşr 

edilən "Qarabağ" kitabı təqdim edilib. Görüşdə Azərbaycanın Türkiyə Respublikasındakı səfiri Xəzər İbrahim və 

Səfirliyin əməkdaşları, Türkiyə və Azərbaycan KİV təmsilçiləri iştirak ediblər. 

Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Türk Əməkdaşlıq və Koordinasiya 

Agentliyinin (TİKA) sədri Sərdar Çam arasında 23 may tarixində keçirilən 12 görüşdə Azərbaycan və Türkiyə 

diasporlarının fəaliyyəti, o cümlədən iki qurum arasında əməkdaşlıq imkanları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb. 

İyunun 12-17-də Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun başçılıq etdiyi nümayəndə 

heyəti Gürcüstana səfər edib. Səfər müddətində F. Muradov Gürcüstan Patriarxı II İlya, Xarici işlər naziri Mixeil 

Canelidze, Mədəniyyət və idman naziri Mixail Giorqadze, Dini Məsələlər üzrə Dövlət Agentliyinin sədri Zaza 

Vaşakmadze, Təhsil və elm naziri Mixail Çxenkeli, Gürcüstan Parlamentinin vitse-spikeri Zviad Dzidziquri 

(görüşdə azərbaycanlı deputatlar Savalan Mirzəyev, Ruslan Hacıyev və Mahir Dərziyev də iştirak edib) və Barışıq 

və vətəndaş bərabərliyi naziri Ketevan Tsixelaşvili, həmçinin azərbaycanlıların kompakt yaşadığı Gürcüstanın 

Kvemo Kartli bölgəsinin qubernatoru Qriqol Nemsadze ilə rəsmi görüşlər keçirilib. Bu görüşlərdə Azərbaycan-
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Gürcüstan münasibətlərinin yüksək səviyyədə olması qeyd olunmaqla yanaşı, F.Muradov tərəfindən Gürcüstanda 

yaşayan azərbaycanlıların müxtəlif problemləri ilə bağlı müzakirələr də aparılıb. 

Əlavə edək ki, bütün ölkələrdə olan diaspora təşkilatları tədricən libiççilik fəaliyyətini gücləndirir. Bunu 

zəruri edən məqamlar daha çoxdur. Diaspora təşkilatları anlayır ki, tarixi vətənləri ilə bağlı həqiqətlərin 

çatdırılması, mədəni irsinin təbliği iqtisamətində atılan addımlarla kifayətlənmək olmaz. Çünki həqiqətləri bilmək 

həqiqətlərin etirafı anlamını vermir. Həqiqətləri olduğu kimi qəbul edib, onu müdafiə etmək üçün siyasi dəstəyə 

ehtiyac var. Siyasi dəstək üçünsə hökmən lobbi dəstəyi olmalıdır. Təcrübə göstərir ki, yalnız lobbi dəstəyini 

gücləndirməklə xaricdə yaşayan insanlar tarixi vətənlərinin problemlərinin həlli üçün yaşadıqları ölkənin dövlət 

strukturlarının dəstəyini ala bilib. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da lobbiçilik fəaliyyətini gücləndirməlidir. Bu istiqamətdə onlara 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi də vacibdir. 

Lobbi quruculuğunda dövlət və diaspor birgə fəaliyyət göstərməlidir. Konkret maraqların müdafiəsi işini 

həyata keçirən lobbiçilik diaspor təşkilatları və dövlətin qarşılıqlı əməkdaşlığı əsasında formalaşmalıdır. İndi 

dünyanın bir çox xalqlarının lobbi quruculuğu sahəsində böyük təcrübəsi var və azərbaycanlılar bu təcrübədən öz 

maraqlarımıza uyğun formada faydalanmalıdır. 

Artıq azərbaycanlıların bu sahədə fəaliyyəti müşahidə olunur və müəyyən uğurlara imza atılıb. Konkret 

olaraq, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə hər il keçirilən Qlobal Bakı Forumu lobbi quruculuğu 

istiqamətində atılan ən uğurlu addımlardan biridir. Hər il bu foruma toplaşan onlarla, yüzlərlə sayılıb-seçilən 

siyasətçi, ictimai xadim, elm adamı və digər nüfuzlu şəxslər Azərbaycanın təbliğində və ölkəmizin maraqlarının 

müdafiəsində böyük rola malikdirlər. 

Ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər sayəsində xaricdə güclü Azərbaycan lobbisinin formalaşdırılmasına nail 

olmaq mümkündür. Burada həm dövlətin, həm də ki, xaricdəki diaspor təşkilatlarının üzərinə çox böyük 

məsuliyyət düşür. 
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“Azərbaycan Diaspor Gəncləri” təşkilatı fəaliyyətə başlayıb 

 

Samirə Əliyeva 

 

Xaricdə yaşayan azərbaycan əsilli gəncləri özündə birləşdirən “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” təşkilatı 

artıq fəaliyyətə başlayıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən aldığımız məlumatda deyilir ki,  komitənin 

təşəbbüsü və təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Cümhuriyyətin 100 illiyi” adlı I Yay Düşərgəsində təsis edilən təşkilatın 

əsas məqsədləri Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırılması, Azərbaycanın 

tarixi-mədəni irsi və adət-ənənələrinin intensiv təbliği, azərbaycanlı gənclərin və tələbələrin sıx əməkdaşlıq 

şəraitində, koordinasiyalı fəaliyyətinin təmin edilməsi, o cümlədən, yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə 

inteqrasiyanın gücləndirilməsidir. Təşkilatın müvafiq əsasnaməsi, nizamnaməsi və fəaliyyət planı işlənib 

hazırlanmışdır.  

“Azərbaycan Diaspor Gəncləri” (ADG) təşkilatının müasir dizaynda, həmçinin milliliyi özündə əks etdirən 

loqo və sloqanı hazırlanıb. Eyni zamanda, “Wikipedia” açıq ensklopediyasında fəaliyyət göstərmək məqsədilə 

işçi qrup yaradılıb. Qrup artıq Azərbaycanın milli qəhrəmanları ilə bağlı məqalələr yerləşdirib, Azərbaycanla bağlı 

həqiqətlərin müxtəlif dillərdə daha geniş kütləyə çatdırılması istiqamətində çalışır. İşçi qrupun Amerika-Kanada, 

Avropa, Afrika, Asiya ölkələri, Türkiyə, Rusiya, Gürcüstan üzrə fəaliyyət göstərən üzvləri yaşadıqları ölkələrdə 

bir çox layihələrin həyata keçirilməsini planlaşdırırlar.  

Təşkilat gənclər tərəfindən olduqca maraqla qarşılanıb, bir çox gənclər təşkilatda təmsil olunmaq üçün 

müraciət ediblər. Bütün bunlar, gələcəkdə fəaliyyət sahəsinin daha da genişləndirilməsini zəruri edir. Qlobal 

məkanda aktiv fəaliyyəti hədəf seçən ADG-nin başlıca prioritetləri beynəlxalq informasiya məkanına çıxış, 

ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin daha effektiv və intensiv təbliğində iştirakdır.  

Qeyd edək ki, ADG Diaspor Gənclərinin I Yay Düşərgəsi zamanı yaradılıb. Düşərgədə ABŞ, Kanada, 

Yaponiya, Malayziya, İsveç, Rumıniya, İtaliya, İndoneziya, İngiltərə, bir sözlə, 37 ölkədən 140 diaspor gənci 

iştirak edib. 
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Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin Avropa görüşləri davam edir 

 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Avropada müxtəlif 

görüşlər keçirir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Haaqa şəhərində Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib, 

önünə gül dəstələri qoyub və faciə qurbanlarının xatirəsini anıb. 

Komitədən AZƏRTAC-a bildirilib ki, sonra Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Hollandiya 

nümayəndəliyinin rəhbəri Antonio Polosa ilə görüş keçirilib. 

Miqrasiya və diaspor məsələlərinin müzakirə edildiyi görüşdə gələcək əməkdaşlığa dair fikir mübadiləsi 

aparılıb. Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov müasir dövrdə miqrasiya proseslərinin qaçılmaz olduğunu və 

diaspor hərəkatının əsas tərkibində miqrantların xüsusi yer tutduğunu bildirib. Eyni zamanda, qeyd edib ki, 

miqrantların dəqiq bir statistikasının olması da vacibdir. 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndəsi isə, öz növbəsində, miqrasiyanın ciddi bir proses 

olduğunu, miqrantların həyatı, sayının müəyyən edilməsi və s. istiqamətlərdə əməkdaşlığın zəruriliyini qeyd edib. 

Bildirib ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bu məsələlərlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. 

Sonda Təşkilatın Hollandiya nümayəndəliyinə xatirə hədiyyələri təqdim edilib. 

 

AZƏRTAC 

2018, 4 noyabr 

 

  

https://azertag.az/
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların cəmiyyətə inteqrasiyası 

 

Vasif Cəfərov 

 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması və cəmiyyətə inteqrasiyası sahəsində mühüm 

tədbirlər görülür. Təşkilatlanma və inteqrasiya məqsədilə addımlar Azərbaycan tərəfi ilə koordinasiya olunmuş 

şəkildə həyata keçirilir. 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların birliyinin təmin olunması və təşkilatlanması önəmli prosesdir. 

Bu proses onlar arasında milli-mənəvi birliyin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Təşkilatlanma eyni zamanda 

Azərbaycan diaspor quruculuğu işinə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı ziyalıların, gənclərin və qadınların, 

eləcə də Azərbaycanda yaşayan digər xalqların xarici ölkələrə köçmüş nümayəndələrinin cəlb olunması zərurəti 

ilə bağlıdır. Bu sahədə Azərbaycan diaspor təşkilatları qarşısında fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilib. 

İlk növbədə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında ideoloji, mənəvi, siyasi və iqtisadi amillərə 

əsaslanan birliyin təmin olunmasına çalışılır, azərbaycanlılar arasında milli həmrəylik və birlik ideyaları təbliğ 

olunur. 

Diaspor təşkilatlarının yaradılması prosesinə dəstək verilməklə yanaşı azərbaycanlıların təşkilatlanmadığı, 

yaxud zəif təşkilatlandığı ölkələrdə yeni icma və birliklərin yaradılmasına diqqət artırılır. 

Bunun üçün Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək gücləndirilir, Azərbaycan icmaları 

tərəfindən təşkil olunan bütün tədbirlərdə - etiraz aksiyalarında, elmi-praktik konfranslarda, sərgilərdə, mədəni 

kütləvi tədbirlərdə fəal iştirak edilir, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları arasında inteqrasiya 

meyillərinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsi məqsədilə əlaqələndirici 

qurumların (konqress, federasiya, assosiasiya) yaradılmasına diqqət ayrılır. 

Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məskunlaşdığı ölkələrdə eyni fəaliyyət sahəsində çalışan 

həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin yaradılmasına səy göstərilir. Bu məqsədlə azərbaycanlı iş adamları, 

azərbaycanlı curnalistlər, elm adamları, mədəniyyət xadimləri birliklərinin yaradılmasına çalışılır. 

Təşkilatlanma işində qadınların da dəstəyindən istifadə edilir. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı 

qadınların diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, eləcə də hazırda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının 

nəzdində Qadınlar Şurasının yaradılmas üçün tədbirlər görülür. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara ən çox tövsiyə edilən məsələlərdən biri də koordinasiyadır. Bu məqsədlə 

bir ölkə daxilində ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən icma və qurumların koordinasiya şuraları yaradılır, həmçinin 

diaspor təşkilatlarının qitələr üzrə birləşdirilməsi prosesinin davam etdirilir. 

Qeyd edilən fəaliyyət istiqamətlərinə uyğun olaraq 2018-ci ilin 6 ayı ərzində xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlıların, xüsusilə gənclərin diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, ictimai-siyasi fəallığının artırılması, 

tarixi Vətənlə əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi məqsədilə müxtəlif formatlı 27 tədbir həyata keçirilib. 

Bu tədbirlərdən bir neçəsinə diqqət yetirək. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsasən, 16 

yanvar 2018-ci il tarixində Daşkənddə Özbəkistandakı Respublika Azərbaycan Milli Mədəniyyət Mərkəzinin 
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(RAMMM) hesabat-seçki konfransı keçirilmişdir.Tədbirdə RAMMM-nin rəhbərləri, Səmərqənd, Buxara, Nəvai, 

Sırdərya və Daşkənd vilayətlərindəki Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri, həmçinin Daşkənd şəhər Mədəniyyət 

Mərkəzindən seçilən nümayəndələr, diasporumuzun üzvləri iştirak edib. Sonra səsvermə yolu ilə RAMMM-in 21 

nəfərdən ibarət idarə heyəti seçilib. Həmin gün yeni seçilən idarə heyətinin ilk iclası da keçirilib. Səsvermə yolu 

ilə Firdovsi Hüseynov RAMMM-nin sədri, Mobil Məmmədov birinci, Xasay Abdullayev ikinci müavin, Camal 

Əliyev icraçı direktor seçiliblər. İclasdan sonra konfrans geniş tərkibdə davam etdirib. 

Fevralın 28-də Türkiyənin İstanbul şəhərində Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin (AAK) toplantısı 

keçirilib. Toplantıda Türkiyə də daxil olmaqla Cənub-Şərqi Avropa ölkələrində azərbaycanlıların fəaliyyəti ilə 

bağlı yeni planlar müzakirə olunub. AAK-ın prezidenti Sahil Qasımov və İSTAD rəhbəri Səfər Karakoyunlu 

AAK-ın fevralda baş tutacaq növbədənkənar qurultayına hazırlığı da müzakirə ediblər. 

Türkiyəli diaspor fəalları, o cümlədən Səfər Karakoyunlu son bir ildə AAK-ın ciddi fəallığını, iri layihələrə 

start verdiyini vurğulamış, bunun onlarla birgə planların reallaşması üçün ciddi stimul olacağını bildiriblər. Daha 

sonra Türkiyə, Cənub-Şərqi Avropa ölkələri üzrə azərbaycanlıların fəaliyyəti geniş müzakirə olunmuş, yeni 

layihələrlə bağlı birgə plan barədə qərarlar qəbul edilib. Yaxın dövrdə İSTAD-ın ev sahibliyi ilə AAK-ın İstanbul 

forumunun keçirilməsi barədə də qərar qəbul olunub. 

Sonda İSTAD rəhbəri Səfər Karakoyunlu Sahil Qasımova Türkiyə diasporu adından fəxri nişan təqdim 

ediblər. 

2018-ci ilin birinci yarımili ərzində azərbaycanlılarının yaşadıqları ölkənin cəmiyyətinə inteqrasiyası, 

seçkili orqanlarda təmsil olunması, ümumilikdə isə ictimai-siyasi fəallığının artırılması sahəsində mühüm 

tədbirlər həyata keçirilib. Fevralın 6-da Rusiyanın Arxangelsk vilayətində Azərbaycan diasporunun idarə 

heyətinin sədri Tərlan Qasım oğlu Qasımov Arxangelsk şəhərində məscidin tikintisində göstərdiyi fəallığı görə 

Rusiya Müftilər Şurasının rəhbəri Ravil Qaynutdin tərəfindən medalla tətlif ediliblər. Rusiya Müftilər Şurasının 

rəhbəri Ravil Qaynutdinin imzaladığı sənəddə Tərlan Qasımovun İslam prinsiplərinə sadiqliyinə, mehriban 

qonşuluğa, sülhə, yaradıcılığa, millətlərarası və dinlərarası həmrəyliyin yaradılması üçün göstərdiyi aktiv 

fəaliyyətinə və tarixi Arxangelsk məscidinin yenidənqurmasına verdiyi töhfələrə görə Rusiya müsəlmanları 

medalı ilə təltif edildiyi yazılıb. 

Mayın 4-də ABŞ-ın paytaxtında "Culturfied" Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Beynəlxalq Uşaq 

Festivalında Azərbaycan bu il ilk dəfə olaraq iştirak edib. Qeyd edək ki, ABŞ-ın əsas mədəni və iqtisadi 

tədbirlərinin keçirildiyi məkan olan Ronald Reyqan Beynəlxaq Ticarət Mərkəzində keçirilən festivala Vaşinqton 

şəhərinin sakinləri, o cümlədən ABŞ-ın müxtəlif ştatlarından gələn insanlar qatılıb. Azərbaycan festivalda ABŞ-

ın Bruklin (Nyu-York) şəhərində fəaliyyət göstərən My Way mərkəzinin Qafqaz Ritm (My Way Center Rhythms 

of Caucasus NYC) adlı uşaq rəqs qrupu ilə təmsil olunub. Festivalı açıq elan edən "Culturfied" Fondunun 

prezidenti Mele Melton ictimaiyyət üçün açıq olan tədbirin əsas məqsədinin müxtəlif ölkələrin coğrafiyası, zəngin 

mədəni irsi, onların adət-ənənələrinin öyrənilməsindən ibarət olduğunu qeyd edib. Qafqaz Ritm rəqs qrupunun 

ifasında təqdim olunan "Azərbaycan", "Yallı" və "Salam" rəqsləri izləyicilər tərəfindən xüsusi maraqla qarşılanıb. 

Festivalda Azərbaycanla yanaşı Anqola, İsveç, Boliviya, Türkiyə, Dominikan, Misir, Salvador, Misir, Haiti. 
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İndoneziya, Keniya, Litva, Monqolustan, Panama, Filippin, Qatar, Ruanda, Səudiyyə Ərəbistanı, Sudan, və 

Uruqvaydan nümayəndələr iştirak edib. Mayın 18-dən 20-nə qədər Yunanıstanın Saloniki Şəhər Limanında 6-cı 

Multilinqualizm Beynəlxalq Dil festivalı keçirilmişdir. "QALA" Yunanıstan-Azərbaycan Dostluq Cəmiyyəti 

Azərbaycan dilinin təqdimatını keçirib. Festival iştirakçıları Azərbaycan dilinin əlifbası ilə tanış olub, Azərbaycan 

dilində sözlər yazmaq, oxumaq və tələffüz etmək imkanı qazanıb. Bununla yanaşı, Azərbaycan Demokratik 

Cümhuriyyətinin 100 illiyi münasibətilə tarixi abidələrimiz, Azərbaycanın görməli yerləri ilə bağlı maraqlı 

məlumatlar verilib. Mərasimdə geniş auditoriya qarşısında Azərbaycan dilində uşaq şeirləri və Azərbaycan şairi 

Səməd Vurğunun "Azərbaycan" şeiri səsləndirilib. Saloniki şəhərinin İcra Başçısı Cənab Yannis Butaris, İcra 

Başçısının Təhsil və İdman üzrə Müavini cənab Aleksandros Barbunakis və alim Aryiru Mumdidu Beynəlxalq 

Dil Festivalında Azərbaycan stendini ziyarət edib və xatirə şəkilləri çəkilib. 

İyunun 12-17 tarixlərində Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun Gürcüstana səfəri 

çərçivəsində bu ölkədə yaşayan azərbaycanlı icma nümayəndələri, Gürcüstan Azərbaycanlıları Ağsaqqallar 

Şurasının üzvləri və Gürcüstanın azərbaycanlı ziyalıları, Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlı tələbələr, 

Azərbaycanın Gürcüstandakı İş Adamları Birliyi üzvləri, gürcü millətindən olan ayrı-ayrı ziyalılar ilə də görüşlər 

keçirib, Komitənin adından Marneuli şəhərində 230 nəfər azərbaycanlının iştirak etdiyi iftar süfrəsi açılıb. 

Gürcüstandakı azərbaycanlı icma nümayəndələri ilə görüşlərdə F.Muradov onları vahid bir təşkilat ətrafında 

birləşməyə çağırıb. Həmçinin səfər zamanı F.Muradov Gürcüstandakı azərbaycanlı icmasına 14 aid teatr, muzey, 

məscidlər və digər mədəniyyət ocaqlarını da ziyarət edib. Səfər müddətində F.Muradov tərəfindən müxtəlif 

sahələrdə uğur qazanmış gənclərə, o cümlədən tələbələrə "noutbook"lar, Gürcüstanın Azərbaycanlı Əlillər 

Cəmiyyətinə əlil arabaları hədiyyə edilib. Eyni zamanda, səfər dövründə F.Muradov Bolnisi və Qardabani 

rayonlarının rəhbərliyinə Heydər Əliyev Fondunun hədiyyəsi olan təcili tibbi yardım avtomobillərini (hər rayona 

bir avtomobil) də təqdim edib. 

Komitə bildirir ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyasına və Dünya Azərbaycanlılarının IV 

qurultayının Qətnaməsində əksini tapan, həmçinin Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 

rəhbərinin 2016-cı il 27 iyun tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən "Dünya Azərbaycanlılarının IV qurultayından irəli 

gələn vəzifələrə dair Tədbirlər Planı"na uyğun olaraq Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin 

koordinasiyası və ölkə həqiqətlərinin təbliğində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqinə diqqət artırılacaq. 

Həmçinin xaricdəki azərbaycanlıların inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, digər xalqların diasporları ilə 

əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsi, türk dünyasının birliyi ideyalarının yayılması və həyata keçirilməsi, lobbi 

quruculuğu, gənclərin diaspor quruculuğu işinə yaxından cəlb edilməsi və erməni diasporunun ölkəmizə qarşı 

anti-təbliğat kompaniyalarının qarşısının effektiv şəkildə alınması Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 2019-

2022-ci illər üzrə fəaliyyətinin prioritetlərini təşkil edəcək. 
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Azərbaycanlılar Avropada təşkilatlanır: 

Hollandiya-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası yaradıldı 

 

Murad Məmmədli 

 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin qarşıya qoyduğu məqsədlərdən biri də 

xaricdəki həmvətənlərimizin yaşadıqları ölkələrdə inteqrasiyasının dinamikləşməsinə, Azərbaycan həqiqətlərinin 

geniş yayılmasının mütəmadi olmasına nail olmaqdır. 

Diaspor məsələləri ilə bağlı strateji istiqamətlərin müəyyənləşdirilməsi dünya ölkələrində fəaliyyət 

göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarını dünyanın ən güclü diasporlarından birinə çevirəcək. Qeyd edək ki, 

diaspor işi ilə bağlı yeni yol xəritəsinin hazırlanıb və bunun da əsas məqsədi dünyadakı bütün azərbaycanlıların 

birləşdirilməsinə nail olmaqdır. 

Bu gün xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında ideoloji, mənəvi, siyasi və iqtisadi amillərə 

əsaslanan birliyin təmin olunmasına çalışılır, azərbaycanlılar arasında milli həmrəylik və birlik ideyaları təbliğ 

olunur. 

Diaspor təşkilatlarının yaradılması prosesinə dəstək verilməklə yanaşı azərbaycanlıların təşkilatlanmadığı, 

yaxud zəif təşkilatlandığı ölkələrdə yeni icma və birliklərin yaradılmasına diqqət artırılır. 

Bunun üçün Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək gücləndirilir, Azərbaycan icmaları 

tərəfindən təşkil olunan bütün tədbirlərdə - etiraz aksiyalarında, elmi-praktik konfranslarda, sərgilərdə, mədəni 

kütləvi tədbirlərdə fəal iştirak edilir, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları arasında inteqrasiya 

meyillərinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsi məqsədilə əlaqələndirici 

qurumların (konqress, federasiya, assosiasiya) yaradılmasına diqqət ayrılır. 

Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məskunlaşdığı ölkələrdə eyni fəaliyyət sahəsində çalışan 

həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin yaradılmasına səy göstərilir. Bu məqsədlə azərbaycanlı iş adamları, 

azərbaycanlı jurnalistlər, elm adamları, mədəniyyət xadimləri birliklərinin yaradılmasına çalışılır. 

Təşkilatlanma işində qadınların da dəstəyindən istifadə edilir. Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı 

qadınların diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, eləcə də hazırda fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatlarının 

nəzdində Qadınlar Şurasının yaradılmas üçün tədbirlər görülür. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara ən çox tövsiyə edilən məsələlərdən biri də koordinasiyadır. Bu məqsədlə 

bir ölkə daxilində ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən icma və qurumların koordinasiya şuraları yaradılır, həmçinin 

diaspor təşkilatlarının qitələr üzrə birləşdirilməsi prosesinin davam etdirilir. 

Etiraf edilməlidir ki, bu məsələ xüsusilə Fuad Muradov adıçəkilən komitənin sədri təyin ediləndən sonra 

daha da aktuallaşıb. Fuad Muradov Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin olunandan sonra dünyanın 

ayrı-ayrı ölkələrinə səfər edərək, həmin ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla görüşlər keçirir, onların yaratdıqları 

diaspor təşkilatlarının bir-biriylə daha sıx, əlaqəli fəaliyyət göstərməsinə nail olunur. Son bir neçə ay ərzində 

Avropanın Almaniya, Fransa, İsveçrə kimi iri dövlətlərində Azərbaycanlıların Koordinasiya şuralarının 
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yaradılması dediklərimizə əyani sübutdur. Qeyd edək ki, yarandıqları qısa müddət ərzində adıçəkidən şuraların 

fəaliyyətində canlanma müşahidə olunur. 

Azərbaycanlıların Koordinasiya şuralarının formalaşdıran soydaşlarımız bu qurumların yaranması ilə 

Azərbaycan diasporunda yeni mərhələnin başlandığını etiraf edirlər. Soydaşlarımız bu şuraları Azərbaycan 

diasporunun həmrəylik nümayiş etdirməsi, yeni metodlardan istifadə etməsi dövrü adlandırarırlar. Bildirirlər ki, 

Avropada yeni metodların diasporda istifadə olunması artıq nəticə etibarilə özünü büruzə verməkdədir. 

Xaricdəki azərbaycanlılar Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun Avropanın bir sıra 

ölkələrində həmvətənlərimizlə etdiyi son görüşlər, müzakirələr və alınan qərarların ciddi canlanmaya səbəb 

olduğu qənaətindədirlər. Onların fikrincə, bu, indi lobbiçiliyin dirçəlməsində özünü göstərir. Xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılar əmindirlər ki, diaspor sahəsində tətbiq edilən yeni metodlar lobbiçiliyi də sürətləndirəcək. 

Gənclərimizin yerli partiyalara üzv olmasının aktual məsələyə çevrildiyini və gündəmdə olduğunu deyən 

soydaşlarımıza görə, əsas inteqrasiyanın güclü olmasıdır. Əks halda, lobbiçilik zəig inkişaf edər. 

Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, artıq Almaniyada, Fransada, İsveçrədə Azərbaycanlıların Koordinasiya 

şuraları yaradılıb. Bu istiqamətdə görülən işlərsə davam edir. Belə ki, bugündərdə Azərbaycan Respublikasının 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin iştirakıyla Avropada da bir koordinasiya şurası 

formalaşdırılıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, nümayəndə heyətinin 

səfəri Haaqa şəhərində Azərbaycan səfirliyinin binasında ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül 

dəstəsinin qoyulması ilə başlanıb. Daha sonra nümayəndə heyəti Hollandiya və Belçika Azərbaycanlılarının 

Koordinasiya Şurasının təsis yığıncağında iştirak edib. Təsis yığıncağında səfirliyin nümayəndələri, təşkilat 

rəhbərləri, azərbaycanlı gənclər və digər qonaqlar iştirak edib. 

Koordinasiya Şurasının yaradılması təşəbbüsünü müsbət dəyərləndirən Dövlət Komitəsinin sədri 

Azərbaycan diasporunun yeni inkişaf istiqamətləri ilə bağlı məlumat verərək bildirib ki, diasporun qarşısında 

duran ən başlıca məsələ təşkilatların birgə fəaliyyətinə nail olmaq, diaspor fəaliyyətini koordinasiya etməkdir. 

Avropanın bir sıra ölkələrində, diaspor təşkilatları tərəfindən, artıq Koordinasiya Şuralarının formalaşdırıldığını 

xatırladan Komitə rəhbəri qeyd edib ki, yalnız koordinasiya olunan birgə fəaliyyət, təşkilatların bir-biri və Dövlət 

Komitəsi ilə sıx əməkdaşlığı nəticəsində hədəflərə çatmaq mümkündür. 

Eyni zamanda, qeyd edilib ki, Dövlət Komitəsi də birgə, kollegial qərarlara daha çox üstünlük verəcək. 

Diaspor təmsilçiləri müasir dövrdə təşkilatlar arasında əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq, vahid şurada 

birləşmək və gələcək perspektivlərlə bağlı fikirlərini bildiriblər. Qeyd olunub ki, xaricdə yaşayan soydaşlarımız 

azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşməli, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasında mühüm addımlar atmalıdır. 

Tədbir iştirakçıları Müvafiq Koordinasiya Şurasının yaradılması və koordinatorun seçilməsi ilə bağlı 

təkliflər səsləndirilib. 

Toplantıda çıxış edən Hollandiya və Belçikadakı diaspor təmsilçiləri də müasir dövrdə təşkilatlar arasında 

əməkdaşlığın vacibliyini vurğulayaraq vahid şurada birləşmək və gələcək perspektivlərlə bağlı öz fikirlərini 

bildirib. 
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Daha sonra Elsəvər Məmmədov Beneluks Azərbaycanlıları Konqresinin (BAK) sədri seçilib. 

Avropa Birliyində yeganı Azərbaycan dilində yayım hüququ olan "Xudafərin" jurnalının baş redaktoru 

Elman Mustafazadə isə saxta cəmiyyət rəhbərlərinin milli maraqlara vurduğu zərərlərdən, Avropada yaşayan 

həmyerlilərimizin beynəlxalq qurumlar qarşısında passiv fəaliyyətindən, ziyalı və gənclərlə son illər ərzində 

yaranan zəif əməkdaşlıqdan söz açıb. 

Elman Mustafazadə, eyni zamanda Avropa və Rusiyada Azərbaycan diasporunun rastlaşdığı çətinikləri də 

diqqətə çatıdırıb. "Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni rəhbəri Fuad Muradovla görüşüm zamanı o, məndə 

səmimi, işgüzar, bacarıqlı və vətənsevər bir insan təsiri yaratdı" deyən Mustafazadə bildirib ki, bu gün Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsi gəncləşib. "Gənclik isə sağlam düşüncə və enerji mənbəyi deməkdir". 

Beləliklə, görüşdə Hollandiya-Belçika Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası təsis edilib. Yığıncaqda 

"EuroAzNL" təşkilatının rəhbəri Emil Əliyev və "Ana vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri 

Maisə Ağamirzəyeva (Gündoğdu) Koordinasiya Şurasının əlaqələndiriciləri seçilib. 

Yeri gəlmişkən, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Avropada müxtəlif görüşlər 

keçirir. Səfər çərçivəsində nümayəndə heyəti Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib, önünə gül dəstələri qoyub 

və faciə qurbanlarının xatirəsi yad edilib. 

Daha sonra, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının Hollandiya nümayəndəliyinin rəhbəri Antonio Polosa ilə 

görüş keçirilib. 

Görüş zamanı, miqrasiya və diaspor məsələlərinin müzakirə edildiyi görüşdə gələcək əməkdaşlığa dair fikir 

mübadiləsi aparılıb. Dövlət Komitəsinin sədri müasir dövrdə miqrasiya proseslərinin qaçılmaz olduğunu və 

diaspor hərəkatının əsas tərkibində miqrantların xüsusi yer tutduğunu bildirib. Eyni zamanda, qeyd edib ki, 

miqrantların dəqiq bir statistikasının olması da vacibdir. 

Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatının nümayəndəsi isə, öz növbəsində, miqrasiyanın ciddi bir proses 

olduğunu, miqrantların həyatı, sayının müəyyən edilməsi və s. istiqamətlərdə əməkdaşlığın zəruriliyini qeyd edib. 

Bildirib ki, Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı bu məsələlərlə bağlı əməkdaşlığa hazırdır. 

Sonda Təşkilatın Hollandiya nümayəndəliyinə xatirə hədiyyələri təqdim edilib. 
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Diaspor təşkilatlarının koordinasiyası ölkəmizin beynəlxalq gücü deməkdir 

 

Ceyhun Rasimoğlu 

 

Bu gün xaricdə yaşayan azərbaycanlılara ən çox tövsiyə edilən məsələlərdən biri də koordinasiya-

əlaqələndirmə işinin gücləndirilməsidir. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi də bu istiqamətdə davamlı işlər görür. 

Komitənin müəyyənləşdirdiyi yeni strategiya diasporlarımız tərəfindən də dəstəklənir və təşkilatlar birgə 

fəaliyyətlə bağlı razılığa gəlirlər. Artıq bir ölkə daxilində ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən icma və qurumların 

koordinasiya şuraları yaradılır, həmçinin diaspor təşkilatlarının qitələr üzrə birləşdirilərək əlaqələndirilməsi də 

nəzərdə tutulur. Xatırladaq ki, son bir neçə ay ərzində Almaniya, Fransa, İsveçrə, İsveç, Hollandiya, Belçika kimi 

iri dövlətlərdə Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları yaradılıb. Soydaşlarımızın və eləcə də ictimaiyyət 

nümayəndələrinin rəyinə görə, yeni təşkilatlanma prinsipi diaspor fəaliyyətinin canlanmasına əlavə stimul verib. 

Belə ki, Koordinasiya Şuraları soydaşlarımız, eləcə də diaspor təşkilatları arasında inteqrasiya meyllərini 

gücləndirəcək, daha yaxşı əlaqələndirilməklə onların daha məqsədyönlü, konsrtuktiv və aktiv fəaliyyətini təmin 

edəcəkdir. 

Ən son yaradılan Skandinaviya Azərbaycanlıları Koodrinasiya Şurası İsveç, Norveç, Finlandiya və 

Danimarkadakı azərbaycanlıları birləşdirəcək, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətini koordinasiya edəcək. Şuranın 

təsis edilməsi ilə əlaqədar keçirilən konfransda vurğulanıb ki, hansı ölkədə yaşayıb işləməsindən asılı olmayaraq 

hər bir azərbaycanlı ölkəmizin milli maraqlarına, dövlət məsələlərinə diqqətlə yanaşmalı və vətənimizin ümumi 

reallıqlarının təşviq olunmasında, tanıdılmasında əlindən gələni etməlidir. 

Skandinaviya regionunda fəaliyyət göstərən diaspor üzvlərini həmrəy olmağa çağıran Dövlət Komitəsinin 

sədri deyib: "Bizim məqsədimiz hər bir ölkədə, ümumi diaspor məsələləri ilə bağlı strateji istiqamətlərin 

müəyyənləşdirilməsi və yerlərdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının daha da güclənməsindən 

ibarətdir. Bunun üçün isə dünyadakı bütün azərbaycanlıların azərbaycançılıq ideyasını rəhbər tutaraq 

birləşdirilməsi vacibdir". Komitə rəhbəri qeyd edib ki, yalnız koordinasiya olunan birgə fəaliyyət, təşkilatların 

bir-biri və Dövlət Komitəsi ilə sıx əməkdaşlığı nəticəsində hədəflərə çatmaq mümkündür. 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarını formalaşdıran soydaşlarımız bu qurumların yaranması ilə 

Azərbaycan diasporunda yeni mərhələnin başlandığını etiraf edirlər. Soydaşlarımız bu şuraları Azərbaycan 

diasporunun həmrəylik nümayiş etdirməsi, yeni metodlardan istifadə etməsi dövrü adlandırır. Onların fikrincə, 

diaspor sahəsində tətbiq edilən yeni metodlar tezliklə lobbi quruculuğunda da özünü göstərəcək. Gənclərimizin 

yerli partiyalara üzv olmasının aktual məsələyə çevrildiyini və gündəmdə olduğunu deyən xaricdəki 

azərbayanlılar hesab edir ki, əsas hədəflərdən biri də yerli cəmiyyətə inteqrasiyanın dinamikliyidir. 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti İsveçə səfəri çərçivəsində bu ölkənin siyasətində uğur qazanmış bir 

qrup azərbaycanlı ilə görüşündə də Skandinaviya regionunda yaşayan həmyerlilərimizin siyasi təşkilat və 

partiyalara uğurlu inteqrasiyasının əhəmiyyətini vurğulayıb. Dövlət Komitəsinin sədri Azərbaycan icmalarının 

yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyasına, bu dövlətlərin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında 
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fəal iştirakına xüsusi önəm verilməsinin vacibliyini bildirib. Bu mənada İsveçdəki azərbaycanlıların qazandıqları 

uğurların təqdirəlayiq olduğu vurğulanıb, diaspor hərəkatının keyfiyyətcə yeni mərhələ olan lobbiçilik 

fəaliyyətinə keçməsinin reallaşması istiqamətində də mühüm planların olduğu diqqətə çatdırılıb.       Görüşdə 

xaricdə yaşayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyaları ətrafında birləşmək imkanlarından, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi və Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında diaspor təşkilatlarının rolundan 

danışılıb. 

Bundan başqa, azərbaycanlıların daha çox məskunlaşdığı ölkələrdə eyni fəaliyyət sahəsində çalışan 

həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin yaradılmasına səyləri gücləndirilir. Bu məqsədlə azərbaycanlı iş adamları, 

azərbaycanlı jurnalistlər, elm adamları, mədəniyyət xadimləri birliklərinin yaradılması istiqamətində işlər aparılır. 

Həmçinin, təşkilatlanma işində qadınların da dəstəyindən geniş istifadə edilir, xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlı qadınların diaspor fəaliyyətinə cəlb olunmasına diqqət artırılır. Skandinaviya Azərbaycanlılarının 

Koordinasiya Şurasına ölkələr üzrə seçilən əlaqələndiricilərin hamısının qadın olması da buna sübutdur. Belə ki, 

Finlandiya Azərbaycan-Türk Gənclər Təşkilatının" sədri Ülviyyə Cabbarova, İsveçdə fəaliyyət göstərən yazıçı 

Eluca Atalı, diaspor fəalı Sara Eveberger və Norveçdəki "Can Azərbaycan" təşkilatının rəhbəri Şervin Nəcəfpur 

Şuranın əlaqələndiriciləri seçilib. Daha bir xanım Mayisə Ağamirzəyeva isə Hollandiya-Belçika 

Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi seçilib. 

Beləliklə, Dövlət Komitəsi soydaşlarımızı Azərbaycan və azərbaycançılıq ideologiyası ətrafında 

birləşdirmək istiqamətində fəaliyyətini davam etdirir. Soydaşlarımızın da bu prosesdə aktiv iştirakı Azərbaycan 

diaspor hərəkatının gücləndirilməsinə kömək edir və beynəlxalq aləmdə ölkəmizin daha yaxşı təmsil olunmasına 

gətirib çıxarır. 
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Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların müraciəti elektron qaydada aparılır 

 

Vasif Cəfərov 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar üçün elektron xidmət 

göstərir. 2013-cü ildən göstərilməsinə başlanılan xidmət "Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların elektron 

müraciəti" adlanır. 

Xidmətin məqsədi xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquq və azadlıqlarının pozulması hallarının 

vaxtında aşkar edilməsi, habelə diaspor təşkilatları tərəfindən ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin təbliği, milli-mədəni 

irsimizin tanıdılması üçün imkanların asanlaşdıırlmasıdır. Elektron xidmət vasitəsilə soydaşlarımızla Komitə 

arasında birbaşa və daha rahat əlaqə qurulur. Bu xidmətin köməkliyi ilə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların diaspor 

quruculuğu ilə bağlı hazırlanan layihələrdən ətraflı, vaxtında və birinci mənbədən məlumat almaq imkanı yaranır. 

Elektron xidmətin effektivliyini artırmaq məqsədilə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi "Elektron hökumət" 

portalına da qoşulub. 

2015-ci ildə Komitə xaricdə yaşayan azərbaycanlıların müraciətlərinin qəbulu üzrə inzibati reqlament qəbul 

edib. 

Elektron xidmətin məzmunu xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının, diaspor təşkilatlarının, 

eləcə də Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlıların ərizə, şikayət və təkliflərinin Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsi tərəfindən elektron qaydada qəbulu, araşdırılması və cavablandırılmasını əhatə edir. 

Elektron xidmətin icra müddəti maksimu 30 gündür. Müraciətə "Vətəndaşların müraciətləri haqqında" 

Qanunun tələbləri nəzərə alınmaqla ən geci 15 iş günü, əlavə öyrənilmə və yoxlanılma tələb edən müraciətlərə isə 

ən geci 30 iş günü müddətində baxılır. Müraciətə baxılması üçün əlavə məlumatların əldə edilməsi və ya aidiyyəti 

üzrə sorğu göndərilməsi tələb edildikdə müraciətə baxılması müddəti müraciətə baxan orqan tərəfindən ən çoxu 

30 iş günü uzadıla bilər və bu barədə müraciət edən şəxsə məlumat verilir. 

Hərbi qulluqçuların və onların ailə üzvlərinin müraciətlərinə daxil olduğu gündən etibarən ən geci 15 iş 

günü ərzində baxılır. Əgər məlumatın verilməsi barədə müraciətə yuxarıda göstərilən müddətlərdə baxılması 

nəticəsində lazım olan məlumat öz əhəmiyyətini itirə bilərsə, həmin müraciətə dərhal, bu mümkün olmadıqda 

müraciətin daxil olduğu andan 24 saat keçənədək baxılır. 

Komitənin qərarına görə xarici ölkələrdə yaşayan Azərbaycan vətəndaşlarının, diaspor təşkilatlarının, eləcə 

də Azərbaycan vətəndaşı olmayan azərbaycanlıların müraciətləri elektron formada qəbul edilir və cavablandırılır. 

Elektron xidmət ödənişsizdir. Elektron xidmətdən istifadə edilməsi üçün hər hansı sənəd tələb olunmur. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların müraciətlərinin qəbulu üzrə elektron xidmət istifadəçilər üçün daim açıqdır və 

müraciət edilməsi hər hansı qaydada məhdudlaşdırıla bilməz. 

Elektron xidmətdən istifadə üçün www.diaspora.gov.az və ya www.e-gov.az portalına daxil olmaq 

lazımdır. 
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İstifadəçi elektron ünvanlardan birinə daxil olaraq elektron xidməti seçir, açılan səhifədə fiziki şəxslər - ad, 

soyad, ata adı, vətəndaşlıq, doğum yeri və tarixi, ünvan, əlaqə məlumatları (telefon nömrələri, e-mail), hüquqi 

şəxslər (diaspor təşkilatı) isə təşkilatın adı, yerləşdiyi ölkə, hüquqi ünvanı, əlaqə məlumatları (telefon və faks 

nömrələri, e-mail) barədə məlumatları daxil etməklə müraciəti sərbəst formada doldurduqdan sonra elektron imza 

ilə təsdiq edib müvafiq elektron ünvana göndərir. 

Sorğu elektron ünvanlardan birinə daxil olduğu gün Komitənin Hüquq təminatı, ümumi və kadrlar şöbəsi 

tərəfindən qeydiyyata alınır və istifadəçinin elektron poçt ünvanına müraciətin daxil olması barədə bildiriş 

göndərilir. 

Məlumatlar düzgün daxil edilmədikdə sorğu Komitə tərəfindən qəbul edilmir və ona baxılmır. 

Sorğunun icrası üçün həmin sorğuda qeyd olunan məsələyə aidiyyəti olan struktur bölmənin rəhbəri və ya 

onu əvəz edən şəxs məsuliyyət daşıyır. 

Hüquq təminatı, ümumi və kadrlar şöbəsi tərəfindən sorğu qeydiyyata alındıqdan sonra və icra edilməsi 

üçün Komitənin aidiyyəti şöbələrinə göndərilir. Sorğu aidiyyəti şöbə tərəfindən normativ hüquqi aktlara uyğun 

olaraq qeyd edilən müddətlər nəzərə alınmaqla araşdırılır və zərurət yarandıqda aidiyyəti qurumlara əlavə sorğular 

göndərilir. Sorğuya baxılmaq üçün əlavə materiallar tələb etmək, aidiyyəti üzrə sorğu göndərmək, yaxud başqa 

tədbirlər görmək lazım gəldiyi hallarda ona baxılma müddəti ən çoxu 30 iş günü uzadılır və bu barədə istifadəçiyə 

məlumat verilir. 

Sorğunun araşdırılması nəticəsində hazırlanan cavab elektron formada istifadəçiyə göndərilir. Cavab 

istifadəçinin istəyindən asılı olaraq poçt rabitəsi vasitəsilə də təqdim oluna bilər. Müraciət baxılmamış 

saxlanıldıqda bu barədə istifadəçiyə məlumat verilir. 

İstifadəçi tərəfindən təqdim edilən sorğunun qəbul edilməsi və cavablandırılması barədə istifadəçinin 

elektron poçt ünvanına məlumat göndərilir. 

Reqlamentə əsasən elektron xidmətin yerinə yetirilməsinə nəzarət Komitənin hüquq təminatı, ümumi və 

kadrlar şöbəsi həyata keçirir. Nəzarət məqsədilə kargüzarlıq və daxil olan müraciətlərin avtomatlaşdırılmış 

recimdə mütəmadi monitorinqi aparılır. 

Elektron xidmətdən istifadə edən şəxslər göstərilən elektron xidmətlə bağlı onu razı salmayan istənilən 

məsələ barədə inzibati qaydada yuxarı səlahiyyətli orqana və ya məhkəməyə şikayət edə bilər. Şikayət kağız 

üzərində və ya elektron qaydada tərtib olunur. Kağız üzərində şikayət Komitənin poçt ünvanına, elektron şikayət 

isə həm Komitənin, həm də elektron-hökümət portalının e-poçt ünvanına göndərilir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların elektron müraciətinə Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən də baxıla bilər. 

Əgər müraciətin məzmunu Komitənin fəaliyyət istiqamətləri ilə bağlı deyilsə o halda Xarici İşlər Nazirliyi 

məsələni öyrənir. Bu xidmət xaricdə yaşayan azərbaycanlıların Xarici İşlər Nazirliyinin səlahiyyətlərinə dair 

müraciətlərinə baxılmasını, araşdırılmasını və cavablandırılmasını əhatə edir. 

Qanunvericilikdə digər hallar nəzərdə tutulmadığı təqdirdə, Xarici İşlər Nazirliyinə daxil olan müraciətə 1 

ay ərzində baxılır. 



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

548 
 

Qeyd edək ki, Komitə tərəfindən göstərilən xidmət müasir dövrün əsas tələblərindən biridir. Elektron 

münasibətlərin, əlaqələrin həyatımızın ayrılmaz bir hissəsinə çevrildiyi indiki zamanda elekton xidmətlər 

sistemindən faydalanmaq önəmlidir. 

Buna görə də informasiya kommunikasiya texnologiyalarından istifadə imkanları artırılacaq. Diasporla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin əməkdaşı Cahid İsmayıloğlu azxeber.com-a müsahibəsində qeyd edib ki, Dövlət 

Komitəsinin İKT infrastrukturunun əsas qismi yenidən qurulub və bu istiqamətdə bir çox ideyaları reallaşdırılır: 

"Diaspor quruculuğu istimətində ideyalar boldur, Dövlət Komitəsinin məşğul olduğu obyektlər və hədəflər isə 

ölkə hüdudularından xeyili uzaqdadır və sayı milyonlarladır. Buna görə də İKT-nin imkanlarından maksimum 

səviyyədə yararlanmalıyıq, daha dəqiq desəm, bu artıq çoxdan zərurətə çevrilib. 

Dövlət Komitəsinin rəsmi internet saytını yeni tərtibatda, üç dildə istifadəyə verdik. Ən əsası sayt mütəmadi 

olaraq, üç dildə yenilənir, məzmunu günbəgün zənginləşir. Saytın təhlükəsizliyi maksimum səviyyədə təmin 

edilib, çünki düşmənin gözü daim bu məzmunlu vebsaytların üzərində olur. Statistik göstəricilər nəzərə alınmaqla 

saytın mobil və digər qurğuları dəstəkləməsi təmin edilib. Sayt sosial şəbəkələr ilə tamamilə inteqrasiya edilib və 

həm vebsayt üzrə, həm də ayrıca sosial şəbəkələr üzrə əhatəli analitik hesabatların qeydiyyatı aparılır". 

O qeyd edib ki, diasporamap.com inforqrafik xəritə patforması istifadəyə verilib, burada müxtəlif 

ölkələrdəki diaspor təşkilatları və tanınmış azərbaycanlıları ölkələr üzrə toplanıb. 

C.İsmayıloğlu vurğulayıb ki, multimedia mehsullarının sayını artırmaqla Dövlət Komitəsi haqqında 

informasiya boşluğunu doldurmaq mümkün olub: "Video və inforqrafik çarxlar, slayd və təqdimat xarakterli 

informasiyalar saytımızın və sosial şəbəkələrin köməyi ilə geniş ictimaiyyətə çatdırıldı. 

Müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq sosial şəbəkələrə - əsasən facebook, twitter, youtube-a diqqət artırılıb. 

Xüsusilə sosial şəbəkələr üçün müxtəlif rubrikalar üzrə hazırlanmış multimedia materialları və rəsmi vebsaytın 

informasiya paylaşımları hesabına izləyicilərin sayında böyük artım oldu və proses sürətlə davam etməkdədir. 

Bütün bu proseslərin nəticəsi olaraq Dövlət Komitəsinin rəsmi saytının əlaqə bölməsinə, e-poçtuna, sosial 

şəbəkə hesablarının mesaclar qutusuna, dünyanın dörd bir yanından ünvanlanan məktubların sayı təbii olaraq 

artdı, bütün məktublar cavablandırılır və aidiyyatı üzrə istiqamətləndirilir". 

O qeyd edib ki, diaspor təşkilatlarına onların elektron və sosial mediada işini gücləndirmək məqsədilə 

informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində tam ödənişsiz texniki dəstək təklif edilir: "Diaspor 

təşkilatlarının internet saytlarının hazırlanması, e-poçt xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, 

eləcə də sosial mediada marketinq işinin təşkilinə dair dəstək göstərəcəyik. Bu dəstəyə ehtiyacı olan və ondan 

yararlanmaq istəyən diaspor təşkilatları www.diaspor.org ünvanına daxil olub qeydiyyat formasını doldurmaqla 

onlayn qaydada müraciət etməlidir. Qeyd edim ki, bütün təşkilatların saytları www.diaspor.org domeninin 

subdomeni altında - vahid mərkəzdə toplanacaq. Bir daha vurğulayaq ki, diaspor təşkilatlarına təklif edilən bu 

xidmət tam ödənişsiz həyata keçiriləcək və bütün diaspor təşkilatlarının ondan yararlanması mümkün olacaq". 
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Türkdilli diasporların əməkdaşlığı güclənir 

 

Murad Məmmədli 

 

Ankarada Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) üzv dövlətlərin diaspor məsələlərinə məsul 

dövlət qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin 3-cü iclası keçirilib. İclasda ölkəmizi Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən "Ekspress"ə verilən məlumata görə, TDƏŞ Baş 

katibi Bağdad Amreyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə ümumi məlumat verib. İclasda türkdilli 

diasporların hazırkı vəziyyətinin və şuraya üzv dövlətlərin diaspor qurumları arasında güclü koordinasiya və 

əməkdaşlıq imkanları, Türk Şurasının "Türk Şurası Türkdilli Diasporların Birgə Fəaliyyət Strategiyası" və "2018-

2019-cu illər üzrə türkdilli diasporların birgə fəaliyyət planı"nın qəbul edilməsi, Türk Şurasının II Diaspor 

Forumunun keçirilməsi, Türkdilli Diasporların Atlasının hazırlanması, Türk Şurasının diaspor məsələlərinə məsul 

dövlət qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin növbəti görüşünün vaxtı və yerinin müəyyənləşdirilməsi və digər 

məsələlər ətrafında geniş müzakirlər aparılıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Türk dünyasının birliyi ideyasının yüzillərdən 

bəri mövcud olsa da, yalnız XX əsrdə bu ideyanın reallaşması istiqamətində konkret addımların atıldığını diqqətə 

çatdırıb. Bu mənada türk dünyasının iki böyük liderinin - Mustafa Kamal Atatürk və Heydər Əliyevin xidmətlərini 

vurğulayaraq "Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir" və "Biz bir millət, iki dövlətik" kəlamları 

bu böyük şəxsiyyətlərin türk dünyasının birliyinə nə qədər böyük önəm verdiyini bildirib. 

"Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi olaraq hər addımda soydaşlarımızın yanında güclü və müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin olduğunu göstərməyə çalışırıq" deyən Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki, türkdilli 

diasporların birgə fəaliyyəti daha uğurlu və səmərəli ola bilər. Onun sözlərinə görə, bir neçə dəfə Bakıda, 

Ankarada TDƏŞ-ə üzv Dövlətlərin Diaspor Məsələlərinə Cavabdeh Dövlət Qurumlarının Rəhbərlərinin 

Toplantıları keçirilib, türkdilli dövlətlərin diasporlarının birgə fəaliyyətinin yekunları və gələcək perspektivləri 

ilə bağlı müzakirələr aparılıb. Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan Türkiyə, Azərbaycan, 

Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında "Türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatlarının ortaq fəaliyyət strategiyası"nın 

qəbul edildiyini xatırladan Muradov Özbəkistanın da Türk şurasına üzv olmasıyla bu birliyi daha da 

gücləndirəcəyini qeyd edib. 

Komitə sədri Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin diasporla iş üzrə nazirlik və qurum 

rəhbərlərinin 3-cü iclasında imzalanacaq "Türk Şurası Türkdilli Diasporların Birgə Fəaliyyət Strategiyası" və 

"2018-2019-cu illər üzrə türkdilli diasporların birgə fəaliyyət planı"ın Türk dünyasının birliyinə, qarşılıqlı 

əlaqələrin inkişafına yeni məzmun verəcəyini, diaspor təşkilatların birgə fəaliyyətinin əsas prinsip və 

istiqamətlərini müəyyən edəcəyini bildirib. 
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Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm naziri Mehmet Nuri Ersoy, Qazaxıstanın Sosial İnkişaf naziri Darxan 

Kaletayev, Türkiyə Respublikasının Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba İcmalar İdarəsinin rəhbəri Abdullah 

Eren və digərləri çıxış edərək toplantının və burada qəbul ediləcək qərarların əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

Çıxışlardan sonra türkdilli diasporların hazırkı vəziyyəti və TDƏŞ-ə üzv dövlətlərin diaspor qurumları 

arasında güclü koordinasiya və əməkdaşlıq imkanları ətrafında müzakirələr aparılıb. Türk Şurasının II Diaspor 

Forumunun 2019-cu ildə Türkiyənin ev sahibliyi ilə Türkiyədə, TDƏŞ-ə üzv dövlətlərin diaspor məsələlərinə 

məsul dövlət qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin 4-cü iclasının Qazaxıstanda keçirilməsi ilə bağlı razılıq əldə 

edilib. Həmçinin, qəbul olunmuş sənədlərdə nəzərdə tutulan tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə İşçi qrupun 

yaradılması, qrupun ilk iclasının və Türk Şurası nəzdində fəaliyyət göstərən diasporla iş üzrə Təmas qrupunun 5-

ci iclasının 2019-cu ildə Azərbaycanda keçirilməsi qərara alınıb. 

Türkiyə və Azərbaycanın diaspor sahəsində malik olduqları təcrübənin, Türk Şurasının digər üzv ölkələri 

ilə təcrübə mübadiləsi proqramı çərçivəsində bölüşməsi, bu çərçivədə, 2018-2019-cu illərdə Türkiyə, Azərbaycan, 

Qazaxıstan və Qırğızıstanın müvafiq qurumlarının nümayəndələrinin iştirakı ilə təcrübə-mübadilə proqramı 

çərçivəsində seminarların təşkili, beynəlxalq gənclər düşərgəsinin Qazaxıstanda təşkil olunması təşəbbüsü 

yekdilliklə qəbul olunub. Bununla yanaşı, 2019-cu ildə Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstanın diaspor 

təşkilatları arasında birlik və həmrəylik hissinin artırılması üçün diaspor və vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri 

üçün birgə təlimlərin Türkiyə tərəfinin evsahibliyi ilə Almaniya və ya Fransada, Azərbaycan və Qırğıstanın birgə 

dəstəyi ilə Amerika Birləşmiş Ştatlarında təşkil edilməsi istiqamətində razılıq əldə edilib. 

İclasda, eyni zamanda, türkdilli diasporlar arasında əməkdaşlıq və koordinasiyanı gücləndirmək məqsədilə 

Türk Şurası nəzdində birgə onlayn diaspor portalının hazırlanması qərara alınıb. Tərəflər türkdilli dövlətlərin 

diasporları ilə bağlı geniş məlumat mübadiləsinin aparılması üçün Türk Şurasının Diaspor Atlasının hazırlanması 

və digər məsələlərlə bağlı müvafiq birgə razılığa gəliblər. 

Səfər çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Qazaxıstan 

Respublikasının Vətəndaşlar Fondu və Türkiyə Respublikasının Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar 

İdarəsi arasında diaspor siyasəti sahəsində əməkdaşlığa dair Anlaşma Memorandumu imzalanıb. 

Daha sonra Şuraya üzv dövlətlərin diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumlarının rəhbərləri Türkiyə 

Respublikası Prezidentinin köməkçisi Fuat Oktayla görüşüb. 

Xatırladaq ki, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəaliyyətinin əsas məqsədi türkdilli ölkələr 

arasında hərtərəfli əməkldaşlığa yardım etmək olan beynəlxalq hökumətlərarası təşkilatdır. Azərbaycan Xarici 

İşlər Nazirliyinin məlumatına görə, təşkilat türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının 3 oktyabr 2009-cu ildə Naxçıvan 

şəhərində keçirilən Zirvə görüşündə imzalanmış Naxçıvan Sazişinə əsasən yaradılıb. Azərbaycan, Qazaxıstan, 

Qırğızıstan və Türkiyə təşkilatın təsisçi üzvləridir. 

Türk Şurası 1992-ci ildən etibarən keçirilən türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının zirvə görüşlərindən 

qaynaqlanan ümumi siyasi iradənin nəticəsi olaraq yaranıb. 

2010-cu ildə İstanbulda keçirilən 10-cu Zirvə Görüşündə Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının 

Katibliyi fəaliyyətə başlayıb. 
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Türk Şurası təsis edildikdən sonra zirvə görüşləri "Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Zirvə 

Görüşləri" olaraq adlandırılır. Təşkilat yarandıqdan sonra Almatı, Bişkek, Qəbələ, Bodrum və Astana olmaqla beş 

zirvə görüşü keçirilib. 

Türk Şurasının öz vəzifələrini yerinə yetirə bilməsi və qarşıya qoyulan məqsədlərə nail ola bilməsi üçün 

strukturu aşağıdakı kimi formalaşdırılıb: Dövlət Başçıları Şurası, Xarici İşlər Nazirləri Şurası, Yüksək Vəzifəli 

Şəxslər Komitəsi, Ağsaqqallar Şurası, Katiblik. 

Dövlət Başçıları Şurasının toplantısına ev sahibliyi edən üzv ölkə növbəti zirvəyə qədər Türk Şurasına 

sədrlik edir. 

Qərargahı Ankarada yerləşən TÜRKSOY (Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı) 1993-cü ildə təsis 

edilib. Təşkilatın fəaliyyət məqsədi üzv ölkələr arasında elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət sahəsində 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi, beynəlxalq səviyyədə türk dünyasının ortaq dəyərlərinin tanıdılması və təşviq 

edilməsi, eləcə də türkdilli ölkələr arasında mədəni əlaqələrin dərinləşdirilməsidir. 

TÜRKPA (Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası) İstanbul sazişi əsasında yaradılıb, 2008-ci ildə 

fəaliyyətə başlayıb. Qərargahı Bakıda yerləşir. Assambleyanın məqsədi türkdilli ölkələrin parlament strukturları 

arasında əməkdaşlığın genişləndirilməsindən ibarətdir. 

Türk Akademiyası 2010-cu ildə Qazaxıstanda qeydiyyatdan keçmiş təşkilat olaraq fəaliyyətə başlayıb. 

Türk Akademiyasının yaradılması haqqında Saziş 22-23 avqust 2012-ci ildə Türk Şurasının Bişkekdə keçirilən 2-

ci Zirvə Görüşündə imzalanmış və Akademiyaya beynəlxalq status verilib. Türk Akademiyası Astanada yerləşir. 

Türk dilinin, ədəbiyyatının, mədəniyyətinin və etnoqrafiyasının tədqiqini koordinasiya və təşviq etmək məqsədilə 

fəaliyyət göstərir. Akademiyanın digər fəaliyyət məqsədləri türk xalqlarının mədəni və mənəvi irsinin tədqiq 

edilməsi, dünya sivilizasiyasının inkişafında payının artırılması, dünya ictimaiyyətinin türk xalqlarının 

nailiyyətləri haqqında məlumatlandırılmasıdır. 

Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun Nizamnaməsi 22-23 avqust 2012-ci ildə Bişkek Zirvəsındə imzalanıb. 

Qərargahı Bakı şəhərində yerləşən Fond türk dünyası ilə bağlı müxtəlif tədbirlər, layihələr və proqramları 

maliyyələşdirmək və dəstəkləmək yolu ilə türk mədəniyyətinin və irsinin qorunmasına, tədqiqinə və təbliğinə 

köməklik göstərəcək. 

Türk Biznes Şurası 2011-ci ildə təsis edilib. Qurum Türk Şurasına üzv ölkələrin işgüzar dairələri və digər 

təşkilatları vasitəsilə türkdilli ölkələr arasında iqtisadi əməkdaşlığın dərinləşdirilməsini həyata keçirir. 

Türk Şurası çərçivəsində Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2013-cü il iyunun 21-də Bakıda ilk dəfə Türkdilli 

Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv ölkələrin diaspor təşkilatları rəhbərlərinin I Forumu keçirilib. Forumda 

"Türkdilli dövlətlərin diaspor təşkilatlarının ortaq fəaliyyət strategiyası" və "Bakı Bəyannaməsi" qəbul edilib. 

Azərbaycanın təşkilat çərçivəsində siyasi və təhlükəsizlik məsələləri sahəsində əməkdaşlığı uğurla davam 

etməkdədir. Naxçıvan Sazişinə uyğun olaraq hər il keçirilən zirvə görüşlərindən bir gün əvvəl TDƏŞ xarici işlər 

nazirləri Şurasının görüşləri keçirilir. Eyni zamanda, Nyu-Yorkda BMT Baş Assambleyasının sessiyaları 

çərçivəsində xarici işlər nazirlərinin qeyri-formal görüşlərinin keçirilməsi artıq ənənə halını alıb. 
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2013-cü ildən başlayaraq üzv ölkələr arasında mütəmadi olaraq təhlükəsizlik məsələləri üzrə 

məsləhətləşmələr keçirilməyə başlayıb. Üzv ölkələrin yüksək vəzifəli şəxslərinin (xarici işlər nazirlərinin 

müavinləri səviyyəsində) ilk görüşü 2013-cü ilin aprel ayında Bakıda, ikincisi isə 2014-cü ilin martında Astanada 

keçirilib, Ermənistan-Azərbaycan Daşlıq Qarabağ münaqişəsi, Əfqanıstan üçün İstanbul prosesi, regional 

münaqişələr, beynəlxalq terrorizmlə mübarizə və s. məsələlər müzakirə edilib. TDƏŞ-in bu günə qədər keçirilmiş 

bütün zirvə görüşlərində olduğu kimi, üzv ölkələrin dövlət başçıları tərəfindən 11 sentyabr 2015-ci il tarixində 

Astanada qəbul edilmiş Beşinci Zirvə Görüşünün Bəyannaməsində tərəflər, "Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq 

Qarabağ münaqişəsinin tezliklə Azərbaycan Respüblikasının suverenliyi, ərazi bütövlüyü və beynəlxalq 

sərhədlərinin toxunulmazlığı əsasında həllinin vacibliyini bir daha vurğulayıblar. 

Azərbaycan TDƏŞ-lə yanaşı bu qurumun əlaqəli orqan və təşkilatları olan TÜRKSOY, TÜRKPA 

(qərarğahı Bakıda yerləşir), Türk Akademiyası, Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu (qərarğahı Bakıda yerləşir), Türk 

Biznes Şurası ilə də sıx əməkdaşlıq edir və üzv ölkələr arasında elm, təhsil, mədəniyyət və incəsənət sahəsində 

əməkdaşlığın genişləndirilməsi, beynəlxalq səviyyədə türk dünyasının ortaq dəyərlərinin tanıdılması və təşviq 

edilməsi sahəsində aktiv rol oynayır. Təsadüfi deyil ki, TDƏŞ-in 2012-ci ildə Bişkekdə keçirilmiş İkinci Zirvə 

Görüşündə Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılmış Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu 2015-ci il tarixindən qərargahı 

Bakıda yerləşməklə beynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyətə başlayıb. 
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Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Los-Ancelesdə 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyətinin ABŞ-a səfəri çərçivəsində Azərbaycanın Los-

Ancelesdəki Baş Konsulluğunda ümummilli lider Heydər Əliyevin büstünün ziyarəti və gül qoyma mərasimi ilə 

başlayıb. Daha sonra nümayəndə heyəti Meksikanın Los-Ancelesdəki Baş konsulu Carlos Eugenio Garcia de Alba 

Zepeda ilə görüş keçirilib. Görüşdə Azərbaycan dövlətinin diaspor siyasəti, Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti, 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu haqqında məlumat verilib. Eyni zamanda ABŞ-dakı Meksika diasporunun 

tarixi, inkişaf prosesi, problemləri müzakirə olunub, bu ölkədəki Azərbaycan və Meksika diasporunun birgə 

fəaliyyəti ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.  

Nümayəndə heyətinin növbəti görüşü San Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru Martin 

Kruminq ilə baş tutub. Görüşdə Kaliforniyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan San Dieqo ilə əməkdaşlığın 

zəruriliyi vurğulanıb. Tərəflər ABŞ-da Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması və həqiqətlərinin təbliği 

istiqamətində daha çox işlərin görülməsi üçün razılığa gəlib.  

Los-Anceles səfəri çərçivəsində Koreya-Asiya icmasının 40 nəfər üzvü ilə keçirilən görüşdə Azərbaycanın 

tolerantlıq modeli haqqında qısa metrajlı film nümayiş etdirilib. Daha sonra Azərbaycanın Asiya ölkələri, xüsusilə 

Koreya ilə əlaqələri, Azərbaycanın turizm potensialı və Azərbaycan diasporunun dünyadakı mövcud vəziyyəti 

qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycan haqqında sual-cavab formatında baş tutan görüşün sonunda hər iki 

icmanın nümayəndələri Kaliforniyada öz qüvvələrini birləşdirib daha sıx əməkdaşlıq etməyi qərara alıb.  

Bundan başqa, Şimali Amerika Yəhudi Federasiyalarının İdarə Heyətinin sabiq sədri (2017-18), Milken 

Ailə Fondunun vitse-prezidenti, Kaliforniya Berkli Universiteti Fondunun İdarə Heyətinin üzvü Richard Sandler 

ilə də görüş olub. Görüşün əsas mövzusunu Azərbaycan və Yəhudi icmaları, eləcə də Azərbaycan-İsrail arasındakı 

əlaqələr, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ilə Milken Fondu arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirəsi 

təşkil edib.  

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş 

Konsulluğunun təşkilatçılığı və İran-Amerika Yəhudi Federasiyasının ev sahibliyi ilə keçirilən tədbirə qatılıb. 

Tədbirdə çıxış edən Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Azərbaycan və yəhudi xalqlarının dostluğu, 

Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin tarixi barədə danışaraq, hər iki icmanın ABŞ-da əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsi və maraqları naminə birgə fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayıb. Qeyd edək ki, Azərbaycanın 

Los-Ancelesdəki Baş konsulu Nəsimi Ağayev keçirilən görüşlərdə nümayəndə heyətini müşayiət edib. 
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Diaspor fəaliyyətində dönüş 

 

Pərvanə 

 

Bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın daha çevik və səmərəli şəkildə 

təşkilatlanmasına, diaspor qurumlarının fəaliyyət istiqamətinin əlaqələndirilməsinə yönələn islahatları ilə diqqət 

mərkəzindədir. 

Görünən odur ki, aparılan islahatlar qısa müddətdə nəticə verib və soydaşlarımızın ölkənin milli maraqları 

naminə daha sıx birləşməsi formulası, onlara Diaspor Komitəsinin yeni rəhbərliyinin real və konkret dəstəyi 

xaricdəki bəzi antimilli qüvvələrin narahatlığına, Azərbaycanı istəməyən bəzi dairələrdə qıcığa səbəb olmaqdadır. 

İllərdir ayrı-ayrı ölkələrdə yaranan diaspor təşkilatları pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Bir təşkilat 

rəhbərinin sözü, digərinin boğazından keçmirdi. Təbii ki, xalqımıza qarşı olan qüvvələr bundan daha dərin 

formada yararlanmağa çalışırdı. Diaspor təşkilatlarımızın pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərməsi, əvvəllər Komitə 

tərəfindən lazımınca koordinasiya edilməməsi xaricdəki düşmənlərə və antimilli qüvvələrə ölkəmiz əleyhinə əks 

təbliğat aparmalarına, bir sözlə, ermənilərin xeyrinə münbit şərait yaradırdı. 

Məsələn, xaricdəki erməni diaspor təşkilatları iri addımlarla ön cərgədə dayanmışdı. Bu da Azərbaycanın 

ümumi imicinə zərbə idi..  

Amma Avropanın əsas aparıcı ölkələrində azərbaycanlıların Koordinasiya şuralarının yaradılması və bu 

tarixi hadisələrə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birbaşa qatqısı artıq Avropada məskunlaşan və 

Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası aparan bu cür qüvvələrin "işinə" maneə yaradıb. İslahatlar və 

mükəmməl əlaqələndirmə strategiyası sayəsində diaspor təşkilatlarında güclü və mütəşəkkil, yeni tələblərə uyğun 

təşkilatlanma prosesinin başlanması antimilli qüvvələrin əl-qolunu bağlayıb.      

Deməli, konkret hədəflərə hesablanan strategiya və mövcud situasiyanın təhlil edilməsi ilə qəbul edilən 

qərarlar nəticəsini verməyə başlayıb. Diaspor təşkilatlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün görülən tədbirlər 

xaricdə yaşayan soydaşlarımız arasında milli maraqlara, Azərbaycanın nüfuzunun artmasına xidmət göstərmək 

istəyini motivasiya edib və hər kəsin vahid məqsədlər üçün bir mövqedə birləşməsinə stimul verib.     

Soydaşlarımızın əksəriyyəti bunu gizlətmir ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində kadr islahatlarından 

sonra qısa müddətdə görülən işlər artıq diaspor təşkilatlarına və sıravi həmvətənlərimizə ardıcıl, təəssübkeş 

fəaliyyət üçün ümid və enerji verib. 

Təhlillər göstərir ki, yad məmləkətlərdə yaşayan soydaşlarımızın məqsədli və şəffaf fəaliyyətə, bunun 

nəticəsində isə bir arada toplaşmağa ehtiyacı var...    

Güclü və işləməyi sevən kadrların potensialı həmişə maraq doğurur. Diaspor Komitəsinin yeni fəaliyyət 

proqramı həm ermənilərin, həm də antimilli ünsürlərin ürəyincə olmayıb. 

Son təyinatdan sonra pərakəndə və dağınıq formada çabalayan diaspor təşkilatlarının bir araya gətirilməsi, 

xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ölkəmizin beynəlxalq gücünə çevrilməsi və s. kimi işlərin düşmən təxəyyüllü 

olanları narahat etməsi təbiidir. Bir sıra ölkələrdə vahid gücə çevrilən təşkilatlarımızın artıq proseslərə təsir 
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imkanları da artır. Deməli, Ukraynada aralarında ziddiyyətlər olan diaspor təşkilatlarının birləşməsi, eləcə də 

Avropa ölkələrində azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının yaradılmasının daha bir vacib nəticəsi odur ki, həm 

də diaspor təşkilatları proseslərə təsiretmə imkanlarını ortaya qoya biləcək, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin 

gündəmə gətirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması işində effektivliyi 

artıracaq. 

 

Artıq xaricdə yaşayan azərbaycanlılar siyasi baxışlarına görə təsnifatlanmır... 

 

Xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı hazırkı mənzərə budur: Artıq xaricdə yaşayan azərbaycanlılar siyasi 

dünyagörüşlərinə görə təsnifatlanmır. Komitə hər hansı düşüncəyə fərq qoymadan hər bir azərbaycanlıya sahib 

çıxır. Bu isə Azərbaycan dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Dövlət başçısı İlham Əliyev dəfələrlə 

vurğulayıb ki, harada yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlının prezidenti olacaq. Bunun əyani 

sübutlarından biri məhz Komitənin dünya azərbaycanlılarına yönəlik apardığı fəaliyyətdir. 

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların koordinasiyalı fəaliyyətini ekspertlər də təqdir 

edir. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, tanınmış politoloq Tofiq Zülfüqarov da deyir ki, xaricdəki diaspor 

təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının yaradılması çox vacibdir: 

"Hesab edirəm ki, dünyada yaşayan azərbaycanlıların birgə addımlaması çox önəmlidir. Soydaşlarımız 

xarici ölkələrdə özünü təcrid olunmuş vəziyyətdə hiss etməməlidir. Məhz bərabər şəkildə biri-birinə dəstək 

olmalıdırlar. Koordinasiya Şurasının mövcud olması isə əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək". 

Görkəmli diplomat, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin araşdırıcısı, Fransanın "Fəxri Legion 

Kavaleri" Ordenin sahibi Ramiz Abutalıbov da diaspor təşkilatlarının Koordinasiya şuralarının ümumi işimizin 

səmərəsinə müsbət təsir edəcəyini düşünür. "Xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları hər hansı 

əlamətdar günlə bağlı müxtəlif tədbirlər keçirir. Hamısı eyni anda tədbir keçirəndə bunun effekti olmur və bir 

azərbaycanlı olaraq hansına gedəcəyini bilmirsən. Bunun üçün Koordinasiya Şurasının mövcudluğuna çox böyük 

ehtiyac var".   

 

"Görülən işlərə tənqidi yanaşanlar hər zaman olacaq" 

 

Fransanın Nant şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının (ACAF) sədri, 

Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Toğrul Zeynalov şuranın planlarından danışarkən 

bildirib ki, görülən işləri gözü götürməyən insanlar həmişə olacaq. "Əsas prioritet Azərbaycanın diaspor siyasətini 

yüksək səviyyədə həyata keçirmək, Azərbaycan həqiqətlərini, Xocalı faciəsini beynəlxalq ictimaiyyətə 

çatdırmaqdır. Bununla yanaşı, Fransada bizim təhsil, idman və digər sahələrdəki fəaliyyətimiz davam edir. Əgər 

antimilli ünsürlərin gözü həm bizim, həm də komitənin gördüyü işləri götürmürsə, buna sevinmək lazımdır. Çünki 

qıcıq varsa, demək ki, ortada bir iş, əməl var. Qısa zaman kəsiyində bir çox işlər görülüb. Kimlərin nə deməsindən 
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asılı olmayaraq, biz yolumuza davam edirik. Vətənimiz, dövlətimiz üçün əlimizdən gələni yox, hətta artığını 

etməliyik".  

 

"Hamı görüşə dəvət edilmişdi, kimsə gəlməyibsə, bunu ayrı-seçkilik kimi qələmə vermək olmaz" 

 

İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi, "Azərbaycanlıların İsveçrədəki 

Mədəniyyət Mərkəzi"nin rəhbəri Qasım Nəsirov şuranın fəaliyyətindən danışarkən, Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin son 5-6 ay ərzində həyata keçirdiyi işlərə də diqqət çəkib: "İsveçrədəki azərbaycanlıların görəcəyi 

işlər çoxdur. Bir neçə gün əvvəl Koordinasiya Şurasında təmsil olunan dörd diaspor təşkilatının toplantısını 

keçirdik, hər bir təşkilatın üzərinə düşən işləri müəyyənləşdirdik, bir sıra qərarlar qəbul etdik. Təəssüf ki, bir 

çoxları heç bir fəaliyyət göstərmədən özünü yüksəklərdə görmək istəyir. Bu da yanlışdır. Diaspor istiqamətində 

müəyyən işlər görüb nəticə əldə edən insanların fəaliyyəti göz önündədir. İşləyən insanları ayrı-seçkilik etməkdə 

günahlandırmaq düzgün deyil. Bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi xaricdəki azərbaycanlılar 

arasında ayrı-seçkilik yaratmaqda günahlandırılır. Halbuki Komitə rəhbərliyi İsveçrədə səfərdə olarkən hamını 

görüşə dəvət etmişdi. Kimsə şəxsi istəyi ilə görüşə gəlməyibsə, bunu ayrı-seçkilik kimi qələmə verməli deyil". 

 

Azərbaycana xidmət etmək düşmənlərimizdə qıcıq yaradır 

 

Qısa müddət ərzində görülmüş işlərin miqyası genişdir. Dünyanın əksər ölkələrində yaşayan gənc diaspor 

nümayəndələri Azərbaycanda - yay düşərgəsi layihəsində bir araya gətirlir. Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara 

siyasi mənsubiyyətinə görə fərq qoyulmur. Komitə bütün fəaliyyətini şəffaflıq üzərində qurur. Dünyanın böyük 

ölkələrində Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları yaradılır. Dünya azərbaycanlılarının fəaliyyətinin 

stimullaşdırılması üçün Dövlət Komitəsinin nəzdində Fond yaradılır. Dünyanın ən güclü əcnəbi diaspor 

təşkilatları ilə əməkdaşlıq edilir. Bütün bunlar kimə xidmət edir. Birmənalı cavab var: Azərbaycan dövlətinə, 

Azərbaycan xalqına, dünya azərbaycanlılarına. Azərbaycan xalqının toparlanması, dünya azərbaycanlılarının 

vahid mərkəzdən milli maraqlarımıza xidmət göstərməsi hansı qüvvələrə sərf etmir. Yenə birmənalı cavab var: 

Azərbaycanın düşmənlərinə. 
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Dünya azərbaycanlılarının vahid mərkəzdən milli maraqlarımıza xidmət göstərməsi bəzi 

qüvvələrə sərf etmir 

 

Fuad Hüseynzadə 

 

Bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdə yaşayan soydaşlarımızın daha çevik və səmərəli şəkildə 

təşkilatlanmasına, diaspor qurumlarının fəaliyyət istiqamətinin əlaqələndirilməsinə yönələn islahatları ilə diqqət 

mərkəzindədir. 

Görünən odur ki, aparılan islahatlar qısa müddətdə nəticə verib və soydaşlarımızın ölkənin milli maraqları 

naminə daha sıx birləşməsi formulası, onlara Diaspor Komitəsinin yeni rəhbərliyinin real və konkret dəstəyi 

xaricdəki bəzi antimilli qüvvələrin narahatlığına, Azərbaycanı istəməyən bəzi dairələrdə qıcığa səbəb olmaqdadır.  

İllərdir ayrı-ayrı ölkələrdə yaranan diaspor təşkilatları pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərirdi. Bir təşkilat 

rəhbərinin sözü, digərinin boğazından keçmirdi. Təbii ki, xalqımıza qarşı olan qüvvələr bundan daha dərin 

formada yararlanmağa çalışırdı. Diaspor təşkilatlarımızın pərakəndə şəkildə fəaliyyət göstərməsi, əvvəllər Komitə 

tərəfindən lazımınca koordinasiya edilməməsi xaricdəki düşmənlərə və antimilli qüvvələrə ölkəmiz əleyhinə əks 

təbliğat aparmalarına, bir sözlə, ermənilərin xeyrinə münbit şərait yaradırdı. 

Məsələn, xaricdəki erməni diaspor təşkilatları iri addımlarla ön cərgədə dayanmışdı. Bu da Azərbaycanın 

ümumi imicinə zərbə idi...  

Amma Avropanın əsas aparıcı ölkələrində azərbaycanlıların Koordinasiya Şuralarının yaradılması və bu 

tarixi hadisələrə Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin birbaşa qatqısı artıq Avropada məskunlaşan və erməni 

himayədarlarının maliyyəsi ilə Azərbaycana qarşı qarayaxma kampaniyası aparan boşboğazların “işinə” maneə 

yaradıb. İslahatlar və mükəmməl əlaqələndirmə strategiyası sayəsində diaspor qurumlarında güclü və mütəşəkkil, 

yeni tələblərə uyğun təşkilatlanma prosesinin başlanması antimilli qüvvələrin əl-qolunu bağlayıb.  

Deməli, konkret hədəflərə hesablanan strategiya və mövcud situasiyanın təhlil edilməsi ilə qəbul olunan 

qərarlar nəticəsini verməyə başlayıb.  

Diaspor təşkilatlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün görülən tədbirlər xaricdə yaşayan soydaşlarımız 

arasında milli maraqlara, Azərbaycanın nüfuzunun artmasına xidmət göstərmək istəyini motivasiya edib və hər 

kəsin vahid məqsədlər üçün bir mövqedə birləşməsinə stimul verib.  

Soydaşlarımızın əksəriyyəti bunu gizlətmir ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində kadr islahatlartından 

sonra qısa müddətdə görülən işlər artıq diaspor təşkilatlarına və sıravi həmvətənlərimizə ardıcıl, təəssübkeş 

fəaliyyət üçün ümid və enerji verib. 

Təhlillər göstərir ki, yad məmləkətlərdə yaşayan soydaşlarımızın məqsədli və şəffaf fəaliyyətə, bunun 

nəticəsində isə bir arada toplaşmağa ehtiyacı var...  

Güclü və işləməyi sevən kadrların potensialı həmişə maraq doğurur. Diaspor Komitəsinin yeni fəaliyyət 

proqramı həm ermənilərin, həm də erməniliyə xidmət edən anti-milli ünsürlərin ürəyincə olmayıb. 
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Son təyinatdan sonra pərakəndə və dağınıq formada çabalayan diaspor təşkilatlarının bir araya gətirilməsi, 

xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ölkəmizin beynəlxalq gücünə çevrilməsi və s. kimi işlərin düşmən təxəyyüllü 

olanları narahat etməsi təbiidir. Bir sıra ölkələrdə vahid gücə çevrilən təşkilatlarımızın artıq proseslərə təsir 

imkanları da artır.  

Deməli, Ukraynada aralarında ziddiyyətlər olan diaspor təşkilatlarının birləşməsi, eləcə də Avropa 

ölkələrində azərbaycanlıların Koordinasiya Şurasının yaradılmasının daha bir vacib nəticəsi odur ki, həm də 

diaspor təşkilatları proseslərə təsiretmə imkanlarını ortaya qoya biləcək, Qarabağ münaqişəsinin gündəmə 

gətirilməsi, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması işində effektivliyi artıracaq.  

 

Artıq xaricdə yaşayan azərbaycanlılar siyasi baxışlarına görə təsnifatlanmır 

 

...Və xaricdə yaşayan soydaşlarımızla bağlı hazırki mənzərə budur: artıq xaricdə yaşayan azərbaycanlılar 

siyasi dünyagörüşlərinə görə təsnifatlanmır. Komitə hər hansı düşüncəyə fərq qoymadan hər bir azərbaycanlıya 

sahib çıxır. Bu isə Azərbaycan dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir. Dövlət başçısı İlham Əliyev dəfələrlə 

vurğulayıb ki, harada yaşamasından asılı olmayaraq, hər bir azərbaycanlının Prezidenti olacaq. Bunun əyani 

sübutlarından biri məhz Komitənin dünya azərbaycanlılarına yönəlik apardığı fəaliyyətdir.  

Dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan azərbaycanlıların koordinasiyalı fəaliyyətini ekspertlər də təqdir 

edirlər. Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri, tanınmış politoloq Tofiq Zülfüqarov da deyir ki, xaricdəki diaspor 

təşkilatlarının Koordinasiya Şurasının yaradılması çox vacibdir: “Hesab edirəm ki, dünyada yaşayan 

azərbaycanlıların birgə addımlaması çox önəmlidir. Soydaşlarımız xarici ölkələrdə özünü təcrid olunmuş 

vəziyyətdə hiss etməməlidir. Məhz bərabər şəkildə biri-birinə dəstək olmalıdırlar. Koordinasiya Şurasının 

mövcud olması isə əlaqələri daha da möhkəmləndirəcək”. 

Görkəmli diplomat, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixinin araşdırıcısı, Fransanın “Fəxri Legion 

Kavaleri” Ordenin sahibi Ramiz Abutalıbov da diaspor təşkilatlarının Koordinasiya şuralarının ümumi işimizin 

səmərəsinə müsbət təsir edəcəyini düşünür.  

“Xarici ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları hər hansı əlamətdar günlə bağlı müxtəlif tədbirlər 

keçirir. Eyni anda hamısı tədbir keçirərkən bunun effekti olmur və bir azərbaycanlı olaraq hansına gedəcəyini 

bilmirsən. Bunun üçün Koordinasiya Şurasının mövcudluğuna çox böyük ehtiyac var”. 

 

“Görülən işlərə tənqidi yanaşanlar hər zaman olacaq” 

 

Fransanın Nant şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının (ACAF) sədri, 

Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Toğrul Zeynalov şuranın planlarından danışarkən 

bildirib ki, görülən işləri gözü götürməyən insanlar həmişə olacaq. 

“Əsas prioritet Azərbaycanın diaspor siyasətini yüksək səviyyədə həyata keçirmək, Azərbaycan 

həqiqətlərini, Xocalı faciəsini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaqdır. Bununla yanaşı, Fransada bizim təhsil, 
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idman və digər sahələrdəki fəaliyyətimiz davam edir. Əgər antimilli ünsürlərin gözü həm bizim, həm də komitənin 

gördüyü işləri götürmürsə, buna sevinmək lazımdır. Çünki qıcıq varsa, demək ki, ortada bir iş, əməl var. Qısa 

zaman kəsiyində bir çox işlər görülüb. Kimlərin nə deməsindən asılı olmayaraq, biz yolumuza davam edirik. 

Vətənimiz, dövlətimiz üçün əlimizdən gələni yox, hətta artığını etməliyik”. 

 

“Hamı görüşə dəvət edilmişdi, kimsə gəlməyibsə, bunu ayrıseçkilik kimi qələmə vermək olmaz” 

 

İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi, "Azərbaycanlıların İsveçrədəki 

Mədəniyyət Mərkəzi”nin rəhbəri Qasım Nəsirov şuranın fəaliyyətindən danışarkən, Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin son 5-6 ay ərzində həyata keçirdiyi işlərə də diqqət çəkib. 

“İsveçrədəki azərbaycanlıların görəcəyi işlər çoxdur. Dünən Koordinasiya Şurasında təmsil olunan dörd 

diaspor təşkilatının toplantısını keçirdik, hər bir təşkilatın üzərinə düşən işləri müəyyənləşdirdik, bir sıra qərarlar 

qəbul etdik. Təəssüf ki, bir çoxları heç bir fəaliyyət göstərmədən özünü yüksəklərdə görmək istəyir. Bu da 

yanlışdır. Diaspor istiqamətində müəyyən işlər görüb nəticə əldə edən insanların fəaliyyəti göz önündədir. İşləyən 

insanları ayrıseçkilik etməkdə günahlandırmaq düzgün deyil. Bu gün Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 

rəhbərliyi xaricdəki azərbaycanlılar arasında ayrı-seçkilik yaratmaqda günahlandırılır. Halbuki, Komitə rəhbərliyi 

İsveçrədə səfərdə olarkən hamını görüşə dəvət etmişdi. Kimsə şəxsi istəyi ilə görüşə gəlməyibsə, bunu ayrıseçkilik 

kimi qələmə verməli deyil”. 

 

Azərbaycana xidmət etmək düşmənlərimizdə qıcıq yaradır 

 

Dünyanın əksər ölkələrində yaşayan gənc diaspor nümayəndələri Azərbaycanda – yay düşərgəsi 

layihəsində bir araya gətirilir. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlılara siyasi mənsubiyyətinə görə fərq qoyulmur. 

Komitə bütün fəaliyyətini şəffaflıq üzərində qurur. Dünyanın böyük ölkələrində Azərbaycanlıların 

Koordinasiya Şuraları yaradılır. 

Dünya Azərbaycanlılarının fəaliyyətinin stimullaşdırılması üçün Dövlət Komitəsinin nəzdində Fond 

yaradılır. 

Dünyanın ən güclü əcnəbi diaspor təşkilatları ilə əməkdşlıq edilir. 

Bütün bunlar kimə xidmət edir. Birmənalı cavab var: Azərbaycan Dövlətinə, Azərbaycan xalqına, Dünya 

Azərbaycanlılarına. 

Azərbaycan xalqının toparlanması, Dünya Azərbaycanlılarının vahid mərkəzdən milli maraqlarımıza 

xidmət göstərməsi hansı qüvvələrə sərf etmir. Yenə birmənalı cavab var: Azərbaycanın düşmənlərinə. 

Şərhə ehtiyac varmı?! 

 

Palitra. - 2018.- 16 noyabr. - № 200. - S. 5.  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

560 
 

Amerika azərbaycanlıları fəallaşır 

 

Xəbər verildiyi kimi, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti ABŞ-da səfərdədir. 

Nümayəndə heyəti səfər çərçivəsində bir sıra görüşlər keçirib. 

Dövlət Komitəsinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, nümayəndə heyətinin Los-Ancelesə 

səfəri çərçivəsində Meksikanın Los-Ancelesdəki Baş konsulu Carlos Eugenio Garcia de Alba Zepeda ilə görüş 

keçirilib. Görüşdə Azərbaycan dövlətinin diaspor siyasəti, Dövlət Komitəsinin fəaliyyəti, Azərbaycan Diasporuna 

Dəstək Fondu haqqında məlumat verilib. Eyni zamanda, ABŞ-dakı Meksika diasporunun tarixi, inkişaf prosesi, 

problemləri müzakirə olunub, bu ölkədəki Azərbaycan və Meksika diasporunun birgə fəaliyyəti ilə bağlı fikir 

mübadiləsi aparılıb. 

Nümayəndə heyətinin növbəti görüşü San Dieqo-Bakı Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru Martin 

Kruminq ilə baş tutub. Görüşdə Kaliforniyanın ən böyük şəhərlərindən biri olan San Dieqo ilə əməkdaşlığın 

zəruriliyi vurğulanıb. Tərəflər ABŞ-da Azərbaycan mədəniyyətinin tanıdılması və həqiqətlərinin təbliği 

istiqamətində daha çox işlərin görülməsi üçün razılığa gəlib. 

Los-Anceles səfəri çərçivəsində Koreya-Asiya icmasının 40 nəfər üzvü ilə keçirilən görüşdə Azərbaycanın 

tolerantlıq modeli haqqında qısa metrajlı film nümayiş etdirilib. Daha sonra Azərbaycanın Asiya ölkələri, xüsusilə 

Koreya ilə əlaqələri, Azərbaycanın turizm potensialı və Azərbaycan diasporunun dünyadakı mövcud vəziyyəti 

qonaqların diqqətinə çatdırılıb. Azərbaycan haqqında sual-cavab formatında baş tutan görüşün sonunda hər iki 

icmanın nümayəndələri Kaliforniyada öz qüvvələrini birləşdirib daha sıx əməkdaşlıq etməyi qərara alıb. 

Bundan başqa, Şimali Amerika Yəhudi Federasiyalarının İdarə Heyətinin sabiq sədri (2017-18), Milken 

Ailə Fondunun vitse-prezidenti, Kaliforniya Berkli Universiteti Fondunun İdarə Heyətinin üzvü Richard Sandler 

ilə də görüş olub. Görüşün əsas mövzusunu Azərbaycan və Yəhudi icmaları, eləcə də Azərbaycan-İsrail arasındakı 

əlaqələr, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu ilə Milken Fondu arasında əməkdaşlıq perspektivləri müzakirəsi 

təşkil edib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş 

Konsulluğunun təşkilatçılığı və İran-Amerika Yəhudi Federasiyasının ev sahibliyi ilə keçirilən tədbirə qatılıb. 

Tədbirdə çıxış edən Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov Azərbaycan və yəhudi xalqlarının dostluğu, 

Azərbaycan-İsrail münasibətlərinin tarixi barədə danışaraq, hər iki icmanın ABŞ-da əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsi və maraqları naminə birgə fəaliyyətinin vacibliyini vurğulayıb. 

Nümayəndə heyəti Los-Ancelesdə Lənkəran Monterey Dostluq Assosiasiyasının icraçı direktoru Nensi 

Selfric ilə də görüşüb. Görüş zamanı Azərbaycan Respublikasının Lənkəran və ABŞ-ın Kaliforniya ştatının 

Monterey şəhərlərinin qardaşlaşmasından söhbət açılıb, Montereydə ölkəmizin daha yaxşı təbliği üçün həyata 

keçirilən işlər və perspektivlər müzakirə edilib. 

Növbəti görüş Türkiyənin Los-Anceles şəhərindəki Baş konsulu Can Oğuzla olub. Azərbaycanın Los-

Anceles şəhərindəki Baş Konsulluğunda keçirilən görüşdə Kaliforniya ştatındakı türk diaspor təşkilatlarının 

rəhbərləri və fəalları da iştirak edib. Görüş zamanı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Türkiyə Respublikasının 
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Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba İcmalar İdarəsiarasında imzalanan Anlaşma Memorandumunun əhəmiyyəti 

vurğulanıb. Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının əməkdaşlığının daha peşəkar və effektli koordinasiya 

edilməsi məqsədilə birgə fəaliyyət istiqamətləri müzakirə edilib, diaspor fəaliyyətinə strateji yanaşma nəzərdən 

keçirilib. 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti daha bir görüşü Amerika Yəhudi Komitəsinin Los-Anceles 

bölməsinin rəhbərləri ilə keçirilib. Görüşdə Yəhudi Komitəsinin dünyanın müxtəlif yerlərində, o cümlədən ABŞ-

da diasporla iş metodları, bu sahədəki mövcud çətinliklər, uğurlar və gələcək planlardan söhbət açılıb. Yəhudi 

diasporunun təcrübəsinin öyrənilməsi imkanları və mexanizmləri müzakirə edilib. 

ABŞ-da səfərdə olan Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti Kaliforniyada yaşayan 

soydaşlarımız və diaspor təşkilatlarının fəalları ilə də görüşüb. Görüşdə Azərbaycan dövlətinin diaspor siyasətini 

və Dövlət Komitəsinin son 6 ayda gördüyü işləri əks etdirən bir neçə videoçarx nümayiş olunub. Sonra 

Azərbaycanın Los-Ancelesdəki Baş konsulu Nəsimi Ağayev görüş iştirakçılarını salamlayaraq, Kaliforniyadakı 

Azərbaycan icması və bu icma ilə əməkdaşlıq haqqında məlumat verib. Bildirib ki, bu gün 1 milyondan çox 

erməninin yaşadığı Kaliforniyada Azərbaycan icmasının birgə fəaliyyət göstərərək daha da güclənməsi böyük 

önəm kəsb edir. 

Nümayəndə heyətinin rəhbəri, Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov isə Azərbaycan dövlətinin diaspor 

siyasətinin əsas istiqamətlərini, gözləntilərini və hədəflərini diqqətə çatdırıb. Dövlət Komitəsinin rəhbəri, eyni 

zamanda son 7 ayda Azərbaycan diaspor nümayəndələri ilə görüşlər, görülən işlər barədə danışıb. 

Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları haqqında söz açan Dövlət Komitəsinin sədri ayrı-ayrı dövlətlərin 

diaspor siyasəti ilə məşğul olan dövlət qurumları ilə əməkdaşlıq, ölkəmizə dost xalqların diaspor rəhbərləri ilə 

görüşlər, milli-mədəni irsimizin və Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği istiqamətində görülən işlər, eləcə də 

Komitənin gələcək planları barədə geniş məlumat verib. 

Görüş zamanı soydaşlarımızı maraqlandırılan suallar cavablandırılıb, onları narahat edən məsələlər və 

diaspor fəaliyyəti ilə bağlı təklifləri dinlənilib. ABŞ-da yaşayan həmyerlilərimizin daha səmərəli fəaliyyət 

istiqamətləri müzakirə olunaraq müvafiq razılaşmalar əldə edilib. 
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Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası diaspor qurumlarının fəaliyyətini koordinasiya 

edir 

 

Murad Məmmədli 

 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin müəllifi olduğu azərbaycançılıq ideologiyası bu 

gün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan milyonlarla həmvətənimizi ümumi məqsəd və vahid amal ətrafında 

birləşdirən milli məfkurə kimi qəbul olunur. 

2001-ci ildə ulu öndərin bilavasitə təşəbbüsü və iştirakı ilə keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I 

qurultayından sonrakı müddət ərzində xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasətinin hüquqi əsasları 

müəyyənləşdirildi, yüzlərlə yeni diaspor təşkilatı təsis edildi, ölkənin milli maraqlarının müdafiəsinə xidmət edən 

layihələr həyata keçirildi. Diaspor təşkilatlarının fəaliyyət strategiyasını müəyyən edən konseptual sənəd - Dünya 

Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası qəbul edildi. Xartiya diasporumuzun fəaliyyətinin başlıca istiqamətlərini 

müəyyən edən konseptual sənəddir. 

Qeyd edək ki, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Xartiyası 2008-ci ilin dekabrın 18-də Dünya 

Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının Bakıda keçirilən iclasında qəbul olunub. "Azərbaycan-Şərqin dünyaya 

açılan qapısı" adı altında keçirilən tədbirdə şura üzvləri ilə yanaşı dünyanın 17 ölkəsindən nüfuzlu Azərbaycan 

icma və birlik rəhbərləri, həmçinin türk və yəhudi icmalarının nümayəndələrindən 39 qonaq qatılıb. 

Sənəd Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanıb. Sənədin hazırlanmasına 20-dək alim cəlb 

edilmişdi. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən verilən məlumata görə, xartiyanın məqsədi bütün dünyada 

yaşayan azərbaycanlıların birləşdirilməsi, Azərbaycan diasporunun tarixi vəzifələrini əks etdirən Azərbaycan 

ideologiyasına əsaslanmış vahid konsepsiyanın hazırlanması və digər məsələlərdir. 

Sənəd xaricdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının təmin edilməsinin mexanizm və prinsiplərini 

müəyyən edəcək. Bundan başqa, Xartiyanın məqsədi azərbaycanlıların inteqrasiyası yolunda problemlərin aradan 

qaldırılması, onların fəallığının artırılması, milli dəyərlərin saxlanmasıdır. 

Bu sənəd dünya azərbaycanlılarının birlik və həmrəyliyinin təmini, diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinin 

koordinasiya edilməsi baxımından mühüm əhəmiyyətə malikdir. Sənəddə Azərbaycan xalqının tarixi, etnogenezi, 

milli özünüdərk prosesi, özünəməxsus xüsusiyyətləri, milli-mənəvi dəyərləri və müasir inkişaf səviyyəsi təhlil 

edilib. 

Xartiyada dünya azərbaycanlılarına müraciət edilərək dünyanın hansı guşəsində yaşamasından, sosial 

statusundan, dünyagörüşündən, əqidəsindən asılı olmayaraq, özünü azərbaycanlı hesab edən hər bir kəsi doğma 

Azərbaycanın rifahı naminə əlindən gələni əsirgəməməyə çağırır. Qeyd olunur ki, dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyi, vahid amal, tarixi Vətən ətrafında birliyi Azərbaycan dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi və 

inkişafını, Azərbaycan xalqının siyasi-iqtisadi və mədəni tərəqqisini təmin edən əsas amildir. 

Xartiya xalqımızın və dövlətimizin milli maraqlarının müdafiəsində dünya azərbaycanlılarının fəal 

iştirakını təmin etməyi qarşıya məqsəd qoyur, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların tarixi vətənin mənafeləri 
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naminə vahid amal ətrafında birləşmək əzmini və iradəsini ifadə edir, bu birliyin ideoloji, sosial-fəlsəfi, siyasi və 

mənəvi aspektlərini müəyyənləşdirir. 

Xartiyada "azərbaycanlı" anlayışının etno-sosial, fəlsəfi məzmunu izah edilir. İzaha əsasən, "azərbaycanlı" 

anlayışının strukturuna azərbaycanlılar, həmçinin azərbaycanda yaşayan, türk mənşəli azərbaycanlılarla qaynayıb 

qarışmış milli azlıqlar və özünü azərbaycanlı hesab edən hər bir kəs daxildir. 

Xartiyada bildirilir ki, 50 milyondan artıq azərbaycanlının beşdə birindən də azı müstəqil Azərbaycan 

Respublikasının vətəndaşıdır. "Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, bu, müasir dünya üçün o qədər də qeyri-təbii 

sayılmır. Qlobal dəyərlərin mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyi, dünyanın "böyük bir kənd" halına gəldiyi bir dövrdə 

azərbaycanlıların müxtəlif dövlətlərin vətəndaşları olması onların milli birliyi üçün mümkün qədər az maneə 

yaratmalıdır. Hər şeydən əvvəl ona görə ki, azərbaycanlıların siyasi iradəsini ifadə edən, milli mənəvi dəyərləri 

rəhbər tutan müstəqil dövləti, xalqın formalaşdığı, etnik yaddaşa dərindən həkk olunmuş tarixi vətən - etnoqrafik 

coğrafiyası, özünəməxsus adət-ənənələr, dil, din, etnososial dünyagörüşü, etnik- mədəni vərdişlər sistemi, 

"azərbaycançılıq" ideologiyası, nəhayət, Heydər Əliyevin şəxsində ümummilli lideri mövcuddur". 

Azərbaycanlıların birliyini təmin edəcək digər amillər kimi türkçülük və islamçılıq da sənəddə vurğulanır. 

Azərbaycanlıların milli birliyini təmin edən, onların dünya birliyinə təbii inteqrasiyasını şərtləndirən vasitə olaraq 

türk dünyasının rolu get-gedə gücləndiyi bildirilir. Eyni zamanda azərbaycanlıların birliyinin digər bir konteksti 

kimi İslam dünyası ilə əlaqələrə əhəmiyyəti göstərilir. 

Sənəddə hər bir azərbaycanlının özünəməxsus aləmi ilə yanaşı türk dünyasının, islam dünyasının və 

ümumən dünyanın övladı olduğu qeyd edilir. 

Xartiyada azərbaycançılıq ideologiyası ilə bağlı ayrıca maddə mövcuddur. Hansı ki, bu maddədə bildirilir 

ki, azərbaycançılıq ideologiyası dünya azərbaycanlılarının vahid ideya ətrafında birləşməsini şərtləndirən tarixi-

siyasi amillərin təsnifatını, xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının qorunması sahəsində 

Azərbaycan dövlətinin qarşısında duran vəzifələri, onların Azərbaycan Respublikasına münasibətdə üzərinə 

düşən mənəvi öhdəlikləri, azərbaycanlı anlayışının sosial-fəlsəfi məzmununu müəyyənləşdirən konsepsiya kimi 

nəzərdə tutulur. Ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən dövlət siyasəti səviyyəsinə yüksəldilmiş 

azərbaycançılıq ideologiyası millətin və dövlətin perspektiv inkişafının dəyişməz konsepsiyası kimi, milli 

inkişafın mədəni-tarixi dəyərlərini yaşatmaqla yanaşı, strateci inkişafın əsas yollarını və istiqamətlərini 

müəyyənləşdirir, milli dilimizin, mədəniyyətimizin və milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişaf etdirilməsində öz 

əksini tapır. Bütün bunlar həm ölkədaxili və regional, həm də qlobal xarakterli vəziyyətlərdə ölkənin dəyişməkdə 

olan rolunu başa düşməklə formalaşan milli ideoloji model kompleksini təcəssüm etdirir. 

Xartiyanın əsas məqsədi xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması prosesinin keyfiyyətcə 

təkmilləşdirilməsi, soydaşlarımız arasında milli birliyin və həmrəyliyin möhkəmləndirilməsindən ibarətdir. Xarici 

ölkələrdə məskunlaşan azərbaycanlıların ictimai-siyasi fəallığının gücləndirilməsi, onların cəmiyyətə 

inteqrasiyasının sürətləndirilməsi, hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, habelə digər xalqların diaspor təşkilatları 

ilə əməkdaşlıq əlaqələrinin genişləndirilməsi və ictimai münasibətlərin qurulması işinin daha yüksək səviyyədə 

təşkilinə nail olmaq da Xartiyanın əsas məqsədlərindəndir. 
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Sənəddə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın birliyinin təmin olunması və təşkilatlanması əsas fəaliyyət 

istiqaməti kimi müəyyən edilib. Bildirilir ki, müasir dövrdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında 

milli-mənəvi birliyin möhkəmləndirilməsi, soydaşlarımızın təşkilatlanması prosesi keyfiyyətcə yeni məzmun 

kəsb etməkdədir. "Bu, Azərbaycan diaspor quruculuğu işinə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı ziyalıların, 

gənclərin və qadınların, eləcə də Azərbaycanda yaşayan digər xalqların xarici ölkələrə köçmüş nümayəndələrinin 

cəlb olunması zərurəti ilə bağlıdır". 

Xartiyada bu sahədə Azərbaycan diaspor təşkilatlarının əsas fəaliyyət istiqamətləri müəyyən olunub. 

Sənəddə tövsiyə edilir ki, xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında ideoloci, mənəvi, siyasi və iqtisadi 

amillərə əsaslanan birliyin təmin olunmasına səy göstərilsin, azərbaycanlılar arasında milli həmrəylik və birlik 

ideyalarını təbliğ edilsin. Azərbaycan diaspor təşkilatlarının yaradılması prosesinin davam etdirilməsi, 

azərbaycanlıların təşkilatlanmadığı, yaxud zəif təşkilatlandığı ölkələrdə yeni icma və birliklərin yaradılması, 

Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstəyin gücləndirilməsi vacibdir. Azərbaycan icmaları tərəfindən 

təşkil olunan bütün tədbirlərdə - etiraz aksiyalarında, elmi-praktik konfranslarda, sərgilərdə, mədəni kütləvi 

tədbirlərdə fəal iştirak etmək, ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən diaspor təşkilatları arasında inteqrasiya 

meyillərinin gücləndirilməsi, onların fəaliyyətinin vahid mərkəzdən əlaqələndirilməsi məqsədilə əlaqələndirici 

qurumların (konqres, federasiya, assosiasiya) yaradılması məqsədəmüvafiq hesab olunub. 

Azərbaycanlıların kütləvi şəkildə məskunlaşdığı ölkələrdə eyni fəaliyyət sahəsində çalışan 

həmvətənlərimiz arasında əlaqələrin yaradılmasına səy göstərilməsi, bu məqsədlə azərbaycanlı iş adamları, 

azərbaycanlı jurnalistlər, elm adamları, mədəniyyət xadimləri birliklərinin yaradılması, xarici ölkələrdə yaşayan 

azərbaycanlı qadınların diaspor quruculuğu işinə cəlb olunması, eləcə də hazırda fəaliyyət göstərən diaspor 

təşkilatlarının nəzdində Qadınlar Şurasının yaradılması tövsiyə edilir. 

Xartiyada Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğinin vacibliyi xüsusi vurğulanır. Qeyd olunur ki, informasiya 

cəmiyyətinin müasir tələblərinə uyğun olaraq, diaspor təşkilatları dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinin 

informasiya təminatı istiqamətində ana dilində və ya yaşadıqları ölkələrin dövlət dilində kütləvi informasiya 

vasitələri təsis etmək, milli icma üzvləri və yerli əhali arasında təbliğat və maarifçilik işi aparmaq hüququna 

malikdirlər. Xartiyada azərbaycanlı icmalarının fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin kütləvi informasiya vasitələri ilə 

əlaqələri yaxşılaşdırılmalı, yeni müstəqil qəzet, jurnal, radio, televiziya və informasiya agentliklərinin yaradılması 

prosesi davam etdirilməli, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında fəal iştirak edən və 

Azərbaycan diasporuna ictimai münasibətlərin qurulmasında yardım göstərə biləcək alim, siyasətçi və 

curnalistlərlə, soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin və digər dövlətlərin qeyri-hökumət təşkilatlarının təmsilçiləri 

ilə sıx münasibətlər qurulmalı, onlarla məqsədyönlü iş aparılmasının zəruri olduğu vurğulanır. 
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Soydaşlarımız koordinasiya şuraları yaradır 

 

Vasif Cəfərov 

 

Müasir dövrdə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılar arasında milli-mənəvi birliyin 

möhkəmləndirilməsi, soydaşlarımızın təşkilatlanması prosesi keyfiyyətcə yeni məzmun kəsb etməkdədir. Bu, 

Azərbaycan diaspor quruculuğu işinə xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlı ziyalıların, gənclərin və qadınların, 

eləcə də Azərbaycanda yaşayan digər xalqların xarici ölkələrə köçmüş nümayəndələrinin cəlb olunması zərurəti 

ilə bağlıdır. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların təşkilatlanması yolunda tövsiyə edilən tədbirlərdən biri də koordinasiya 

şuralarının yaradılmasıdır. Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsi soydaşlarımıza tövsiyə edir ki, bir ölkə daxilində 

ayrı-ayrılıqda fəaliyyət göstərən icma və qurumların koordinasiya şuralarının yaradılması əhəmiyyətlidir. 

Bu istiqamətdə atılan addımlar müsbət nəticələr verir. Belə ki, son aylar ərzində bir neçə koordinasiya 

şuralarının yaradılması müşahidə edilir. Bunlardan bir neçəsini xatırlatmaq kifayətdir. 

Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbərliyinin bu il iyulun 17-19-da Ukraynaya səfəri zamanı 

Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətinin təşkili məqsədilə yaradılmış İşçi qrupun ikinci iclası 

keçirib. İclasda təşkilatların birgə fəaliyyət istiqamətləri və Koordinasiya şurasının yaradılması ilə bağlı bir sıra 

məsələlər müzakirə edilmişdir. Müzakirələrdə birbaşa iştirak edə bilməyən işçi qrup üzvləri, o cümlədən 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin aparat rəhbəri onlayn şəkildə müzakirələrə qoşularaq, fikir mübadiləsi 

aparıblar. İşçi qrupun növbəti iclasınadək Ukraynada fəaliyyət göstərən, qeydiyyatdan keçmiş, diaspor 

təşkilatlarının və diaspor fəallarının sayının dəqiqləşdirilməsi, birgə fəaliyyət məqsədlərinin müəyyənləşdirilməsi, 

Koordinasiya şurasına üzv olmaq istəyənlərin sənədlərinin hazırlanması ilə bağlı konkret iş bölgüsü aparılıb. 

Xatırladaq ki, Ukraynada fəaliyyət göstərən və aralarında uzun müddət fikir ayrılıqları müşahidə olunan 

diaspor təşkilatları, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi rəhbərliyinin bu ölkəyə səfəri zamanı, birgə fəaliyyət və 

Koordinasiya şurasının yaradılması barədə qərar qəbul edib. 

Diasporla iş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsasən atılan addımlar sayəsində Ukrayna Azər 

baycanlıları Birləşmiş Diasporu ilə Birləşmiş Ukrayna Azərbaycanlıları Konqresi birgə fəaliyyət barədə 

qərar qəbul edib və bu prosesi hüquqi cəhətdən başa çatdırmaq üçün işçi qrupu yaradılıb. Bununla bağlı diaspor 

təşkilatları ilə geniş müzakirələr aparılıb, birgə fəaliyyət mexanizmləri müzakirə edilib və yekdilliklə qərar qəbul 

olunub. 

Diaspor təşkilatlarının bu addımı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun Ukraynaya 

rəsmi səfəri zamanı reallaşıb. 

İşçi qrup Ukrayna Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasını yaratmaq barədə də razılığa gəlib və birgə 

fəaliyyətin vacib olduğunu bildiriblər. Verilən məlumata görə, artıq Koordinasiya Şurasının ilk iclası keçirilib və 

təşkilatlar daha geniş miqyasda fəaliyyətə başlayacaqlarını elan ediblər. 
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Daha bir koordinasiya şurası Parisdə yaradılıb. Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının nümayəndələrinin Parisdə növbəti toplantısı keçirilib. İclasda Azərbaycan Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin nümayəndə heyəti və ölkəmizin Fransadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Rəhman Mustafayev 

iştirak ediblər. 

Toplantıda soydaşlarımızın problemləri, inteqrasiya məsələləri, eləcə də Azərbaycanın dünyada təbliği, 

Qarabağ həqiqətlərinin yerli ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində görülən işlər və gələcək planlar müzakirə 

edilib. Qeyd olunub ki, ölkəmizin təbliği ilə bağlı qarşıya qoyulan məqsədlərə nail olmaq üçün Fransadakı 

Azərbaycan diasporu öz fəaliyyətini və koordinasiyanı gücləndirməlidir. 

Tədbirdə diaspor fəaliyyəti, aktual məsələlər və qarşıda duran vəzifələr barədə fikir mübadiləsi aparılıb. 

Diaspor təşkilatları və soydaşlarımız tərəfindən diaspor fəaliyyətinin daha da səmərəli təşkili məqsədilə müxtəlif 

təkliflər səsləndirilib, müzakirələr aparılıb. Soydaşlarımızın daha sıx birləşməsinin və diaspor təşkilatlarının 

fəaliyyətinin daha güclü şəkildə əlaqələndirilməsinin zəruriliyi qeyd edilib. Bu məqsədlə Fransa Azərbaycanlıları 

Koordinasiya Şurası təsis edilib və Nant şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Fransa Mədəniyyət 

Assosiasiyasının sədri Toğrul Zeynalov Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi seçilib. 

Qeyd edək ki, Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurası Fransada fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

diaspor təşkilatlarını və diaspor üzvlərini könüllülük və bərabərlik prinsipləri əsasında birləşdirən kollegial 

orqandır. 

Yeri gəlmişkən, "Avropa İrs Günləri" çərçivəsində Azərbaycanın Parisdəki Səfirliyinin Mədəniyyət 

Mərkəzində "açıq qapı" günü keçirilib. Tədbir Azərbaycan-Fransa Dialoq Assosiasiyasının (ADFA) və 

Azərbaycan Səfirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

ADFA-nın prezidenti Günel Səfərova ölkəmizin tarixi, mədəniyyəti haqqında ziyarətçilərə geniş məlumat 

verib. Mədəniyyət Mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İncəsənət və Tarix Muzeyində sərgilənən 

milli geyimlərimiz və ziynət əşyaları, qədim musiqi alətlərimiz, milli xalça növləri, sənətkarlıq nümunələri, mis 

qablar və digər qədim eksponatlar haqqında ətraflı məlumat çatdırılıb. 

Həmçinin bildirilib ki, XIX əsrin əvvəllərində müstəqilliyini elan edən və müsəlman Şərqində ilk dünyəvi 

dövlət olan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətində qadınlara 100 il əvvəl səsvermə hüququ verilib. Keçən əsrin 90-

cı illərinin əvvəlində müstəqilliyimiz yenidən bərpa edilib. 

Ölkəmizin Beynəlxalq Sərgilər Bürosuna üzv olmasının 10 illiyinə həsr edilmiş və müstəqilliyimizin 

bərpasından sonra nail olduğumuz iqtisadi inkişafı əks etdirən fotosərgini ziyarətçilər maraqla qarşılayıb. Qərb və 

Şərq arasında körpü olan Azərbaycanın ev sahibliyi etdiyi beynəlxalq tədbirlər diqqətə çatdırılıb. Bildirilib ki, 

Bakı "Expo 2025" Ümumdünya Sərgisinə namizədliyini irəli sürüb. Ölkəmiz 2000-ci ildən "Expo" hərəkatının 

fəal üzvüdür. 

ADFA-nın vitse-prezidenti Loran Menil-Pultye isə Fransanın milli irs abidələri siyahısında olan 

Mədəniyyət Mərkəzinin binası və onun tarixindən bəhs edib. Daha sonra ADFA-nın fəaliyyətinə toxunan Loran 

Menil-Pultye deyib ki, Assosiasiyanın əsas məqsədi Azərbaycanın imicini Fransada təşviq etmək, Azərbaycanın 

zəngin tarixi və mədəniyyətini fransızlara çatdırmaqdır. Bildirib ki, hazırda Azərbaycanla Fransa arasında çox 
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möhkəm və sağlam münasibətlər mövcuddur. ADFA-nın məqsədi bu münasibətləri hər iki ölkənin ictimaiyyətinə 

çatdırmaq və daha da inkişaf etməsinə töhfə verməkdir. 

Təşkilatçılar ziyarətçilərin ölkəmizin tarixinə, mədəniyyətinə dair çoxsaylı suallarını cavablandırıblar. 

Maraqlananlara ölkəmizə səyahətlə bağlı məlumat da verilib. "Açıq qapı" günündə, həmçinin Azərbaycan xalq 

musiqiləri səsləndirilib, ziyarətçilərə Azərbaycan mədəniyyəti, Qız qalası haqqında Heydər Əliyev Fondunun 

nəşrləri, eləcə də "İRS" jurnalının fransız dilində çap olunmuş nömrəsi paylanılıb. 

Qeyd edək ki, "Avropa İrs Günləri"nin əsas məqsədi yerli və əcnəbi ziyarətçilərin mədəni irs obyektlərinə 

sərbəst girişini "açıq qapı" formatında təmin etmək və milli mədəni irsi təbliğ etməkdən ibarətdir. 

Artıq İsveçrədəki soydaşlarımız da koordinasiya edilib. Berndə İsveçrədəki Azərbaycan diaspor təşkilatları 

nümayəndələrinin toplantısı keçirilib. Toplantıda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov və 

Azərbaycan Respublikasının İsveçrə Konfederasiyası və Lixtenşteyn Knyazlığındakı səfiri Xanım İbrahimova 

iştirak ediblər. 

Tədbirdə İsveçrədəki Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti, problemlər və gələcək planlar müzakirə olunub. 

Bu ölkədəki cəmiyyət rəhbərləri və üzvlərinin bir araya gətirilməsinin, onların əlaqələrinin 

möhkəmləndirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Bu məqsədlə İsveçrə Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının 

yaradılması qərara alınıb. Şurada Basel-Stadt "Azərbaycan Dostları" Birliyi, Berndə fəaliyyət göstərən 

Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzi (AİMM) və Azərbaycan-İsveçrə Türk Cəmiyyəti təmsil 

olunur. Şuranın əlaqələndiricisi isə AİMM-in sədri Qasım Nəsirov seçilib. 

Daha sonra Dövlət Komitəsi ilə İsveçrə Konfederasiyasındakı Səfirliyimizin birgə layihəsi olan "Qarabağ" 

adlı Azərbaycan məktəbinin açılışı olub. 

Berndə İsveçrə Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasında təmsil olunan diaspor təşkilatlarının toplantısı 

da keçirilib. Şuranın əlaqələndiricisi və Azərbaycanlıların İsveçrədəki Mədəniyyət Mərkəzinin sədri Qasım 

Nəsirovun təşkilatçılığı ilə baş tutan toplantıda Bazeldəki Azərbaycanlı Qadınlar Cəmiyyətinin rəhbəri Arzu 

Əliyeva, Soloturn Azərbaycanlıları Dərnəyinin sədr müavini Baycan Yavuz və Azərbaycanın İsveçrədəki 

Səfirliyinin nümayəndəsi iştirak edib. 

Şuranın iclasında 2018-ci ildə görülmüş işlərin hesabatı dinləndikdən sonra 2019-cu ilin planı müzakirə 

edilib, gələn il keçiriləcək tədbirlərin təqvimi hazırlanıb. Təşkilatların imkanları ilə bağlı fikir mübadiləsi 

aparılaraq, gələn il üçün nəzərdə tutulan tədbirlərin təşkilatlar üzrə bölgüsü müəyyənləşdirilib. 

Beləliklə, 2019-cü ildə ölkəmizin tanıdılması, Qarabağ həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması, milli 

mədəniyyətimizin təbliği istiqamətində 14 tədbirin keçirilməsi planlanlaşdırılıb. 

Toplantıda tədbirlərin təşkilində qarşılıqlı dəstəyin zəruri olduğu vurğulanıb. 

Daha bir koordinasiya şurası ABŞ-da təsis olunub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti 

ABŞ-a səfər çərçivəsində Nyu-Yorkda Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurasının təsis yığıncağında 

da iştirak edib. Təsis yığıncağında Azərbaycanın ABŞ-dakı səfiri Elin Süleymanov, BMT yanında daimi 

nümayəndə Yaşar Əliyev, 60 nəfər diaspor nümayəndəsi və rəhbəri iştirak edib. Tədbirdə Komitə rəhbəri, 

iştirakçıları salamlayaraq, xaricdə yaşayan soydaşlarımıza diqqət və qayğı göstərilməsinin Azərbaycan dövlətinin 
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siyasətində prioritet olduğunu qeyd edib. Son dövrlər diaspor sahəsində görülən işlər barədə, soydaşlarımızın 

birgə fəaliyyəti haqqında razılaşmaların əldə edilməsi, Koordinasiya Şuraları və perspektivlər barədə məlumat 

verib. İştirakçılara Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə dair videoçarx nümayiş olunub. Nümayəndə heyətini 

salamlayan soydaşlarımız Amerikada da koordinasiyanın, soydaşlarımızın fəaliyyətinin yaxından 

əlaqələndirilməsinin zəruri olduğunu bildiriblər. Tədbirdə çıxış edənlər Amerikada yaşayan azərbaycanlıların 

problemlərini səsləndirib, Azərbaycan dili məktəblərinin çoxaldılması zəruriliyi qeyd edilib, Amerikada yaşayan 

istedadlı gənclərə diqqətin artırılması istiqamətində təkliflər səsləndirilib. 

Tədbirdə Amerika Azərbaycanlılarının Koordinasiya Şurası təsis edilib. Koordinasiya Şurasının tam 

şəkildə fəaliyyətə başlaması üçün müvafiq işçi qrupu yaradılıb. 

Soydaşlarımızın fikir və təkliflərinin nəzərə alınacağını bildirən Komitə rəhbəri qarşıya qoyulan 

məsələlərin həll edilməsi üçün koordinasiyalı fəaliyyətin vacib olduğunu qeyd edib. Yalnız bir ölkədə, bir qitədə 

deyil, bütün dünyada soydaşlarımızın müəyyən bir şəbəkələşməsinin zəruri olduğunu bildirib. 
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Bu məsələ qaydasına düşsə, azərbaycanlılar dünyada daha da güclənəcəklər 

 

Prezident İlham Əliyevin 2018-ci ilin iyul ayında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin tabeliyində 

Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılması haqqında fərman imzaladı, publik hüquqi şəxs 

statuslu Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun Nizamnaməsi təsdiq edildi. 

 

Fərmandan belə bəlli olur ki, Fond Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların 

maddi-texniki bazasını möhkəmləndirmək, milli mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirmək və dünyada daha geniş 

tanıtmaq, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların sosial müdafiəsini gücləndirmək və bu sahəyə dövlət dəstəyinin 

ünvanlılığını təmin etmək məqsədilə yaradılıb. 

Yəni artıq Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti təkcə dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməyəcək, iş 

adamlarının, imkanlı şəxslərin və Vətəninə hansısa yardımdan məmnunluq duyan soydaşlarımızın diaspor 

fəaliyyətinə dəstək göstərmələrinə də şərait yaranacaq. Fondun yaradılması diaspor fəaliyyətinə yeni maliyyə 

imkanları gətirəcək, lobbiçilik quruculuğunda səmərəli nəticələrin əldə olunmasına şərait formalaşdıracaq. Qeyd 

edək ki, bəzi digər xalqların diaspor təşkilatlarında bu təcrübədən çoxdan istifadə edilir. Belə təcrübənin 

Azərbaycan diasporu üçün də tətbiqi ümumi məqsədə çatmağa və ümummilli maraqlara hesablanan hədəflərin 

reallaşmasına təkan verəcəyi şübhəsizdir. 

Xaricdəki ermənilərin nəinki fond, hətta federasiya yaradaraq onun ətrafında sıx birləşə bildiklərini deyən 

Belçika-Hollandiya Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi, EuroAzNL cəmiyyətinin sədri Emil Əliyevin 

sözlərinə görə, bu ideya öz müsbət nəticəsini verəcək: 

"Ümid edirəm ki, bu ideya ortaya atılıbsa, dəstəklənəcək. Çünki hazırda yaşadığım Hollandiyada 

ermənilərin bir çox təşkilatları, hətta federasiyaları var. O qədər çoxdurlar ki, federasiyada birləşiblər. Ermənilərin 

çoxu Hollandiyada, Belçikada və Avropanın bir çox ölkələrində yaşayan erməni iş adamları tərəfindən 

dəstəklənir. Onların xüsusi Fondları var və həmin Fond vasitəsilə təşkil etdikləri tədbirlər dəstəklənir. Tədbirlərin, 

aksiyaların keçirilməsi, insanların həmin tədbirlərə digər nəqliyyat vasitələrində gətirilməsi vəsait tələb edir. 

Avropada bu cür məsələlər çox vəsait tələb etdiyinə görə, problem olmasın deyə, xərclə müəyyən təşkilatlar 

tərəfindən ödənilir. Ona görə də bu cür dəstək vacibdir. Bütün iş adamlarının Diaspora Dəstək Fonduna yardım 

etməsi ideyasını dəstəkləyirəm. Bu cür təkliflər Avropada da çox olub. Dünya praktikasına nəzər salsaq görərik 

ki, buradakı diaspor təşkilatlarının heç biri dövlət tərəfindən maliyyələşmir. Bütün görülən işlər iş adamları, 

təşkilat rəhbərləri və fərdi şəxslər tərəfindən dəstəklənir. Fondun maliyyəsi həmin şəxslər vasitəsilə təmin olunur. 

Çox təəssüf ki, Azərbaycan reallığında belə təcrübə yoxdur. Diaspor təşkilatlarının 99%-i bütün dəstəyin dövlət 

tərəfindən olunmasını gözləyir". 

"Ana Vətən" Niderland Azərbaycanlı Qadınlar Birliyinin sədri Maisə Ağamirzəyeva hesab edir ki, Fonda 

dəstəyin olması təklifinin özü pis fikir deyil və bu təklifi ancaq alqışlamaq olar: 
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"Diaspora dəstək Fondunun yaradılması təqdirəlayiq haldır və hər şey transparan şəkildədir. Hər şeydən 

əvvəl qeyd edim ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov yeni fikirli, müasir düşüncəli 

şəxsdir.  

Xaricdə yaşayan iş adamları Fonda dəstək olsalar, çox yaxşı olar. Düşünürəm ki, edənlər istisna deyil. 

Çünki bizim təşkilatımıza kömək edən iş adamları var. Ancaq bu o qədər də böyük məbləğ deyil. Az da olsa, biz 

o dəstəyi görmüşük. Ona görə də Fonda dəstəyin olması vacibdir. O qədər imkanlı iş adamlarımız var ki, onların 

dəstəyi sayəsində daha yaxşı təşkilatlanmaq olar. Çünki hər şeyi dövlətdən gözləmək doğru deyil. Özümüz də 

xalqımız, millətimiz üçün xeyirxah işlərə vəsilə olmalıyıq".    

Fransanın Nant şəhərində fəaliyyət göstərən Azərbaycan Mədəniyyət Assosiasiyasının (ACAF) sədri, 

Fransa Azərbaycanlıları Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi Toğrul Zeynalovdüşünür ki, Fonda dəstək 

xaricdəki azərbaycanlıların yumruq kimi birləşməsinə xidmət edəcək: 

"Rusiyada yaşayan azərbaycanlı Zahid Bəşirovun Fonda dəstək olmaqla bağlı təklifinə aqressiv yanaşmaq 

olmaz. Düşünürəm ki, iş adamının belə təşkilati işlərlə məşğul olması təqdirəlayiqdir. Təbii ki, o, özünün biznes 

ilə yanaşı, təşkilat işləri ilə də məşğul olursa, bu müsbət haldır. Sadəcə burada müəyyən fərqi görürəm və onu 

diqqətə çatdırmaq istərdim. Bildiyiniz kimi, Rusiyada yaşayan azərbaycanlılarla Avropada yaşayan 

azərbaycanlıların yaşama konsepti çox fərqlidir. Çünki azərbaycanlıların Rusiyaya yerləşdiyi tarixlə, 

azərbaycanlıların Avropaya yerləşdiyi tarix eyni deyil. Amma heç kim deyə bilməz ki, imkanlı adamlar Fonda 

dəstək olmamalıdır. Fonda dəstək mütləq lazımdır. Çünki bu Fond xaricdə yaşayan azərbaycanlılara dəstək 

üçündür. Hərtərəfli dəstək hamımızn yumruq kimi birləşməsinə xidmət edəcək. İstənilən halda, Fonda kömək 

edilməsini dəstəkləyirəm". 

Rusiyanın Kamçatka vilayətində fəaliyyət göstərən azərbaycanlıların diaspor təşkilatının rəhbəri, iş adamı 

Zahid Bəşirovun özü isə bizimlə söhbətdə Fondun yaradılmasını yüksək qiymətləndirib və onun formalaşmasına 

dəstək göstəriləcəyini bildirib: 

"Bu Fonda dünyada yaşayan bütün imkanlı azərbaycanlıların yardım edəcəyinə inanıram. Çünki bu dəstək 

Azərbaycanın, millətimizin gələcəyi üçün çox vacibdir. Bizim təşkilat indidən buna hazırdır. Diaspor təşkilatları 

imkanları daxilində Azərbaycana dəstək olmalıdırlar. Hesab edirəm ki, hansı ölkədə, hansı işin sahibi olmasından 

asılı olmayaraq hər bir azərbaycanlı bu işə dəstək göstərəcək".   

Qeyd edək ki, Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun Fondun yaradılmasının Dünya 

Azərbaycanlılarının birliyinə və səmərəli fəaliyyətinə müsbət töhfələr verəcəyinə soydaşlarımız arasında əminlik 

yaradıb. əldə etdiyimiz məlumata görə, artıq bir neçə ölkədən, o cümlədən Rusiya, Türkiyə, Ukrayna və 

Almaniyadan imkanlı azərbaycanlılar Fonda vəsait köçürmək üçün müraciət ediblər və bu tendensiya getdikcə 

artır. 

 

Paralel. - 2018.- 28 noyabr. - № 204. - S. 4. 
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Azərbaycançılıq vətən sevgisindən başlanır 

 

İradə Əliyeva 

 

Azərbaycan tarix boyu heç zaman indiki kimi qüdrətli, güvənli olmayıb. Ölkəmizdə dünya dövlətlərinin 

heç birinə bənzəməyən, özünəməxsus iqtisadi və siyasi inkişaf modelinin formalaşması faktı tam təsdiqini tapıb. 

Bu dövrdə Azərbaycanın strateji inkişaf kursunun davamlılığının təmin olunması, qazanılmış nailiyyətlərin 

qorunması, yürüdülən müstəqil xəttin, cəmiyyətdə ictimai-siyasi sabitliyin dayanıqlığı, vətəndaş cəmiyyəti 

quruculuğu, ölkənin insan kapitalı ilə gələcəyə hazırlanması kimi mütərəqqi çağırışlardan uzaq düşməməsi və 

mütləq çoxluğun mənafeyini dolğun şəkildə əks etdirən amillərin qlobal səciyyə daşıması mühüm nailiyyəti ilə 

ictimai şüurda həm möhkəmlənib, həm də milli ideya səviyyəsinə yüksəlib. 

 

Bu ideyalar özünü ilk növbədə iqtisadiyyatın müəyyən gözləntilərini təcəssüm etdirib, zamanla inkişaf edib, 

yeniləşib, fərqli hədəf və məqsədləri özündə birləşdirib. Bütün bunların kökündə isə azərbaycançılıq 

ideologiyasının əsasını şərtləndirən vətənə məhəbbət, yurda, torpağa bağlılıq hissi dayanıb. Xalqın milli-mənəvi 

irsini, tarixini, mədəniyyətini, dilini, bir sözlə, özünəməxsusluğunu göstərən dəyərləri qorumağa yönələn fəaliyyət 

üstünlük təşkil edib. 

Bu gün vətənpərvərlik birinci növbədə insanın öz ölkəsinə olan sevgisidir. Azərbaycançılıq ruhu bu hisdən 

başlanır. Mənəviyyat abidəmiz olan "Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının az qala hər sətrindən bunları oxuyur, 

görür və duyuruq. Ən qədim dövrlərdən üzü bəri yazıb-yaradan klassiklərimizin, şair və yazıçılarımızın 

əsərlərindən əxz edirik. Bu irsin aşıladığı düşüncə bizi vətənpərvərlik anlayışına milli zəmində qarşıdurma 

yaradan ziyanlı ideologiya kimi deyil, bu torpaqları özünə vətən bilən bütün soydaşlarımızın ümummilli 

maraqlarının müdafiəsi yönündə birləşməsini təmin edən sistem kimi yanaşmağa öyrədir. Bu gün Azərbaycanın 

bütün dünyaya təlqin etdiyi multikultural dəyərlər, fərqli mədəniyyətlərə hörmət hissi, tolerantlıq eyni zamanda 

öz vətənimizə də məhəbbət hislərini gücləndirir. 

2008-ci ildən başlanmış "Bakı prosesi”nin nailiyyətləri ilə, bu proses çərçivəsində keçirilən qlobal 

forumlarla, dövlətimizin əldə etdiyi siyasi-iqtisadi uğurlarla vətənimizi sanki yenidən kəşf edirik. Bütün dünyada 

inkişaf, mədəniyyətlərarası dialoq, sabitlik məkanı kimi qəbul olunan belə bir vətənə, Yer üzündə ali ideyalar 

yayan belə bir xalqa aidlik duyğusu ilə, təbii ki, qürur duyuruq. 

 

"Mən azərbaycanlıyam” 

 

Tariximizin ən böyük vətənpərvəri olan ulu öndər Heydər Əliyevin təlqin etdiyi düşüncə, yaratdığı nümunə 

hər birimiz üçün mükəmməl vətənpərvərlik məktəbi, vətənə sədaqət dərsidir. "Hər bir insanın milli mənsubiyyəti 

onun qürur mənbəyidir. Mən həmişə fəxr etmişəm və bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam” deyən 
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ümummilli lider öz mənəvi irsi ilə insanın vətəninə sevgisinin həm də onun mənəviyyat göstəricisi olduğunu 

təlqin edir. 

Bildirir ki, vətənpərvərlik insanın daxilindəki duyğulardır. "Əgər bunlar yoxdursa, o insanın 

mənəviyyatından danışmağa dəyməz. Milli mənlik hər bir adamın özünün milli mənsubiyyətini ətraflı dərk 

etməsinə imkan yaradır. Milli mənliyi olan şəxs həyatın heç bir hadisəsinə laqeyd qalmır”. Vətən, torpaq 

məhəbbəti, millətin və xalqın qayğıları onun şəxsi istək və arzularını üstələyir. Onu xalq üçün müəyyən fəaliyyət 

göstərməyə sövq edir. 

Ulu öndər deyirdi: "Xalqımız böyük xalqdır. Böyük tarixə, böyük mədəniyyətə malikdir. Bu 

mədəniyyətimizi, onun qədimliyini, dünya miqyasında böyük şöhrətə malik olduğunu hər kəsə nə qədər dərindən 

anlada bilsək, bir o qədər də xalqımızda vətənpərvərlik, vətəndaşlıq hissini, azərbaycançılığı yüksəldərik”. 

Ümummilli liderin hələ sovetlər zamanında respublikaya rəhbərliyinin bütün fəlsəfəsi xalqın milli dirçəlişi, 

milli qürur hislərinin oyanışı məramına hesablanmışdır. İdarəçilikdə bütün addımlar, o cümlədən iqtisadi inkişafın 

sürətli strategiyasının həyata keçirilməsi milli şüurun yüksəlməsinə təkan verməli, milli dirçəlişin etibarlı təməlinə 

çevrilməli idi. Bu məqsədə yetişmək üçün Heydər Əliyev azərbaycançılıq məfkurəsinin rejimin ideoloji repressiya 

maşını ilə boğulmasına nəinki imkan verməmiş, eyni zamanda milli məfkurə və düşüncə sahibi olan ziyalıları 

qorumuş, nəticədə respublikada dissident yazarlar olmamışdır. 

Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin ilk illərində, kifayət qədər gərgin və taleyüklü bir məqamda xalqa 

rəhbərlik missiyasını öz üzərinə götürən ulu öndərin yürütdüyü siyasət yenə də xalqın tarixi ənənələrinin, mənəvi 

dəyərlərinin, özünəməxsusluğunun müdafiəsinə, qloballaşmanın mənfi təsirlərinin aradan qaldırılmasına xidmət 

etmişdir. Bütün varlığı ilə ali dəyərlərə bağlı olan, parlaq şəxsiyyətində azərbaycanlılara xas əxlaqi keyfiyyətləri 

yaşadan ümummilli lider yeni ictimai-iqtisadi formasiyada - bazar iqtisadiyyatı şəraitində mənəviyyat 

məsələlərinin, xüsusilə vətənə, torpağa sədaqət hissinin ayrıca diqqət mərkəzində saxlanılmasının vacibliyini daha 

düzgün qiymətləndirmiş, bu istiqamətdə sistemli və ardıcıl siyasət yürütmüşdür. 

 

Vətənpərvərlik nümunəsi 

 

Ulu öndər Heydər Əliyev müstəqil Azərbaycana rəhbərlik etdiyi 1993-2003-cü illərdə yürütdüyü siyasətlə 

milli dəyərlərin, əxlaq normalarının ictimai şüurda möhkəmlənməsinə, eyni zamanda milli-mədəni sərvətin 

mühafizəsinə və yaradılmasına çalışmışdır. Qərbin kosmopolit ideyalarının sürətlə yayıldığı bir dövrdə milli 

məfkurənin qorunması, habelə azərbaycançılığın mühüm komponenti olan ana dilinin inkişaf etdirilməsi, dini 

dəyərlərin, adət-ənənələrin gənc nəslə aşılanması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir. 

Azərbaycan xalqının milli düşüncəsində, şüurunda tarixi ənənələrə söykənmiş əxlaq kateqoriyası dərin kök 

salmışdır. Mərdlik, iradə, dosta və prinsiplərə sədaqət, dildə və əməldə birlik orta statistik azərbaycanlı üçün 

tarixən ən vacib və vicdanlı yaşam atributları olmuşdur. Böyük rəhbər sadəlik, düzgünlük, vicdanlılıq, ləyaqətlilik, 

məğrurluq, mərdlik, cəsarətlilik kimi normaları daha uca tutmuş, irəli çəkdiyi, etimad göstərdiyi kadrların da bu 

keyfiyyətlərə malik olmasına ciddi yanaşmışdır. Ulu öndərin idarəçiliyinin bütün mərhələlərində qanunçuluğa, 
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hüquq qaydalarına, ədalətə bağlı olması da, əslində, onun zəngin mənəviyyatından rişələnmişdir. Heydər Əliyev 

gücün siyasətinə qarşı qanunun gücünü qoyaraq "haqlı həmişə güclüdür” amilindən çıxış etmişdir. 

Ulu öndər müxtəlif dövlət tədbirlərində gəncləri mənəviyyat, əxlaq, təlim-tərbiyə məsələlərinə xüsusi 

həssaslıqla yanaşmağa çağırırdı. Bu da təsadüfi deyildi - ötən əsrin 90-cı illərinin sonuna doğru Azərbaycan 

gəncliyi müxtəlif yad təsirlərə, yardımçı neqativ dəyərlərin, ictimai şüurda həzm olunmayan "ənənələr”in 

hücumuna məruz qalırdı. Həmin dövrdə xalqın qəlibləşmiş milli-mənəvi, əxlaqi dəyərlərini sıradan çıxarmağa 

yönələn "universal” və ya "kosmopolit” halların gənclər arasında təbliği də geniş vüsət almışdı. 

Sivilizasiyalararası dialoq, fərqli mədəniyyətlər arasında ortaq təmas nöqtələrinin tapılması, dünya 

iqtisadiyyatının təmərküzləşməsi, informasiya və kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı bəzən 

mütərəqqi mahiyyətindən uzaqlaşır, milli mədəniyyətə, mənəvi dəyərlər sisteminə təhlükəyə çevrilir. Bəşəri və 

milli ideallar, zəngin mənəvi dəyərlər ifrat praqmatikləşmiş kapital münasibətləri fonunda müəyyən aşınmaya 

məruz qalır. Belə bir şəraitdə gənclərdə milli mənlik şüurunu qoruyub saxlamaq, milli özünüdərki gücləndirmək 

son dərəcə vacib və aktual problem kimi önə çıxır. Azərbaycanın da belə bir vəziyyətdə üzləşmək təhlükəsində 

olduğunu görən ulu öndər xüsusilə də gənclərə milli-mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə hörmətlə yanaşmağı 

tövsiyə edirdi, onları mənəvi ucalığa dəvət edirdi. 

Bu örnəklər göstərir ki, vətənpərvərlik əslində ötürülən hisdir. Onun gənc nəslə aşılanması, uşaq, yeniyetmə 

və gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi çox vacibdir. Ona görə də bu məsələ təlim-tərbiyə işinin mühüm 

istiqamətlərindən, məktəbin ən vacib vəzifələrindən olmalıdır. Ölkəmizin tarixi, xalqımızın milli-mənəvi 

dəyərləri haqqında sistemli, ardıcıl, yeniyetmə və gənclərin başa düşəcəyi tərzdə verilən məlumatlar 

vətənpərvərlik tərbiyəsində çox mühüm rol oynayır. İstər dərsliklərdəki ayrı-ayrı mətnlərdə, istərsə də aparılan 

tərbiyəvi söhbətlərdə, tədbirlərdə verilən belə məlumatlar gənclərin vətənimizin zəngin tarixi, xalqımızın zaman-

zaman öz varlığını qorumaq üçün apardığı mübarizələr, azadlıq və müstəqillik uğrunda gedən mücadilələr 

haqqında biliklər əldə etməsinə şərait yaradır. Bu biliklər əqidəyə çevrilərək onlarda vətənpərvərlik hislərini daha 

da artırır. 

 

Gələcəyə daşımalı olduğumuz dəyərlər 

 

Vətənpərvərlik tərbiyəsində xalqımızın qəhrəman oğulları, tarixi şəxsiyyətlər haqqında verilən məlumatlar, 

aşılanan biliklər də güclü təsir qüvvəsinə malikdir. Vətənpərvərlik tərbiyəsi işi onların vətənə məhəbbət və sədaqət 

ruhunda böyümələrinə, xalqımıza xas olan ən yaxşı mənəvi və əxlaqi keyfiyyətlərə yiyələnmələrinə müsbət təsir 

göstərir. Azərbaycan Prezidenti çıxışlarında hər dəfə xüsusi vurğulayır ki, xalqın hər bir nümayəndəsi vətənpərvər 

olmağı bacarmalıdır. Hər kəs vətəni öz şəxsiyyətində yaşatmalıdır. Vətən sevgisini şəxsi keyfiyyətləri ilə nümayiş 

etdirməlidir. Vətənpərvərlik özündən də çox el üçün yaşamaqdır. Bu gün üçün deyil, gələcək üçün ömür 

sürməkdir. Tarixdə bir iz qoyub əbədiyyət qazanmaqdır. "Mən” deyil, "biz” düşüncəsidir. Diplomat siyasətiylə, 

alim elmiylə, yazıçı, şair qələmiylə, tarixçi üzə çıxartdığı doğrularıyla, analar böyütdükləri nəcabətli övladlarla, 

gənclərimiz təhsili, tərbiyəsiylə, qızlarımız nəsilbənəsil bizə miras qalmış ismətləriylə, oğullarımız mərdliyi, 
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qeyrətiylə vətən sevgisini göstərməlidir. Bu sevgiyə hər zaman ehtiyacımız olub. Bu gün uğurlarına sevindiyimiz, 

bayrağını öpüb gözlərimiz üstünə qoyduğumuz, sərhədlərini keçən kimi havasını ciyərimizə çəkdiyimiz, əsgərinin 

addım səsləri ilə öyündüyümüz müstəqil Azərbaycan Respublikası bu sevginin övladıdır. Tarixin ən qədim 

qatlarında bu torpaqları qorumaq üçün qılınc çalmış əcdadlarımızın, xalqı milli ideyalar ətrafında bir araya 

gətirərək dövlət qurmuş, onun müstəqilliyini əbədi etmiş düşüncə adamlarımızın, bu dövlətin azadlığı uğrunda 

canını vermiş şəhidlərimizin vətən sevgisinin nəticəsidir. Onların vətənpərvərliyinin əsəri bu gün tarixinin ən 

qüdrətli çağlarına qədəm qoymuş Azərbaycan dövlətidir. Bu dövlətin gələcəyi də onun vətəndaşının öz ölkəsinə 

olan sədaqət borcunu layiqincə yerinə yetirməsindən asılıdır. Azərbaycan dövlətinin, ölkə rəhbərliyinin 

cəmiyyətimizə aşıladığı düşüncə, dəyər budur! 

Müsahibələrinin birində Azərbaycan Prezidentinə belə bir sual verilmişdi: "Gələcəkdən danışarkən 

keçmişdən nə götürmək istərdiniz və Sizi həmişə nə müşayiət edərdi?” Buna dövlət başçısının cavabı belə 

olmuşdu: "Ləyaqəti keçmişdə qoymaq olmaz. Heç bir halda. Ədəb-ərkan hissini, insanlara xoş münasibət hissini, 

vətənpərvərlik hissini. Düşünürəm ki, hər bir kəs bu əsas məqamları özü ilə irəli aparmalıdır”. 

 

Azərbaycan gəncliyinə çağırış 

 

Hər bir ölkənin gələcəyi onun gənclərinin düşüncə tərzi, intellektual səviyyəsi, milli ruhu əsasında 

formalaşır. Azərbaycan gəncliyi xalqımızın əsrlər boyu yaratdığı dövlətçilik ənənələrini, milli mədəniyyəti 

gələcəyə daşıyan böyük qüvvədir. Onlar dövlətimizin həm bugünü, həm də gələcəyidirlər. Son illərdə ardıcıllıqla 

qəbul edilmiş və hazırda uğurla həyata keçirilməkdə olan "Azərbaycan gənclərinin inkişaf strategiyası (2015-

2025-ci illər)”, "Azərbaycan gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramı, xüsusilə gənclərin azərbaycançılıq 

və dövlətçilik prinsipləri əsasında tərbiyəsinə, onlar arasında milli-dini dözümlülük, sülhsevərlik, humanizm 

dəyərlərinin təbliğinə və s. məsələlərə yeni imkanlar yaradır. 

Bu gün Azərbaycanda həyata keçirilən gənclər siyasətinin, gənclərə göstərilən diqqət və qayğının əsasında 

ölkə üçün layiqli vətəndaş və sağlam nəslin yetişdirilməsi, cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunun daim yüksək 

olması məqsədi dayanır. Belə bir ruh Azərbaycanda regionun ən qüdrətli ordusunu formalaşdırıb. Hər addımında 

insanlarımızın sevgisini, dəstəyini duyan bu ordu sıralarında xidmət edən gənclərimizin vətən sevgisinin gücü ilə 

nələrə qadir olduqlarını onlar 2016-cı ilin Aprel zəfərində sübuta yetirdilər. Bununla həm də Azərbaycanda necə 

cəsur, vətənpərvər bir gəncin yetişdiyini görürük. Müstəqillik dövründə böyümüş gənclik Qarabağ müharibəsinin, 

itirilmiş torpaqlarımızın dərslərini yaxşı mənimsəyir. Bu işdə vətənpərvərlik təbliğatı aparan insanlarımızın da 

böyük əməyi vardır. 

Bu il iyunun 26-da Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin, sentyabrın 15-də Bakının işğalçılardan azad 

edilməsinin 100-cü ildönümü günü münasibətilə keçirilən hərbi paradlar da cəmiyyətdə vətənpərvərlik ruhunu 

yüksəldən möhtəşəm hadisələr idi. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı, dövlət başçısı İlham 

Əliyevin bu tarixi tədbirlərdəki çıxışları cəmiyyət üçün əsl vətənpərvərlik tərbiyəsi, gəncliyə çağırışı idi: 

"Azərbaycan getdikcə güclənəcək. Biz inkişaf yolundayıq. Bizim qarşımızda bütün yollar açıqdır, üfüqlər 
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aydındır. Bundan sonra da Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf yolu ilə gedəcək. Ermənistan bizimlə heç cür 

rəqabət apara bilməz və bilməyəcək. Tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir, beynəlxalq hüquq bizim tərəfimizdədir, 

iqtisadi güc bizdədir, hərbi güc bizdədir, vətənpərvərlik ruhu bizdədir. Aprel qələbələri, Naxçıvan qələbələri bir 

daha ordumuzun, xalqımızın vətənpərvərlik ruhunu möhkəmləndirir, bir daha Azərbaycan xalqını əmin edir ki, o, 

tam arxayın ola bilər, Azərbaycan Ordusu istənilən vəzifəni icra etməyə qadirdir və buna hazırdır”. 

Azərbaycan dövləti dünyanın hər yerində yaşayan soydaşlarımızın tarixi vətənidir. Özünü bu vətənə bağlı 

sayan hər kəsin ruhunun qibləsidir. Həyata keçirilən diaspor siyasəti bütün dünya azərbaycanlılarını vətənin 

mənafeləri ətrafında bir araya gətirir. İndi beynəlxalq tribunalarda olduğu kimi, dünya azərbaycanlılarının 

yaşadıqları cəmiyyətlərdə də səsimiz daha yüksəkdən eşidilir. Vətənpərvərlik əzmi diplomatik səngərlərdə də 

Azərbaycana mühüm zəfərlər qazandırır. 

Biliyin, savadın, mükəmməl təhsilin ölkələrin əsas güc faktoruna çevrildiyi müasir dövrümüzdə əsl 

vətənpərvərlik həm də vətənin sabahı üçün elmli, təhsilli insan kimi yetişməkdir. Yüksək bilik və səriştə ilə, 

innovasiyalara bələdliklə onun inkişafına töhfə verməkdir. Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə də gənclərimizə 

dəstək verir, yol göstərir, onların inkişafına şərait yaradır. 

Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə həyata keçirilən təhsil, innovasiya layihələri, bütün ölkə boyu 

tikilən, abadlaşdırılan məktəb binaları, Azərbaycan gənclərinin təhsilinə, fərdi inkişafına verilən dövlət dəstəyi 

böyüməkdə olan nəsildə aşılanan vətənpərvərlik ruhudur. Bu siyasət nəticəsində Azərbaycan gənclərinin xoş 

sorağı bu gün dünyanın ən nüfuzlu universitetlərindən, tanınmış elmi mərkəzlərdən, beynəlxalq idman 

arenalarından, mədəniyyət səhnələrindən eşidilir. Onlar öz nailiyyətləri ilə vətənin adını ucalara qaldırırlar. 

Və bu nailiyyətlərin işığında Azərbaycanın istiqbalı daha parlaq görünür. 

 

Azərbaycan. - 2018.- 2 dekabr. - № 272. - S. 1-2. 
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Azərbaycanın diaspor təşkilatları fəaliyyət istiqamətlərini daha da genişləndirir 

 

Müşfiqə Bayramlı 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızla əlaqələr 

xeyli genişlənib və diasporla iş dövlət siyasətinə çevrilib. Dünya təcrübəsi göstərir ki, dövlətçiliyin inkişafında 

diaspor amili mühüm yerlərdən birini tutur. Bu, dövlətin beynəlxalq aləmdə nüfuzunun artması və təsir imkanları 

əldə etməsi ilə bağlıdır. Bundan əlavə, beynəlxalq münasibətlər sistemi diasporu özündə siyasət, mədəniyyət, 

cəmiyyətlər, birlikləri və s. birləşdirən institutlaşmış funksional tərkib kimi qəbul edir. Diaspor amili 

dövlətçiliyimizin inkişafı və Azərbaycanın dünyadakı nüfuzunun və təsir imkanlarının artması yönündə mühüm 

əhəmiyyətə malikdir. Ayrı-ayrı ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatları da öz fəaliyyətlərində 

yeni mərhələnin başlandığını etiraf edir, Komitənin işindəki sağlam istiqaməti, aparılan islahatları və ən əsası, isti 

münasibətləri təqdir edir.  

Məlumat üçün bildirək ki, Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılması haqqında Fərman imzalayıb. 

Həyata keçirilmiş məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində dünya azərbaycanlılarının konsolidasiyasında, diaspordan 

lobbiyə doğru inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcı qoyulub, azərbaycançılıq həm Azərbaycanda, həm də bütün 

dünyada yaşayan azərbaycanlılar üçün əsas ideyaya çevrilib. Qazanılmış nailiyyətlər ölkə daxilində milli birliyin 

təmin olunmasına, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsinə zəmin olub. Xaricdə yaşayan 

həmvətənlərimiz bu gün Azərbaycan Respublikasında həyata keçirilən iqtisadi islahatlar prosesinə yaxından cəlb 

ediliblər, onların Azərbaycan iqtisadiyyatına investisiya qoyması və ölkə ərazisində sərbəst surətdə sahibkarlıq 

fəaliyyəti ilə məşğul olması üçün əlverişli şərait yaradılıb. 

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarında 

da Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətində görünən müsbət dəyişikliklər, soydaşlarımızın diaspor 

təşkilatlarında daha sıx birləşmək istəyi, Komitə ilə diaspor təşkilatları arasında formalaşan sağlam münasibətlər 

müsbət qarşılanıb. Belə ki, son dövrlərdə Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının fəaliyyət istiqamətlərini 

genişləndirdiyini deyən Milli Məclisin Azərbaycan-Gürcüstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun 

rəhbəri, millət vəkili Əflatun Amaşov diasporun fəaliyyətini mətbuatdan yaxından izlədiyini bildirib: “Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni rəhbərinin ayrı-ayrı ölkələrə səfərlərini, azərbaycanlılarla görüşlərini izləyirəm. 

Hiss olunur ki, möhkəm və dayanıqlı əsaslarla təşkilatlanma işi aparılır, inkişaf gedir. Azərbaycan-Gürcüstan 

parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri kimi bu məsələləri mütəmadi olaraq diqqətdə saxlayıram. 

Gürcüstana gedərkən yerli Azərbaycan icması və soydaşlarımızla görüşürəm. Gözləntilərim çoxdur. Gürcüstanda 

soydaşlarımızın sosial mövqeyi, dil və mədəniyyət sahəsindəki inkişafı diqqət mərkəzindədir. Azərbaycanlılar 

aktiv şəkildə Gürcüstan cəmiyyətinə inteqrasiya olunmalıdırlar. Eyni zamanda, Gürcüstanda yaşayan 

azərbaycanlıların problemlərini də unuda bilmərik. Əsas problemlərdən biri məktəblərlə bağlıdır. Gürcüstan ali 

məktəblərində 5 minə yaxın azərbaycanlı gənc təhsil alır. Bu da çox müsbət haldır. Çox yaxın zamanlarda 
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azərbaycanlılar gürcü dilini lazım olan səviyyədə biləcəklər. Bu zaman dövlətin idarə olunmasında onların iştirakı 

fəallaşacaq. Amma milli mədəniyyətimizi də yaşatmalıyıq. Milli mədəniyyətimiz orta məktəblərdə ana dili 

dərsləri vasitəsilə təbliğ oluna bilər. Təəssüf ki, bu sahədə problem var. Artıq Gürcüstanda Azərbaycan dili və 

ədəbiyyatı fənni üzrə müəllimlərin yaşı 70-80 arasındadır. Vaxtilə Gürcüstanda Puşkin adına institut vardı. Burada 

Azərbaycan dili üzrə də mütəxəssislər yetişirdi. İndi həmin institut bağlanaraq istiqamətini dəyişib. Heç bir ali 

məktəbdə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı üzrə fakültə yoxdur. Bu məsələ dəfələrlə gündəmə gəlib. Çox istərdim 

ki, diaspor bu məsələ üzərində də dayansın. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin də yenilənmiş fəaliyyət 

proqramı çərçivəsində bu məsələni diqqətdə saxlayacağına əminəm”. 

Öz növbəsində, Azərbaycan-Ukrayna parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun sədri, deputat Rüfət 

Quliyev də son zamanlar Ukraynadakı diaspor təşkilatlarının işini qənaətbəxş hesab etdiyini deyib: “İşçi qrupunun 

sədri kimi Ukraynadakı vəziyyəti daim diqqətdə saxlayıram. Ukrayna Ali Radasının ən azı 7-8 deputatı ilə 

vaxtaşırı görüşüb məsələləri müzakirə edirik. Azərbaycanın ən çox diaspor təşkilatları Ukraynadadır. Ümumilikdə 

Ukraynadakı diaspor təşkilatlarının işini qənaətbəxş hesab etmək olar. Azərbaycanla bağlı mühüm tarixi günləri 

unutmurlar. Amma belə bir deyim var ki, tək əldən səs çıxmaz. Ona görə də təşkilatlarımız Komitənin ətrafında 

sıx birləşməlidir. Parlamentdə işçi qrupun rəhbəri olaraq Diaspor Komitəsinin həyata keçirdiyi islahatları 

dəstəkləyirəm”. 

Azərbaycan-Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvü, deputat Fəzail Ağamalı isə 

ölkəmiz haqqında həqiqətlərin daha dolğun şəkildə dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasının vacibliyini vurğulayıb. 

Bildirib ki, Azərbaycan icmaları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-siyasi həyatında da fəal iştirak etməli, 

başqa xalqların diaspor təşkilatları ilə əlaqələrini daha da gücləndirməlidir: “Şübhəm yoxdur ki, yaxın vaxtlarda 

xaricdə yaşayan soydaşlarımızın diaspor təşkilatları ətrafında daha sıx və sağlam birliyinin, dayanıqlı fəaliyyətinin 

şahidi olacağıq. O ki qaldı Türkiyədəki diaspor təşkilatlarımıza, onu deyə bilərəm ki, orada diaspor bir qədər 

fərqlidir. Çünki Türkiyə ilə eyni kökə, dinə, dilə malikik. Azərbaycanda 7-dən 70-ə qədər hamı Türkiyənin 

diasporudur. Kimi dindirsən, ancaq qardaş Türkiyə haqqında xoş sözlər söyləyə bilər. Əgər xatırlayırsızsa, bir 

neçə il bundan öncə Türkiyəyə qarşı böhtan xarakterli fikir söylənəndə Prezident İlham Əliyev “Türkiyə 

Prezidenti burada deyil, amma mən buradayam” deməklə ermənilərin tutarlı cavabını vermişdi. Türkiyə-

Azərbaycan münasibətlərinin dünyada analoqu yoxdur. Hər iki ölkə arasında diaspor işləri daha da güclü inkişaf 

edəcək”. 

Qeyd edək ki, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsində kadr islahatlarından sonra xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların daha çevik və səmərəli şəkildə təşkilatlanması, təşkilatların fəaliyyət istiqamətinin 

əlaqələndirilməsinə yönələn islahatlar ciddi şəkildə diqqət mərkəzində saxlanılır. Bu istiqamətdə müxtəlif 

ölkələrdə koordinasiya şuralarının təsis edilməsi öz səmərəsini dərhal verməyə başlayıb. İslahatlar və mükəmməl 

əlaqələndirmə strategiyası sayəsində diaspor təşkilatlarında güclü və mütəşəkkil, yeni tələblərə uyğun 

təşkilatlanma prosesi başlanıb. Diaspor təşkilatlarının səmərəli fəaliyyət göstərməsi üçün görülən tədbirlər xaricdə 

yaşayan soydaşlarımız arasında milli maraqlara, Azərbaycanın nüfuzunun artmasına xidmət göstərmək istəyini 

motivasiya edib və hər kəsin vahid məqsədlər üçün bir mövqedə birləşməsinə stimul verib. Diasporla İş üzrə 
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Dövlət Komitəsinin tabeliyində Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondunun yaradılması isə xarici ölkələrdə 

yaşayan azərbaycanlıların diaspor təşkilatlarının fəaliyyətinə dəstək vermək, onların maddi-texniki bazasını 

möhkəmləndirmək, milli mənəvi dəyərlərimizi inkişaf etdirmək və dünyada daha geniş tanıtmaq, xaricdə yaşayan 

azərbaycanlıların sosial müdafiəsini gücləndirmək və bu sahəyə dövlət dəstəyinin ünvanlılığını təmin etməyə 

kömək edəcək. 

Bir sözlə, Azərbaycan diasporunun fəaliyyəti təkcə dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşməyəcək, iş 

adamlarının, imkanlı şəxslərin və Vətəninə hansısa yardımdan məmnunluq duyan soydaşlarımızın diaspor 

fəaliyyətinə dəstək göstərmələrinə də şərait yaranacaq. 

 

Yeni Azərbaycan. - 2018.- 6 dekabr. - № 231. - S. 6. 
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Türkiyədəki soydaşlarımızın problemləri həllini tapır 

 

Murad Məmmədli 

 

Bu gün ölkəmizin hüdudlarından kənarda 3 milyona yaxın Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Onların 1 

milyondan çoxu Azərbaycan vətəndaşı olmaqla bərabər, həm də başqa ölkələrin - Gürcüstan, Rusiya, Ukrayna, 

Türkiyə, ABŞ, Qazaxıstan və s. ölkələrdən birinin və ya eyni zamanda üç və ya daha çox ölkənin vətəndaşlığını 

alıb. Ümumi saydan 1,5 milyondan çox vətəndaşımızın isə xaricdə daimi yaşamaq statusu aldığı bildirilir. 

Bundan başqa, xaricə müvəqqəti əsaslarla - təhsil, müalicə və qaçqın statusu almaq üçün gedənlər də az 

deyil. Xarici İşlər Nazirliyinin xaricdə qeydiyyatda olan ölkə vətəndaşları haqqında illik hesabatlarından və 

müxtəlif vaxtlarda seçkilərin nəticələri ilə bağlı xaricdə səs verən vətəndaşların sayını göstərən hesabatlarından 

məlum olur ki, əslində xaricdə yaşayanların 5-10 faizə qədəri qanunun tələblərinə uyğun olaraq həmin ölkələrdə 

konsulluq qeydiyyatına alınmaqla, böyük əksəriyyəti konsulluq qeydiyyatına alınmadan yaşayan şəxslərdir 

(“modern.az”). Bu gün onların ən böyük problemi məzh qeydiyyatsız və şəxsiyyət vəsiqələrinin olmamasıdır. Bu 

məsələ daim dövlətimizin diqqət mərkəzindədir. Ayrı-ayrı dövlət qurumları, xüsusilə də Daxili İşlər Nazirliyi, 

Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən xaricdə yaşayan soydaşlarımızın bu cür problemlərinin həllinə yönəlik addımlar 

atılsa da, bəzən insanların öz səhlənkarlığı üzündən hələ də narahatlıqlar yaşanmaqdadır. 

Xaricdəki soydaşlarımızın problemlərinin həlli ilə bağlı dövlət səviyyəsində müxtəlif işlər görülür. Hələ bir 

müddət əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Yevlaxda keçirilən respublika müşavirəsində də xaricdə 

yaşayan azərbaycanlıların problemlərinin həlli üçün böyük işlər görüldüyünü bildirmişdi: “Azərbaycan nadir 

ölkələrdəndir ki, artıq bizdə ənənəvi olaraq xaricdə yaşayan azərbaycanlıların qurultayı keçirilir. Biz onlara həm 

siyasi dəstək göstəririk, eyni zamanda, onlar üçün biznes imkanları yaradırıq. Onlar da bu işlərdə fəal iştirak 

etməlidirlər. Bildiyimə görə, onlar bizim yeni təşəbbüslərimizə fəal qoşulurlar”. 

Bu gün xaricdəki soydaşlarımızın əsas problemləri onların hüquq və azadlıqları, getdikləri ölkələrdə 

yaşamaq və işləmək hüququnun verilməsi ilə bağlı olur. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən “Ekspress”ə 

bildirilib ki, belə problemlərlə qarşılaşan soydaşlarımız həmin ölkələrdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarına müraciət edərək hüquqi yardım alır, onlara müəyyən istiqamtlər verilir. Bir çox hallarda nüfuzlu 

diaspor rəhbərləri öz şəxsi əlaqələrindən istifadə edərək həmvətənlərimizin üzləşdiyi çətinlikləri aradan 

qaldırmağa kömək edir. 

Məlum olduğu kimi, soydaşlarımızın problemlərinin həlli ilə bağlı Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi 

müəyyən görüşlərə başlayıb. Artıq ilk olaraq qardaş Türkiyədə işlərə start verilib. 

Ötən həftənin sonunda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə İstanbulda “Türkiyədə 

yaşayan azərbaycanlılarla görüş: planlar və perspektivlər” mövzusunda görüş keçirilib. Görüşdə Türkiyədə 

yaşayan azərbaycanlılar, Türkiyənin rəsmi şəxsləri, bu ölkənin universitetlərindən məzun olmuş və hazırda təhsil 

alan azərbaycanlı gənclər, Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının rəhbərləri, fəalları, nüfuzlu azərbaycanlı iş 

adamları, KİV-nin nümayəndələri və digər qonaqlar iştirak edib. 
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Tədbirdən əvvəl ümummilli lider Heydər Əliyevin vəfatının 15-ci ildönümü ilə əlaqədar həyat və 

fəaliyyətini əks etdirən fotoşəkillər və kitablardan ibarət sərgiyə baxış keçirilib. Görüş ümummilli lider Heydər 

Əliyevin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükütla yad edildikdən sonra Azərbaycan və Türkiyənın dövlət himnləri 

səsləndirilməsi ilə öz işinə başlayıb. 

Tədbirdə çıxış edən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev 2019-cu və 

növbəti illər üçün nəzərdə tutulmuş tədbirlərlə bağlı məlumat verib. O, dünyanın müxtəlif ölkələrində, o cümlədən 

Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın sosial müdaifəsinin təmin edilməsi, hüquq və azadlıqlarının qorunması, 

onların yerli cəmiyyətə inteqrasiyasının Dövlət Komitəsinin prioritetlərini təşkil etməklə yanaşı, bu istiqamətdə 

müasir dövrün çağırışlarına uyğun fəaliyyətinin təşkil edildiyi diqqətə çatdırıb. Azərbaycan və türk diaspor 

təşkilatlarının fəaliyyətinin vahid konsepsiya əsasında əlaqələndirilməsi və onların təşkilatlanma prosesinin 

sürətləndirilməsi, beynəlxalq müstəvidə vahid mövqedən çıxış etmələrinin vacibliyi bildirilib. Bu görüşün də 

soydaşlarımız arasında birlik və həmrəliyin, diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətinin təmin olunması, Türkiyədə 

Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının birgə fəaliyyətinin təşkili məqsədilə keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 

Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli 2018-cu ilin yekunları barədə, Dövlət Komitəsi 

tərəfindən son dövrlər görülmüş işlər, eləcə də dünya azərbaycanlılarının virtual birliyinə nail olmaq məqsədi ilə 

İKT vasitəsi ilə icra edilmiş layihələr haqqında danışıb. Eyni zamanda, həyata keçirilmiş digər layihələrlə bağlı 

videoçarxlar nümayiş etdirilib. 

Türkiyə Respublikası Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqrəba İcmalar İdarəsinin şöbə müdiri Murat Kazancı 

çıxışında Dövlət Komitəsi ilə təmsil etdiyi qurum arasında qarşlıqlı əməkdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu, iki 

qurum arasında diaspor siyasətinə dair anlaşma memerandumunun imzalanması xatırladıb. M.Kazancı Türk 

Şurası ilə əməkdaşlıq çərçivəsində 2019-cu ildə bir çox iri layihələrin icra ediləcəyini bildirib. Bununla yanaşı, 

Azərbaycan və türk diaspor təşkilatlarının, o cümlədən türkdilli diasporların ortaq maraq və məqsədlər 

baxımından beynəlxalq platformlarda birgə çıxış etmələrinin təşviq edilməsi sahəsində də konkret addımların 

atıldığını və bunun daim davam etdiriləcəyini bildirib. 

Görüşdə Avropa Azərbaycanlıları Konqresinin fəxri sədri, Dünya Azərbaycanlılarının Əlaqələndirmə 

Şurasının üzvü Başar Kömür və Bilkənt Universitetinin Nanotexnologiya Araşdırma Mərkəzi - NANOTAM-da 

Baş məsləhətçi, professor, Dövlət mükafatı laureatı Əmrulla Məmmədov diaspor hərakatının inkişaf etdirilməsi 

üçün müasir dövrün elmi nailiyyətlərinin, İKT imkanlarından geniş istifadə etməyin, ziyalıların, alimlərin bu 

sahədə fəaliyyət göstərən ekspertlərin cəlb olunmasının və Azərbaycan diasporunu akademik səviyyədə 

fəaliyyətinin vacibliyini qeyd edib. 

Türkiyənin Giresun Universitetinin sabiq rektoru, tarix elmləri doktoru, professor Aygün Attar isə görüşün 

azərbaycanlıları narahat edən problemlərin və onları maraqlandıran məsələlərin öyrənilməsi, onların arasında 

birlik və həmrəyliyin möhkəmləmdirilməsi baxımdan əhəmiyyətindən danışıb. 

Mərmərə Qrupu Strateji və Sosial Araşdırmalar Vəqfinin sədri, professor Akkan Süver isə Azərbaycan-

Türkiyə münasibətlərinə toxunarkən hər iki ölkə arasında bütün sahələrdə yüksək əməkdaşlıq və enerji 
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layihələrinin bu əlaqələrin regionda, dünya birliyində mövqelərini möhkəmləndiriməsinin əhəmiyyətini qeyd 

edib. 

Türkiyə parlamentinin 24-cü çağırış deputatı, Beynəlxalq Münasibətlər və Strateji Araşdırmalar 

Mərkəzinin (TÜRKSAM) qurucusu və sədri Sinan Oğan çıxışında əsasən Türkiyədəki Azərbaycan və türk diaspor 

təşkilatların yerli və beynəlxalq mediada müntəzəm çıxışlarını, beynəlxalaq təşkilatlarla əməkdaşlıq və gənclərin 

sosial şəbəkələrdə hər iki ölkənin maraqlarını müdafiə etməsinin vacibliyini vurğulayıb. 

Milliyətçi Hərəkat Partiyasının İğdır Bələdiyyəsinə namizədi, əslən azərbaycanlı İsa Yaşar Təzəl 2019-cu 

ildə Türkiyədə keçiriləcək bələdiyyə seçkilərində iştirak etdiyini və gələcək ictimai-siyasi fəaliyyətində daim 

Azərbaycan və Türkiyə münasibətlərini, Türkiyədə yaşayan azərbaycanlıların problemlərini diqqətdə 

saxlayacağını bildirib. 

Daha sonra diaspor təşkilatlarının rəhbərləri və digər iştirakçılar müxtəlif təkliflərlə çıxış ediblər. 

Təkliflərdən biri də Türkiyədəki diaspor təşkilatları arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi, birgə fəaliyyəin 

təmin edilməsi məqsədilə Koordinasiya Şurasının yaradılması ilə bağlı olub. Bununla bağlı işçi qrupu yaradılıb 

və Şuranın fəaliyyətini tənzimləyəcək sənədləşmə işlərinin həyata keçirilməsi qrupa həvalə olunub. Görüş sual-

cavab formatında müzakirələrlə yekunlaşıb. 

Yeri gəlmişkən, Türkiyədə fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor təşkilatlarının sırasına biri də əlavə 

olunub. Belə ki, İstanbulda Gənc Azərbaycanlılar Dərnəyi fəaliyyətə başlayıb. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsinin mətbuat xidmətindən qəzetimizə verilən məlumata görə, yeni təşkilatın təqdimat mərasimində 

Komitə sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyevin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, İstanbuldakı Azərbaycan 

diasporunun üzvləri, burada təhsil alan gənclər və digər qonaqlar iştirak edib. 

Mərasimdə əvvəlcə Azərbaycan və Türkiyənin dövlət himnləri səsləndirilib. Daha sonra Dərnəyin sədri 

Sənan Quliyev təşkilatın məqsədi, fəaliyyət istiqamətləri, həyata keiriləcək layihələr barədə məlumat verib. 

Bildirilib ki, dərnəyin əsas məqsədi Türkiyədə yaşayan soydaşlarımızın xüsusilə, azərbaycanlı gənclərin və 

tələbələrin sıx əməkdaşlıq şəraitində, koordinasiyalı fəaliyyətinin təmin edilməsi, onların tibbi xidmət, miqrasiya, 

işlə təmin olunmaları, təhsilvə təqaüd proqramlarına çıxış imkanalarının genişləndirilməsi, Azərbaycan 

həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə daha dolğun şəkildə çatdırılması, Azərbaycanın tarixi-mədəni irsi və adət-

ənənələrinin intensiv təbliği, o cümlədən, yaşadıqları ölkələrin cəmiyyətlərinə inteqrasiyanın gücləndirilməsidir. 

Dövlət Komitəsi sədrinin birinci müavini Valeh Hacıyev son aylarda görülən işlər, o cümlədən dünya 

azərbaycanlılarının virtual birliyinə nail olmaq məqsədi ilə informasiya texnologiyaları vasitsəsilə həyata 

keçirilmiş layihələr haqqında danışıb. V.Hacıyev xarici dövlətlərin, o cümlədən Türkiyənin müxtəlif 

universitetlərinədə 20 minə yaxın azərbaycanlı gəncin təhsil aldığını qeyd edərək İstanbulda Gənc 

Azərbaycanlılar Dərnəyinin onlara müxtəlif istiqamətlərdə dəstəyin göstərilməsinə müsbət töhfə verəcəyini 

bildirib. O, tədbirdə iştirak edənlərin Türkiyə cəmiyyətində öz mövqeyini tutan gənclər olmasının sevindirici 

olduğu deyib və təşkilata gələcək fəaliyyətində uğurlar arzulayıb. 

Dövlət Komitəsinin Aparat rəhbəri Daşqın Rəcəbli toplantıda qaldırlan bəzi məsələlərə münasibət bildirib. 

O, Türkiyədə, xüsusuilə İstanbul şəhərində sənədsiz məskunlaşmış azərbaycanlıların problemlərinə toxunaraq 
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deyib ki, Dövlət Komitəsi problemlərin həlli üçün lazım olan bütün adımları atır və digər dövlət qurumları ilə 

birgə iş aparır. O, eyni zamanda, dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, əsası ümummilli lider 

H.Əliyevi tərəfindən qoyulmuş azərbaycançılıq ideyalarının yaşadılması və təbliği baxımından gənclərin üzərinə 

böyük məsuliyyət düşdüyünü vurğulayıb. 

 

Yeni Azərbaycan. - 2018.- 18 dekabr. - № 238. - S. 3. 
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Soydaşlarımız Qazaxıstanda 37 diaspor təşkilatı yaradıb 

 

Vasif Cəfərov 

 

Xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların sıx təşkilatlandığı ölkələrdən biri də Qazaxıstandır. Burada 90 

min azərbaycanlı yaşayır və onların 37 diaspor təşkilatı var. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin məlumatına əsasən, Qazaxıstanda mövcud olan vilayətlərin 

əksəriyyətində diaspor təşkilatları təsis edilib. Daha çox diaspor təşkilatı Almatı vilayətindədir. Burada 12 təşkilat 

yaradılıb. Almatı vilayətindən başqa daha 9 regionda diaspor təşkilatları yaradılıb. 

Orta Asiyanın aparıcı dövlətlərindən olan Qazaxıstanla Azərbaycanın tarixi əlaqələri orta əsrlərə gedib 

çıxır. Böyük "İpək yolu" dövlətləri olan Qazaxıstan və Azərbaycan arasında əlaqələr ticari və mədəni əsaslarla 

inkişaf edib. Hazırda təqribi sayı 90 min gostərilən Qazaxıstan azərbaycanlılarının bu ölkədə diaspor 

formalaşdırması XX əsrin 60-cı illərindən sonrakı dövrə təsadüf edir. 1920-ci illərdə Sovetlər Birliyində başlanan 

siyasi repressiyaların ən ağır zərbəsi Azərbaycana dəydi. Bunun nəticəsində azərbaycanlıların çox hissəsi Orta 

Asiya, Sibir kimi yerlərə sürgün edilirdilər. Belə azərbaycanlıların təqribən 120 min nəfəri Qazaxıstana sürgün 

olundu. İlk sürgün edilən soydaşlarımız Canbul, Cimkənd və Almatı vilayətlərində məskunlaşdı. Bu prosesdən 

sonra 40-50-ci illərdə davam edən repressiya prosesi azərbaycanlıların bura köçürülməsi ilə nəticələndi. Onlar, 

əsasən, Gürcüstan və Azərbaycanın digər bölgələrindən olan deportantlar idilər. 1956-1960-cı illərdə isə on beş 

minə yaxın azərbaycanlı Qazaxıstanın xam torpağının münbitləşdirilməsinə kömək üçün buraya köçdü. 

Komitənin məlumatına əsasən, Azərbaycan diasporu mədəni və ictimai fəaliyyətlə məşğul olur. Hüquq, 

iqtisadiyyat, ictimai işlər, texniki, elmi və digər sahələrdə çalışan soydaşlarımızın müəyyən hisəsi öz peşəsi üzrə 

xeyli qabağa gedərək, mühüm vəzifələr tutublar. Qazaxıstan azərbaycanlılarının çox hissəsi Vətənə gələrək, 

burada ailə həyatı qurmağa üstünlük verir. Qazax və ruslarla qarışıq nikaha girən bəzi soydaşlarımız isə ailələrində 

azərbaycanlı ənənələrini təbliğ edirlər. Azərbaycan təşkilatları Prezident Nursultan Nazarbayevin rəhbərlik etdiyi 

Qazaxıstan Xalqları Assambleyasına daxildilər. Qazaxıstanda insanların milli, dini, irqi zəmində hec bir problemi 

yoxdur. Bu ölkədə bacarığı sayəsində yüksək pillədə qərar tutmuş çoxlu azərbaycanlılar, vilayət və şəhər 

deputatları var. Cu şəhərinin meri də azərbaycanlı Nizami Məmmədov olub. Ümumiyyətlə, dövlət strukturlarında 

azərbaycanlılar təmsil edilirlər. Vəkillər, alimlər arasında da xeyli soydaşımız var. Dövlət Dumasında hüquq 

muüəttişliyinin rəhbəri də azərbaycanlı professor Mirbəşir Əliyevdir. Daxili İşlər Nazirliyi sistemində, hərbi 

sahədə, vergi orqanlarında yüksək rütbə daşıyan çoxlu həmvətənimiz fəaliyyət göstərir. 1990-cı illərdən 

Aktyubinsk vilayətində "Birlik", Astana şəhərində "Xəzər", Karaqanda vilayətində "Kamus", Povladar 

vilayətində "Vətən" və s. Azərbaycan mədəniyyət mərkəzləri fəaliyyət göstərir. "Nəsimi" Azərbaycan Mədəniyyət 

Mərkəzi Cambul vilayətinin Cu rayonunun Yeni yol - Novıyput kəndində yaradılıbr. Qazaxıstan 

azərbaycanlılarının iqtisadi və siyasi cəhətdən ən böyük təşkilatı 1997-ci ildən fəaliyyətə başlayan "Turan" 

Mədəniyyət Mərkəzidir. 1993-cu ilin mayında Qazaxıstan Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçən "Turan" 

ictimai-mədəni fəaliyyətlə məşğul olur. Mərkəzin rəhbərliyilə Almatıda "Ozan" şəhər Mədəniyyət Cəmiyyəti təsis 
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olunub və bunun ardınca digər vilayətlərdə proses davam edib. Türk xalqlarının birliyi, mədəni tədbirlər, 

Qazaxıstan-Azərbaycan ikitərəfli əlaqələrinin inkişaf etməsi və s. istiqamətlərdə fəal iş aparan "Turan" 

Mədəniyyət Mərkəzinin analoqu olan Qazaxıstan, Qırğızıstan və Özbəkistandakı Azərbaycan ictimai-mədəni 

cəmiyyətlərinin konqresi "Turan"ın missiyası daha geniş və fəaliyyəti böyükdür. "Turan" konqresinin orqanı olan 

"Vətən" qəzeti qeydiyyatdan keçib. Qəzet Azərbaycan, qazax və rus dillərində çap olunur. Bu ölkədə, eyni 

zamanda, "Turan Ekspress" adlı qəzetdə dərc edilir. Hazırda Astana, Almatı, Taldıkurqan, Qaraqanda şəhərlərində 

Azərbaycan dilində "Bazar günü" məktəbləri fəaliyyət göstərir. Xoca Əhməd Yəsəvi adına Türküstan 

Universitetində azərbaycanlılara hər il 10 yer verilib. Almatıda ilk Azərbaycan məscidi də fəaliyyətə başlayıb. 

Məscidin tikintisinə 70 min ABŞ dolları həcmində vəsaitin toplanmasında Qazaxıstanda yaşayan azərbaycanlı 

ziyalılar, elm xadimləri, konqres üzvləri, eləcə də qazaxların özləri də yardımçı olublar. 

Qazaxıstanda yaşayan soydaşlarımız fəaliyyətinə dair son məlumatlar da soydaşlarımızın aktiv olduğunu 

təsdiqləyir. Qazaxıstanın Almatı şəhərində Əl-Farabi adına Qazaxıstan Milli Universitetinin Azərbaycan 

mədəniyyəti və tarixi mərkəzində 9 Noyabr - Azərbaycan Respublikasının Dövlət Bayrağı Günü münasibətilə 

tədbir keçirilib. 

Tədbir Qazaxıstan Milli Universitetinin Azərbaycan mədəniyyəti və tarixi mərkəzinin, Azərbaycan 

səfirliyinin və tanınmış ziyalı Nasixa Kencinanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutub. 

Dövlət Bayrağı Gününə həsr olunan tədbirdə Qazaxıstan Azərbaycanlıları Assosiasiyasının sədri Əbülfəz 

Xamedov, Qazaxıstan Xalqlar Assosiasiyasının üzvü, qazax dili üzrə tanınmış azərbaycanlı filoloq Əsli Osman, 

yerli və xarici qonaqlar, tanınmış elm adamları, ziyalılar və tələbələr iştirak edib. 

Mərasimdə çıxış edənlər üçrəngli bayrağımızın tarixindən, onun əhəmiyyətindən danışaraq, xalqlarımız 

arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərinin tarixi köklərə söykəndiyi vurğulanıb. 

Tədbir Bakı Media Mərkəzinin prezidenti Arzu Əliyevanın baş prodüseri olduğu "Əbədi ezamiyyət" sənədli 

filminin nümayişi ilə davam etdirilib. 

Yeri gəlmişkən, bildirək ki, Azərbaycan diasporunun formalaşmasında xidmətləri olmuş, Qazaxıstandakı 

Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzləri Birliyinin rəhbəri, görkəmli ziyalı Vidadi Koroğlu oğlu Salahov oktyabrın 

14-də vəfat edib. 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyi və kollektivi olaraq 

mərhumun ailə üzvərinə və yaxınlarına, eləcə də, Qazaxıstandakı Azərbaycan icmasının üzvlərinə başsağlığı 

verib. 

Qeyd edək ki, Vidadi Koroğlu oğlu Salahov 1957-ci il dekabrın 31-də Kəlbəcər rayonunun Bağlıpəyə 

kəndində anadan olub. 1978-1983-cu illərdə Voronej Dövlət Universitetində təhsil alıb. O, 1983-1993-cü illərdə 

Qazaxstanın müxtəlif orta məktəblərində tarix müəllimi işləyib, 1994-1997-ci illərdə müxbir kimi fəaliyyət 

göstərib. 2004-cü ildən "Turan-ekspress" qəzetinin baş redaktoru olub. Tarix üzrə fəlsəfə doktoru olan V.Salahov 

Beynəlxalq Ekologiya və Energetika Akademiyasının müxbir üzvü idi. 

V.K.Salahovun Qazaxıstanda Azərbaycan diasporunun formalaşmasında xüsusi xidmətləri olub. O, 2011-

ci il iyulun 4-də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin Sərəncamı ilə xalqlar arasında dostluğun 
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mohkəmləndirilməsi və Azərbaycan diasporunun inkişafı sahəsindəki xidmətlərinə gorə "Tərəqqi" medalı ilə təltif 

olunub. V.Salahov Qazaxıstan dövləti tərəfindən də müxtəlif mükafatlarla təltif edilib. 

Qazaxıstanda azərbaycanlıların fəaliyyətinin genişlənməsi həm də bir türkdilli ölkə ilə əlaqələrin inkişaf 

etməsi baxımından əhəmiyyətlidir. Əlaqələrin inkişafında türkdilli diaspora qurumlarının əməkdaşlığının da 

böyük rolu var. Noyabrda Ankarada Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına (TDƏŞ) üzv dövlətlərin diaspor 

məsələlərinə məsul dövlət qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin 3-cü iclası keçirilib. İclasda ölkəmizi Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti təmsil edib. 

TDƏŞ Baş katibi Bağdad Amreyev iclasın gündəliyində olan məsələlər barədə ümumi məlumat verib. 

İclasda türkdilli diasporların hazırkı vəziyyətinin və şuraya üzv dövlətlərin diaspor qurumları arasında güclü 

koordinasiya və əməkdaşlıq imkanları, Türk Şurasının "Türk Şurası Türkdilli Diasporların Birgə Fəaliyyət 

Strategiyası" və "2018-2019-cu illər üzrə türkdilli diasporların birgə fəaliyyət planı"nın qəbul edilməsi, Türk 

Şurasının II Diaspor Forumunun keçirilməsi, Türkdilli Diasporların Atlasının hazırlanması, Türk Şurasının 

diaspor məsələlərinə məsul dövlət qurumlarının və təşkilat rəhbərlərinin növbəti görüşünün vaxtı və yerinin 

müəyyənləşdirilməsi və digər məsələlər ətrafında geniş müzakirlər aparılıb. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov iclasda çıxış edərək, Türk dünyasının birliyi 

ideyasının yüzillərdən bəri mövcud olsa da, yalnız XX əsrdə bu ideyanın reallaşması istiqamətində konkret 

addımların atıldığını diqqətə çatdırıb. Bu mənada türk dünyasının iki böyük liderinin - Mustafa Kamal Atatürk və 

Heydər Əliyevin xidmətlərini vurğulayaraq "Azərbaycanın sevinci sevincimiz, kədəri kədərimizdir" və "Biz bir 

millət, iki dövlətik" kəlamları bu böyük şəxsiyyətlərin türk dünyasının birliyinə nə qədər böyük önəm verdiyini 

bildirib. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi olaraq hər addımda soydaşlarımızın yanında güclü və müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin olduğunu göstərməyə çalışırıq deyən Dövlət Komitəsinin sədri qeyd edib ki, türkdilli 

diasporların birgə fəaliyyəti daha uğurlu və səmərəli ola bilər. 

F.Muradov qeyd edib ki, bir neçə dəfə Bakıda, Ankarada TDƏŞ-ə üzv Dövlətlərin Diaspor Məsələlərinə 

Cavabdeh Dövlət Qurumlarının Rəhbərlərinin Toplantıları keçirilmiş, türkdilli dövlətlərin diasporlarının birgə 

fəaliyyətinin yekunları və gələcək perspektivləri ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. Eyni zamanda, Türkdilli 

Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv olan Türkiyə, Azərbaycan, Qazaxıstan və Qırğızıstan arasında "Türkdilli 

ölkələrin diaspor təşkilatlarının ortaq fəaliyyət strategiyası"nın qəbul edildiyini xatırladaraq, Özbəkistanın da 

Türk şurasına üzv olmasıyla bu birliyi daha da gücləndirəcəyini qeyd edib. 

Fuad Muradov Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasına üzv dövlətlərin diasporla iş üzrə nazirlik və 

qurum rəhbərlərinin 3-cü iclasında imzalanacaq "Türk Şurası Türkdilli Diasporların Birgə Fəaliyyət Strategiyası" 

və "2018-2019-cu illər üzrə türkdilli diasporların birgə fəaliyyət planı"ın Türk dünyasının birliyinə, qarşılıqlı 

əlaqələrin inkişafına yeni məzmun verəcəyini, diaspor təşkilatların birgə fəaliyyətinin əsas prinsip və 

istiqamətlərini müəyyən edəcəyini bildirib. 
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Türkiyənin Mədəniyyət və Turizm Naziri Mehmet Nuri Ersoy, Qazaxıstanın Sosial İnkişaf naziri Darxan 

Kaletayev, Türkiyə Respublikasının Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba İcmalar İdarəsinin rəhbəri Abdullah 

Eren və digərləri çıxış edərək toplantının və burada qəbul ediləcək qərarların əhəmiyyətini vurğulayıblar. 

 

Ekspress. - 2018.- 19 dekabr. - № 225. - S. 10. 
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Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsi 

 

Nizami Cəfərov. 

akademik. millət vəkili 

 

Əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin qoyduğu dünyada yaşayan azərbaycanlıların həmrəyliyi 

ideyasını müasir mərhələdə Azərbaycan dövləti uğurla gerçəkləşdirir. Ulu öndərin ideya və əməllərinin ən layiqli 

varisi Prezident İlham Əliyevin bu xətti davam etdirməsi heç bir alternativ qəbul etməyən zərurət olub, 

azərbaycançılıq ideologiyasını zənginləşdirən, ona güclü enerji verən, məzmununu bütövləşdirən konseptual 

siyasətdir. Hər şeydən əvvəl, ona görə ki, dünyanın harasında məskunlaşmasından asılı olmayaraq, kiçik istisnaları 

nəzərə almasaq, azərbaycanlılar eyni etnik mənşəyə, dinə mənsub olub ortaq mental xüsusiyyətlərin, adət-

ənənələrin daşıyıcısıdırlar. Üstəlik, onların eyni bir dili mövcuddur. 

Əlbəttə, qloballaşan müasir dünyada azərbaycanlıların siyasi- inzibati sərhədləri aşaraq bir-birlərilə sıx 

ünsiyyətə girmələri, ümummilli maraqlarını humanizm, insan hüquqları çərçivəsində təmin etmələri yalnız milli 

yox, həm də ümumbəşəri bir ehtiyacdır ki, əlahiddə hadisə olmayıb bütün millətə xasdır. Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin və dövlət başçısı İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan xalqının dünya miqyasında milli-mənəvi, 

mədəni bütövlüyünün möhkəmlənməsi üçün müstəqillik illərində məqsədyönlü, inadlı, ardıcıl mübarizə 

aparılmışdır ki, bunun müsbət nəticələrini görməmək mümkün deyil. 

Azərbaycançılıq ideologiyası XIX əsrin  sonu XX əsrin əvvəllərində formalaşdıqdan, yaxud təşəkkül 

tapdıqdan sonra bir əsrdən artıq mürəkkəb, ziddiyyətli, lakin mənsub olduğu xalqın  iradəsini ifadə etdiyindən 

ardıcıl, davamlı bir təkamül yolu keçmişdir ki, onun - azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülünün, fikrimizcə, 

aşağıdakı beş mərhələsi mövcuddur: 

1) XX əsrin 20-ci illərinin əvvəllərindən 30-cu illərinin sonlarına qədər; 

2) XX əsrin 30-cu illərinin sonlarından 70-ci illərinin əvvəllərinə qədər; 

3) XX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərindən 80-ci illərinin sonlarına qədər; 

4) XX əsrin 80-ci illərinin sonlarından XXI əsrin 10-cu illərinin əvvəllərinə qədər; 

5) XXI əsrin 10-cu illərindən sonra... 

Tarixi tale elə gətirmişdir ki, azərbaycanlıların və ya Azərbaycan türklərinin bu gün yalnız beşdən-biri 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Təxmini hesablamalara görə, dünya azərbaycanlılarının 

beşdən-dördü öz tarixi Vətənində min illərlə necə məskun olmuşdursa, bu gün də elə yaşayır. 

Azərbaycan xalqının və insanının dünyanın inkişaf etmiş xalqları ilə müqayisədə ikinci, hətta üçüncü 

dərəcəli olması təsəvvürlərinin sürətlə aradan qaldırılması baxımından görülən işlər və onun uğurlu nəticələri də 

olduqca sevindiricidir. Nəzərə almalıyıq ki, azərbaycanlılarda on illər (hətta əsrlər) belə bir yanlışlıq olmuşdur. 

Ziyalıların bir qisminin ana dillərindən və prinsip etibarilə mənsub olduqları xalqdan imtina edib müxtəlif əcnəbi 

dillərdə danışıb-yazmaları, özlərinə əcnəbi soyad formaları qəbul etmələri və s. həmin "gerilik" kompleksinin 

təzahürləri idi ki, milli tarixin son mərhələsinə qədər bu və ya digər dərəcədə davam edirdi. 
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Bu gün ölkədəki iqtisadi,   ictimai-siyasi və intellektual-mədəni şərait imkan  verir ki, azərbaycançılıq 

ideologiyasının  keçdiyi tarixi yol hərtərəfli, dərindən və geniş müzakirələr əsasında necə varsa o cür araşdırılıb 

öyrənilsin,  xüsusilə gənc nəslin Azərbaycan xalqını, Azərbaycan dövlətini  müstəqilliyə gətirib çıxaran milli 

ideologiya, onun hansı müzakirələrdə, mübahisələrdə və münaqişələrdə formalaşdığı, eləcə də Əli bəy 

Hüseynzadə, Məhəmməd ağa Şahtaxtinski, Əhməd bəy Ağayev, Nəriman Nərimanov, Məmməd Əmin Rəsulzadə, 

Səməd Vurğun, Mirzə İbrahimov kimi müxtəlif  miqyaslı və mövqeli milli ideoloqların təfəkkür tərcümeyi-halları 

haqqında kifayət qədər aydın (və mükəmməl) təsəvvürləri olsun. Halbuki bu imkan əvvəlki mərhələlərdə ya yox 

idi, ya da müxtəlif səbəblər üzündən bu və ya digər dərəcədə məhdud olmuşdu. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 21 yanvar 2014-cü il tarixli sərəncamı ilə "türk xalqlarının mədəni  

inteqrasiyasının məfkurə kimi təşəkkül  tapmasında mühüm rol oynayan, müasir cəmiyyət quruculuğunda 

demokratik prinsiplərin  ənənəvi dəyərlər zəminində bərqərar  olmasının vacibliyini irəli sürən və müstəqil milli 

dövlətçiliyin nəzəri əsaslarının hazırlanmasında yaxından iştirak edən... görkəmli ictimai xadim" Əli bəy 

Hüseynzadənin 150 illik yubileyinin keçirilməsi müasir Azərbaycan dövlətçiliyinin (və Prezident İlham 

Əliyevin), ilk növbədə, milli ideologiyanın tarixinə münasibətinin  göstəricisidir. Və bu sözləri cənab Prezidentin 

bir sıra digər sərəncamları (xüsusilə, azərbaycançılıq ideologiyasının banilərindən biri olan, uzun illər adının 

çəkilməsi  belə qadağan edilmiş Məhəmməd Əmin  Rəsulzadənin  yubileyinin keçirilməsi haqqındakı sərəncamı) 

barəsində də demək olar.  Onların hər biri, bir tərəfdən, milli ideologiya klassiklərini geniş ictimai miqyasda 

tanıtmağa; ikinci tərəfdən, milli ictimai şüuru zənginləşdirməyə, onun polifoniyasını təmin etməyə; üçüncü 

tərəfdən isə,  milli ideologiyanın köklərini, mənbələrini (və ümumən tarixini!) onun  müasir təzahür 

texnologiyaları ilə  üzvü vəhdətdə - bir bütöv halında təsəvvür eləməyə münbit (və rəsmi!) şərait yaradır. 

Məlum olduğu kimi, istər təşəkkül dövründə, istərsə də müxtəlif təkamül mərhələlərində, xüsusilə XX əsrin 

20-ci illərinin əvvəllərindən 70-ci  illərinin əvvəllərinə, yəni Heydər Əliyev dövrünə qədər  azərbaycançılıq 

ideologiyası həm ölkə daxilində, həm də ölkə  xaricində (mühacirətdə) biri digərindən, demək olar ki, təcrid 

olunmuş halda fəaliyyət göstərmişdir. Ölkə daxilində bu ideologiya get-gedə məhdudlaşdırılmış, hətta tamamilə 

unutdurulması üçün hər  cür cəhdlər edilmiş, az-çox təzahürləri isə müxtəlif mənəvi-ideoloji istiqamətlərə 

(məsələn, liberal vətənpərvərlik) yönəldilməklə amorflaşdırılmış və ya "simasızlaşdırılmışdır"... Xaricdə  

(mühacirətdə) isə sosial bazası olmayan romantik xəyallara çevrilmişdir... Və bütün hallarda Azərbaycan xalqının  

milli ideallarının qarşısını həm adminstrativ (aqressiv!),  həm diplomatik (aldatma!), həm də ekspressiv 

(şirnikləndirmə!) yolları ilə  məhz sovet-sosialist ideologiyası  kəsmiş, lakin milli idealları məhv etmək mümkün 

olmadığı kimi, milli ideologiyanı da sona qədər unutdurmaq,  yaddaşlardan silmək mümkün olmamışdır. 

Azərbaycançılıq anlayışının bütün dünyada yüksəldilməsi nəticəsində bu gün heç bir azərbaycanlı özünü 

bir rusdan, bir almandan, bir fransızdan, nə də bir ingilisdən aşağı hesab etmir. Milli qürur yalnız sözdə deyil, 

həm də işdə, əməldədir. Ölkədə abadlaşan, yeni rəmzlərini yaradan şəhərlər (xüsusilə Bakı), kəndlər, çəkilən 

yollar, yaradılan təhsil müəssisələri, tətbiq edilən müasir idarəçilik texnologiyaları, dünya standartları ilə 

müqayisə olunan müxtəlif təsisatlar, idmanda, mədəniyyətdə indiyə qədər bu miqyasda görünməmiş beynəlxalq 
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uğurlar Azərbaycan insanını mənən, ruhən yüksəldən, belə demək mümkünsə, onun mənəvi saflaşmasını təmin 

edən hadisələrdir. 

Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham  Əliyev mərhələsinin ikinci  mühüm əlaməti 

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevə, onun milli dövlət quruculuğu fəlsəfəsinə ölkə, eləcə də 

dünya miqyasında layiq olduğu bir ehtiramla,  intellektual-analitik həssaslıqla  yanaşılmasıdır. Və bu, ona görə 

zəruridir ki, Heydər Əliyev azərbaycançılıq  ideologiyasının bir-birindən əsaslı şəkildə fərqli olan iki - uçuncu   

və dördüncü təkamül  mərhələsinin lideri (müəllifi!) olmaqla yanaşı, bu gün davam edən  beşinci mərhələsinin 

perspektivlərini də müəyyənləşdirmişdir. 

Heydər Əliyevin tarixi xidmətlərinin həm ölkə, həm də dünya miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi, geniş 

təhlil (və təbliğ) olunması azərbaycançılıq ideologiyasının, Azərbaycan xalqının milli ideallarının təntənəsi 

deməkdir. Və  heç də təsadüfi deyil ki, bugünkü siyasi  leksikonda "heydərəliyevçilik" anlayışı "azərbaycançılıq" 

anlayışının yeni tarixi şəraitdəki məzmununu (və  mahiyyətini!) ifadə edir. İstər sovet  dövründəki məlum (və 

mürəkkəb!) şərtlər daxilində, istərsə də  müstəqillik dövrünün ondan heç  də az mürəkkəb (və ziddiyyətli!) 

illərində ümummilli lider Azərbaycanı Azərbaycan və Azərbaycan xalqını Azərbaycan xalqı  edəcək bütün milli 

mənəvi enerji mənbələrinin  tam gücü ilə işləməsi üçün hər cür  tədbirləri görməklə azərbaycançılıq ideologiyasını 

legitimləşdirə, reallaşdıra, beləliklə də, bu gün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin cəsarətlə (və  qürurla!) 

"bizim siyasətimiz - bizim  işimizdir" deməsinə əsas verə bildi. 

Üçüncü mühüm əlamət, heç şübhəsiz, azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib hissələri olan türkçülük, 

müsəlmançılıq  və müasirliyin üzvi vəhdətdə, heç birinə digərindən daha böyük üstünlük vermədən, bir bütöv 

halında qəbul edilərək xalqın milli mənafeləri naminə həyata  keçirilməsidir.  Bu məsələ ona görə çox  

əhəmiyyətlidir ki,  Azərbaycan xalqı müxtəlif  tarixi dövrlərdə (azərbaycançılıq ideologiyasının təşəkkül tapıb 

formalaşdığı XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərindən  başlayaraq) gah türkçülüyə, gah müsəlmançılığa, gah da  

müasirliyə əlahiddə üstünlük verilməsindən irəli gələn ictimai-siyasi problemlərlə üz-üzə dayanmağa  məcbur 

olmuşdur. Və bunun da mənfi nəticələrini, xüsusilə milli inteqrasiyasının,  mütəşəkkilliyin süni olaraq 

pozulmasını, yaxud zəifləməsini tarix, yəqin ki, həmişəlik öz yaddaşına yazmışdır. 

İlham Əliyevin siyasi-ideoloji fəaliyyətində türkçülük Azərbaycan xalqının  öz mənşəyi etibarilə türk 

etnosundan yaranması həqiqətinin milli ictimai dərkindən başlayıb müasir türk dünyasının üzvi tərkib hissəsi 

olması, beynəlxalq aləmdə türk dünyasının ortaq maraqlarının cəsarətlə müdafiəsinə qədər gedir.  Və təsadüfi 

deyil ki, Azərbaycan Prezidenti türk dünyasının öndə gedən liderlərindən biri kimi böyük nüfuz  sahibidir. 

İslam (müsəlman) dünyasına mənsubluq da bugünkü  Azərbaycanın həm mənəvi-mədəni, həm də ictimai-

siyasi xarakterində bütün parlaqlığı ilə təzahür edir. İlham Əliyevin müsəlman  xalqlarına qarşı müəyyən  

beynəlxalq dairələrdə aparılan mürtəce, antihumanist kampaniyalara dəfələrlə ən yüksək  tribunalardan öz 

etirazını bildirməsi, Azərbaycanın bir nümunəvi müsəlman ölkəsi olaraq inkişafı buna sübutdur. 

Və eyni zamanda bugünkü Azərbaycan  xalqı dünyaya açıq, müasir dünyanın iqtisadi, sosial-siyasi və 

mədəni texnologiyalarını inamla mənimsəyən, onun (müasir dünyanın) qlobal  idarəçiliyində get-gedə güclənən 

imkanları səviyyəsində iştirak edən xalqdır. 
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Müasir qloballaşma şəraitində Azərbaycan dünyaya sürətlə inteqrasiya olunur. Azərbaycan yalnız regionda 

deyil, eyni zamanda, dünyada maraqlı bir dövlətdir. Ona görə də ölkənin mədəniyyət siyasəti, o cümlədən dil 

siyasəti də dünya üçün maraqlıdır. Azərbaycan dilinin, eyni zamanda, türk dilləri miqyasında mövqeyi get-gedə 

sürətlə yüksəlir. 

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çıxışlarında dil, ədəbiyyat məsələlərinə daim xüsusi diqqət 

göstərilir. Müasir beynəlxalq münasibətlər şəraitində ana dilini həm inkişaf etdirmək, həm də qorumaq həqiqətən 

də çox əhəmiyyətli məsələdir.Prezident İlham Əliyevin münasibət göstərir ki, dövlətimiz həqiqətən xalqın 

arzuları, idealları ilə yaşayan bir dövlətdir... 

Türkçülük, müsəlmançılıq və müasirlik triadası bugün  Azərbaycanda klassik formulunda (və 

tipologiyasında) tətbiq edilməklə qalmayıb mərhələnin (və dövrün) tələblərinə  uyğun olaraq yaradıcılıqla  yaşanır 

ki, bu da Azərbaycan dövlətinin yürütdüyü  tarazlaşdırılmış, humanist və uzaqgörən (mövcud problemlərin 

tezliklə həllinə  yönəlmiş perspektivli) siyasətin nəticəsidir. 

Müxtəlif mədəniyyətlərə, dünyagörüşlərinə təmkinli dialoq əsasında  hörmətlə yanaşılması, qloballaşan 

dünyanın çağırışlarına həssas, anlamlı münasibət, multikulturalizm azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə 

İlham Əliyev mərhələsinin, fikrimizcə, mühüm əlamətlərindən  dördüncüsü hesab oluna bilər. Nə üçün? Ona görə 

ki, hər hansı ideologiya, nə qədər mütərəqqi olsa da, özünü təcrid edirsə, həm tarixi (passiv), həm müasir (aktiv), 

həm də gələcək (perspektiv) çox müxtəlif (biri digərini inkar, yaxud təsdiq edən, yaxud da bir-birinə loyal və ya 

liberal münasibətlərdə olan) ideologiyalarla hesablaşmazsa, prinsip etibarilə, yaşaya bilməz. 

Azərbaycan xalqı (və dövlətçiliyi) tərəfindən azərbaycançılıq  ideologiyasının tətbiqi, müdafiəsi və inkişaf 

etdirilib təkmilləşdirilməsi dünya miqyasında çox müxtəlif (və qaynar!) ideoloji proseslər kontekstində baş 

verdiyi hamıya məlumdur. Və bu  proseslər azərbaycançılığı birmənalı inkar edə bilmədiyi kimi, birmənalı təsdiq 

də edə bilməz. Lakin Azərbaycan  xalqının milli ideologiyasının nəinki  danılmaz, hətta mübahisəsiz bir üstünlüyü 

vardır ki, onun mahiyyətində (fəlsəfəsində və ya metafizikasında) üç tamamilə  humanist (və insan cəmiyyətinin 

təhtəlşüur, yaxud təbii bir şəkildə, "müdaxiləsiz" yaratdığı!) dəyər komponenti ifadə olunur: 

1) etnik mənsubiyyət; 

2) dini mənsubiyyət; 

3) dünyəvi mənsubiyyət. 

Bu ideologiyada öz əksini  tapmış fəlsəfə və ya metafizikada, eləcə də onun mənsub olduğu (və onu 

yaradan) xalqın təfəkküründə  nə etnik məhdudluq, nə dini dözümsüzlük, nə də antihumanizm yoxdur. O var ki, 

Azərbaycan xalqı da, dünyanın  bütün digər xalqları kimi, müəyyən  bir etnik mənşəyə, müəyyən  bir dini 

dünyagörüşə mənsubdur və bütün digər xalqlar kimi,  müasir dünyanın üzvi tərkib  hissəsidir... 

Beşinci  əlamət Azərbaycan xalqının dünya miqyasında milli-mənəvi, mədəni bütövlüyünün 

möhkəmlənməsi üçün ardıcıl mübarizə aparılmasıdır ki, bunun  müsbət nəticələrini görməmək mümkün deyil. 

Tarixi taleləri elə gətirmişdir ki, azərbaycanlıların və ya Azərbaycan türklərinin  bu gün yalnız beşdən biri 

müstəqil Azərbaycan Respublikasının  vətəndaşıdır. Təxmini hesablamalara görə, dünya azərbaycanlılarının 

beşdən dördü öz tarixi Vətənində yüz (hətta min!) illərlə necə məskun olmuşdursa bu gün də məskundur... Ona 
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görə də  əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş bir siyasətin - Dünya azərbaycanlılarının 

həmrəyliyinin miqyasının genişləndirilməsi siyasətinin müasir mərhələdə Azərbaycan  dövlətçiliyi tərəfindən 

uğurla davam  etdirilməsi heç bir alternativ qəbul eləməyən bir zərurət olub azərbaycançılıq ideologiyasını 

zənginləşdirən, ona güclü enerji verən, onun məzmununu (hətta fəlsəfəsini) bütövləşdirən konseptual hadisədir. 

Hər şeydən əvvəl ona görə ki, dünyanın harasında məskunlaşmasından asılı olmayaraq, kiçik istisnaları nəzərə 

almasaq, azərbaycanlılar eyni etnik mənşəyə, eyni dinə mənsub olub eyni mental  xüsusiyyətlərin, eyni adət-

ənənələrin daşıyıcısıdırlar. Və onların eyni bir dilləri - Azərbaycan dili, yaxud Azərbaycan türkcəsi mövcuddur... 

Əlbəttə, qloballaşan müasir dünyada azərbaycanlıların siyasi-inzibati sərhədləri aşaraq bir-birlərilə sıx 

ünsiyyətə  girmələri, ümummilli  maraqlarını humanizm, insan hüquqları çərçivəsində təmin etmələri yalnız milli 

yox, həm də insani  (ümumbəşəri!) bir ehtiyacdır ki, əlahiddə hadisə olmayıb bütün millətə xasdır... 

Azərbaycan xalqının (və insanının) dünyanın inkişaf etmiş xalqları (və insanları)  ilə müqayisədə ikinci, 

hətta üçüncü dərəcəli olması kompleksinin sürətlə aradan qaldırılması baxımından görülən işlərə (və onun uğurlu 

nəticələrinə), fikrimizcə, altıncı  əlamət kimi baxmaq olar. 

Etiraf etməliyik ki, azərbaycanlılarda uzun on illər (hətta əsrlər!) belə bir  kompleks olmuşdur. Ziyalıların 

öz ana dillərindən (və prinsip etibarilə, mənsub olduqları xalqdan) imtina edib müxtəlif əcnəbi dillərdə danışıb 

yazmaları, özlərinə əcnəbi  soyad formaları qəbul etmələri və s. həmin "gerilik" kompleksinin təzahürləri (və 

nəticələri) idi ki, milli tarixin son mərhələsinə qədər bu və ya digər dərəcədə davam edirdi... Ancaq bu gün heç 

bir azərbaycanlı özünü nə bir rusdan, nə bir almandan, nə bir fransızdan, nə də bir ingilisdən aşağı hesab etmir.  

Və milli qürur yalnız sözdə deyil, həm də  işdə, əməldədir. Ölkədə abadlaşan, "yeni rəmzlər"ini yaradan şəhərlər 

(xüsusilə Bakı!), kəndlər, çəkilən yollar, yaradılan təhsil müəssisələri, tətbiq edilən müasir idarəçilik  

texnologiyaları, dünya standartları ilə müqayisə olunan müxtəlif təsisatlar, idmanda, mədəniyyətdə indiyə qədər 

bu miqyasda görünməmiş  beynəlxalq uğurlar Azərbaycan  insanını mənən, ruhən yüksəldən, əgər belə demək 

mümkünsə, onun  katarsisini təmin edən elə hadisələrdir ki, yalnız bu günlə məhdudlaşmayıb  onun (Azərbaycan 

insanının) gələcək taleyini, xarakterini müəyyən edir. Və  bu taleyüklü işlər, əməllər Azərbaycan xalqının  

tarixində həmişəlik olaraq İlham Əliyevin adı ilə qalacaqdır... 

Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin yeddinci əlaməti həm iqtisadi, 

həm siyasi, həm də mədəni sahələrdə (bu sahələrin təsəvvürə gətirilməsi belə çətin olan çox geniş spektrində) 

beynəlxalq əlaqələrin, başqa sözlə,  Azərbaycan-Dünya dialoqunun zəngin təcrübəsinin  qazanılmasıdır. 

Bu isə ilk növbədə o deməkdir ki, azərbaycançılıq ideologiyası (və Azərbaycan xalqının milli idealları), bir 

vaxtlar olduğu kimi, məhdud bir miqyasda qalıb, "özümüz deyib, özümüz eşidək" prinsipi ilə mövcud olmur, 

universallaşır, hüdudlarını genişləndirir, ümumən insan ( və dünya) təfəkkürü mövqeyindən görünüb etiraf 

olunur... Tarixi (və cari) rəqibləri açıq mübarizəyə çəkir, onların hansısa gizli "laboratoiyalar"da hazırlanmış 

məkrli planlarını alt-üst edir... 

Beynəlxalq "Dialoq"lara ev sahibliyi edən Azərbaycan indiyə qədər görünməmiş bir miqyasda müxtəlif 

ideyaların, ideologiyaların həmsöhbət olmasına inamla münsiflik etdikcə azərbaycançılıq məfkurəsi də 

zənginləşir, beynəlxalq nüfuzunu gücləndirir, yüksək standartlı paradiqmalara yiyələnir... 
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Səkkizinci əlamət Azərbaycan xalqının intellektual səviyyəsinin yüksəldilməsi, müasir texnologiyalara 

yiyələnməsinin sürətlənməsi, perspektivli  özünüifadə (və özünütəsdiq)  metodlarının, üsullarının və vərdişlərinin 

xüsusilə gənc nəsil tərəfindən mənimsənilməsidir. 

Etiraf etmək lazımdır ki, azərbaycançılıq ideologiyasının gənc nəsil tərəfindən bu qədər kütləvi (və 

intellektual!) səviyyədə mənimsənilməsi heç bir mərhələdə mümkün olmamışdır... 

Azərbaycanın regionda, ümumən beynəlxalq aləmdə söz sahibi olması, onun mövqeyi ilə hesablaşılması, 

çoxstandartlılığı, xüsusilə cari konyukturluluğu ilə  tanınan dünyanın "haqq-hesab"ından kənarda qalıb təcrid 

olunmaması, çox güman ki,  doqquzuncu  əlamətdir. 

Və bu əlamətin özünəməxsusluğu ondan ibarətdir ki, Azərbaycan xalqının milli ideologiyası çevik, elastik, 

diplomatik resurslara  yiyələnmiş, hər hansı "gözlənilməz" ideoloji hücumlara qarşı müqavimət (hətta əks-hücum) 

"immunitetlər"i qazanmışdır... 

Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsinin onuncu əlaməti həmin 

ideologiyanın inkişafı üçün geniş perspektivlər təmin etməsidir ki, bu, milli ideologiyanın (azərbaycançılığın) 

gələcəyi barədə tamamilə nikbin fikirdə olmağa hər cür imkanlar verir. Xüsusilə o mənada ki, azərbaycançılıq 

ideologiyası qarşısında bu gün polemika üçün hüdudlar qoyacaq heç bir maneə, yaxud həmin ideologiyanın 

təkamülünü ya ləngidəcək, ya da süni şəkildə sürətləndirəcək heç bir konyuktur müdaxilə yoxdur. 

Azərbaycançılıq ideologiyasının təkamülündə İlham Əliyev mərhələsi özünəməxsus dinamizmi ilə 

zənginləşməkdə, milli ictimai şüurun əsaslarını müəyyənləşdirməkdə və Azərbaycan xalqının dünya birliyindəki  

mövqelərini inamla yüksəltməkdədir.  

Bugünkü Azərbaycan gerçəkliyinin bütün dünyada diqqətçəkən bir cəhəti də müxtəlif mədəniyyətlərə, 

dünyagörüşlərinə təmkinli dialoq əsasında hörmətlə yanaşılması, qloballaşan dünyanın çağırışlarına həssas, 

anlamlı münasibət, multikulturalizm hesab oluna bilər. 

Bütün bu deyilənlər yalnız bugünlə məhdudlaşmayıb Azərbaycan insanının gələcək taleyini, xarakterini də 

müəyyən edir. Bu taleyüklü işlər, əməllər Azərbaycan xalqının yeni tipli, modern düşüncəli lideri Prezident İlham 

Əliyevin adı ilə bağlıdır. 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü kimi tarixi ildönümünün xoş duyğularını yaşamaqda davam 

etdiyimiz bir məqamda azərbaycançılıq məfkurəsinin dünya boyu uğurla yayılmasını, soydaşlarımızı vahid bir 

hədəfə - milli həmrəyliyə səfərbər etdiyini düşünmək olduqca qürurverici bir duyğu-düşüncədir. Yeni ildə və 

qarşıdakı mərhələdə milli dövlətçilik məfkurəmiz olan azərbaycançılığa daha uca mövqe, xalqımıza möhkəm 

birlik, sarsılmaz həmrəylik arzu edirik! 

 

Olaylar. - 2018.- 22-24 dekabr. - № 228. - S. 6.; 25 dekabr. - № 229. - S. 6. 

  



Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin 

P R E Z İ D E N T   K İ T A B X A N A S I 

Azərbaycan 

diasporu 

 

593 
 

Fuad Muradov: “Diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində yeni mərhələ başlayıb” 

 

“Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin müasir dünyanın qlobal 

tələblərinə uyğun siyasi kursu son dövrlərdə diaspor hərəkatını daha da gücləndirib” 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının saytına 

müsahibə verib. Modern.az həmin müsahibəni təqdim edir: 

 

- Fuad müəllim, qarşıdan 31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü gəlir. Hazırda 

beynəlxalq aləmdə mürəkkəb proseslərin cərəyan etdiyi bir şəraitdə dünyada yaşayan azərbaycanlıların 

həmrəyliyinin daha da gücləndirilməsi aktual məsələlərdən biridir. Bu mənada, dövlətimizin diaspor 

siyasətinin əhəmiyyəti haqqında fikirlərinizi bilmək istərdik... 

- 1993-cü ildə Ümummillli lider Heydər Əliyevin, xalqın təkidi ilə, yenidən hakimiyyətə qayıdışından sonra 

xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş aparılması, diaspor quruculuğunun dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən birinə çevrilməsi bu sahədə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ilə nəticələndi. Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 2002-ci ilin 5 iyulunda «Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında» Fərman imzalandı. 2008-ci ildə isə ölkə başçısı cənab İlham 

Əliyevin Sərəncamı ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin əsasında 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Bu illər ərzində azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində 

müəyyən işlər görüldü, türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatları ilə əlaqələr quruldu və birgə fəaliyyət strategiyası 

qəbul olundu.Dünyada gedən qloballaşma prosesi, xalqlar arasında sürətli inteqrasiya meyillərinin güclənməsi bu 

gün diaspor quruculuğu sahəsində daha effektiv işlər görməyi qaçılmaz edir. Əsasını Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin qoyduğu diaspor siyasətinin mahiyyəti azərbaycanlıların tarixi vətənləri ilə əlaqələrini inkişaf 

etdirməkdən, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların mədəni-siyasi hüquqlarını müdafiə etmək və eyni zamanda 

diasporun potensialından faydalanaraq dövlətlərarası münasibətlərin inkişafına töhfə verməkdən, ölkəmizin milli 

maraqlarının təbliğinə və siyasi arenada təsir gücünün artmasına şərait yaratmaqdan ibarət idi. Mövcud vəziyyət 

belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan  bu məqsədlərə çatmaq üçün  xeyli yol qət edib. 

Müasir dövrdə diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib elementlərindən birinə çevrilib. Yeni 

dünya düzəni və qloballaşma prosesləri diaspor siyasətinin  tarixi məzmununu dəyişməkdədir. İndi diasporlar 

yalnız müəyyən bir dövlətin ərazisində məskunlaşmış eyni milli mənsubiyyətli insanların yaratdıqları ictimai 

hərəkat və ya birlik kimi nəzərdən keçirilmir, onlar həm də təmsil etdikləri xalqın milli maraqlarının fəal 

müdafiəçisi kimi tanınır. Diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-siyasi həyatının vacib 

komponentinə çevrilir, xarici siyasətə təsir imkanları əldə edir, dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafında 

mühüm rol oynayır. Diasporların dövlətlər arasındakı münasibətlərə təsiri onların daxili mahiyyəti, özünəməxsus 

xarakteri, konkret bir mədəniyyətin daşıyıcısı olması, təmsil etdiyi millətin, xalqın, yaxud etnosun tarixi 

mənafelərini ifadə etməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Çünki dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq 
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hər bir xalqın diasporu yalnız özünün hüquq və azadlıqlarının qorunmasına çalışmır, həm də milli mədəni irsini 

təbliğ etməyə, tarixi Vətəni haqqında rəy formalaşdırmağa, onun rifahı və inkişafına dəstək olmağa səy göstərir. 

Bu, icma və birliklərin əhatəsində olduğu xarici mühitin təsiri altında formalaşmır, diasporun özünəməxsus 

keyfiyyəti olub onun mentalitetinin, tarixi yaddaşının, milli şüurunun, “milli mənlik” qürurunun təzahürü kimi 

özünü göstərir. Lakin dünyanın movcud diaspor ənənələri göstərir ki, bu birliklərin fəaliyyəti yalnız milli-mənəvi 

və mədəni dəyərlərin qorunması və milli varlığın təsdiqi dairəsi ilə məhdudlaşmır. Ölkəsindən kənarda yaşayan 

milli icmaların siyasi-iqtisadi mənafelər baxımından öz dövlətinin və xalqının maraqlarına xidmət etməsi, 

dövlətlərarası münasibətlərə təsir göstərməsi də vacib faktor kimi beynəlxalq siyasətdə aktiv şəkildə tətbiq 

edilməkdədir.Diasporların dövlətlər arasındakı münasibətlərin inkişafı haqqında danışarkən, Azərbaycanın bu 

sahədəki təcrübəsinə diqqət yetirmək yerinə düşür. XX yüzilliyin sonlarında dünyada baş vermiş mürəkkəb 

ictimai-siyasi proseslər, Sovet İttifaqının süqutu, birqütblü dünyanın yaranması, yeni müstəqil dövlətlərin 

meydana çıxmasından sonra diaspor quruculuğu işinin əhəmiyyəti daha da artmağa başladı. Azərbaycan dövlət 

müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra diaspor quruculuğu dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə 

çevrildi. Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra,Azərbaycan qısa vaxtda milli dövlət quruculuğu, iqtisadi, 

demokratik inkişaf, beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyinə görə regionun lider dövlətinə çevrildi. Bu inkişaf həm 

də Azərbaycan diasporunun yaranması, onun formalaşması, təşkilatlanması, mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsinə 

şərait yaratdı. Əldə edilmiş nailiyyətlər, eyni zamanda dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsi, 

ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşməsi üçün güclü zəmin formalaşdırdı. Soydaşlarımızın tarixi Vətənlə 

əlaqələrini daha da gücləndirmək istiqamətində Ümummilli liderin atdığı mühüm addımlar tədricən nəticəsini 

verməyə başladı və 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi kimi 

tarixi hadisə baş verdi. Dünya azərbaycanlıları ilk dəfə olaraq Bakıda bir araya gəldi, qarşıda duran vəzifələri, 

problemləri, onların aradan qaldırılması yolları müzakirə edildi. Ümummilli liderin diaspor quruculuğu sahəsində 

ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan diasporunun tarixində yeni bir mərhələ 

başladı. 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti möhtərəm İlham Əliyevin müasir dünyanın qlobal tələblərinə 

uyğun siyasi kursu son dövrlərdə diaspor hərəkatını daha da gücləndirib, xaricdəki Azərbaycan icmaları arasında 

əlaqələr  möhkəmlənib, haqq səsimizin dünyaya çatdırılması, həmvətənlərimizin hüquq və azadlıqlarının 

müdafiəsi, həmçinin ölkələr daxilində siyasi proseslərə, az da olsa təsir göstərilməsi istiqamətində bir sıra 

nailiyyətlərə imza atılıb. Bəzi ölkələrin diaspor təcrübəsinə baxdıqda görünən odur ki, diaspor ilə sarsılmaz bağlar 

qura bilən ölkələr, beynəlxalq arenada daha güclü tərəfə çevrilirlər. Ölkəmiz də, məhz  bu hədəfə doğru 

irəliləyir.Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev Ulu öndərin 

müəyyənləşdirdiyi siyasi kursu uğurla davam etdirərək diaspor quruculuğu işinin keyfiyyətcə yeni müstəviyə 

qaldırılması istiqamətində önəmli addımlar atmaqdadır. 

Bu istiqamətdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edən, ölkəmizdə və dünyada xeyriyyəçi, humanist fəaliyyəti 

ilə seçilən, həmçinin, mədəniyyətə, idmana qayğı ilə yanaşan, elm, təhsil, səhiyyə sahələrində respublikada və 

beynəlxalq miqyasda ictimai-siyasi xadim kimi böyük işlər görən birinci xanım, Azərbaycan Respublikasının 
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birinci Vitse-Prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın müstəsna rolu xüsusi qeyd 

edilməlidir. Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması, ölkəmizin üzləşdiyi təcavüzkarlıq faktının ifşası istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl 

iş aparır. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı yaradılan internet portalı (http://www.justiceforkhojaly.org), müxtəlif dillərdə hazırladığı 

“Qarabağ həqiqətləri” adlı bukletlər dünya ictimaiyyətinə problemin kökləri, səbəbləri haqqında kifayət qədər 

məlumat çatdırıb. 

Daha dəqiq desək, Fondun dəstəyi ilə 2007-ci ildən başlayaraq hər il müxtəlif ölkələrdə Xocalı faciəsinə 

həsr olunmuş konfranslar, tədbirlər keçirilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat aparılır. Aksiyalarda “Xocalı 

soyqırımı” filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə xarici 

ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar və “Azərbaycana qarşı müharibə: 

mədəni irsin hədəfə alınması” kitabı təqdim olunur.Fondun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 

başlayan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə atılan ən önəmli addımlardandır. Məhz bu 

kampaniyaya start veriləndən sonra bir sıra ölkələrin parlamentləri Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı qərarlar 

qəbul edib, ayrı-ayrı dövlətlərdə Xocalı soyqırımı abidələri qoyulub. 

Bu gün Azərbaycan diaspor təşkilatlarının fəaliyyətində daha bir yeni mərhələ başlayıb. Müasir dünyanın 

çağırışları yeni diaspor strategiyasının hazırlanmasını zəruri etdiyindən Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yeni 

“Strateji Yol Xəritəsi” işlənib hazırlanıb və icrası istiqamətində addımlar atılır. 

- Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri təyin olunduqdan sonra Sizin ilk işlərinizdən biri 

xaricdəki diaspor nümayəndələri ilə görüşlərin keçirilməsi oldu.  Bu görüşlərdən çıxan nəticələr nədən 

ibarətdir? 

- Dövlət Komitəsi tərəfindən ölkə başçısının tapşırıqlarına, Komitənin Əsasnaməsinə və digər normativ-

hüquqi sənədlərə uyğun olaraq dünya azərbaycanlılarının birləşdirilməsi, soydaşlarımızın fəaliyyətinin 

koordinasiya edilməsi, diaspor hərəkatının gücləndirilməsi, milli-mədəni irsin təbliği, işğal edilmiş ərazilərimizlə 

bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və həmvətənlərimizin xarici ölkələrin ictimasi-siyasi 

həyatında fəal mövqe tutması, siyasi-iqtisadi təsir imkanlarına malik olması  istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata 

keçirilir. Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının dayanıqlı əsaslar üzərində qurulması və daha güclü təməllərlə 

fəaliyyət göstərməsi üçün dövrün tələblərinə uyğun yeni strateji istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Diasporla İş üzrə 

Dövlət Komitəsinə sədr təyinatımdan sonra strateji hədəflərə yönələn yenilənmiş fəaliyyət proqramı çərçivəsində 

artıq intensiv tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanılıb. Türkiyə, Fransa, Almaniya, Rumıniya, Ukrayna, Rusiya, 

Gürcüstan, İsveçrə, İsveç, Hollandiya, Çin və Amerika Birləşmiş Şatatlarına səfərlər edilib, soydaşlarımız və 

diaspor fəalları ilə görüşlər keçirilib, onların problemləri öyrənilib və həlli istiqamətində əməli tədbirlər görülür. 

Diaspor təşkilatları arasında birliyin təmin edilməsi, soydaşlarımızın vahid məqsəd ətrafında birgə fəaliyyətinə 

nail olunması məqsədilə Almaniya, Fransa, İsveçrə, İsveç, Hollandiya, Skandinaviya və Amerika Birləşmiş 

Ştatlarında Azərbaycanlıların Koordinasiya Şuraları təsis edilib.Eyni zamanda, bu ölkələrdə Azərbaycanın 

diaspor fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırılması və tədricən güclü lobbiçilik ənənələrinə keçid istiqamətlərinin 

http://www.justiceforkhojaly.org/
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müəyyənləşdirilməsi üçün Komitə rəsmilərinin həmin ölkələrdə tarixi əhəmiyyət kəsb edən bir sıra görüşləri 

keçirilib. Bu gün dünyanın təqribən 50 ölkəsində 556 diaspor təşkilatı mövcuddur. Ümumiyyətlə isə son 8 ayda 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti 11 ölkədə diasporumuz ilə görüşlər keçirib, onların vəziyyəti ilə yerindəcə 

tanış olunub və fikir mübadiləsi aparılıb. 

Dünyada yaşayan azərbaycanlı gənclərin birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi yolunda atılmış 

növbəti  addımlardan biri bu ilin avqust ayında 37 ölkədən 140 gəncin iştirakı ilə“Cümhuriyyətin 100 illiyi” 

Diaspor Gənclərinin I Yay düşərgəsinin keçirilməsi və burada “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” şəbəkəsinin təsis 

edilməsidir. Bir sözlə, soydaşlarımızın yaşadıqları dövlətlərin cəmiyyətinə dərindən inteqrasiya olunması, həmin 

ölkələrin ictimai-siyasi, iqtisadi və mədəni həyatında getdikcə daha fəal rol oynaması zəruridir. Bunlar 

respublikamızın beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinə, Azərbaycan reallıqlarının dünyaya daha yaxşı təqdim 

olunmasına, zəngin və çoxşaxəli mədəni irsimizin təbliğinə əlverişli şərait yaradır. Eyni zamanda, dünyanın 

müxtəlif şəhərlərində artıq fəaliyyətə başlayan, gələcəkdə digər ölkələrdə də açılması nəzərdə tutulan Azərbaycan 

mədəniyyət mərkəzləri və Azərbaycan dili məktəbləri diasporumuzun imkanlarını daha da artırır. Azərbaycan 

dövlətinin dəstəyi, ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin xaricdə yaşayan soydaşlarımıza qayğısı və bu istiqamətdə 

verdiyi tapşırıqlar diaspor təşkilatlarımızin bundan sonra da öz səylərini daha da gücləndirəcəyinə böyük ümidlər 

yaradır. Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək istərdim ki, müxtəli ölkələrdə keçirdiyimiz görüşlərdə 

azərbaycanlıların birliyinə təkan verildi, Azərbaycan dövlətinin xaricdəki azərbaycanlıara diqqət və qayğısıbir 

daha təsdiqləndi, Azərbaycana dost diaspor təşkilatları ilə Azərbaycan diaspor təşkilatları, eyni zamanda DİDK 

arasında əməkdaşlığın əsası qoyuldu, diaspor təşkilatları ilə təcrübə mübadiləsi sahəsində tarixi razılaşmalar əldə 

olundu, yerli rəsmilərlə görüşlərdə həmin ölkələrdəki azərbaycanlıların problemləri qaldırıldı və onların həllinə 

mümkün təkan verildi, Azərbaycan adı bir daha təbliğ olundu, azərbaycanlıların bu ölkələrdəki mövqeyinə 

əhəmiyyətli müsbət təsir göstərildi, Dövlət səviyyəsində diaspora dəstəyin artdığı sübut olundu, 

Amerikadakı Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin güclənməsinə stimul verildi. 

- Dövlət Komitəsi tərəfindən xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi 

istiqamətində hansı addımlar atılır? 

-Xaricdə yaşayan soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarının təmin olunması ilə əlaqədar dünyadakı 

beynəlxalq təşkilatlar, müxtəlif ölkələrin miqrasiya və bilavasitə diaspora məsul dövlət orqanları, qeyri-hökumət 

qurumları,Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlar və səfirliklər ilə birbaşa əməkdaşlıq yaradılıb. Səfərdə 

olduğumuz hər bir ölkədə müvafiq qurumlarla da görüşlər keçirir, soydaşlarımızınproblemlərini onların diqqətinə 

çatdırır, problemlərin həlli  yolları ilə bağlı müzakirələr aparır və dəstək olmağa çalışırıq. Almaniya və Fransa 

DİN, ABŞ Dövlət departamenti,dünyanın bir çox elm və təhsil ocaqları ilə əməkdaşlıq qurulub.Diasporla iş üzrə 

Dövlət Komitəsi xaricdəki azərbaycanlıların hüquqlarının qorunması ilə bağlı daha bir vacib təşəbbüsə 

qoşulub.Azərbaycanlıların Xarici ölkələrdə insan alverinin qurbanına çevrilməsinin qarşısının alınması və eyni 

zamanda, qurban olmuş şəxslərin xilas edilməsi işinə Dövlət Komitəsi, eləcə də xaricdəki Azərbaycan diaspor 

təşkilatlarının cəlb edilməsi üçün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə müzakirələr aparılır.        Bununla birgə, 

soydaşlarımız və diaspor təşkilatları haqqında qanunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə Komitədə 
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Milli Məclisin nümayəndələrinin iştirakı ilə müvafiq işçi qrupu yaradılıb. Bu istiqamətdə xarici təcrübə 

öyrənilərək, qanunun ilkin variantı hazırlanıb.Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Türkiyə Respub-

likasında şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri olmadan məskunlaşmış azərbaycanlıların problemlərinin həlli, 

soydaşlarımızın müvafiq sənədlər əldə etməsi istiqamətində davamlı işlər görülür. Bu məsələ ilə bağlıXarici İşlər 

Nazirliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və s. digər  əlaqədar qurumların əməkdaşlarından ibarət işçi qrup yaradılıb. İşçi 

qrupu Türkiyəyə ezam edilərək müvafiq görüşlər keçirib. Səfər zamanı işçi qrupu tərəfindən soydaşlarımızın 

sənədləri toplanaraq onların hazırlanması üçün müvafiq dövlət qurumlarına təqdim edilib.Bu istiqamətdə digər 

ölkələrdə də iş aparılır. Bizə daxil olan müraciətlərə görə, bir neçə ölkədə həmvətənlərimizlə bağlı analoji 

problemlər var və bu istiqamətdə yaxın gələcəkdə digər dövlət qurumları ilə birgə fəaliyyətə başlanılacaq. 

Soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarından danışarkən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların 

problemlərini də unuda bilmərik. Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılarla bağlı məsələ hər zaman ölkə 

rəhbərliyinin və komitənin diqqətindədir. Gürcüstan hökuməti də bu problemlərin həlli istiqamətində addımlar 

atıb. Bu ilin iyun ayında Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti ilə Gürcüstanda səfərdə olduq, azərbaycanlılar 

yaşayan bölgələrdə yerli sakinlərlə görüşüb onların problemləri, qayğıları ilə tanış olduq, icra orqanlarının 

nümayəndələri və bir sıra rəsmi qurumlarda görüşlər keçirdik. Həmvətənlərimizin burada təhsil, səhiyyə və sosial 

problemlərini öyrəndik. Lakin diqqət yetirdiyimiz ən önəmli məsələ Gürcüstan azərbaycanlılarının yerli 

cəmiyyətinə inteqrasiyasına nail olmaqdır. Çünki, yalnız cəmiyyətə inteqrasiya etmiş, vətəndaşı olduğu dövlətin 

dilini, qanunlarını bilən bir toplum öz hüquqlarını qoruya, normal yaşam şərtlərini təmin edə bilər. Eyni zamanda, 

bildirim ki, səfər çərçivəsində Heydər Əliyev Fondu adından Bolnisi və Qardabani rayonunlarına yüksək tibbi 

imkanlara malik təcili tibbi yardım avtomobili hədiyyə edilib. 

Təbii ki, Gürcüstan azərbaycanlılarının problemlər uzun illər ərzində yığılıb qalmış, SSRİ-nin süqutundan 

sonra yaranmış situasiyanın doğurduğu fəsadlardır və soydaşlarımızın orada torpaqla təmin olunmasından tutmuş, 

təhsil sahəsinə qədər çox problemləri var. Bunlar qısa zamanda həll olunası məsələlər deyil və inanırıq ki, 

Azərbaycan hökumətinin Gürcüstan hökuməti ilə sıx əməkdaşlıq şəraitində bu problemlər tədricən həllini 

tapacaq.    

Regionla bağlı problemlərlə yanaşı, ümumi problemlər də mövcuddur. Əslində buna problem deməzdim, 

sadəcə görüləsi işlərdir. Yəni, dilimizin qorunması və yaşadılması, soydaşlarımızın assimlyasiya deyil, inteqrasiya 

etməsi hər zaman aktualdır və Dövlət Komitəsi olaraq da bu məsələlər qarşımızda qoyulan əsas vəzifələrdəndir. 

Bu istiqamətdə də davamlı işlər görülür, məsələn, bu yaxınlarda İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan dili və 

mədəniyyəti məktəbi açılaraq, soydaşlarımızın istifadəsinə verilib, Fransanın Nant şəhərində də belə bir tədris 

ocağının açılması planlaşdırılır.   

Hazırda Komitə xaricdə Azərbaycan məktəblərinin sayının artırılması, soydaşlarımızın dilimiz, tariximiz, 

mədəniyyətimiz və ümumilikdə ölkəmiz haqqında daha geniş informasiyalar əldə etməsi üçün ardıcıl addımlar 

atır. Amma görülən işlər, yalnız məktəblərlə tamamlanmır. Bir sıra ölkələrdə müvafiq kurslar fəaliyyət göstərir. 

Davamlı olaraq fəaliyyət göstərən kurslarda Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin incəlikləri nəinki soydaşlarımıza, 

onların övladlarına, eyni zamanda xarici ölkə vətəndaşlarına da öyrədilir. Görülən bu işlərdə məqsəd miqrasiya 
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etmiş soydaşlarımızın adaptasiyasına dəstək olmaq, uşaqların inkişafını təmin etmək, onlara Azərbaycan 

adətlərini aşılamaq, dilimizi yaşatmaq, mədəniyyətimizi və tariximizi öyrətmək, həmçinin gənc nəsil arasında 

istedadların aşkar olunaraq inkişafına kömək etməkdir. Bütün bunlar, həm də azərbaycanlı ailələrin bir-biri ilə 

ünsiyyəti baxımından faydalıdır. 

Beləliklə də, Azərbaycan dili və mədəniyyətinin təbliği ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın zəngin tarixi-

mədəni irsə malik olduğu, azərbaycanlıların tolerant və sülhpərvər bir xalq olduğu bir daha dünyaya bəyan edilir. 

Eyni vaxtda, istər məktəblərin, istərsə də kursların fəaliyyətində Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, 

torpaqlarımızın işğalı, Qarabağ problemi ilə bağlı informasiyaların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması əsas 

hədəflərdən biri kimi saxlanılır.  

- Xarici ölkələrin diaspor siyasətinə cavabdeh dövlət qurumları və müxtəlif xalqların diaspor 

təşkilatları ilə qarşılıqlı əməkdaşlığa dair hansı addımlar atılıb və bu istiqamətdə gələcək planlarınız nədir? 

- Dövlət Komitəsi ilk dəfə olaraq xarici ölkələrin diaspor siyasətinə cavabdeh dövlət qurumları ilə qarşlıqlı 

əməkdaşlıq haqqında Memorandum imzalayıb. Bu anlaşma ilk olaraq bizimlə Rumıniyanın Xaricdə Yaşayan 

Rumınlarla İş üzrə Nazirliyi arasında baş tutub. Sənəd iki strateji tərəfdaş ölkənin diasporunun birgə əməkdaşlığını 

və təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutur. Memorandum iki ölkə diasporlarının yaxınlaşması, birgə fəaliyyət 

göstərməsi,  layihələrin yerinə yetirilməsi, bir-birinin təcrübəsindən bəhrələnməsi istiqamətində mühüm 

əhəmiyyət kəsb edir.Rumıniya səfər çərçivəsində eyni zamanda, Xaricdə Yaşayan Rumınlarla İş Komissiyasının 

sədri senator Viorel Riçard Badea, Rumıniyanın Baş naziri Viorika Dançilanın iş aparatında dövlət müşaviri 

Andreea Pastarnak və Baş nazirin strateji tərəfdaşlıqların tətbiqi üzrə müavini Ana Birçal ilə görüşlər keçirilib. 

Görüşlərdə iki  ölkə  diasporları arasında əməkdaşlığın istiqamətləri müzakirə olunub. 2009-cu ildə imzalan mış  

Strateji t ərəfdaşlığın yaradılması haqda  Birgə Bəyannamə və Strateji tərəfdaşlığın həyata keçirilməsi üzrə  Birgə  

Fəaliyyət Planının va ciliyinə  toxunulub, iqtisadi əlaqələrin, qarşılıqlı sərmayə qoyuluşlarının ge-

nişləndirilməsinin önəmi qeyd edilib.İmzalanmış Memorandumla əlaqədar xüsusi işçi qrup yaradılıb və artıq 

sənəd üzərindən əməli işə keçilib. Belə ki, bu ayın əvvəlindəDiasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi ilə Rumıniyanın 

Xaricdəki Rumınlarla İş üzrə Nazirliyinin əməkdaşlarından ibarət işçi qrup Buxarestdə görüşüb, gələcək 

əməkdaşlığın istiqamətlərini müzakirə edib. 

Türkiyə Nazirlər Kabineti yanında Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba Toplulukları İdarəsi ilə Komitə 

arasında da “Diasporla iş sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma Memorandomu” imzalanıb. Bu sənəd qardaş 

ölkənin analoji qurumu ilə daha sıx və səmərəli əməkdaşlığa şərait yaradacaq. Hazırda İsveçrə, Meksika, Misir 

və İsrailin diaspor üzrə məsul dövlət qurumları ilə  də memorandumun imzalanması üçün danışıqlar aparılır. 

Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, son dövrdə digər xalqların diasporları ilə, konkret olaraq dünyanın müxtəlif yerlərində 

yaşayan yəhudi, rusdilli diasporlar və pakistan, meksika, koreya diasporları ilə də əlaqələr yaradılıb,sıx 

əməkdaşlıqların qurulması istiqamətində əməli iş aparılır. 

- Məlumdur ki, hər bir yeni dövrün yeni çağırışları mövcuddur. Rəhbərlik etdiyiniz Dövlət Komitəsi 

bu çağırışlara cavab vermək üçün nə kimi işlər görməyi nəzərdə tutur?Bu istiqamətdə innovativ addımlar 

nədən ibarət olacaq? 
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- Bu gün ölkəmizdə innovativ inkişaf üçün ciddi addımlar atılır və ildən-ilə genişlənir. Bu prosesdə 

informasiya texnologiyaları sahəsi mühüm rola malikdir. Dövlət Komitəsi də informasiya-kommunikasiya 

texnologiyalarının imkanlarından yararlanaraq müxtəlif innovativ layihələr həyata keçirməkdədir. 

Dövlət Komitəsinin rəsmi internet saytı yeni tərtibatda, üç dildə istifadəyə verilib; 

Saytın təhlükəsizliyi maksimum səviyyədə təmin edilib; 

Statistik göstəricilər nəzərə alınmaqla saytın mobil və digər qurğuları dəstəkləməsi təmin edilib; 

Sayt sosial şəbəkələr ilə tamamilə inteqrasiya edilib və həm vebsayt üzrə, həm də ayrıca sosial şəbəkələr 

üzrə əhatəli analitik hesabatların qeydiyyatı aparılır; 

Diasporamap.com inforqrafik xəritə patformasını istifadəyə verdik, müxtəlif ölkələrdəki diaspor 

təşkilatlarını və tanınmış azərbaycanlıları ölkələr üzrə topladıq. Qeyd edim ki, bu istiqamətdə işlərimiz davam 

edir, təşkilatların vahid bazası təkmilləşdirilir; 

Dövlət Komitəsinin loqo və üslubunu çoxsaylı təkliflər nəzərə almaqla yenidən tərtib etdik; 

Multimedia məhsullarının sayını artırmaqla Dövlət Komitəsi haqqında informasiya boşluğunu doldurmağa 

nail olduq. Video və inforqrafik çarxlar, slayd və təqdimat xarakterli informasiyalar saytımızın və sosial 

şəbəkələrin köməyi ilə geniş ictimaiyyətə çatdırılır; 

Komitənin internet televiziyası Diaspor TV yaradılaraq aktiv fəaliyyəti təmin edilmişdir.Diaspor TV-

də“Dünyada yaşayan azırbaycanlıları tanıyaq-tanıdaq” layihəsi həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində, uğur əldə 

etmiş soydaşlarımız haqqında videoroliklər hazırlanaraq yayımlanır. Onlayn Azərbaycan dili dərsləri təşkil edilir, 

“Azərbaycan dilində danışan xaricilər” və “Qarabağ” rubrikası da fəaliyyət göstərir. Burada Qarabağ haqqında 5 

cümlə 5 dildə yayımlanır. “Sabahın xeyir, Azərbaycan” rubrikası var, xaricdə yaşayan soydaşlarımız, əsasən 

gənclər ölkəmizi salamlayır, sabahın xeyir Vətən söyləyirlər. 

Paralel olaraq, Komitənin İctimai Televiziya ilə birgə layihəsi çərçivəsində ayda bir dəfə  “Vətən uzaqda 

deyil” adlı veriliş yayımlanır. Verilişdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla müsahibələr, həyata keçirilən layihələr 

barədə videoreportajlar və s. yer alır. 

Müasir dövrün tələbinə uyğun olaraq sosial şəbəkələrə – əsasən facebook, twitter, youtube-a diqqət artırılıb. 

Xüsusilə, sosial şəbəkələr üçün müxtəlif rubrikalar üzrə hazırlanmış multimedia materialları və rəsmi vebsaytın 

informasiya paylaşımları hesabına izləyicilərin sayında böyük artım oldu və proses sürətlə davam 

etməkdədir.Diaspor təşkilatlarına onların elektron və sosial mediada işini gücləndirmək məqsədilə informasiya-

kommunikasiya texnologiyaları sahəsində tam ödənişsiz texniki dəstək təklif edirik. Diaspor təşkilatlarının 

internet saytlarının hazırlanması, e-poçt xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, eləcə də sosial 

mediada marketinq işinin təşkilinə dair dəstək göstərəcəyik. Bu məqsədlə, diaspor təşkilatlarının qeydiyyata 

alınması prosesi davam edir və artıq 85 təşkilat qeydiyyatdan keçib. 

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin radiosu Diaspor.FM test yayıma başladı. 

Həm veb üzərindən, həm də mobil tətbiq vasitəsi ilə yayım aparılır. 
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Həyatda olan, dünyadan köçmüş, dünya tarixinə və dünya gündəminə iz salmış azərbaycanlıların 

bioqrafiyalarının toplandığı bank yaradılır. Bank onlayn rejimdə fəaliyyət göstərəcək və ətraflı axtarış sisteminə 

malik olacaq. 

Bu tip layihələrin həyata keçirilməsində əsas hədəflərimizdən biri də internet məkanında Azərbaycan 

həqiqətləri ilə bağlı informasiyaların – kontentin üstünlüyünənail olmaqdır. 

Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların diqqətini cəlb etmək, onları simvolik və virtual formada birləşdirmək, 

həvəsləndirmək üçün də planlarımız var. Bu planlar innovativ əsaslara söykənir. Bu səbəbdən daha effektiv 

fəaliyyətin qurulmasına inanırıq. 

- Xaricdəki azərbaycanlıların yaşadıqları ölkələrdə ictimai-siyasi proseslərdə aktiv iştirakını təmin 

etmək də bu gün aktual mövzulardan biridir. Bununla əlaqədar mövcud mənzərə necədir? 

- Diaspor quruculuğu sahəsində dövlətimizin apardığı ardıcıl siyasət, ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun 

olaraq hər bir müəyyən dövr üçün tətbiq edilən yeni proqramlar öz bəhrəsini verir. Görülən ardıcıl tədbirlər, dövlət 

tərəfindən işlənib hazırlanan konkret strateji istiqamətlər həmvətənlərimizin məskunlaşdıqları ölkələrin 

cəmiyyətlərində mövqelərini genişləndirməyə imkan yaradır. Azərbaycanın dünyaya tanıdılmasına, zəngin 

mədəniyyətimizin təbliğinə vəsilə formalaşdırılır, bəzi antimilli qüvvələrin dövlətimiz və xalqımız əleyhinə 

yönəlmiş məkrli planlarına qarşı təsirli tədbirlərin görülməsi nəticələrini verir. Amma hesab edirik ki, diaspor 

təşkilatlarımız bundan sonra da səylərini artırmalı, Komitənin hazırladığı yeni yol xəritəsinə uyğun Azərbaycanın 

müvafiq dövlət qurumları və xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri ilə əməkdaşlıq şəraitində daha 

məqsədyönlü və çevik fəaliyyət göstərməlidirlər.  

Artıq Xarici İşlər Nazirliyi və Dövlət Komitəsi arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya uyğun olaraq 

Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün diplomatik nümayəndəliklərinə birgə 

fəaliyyətlə bağlı müvafiq məktub göndərilib. Bu istiqamətdə digər əlaqələndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

də gündəlikdə duran məsələlər sırasındadır və yeni fəaliyyət proqramları çərçivəsində atılan addımların müvafiq 

nəticələrinin təhlili göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrdəki Azərbaycan diaspor təşkilatları öz fəaliyyətlərində yeni, 

effektiv iş mərhələsinin başlandığını etiraf edir.  Təşkilat rəhbərləri Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin işindəki 

sağlam istiqaməti, aparılan islahatları və ən əsası, isti münasibətləri təqdir edir. Artıq bir ölkə daxilində bir-biri 

ilə çəkişən, umu-küsü saxlayan diaspor təşkilatı demək olar ki, yoxdur. Sağlam idarəçilik, səmimi münasibət 

demək olar ki, bütün vətənsevər qüvvələrin bir araya gəlməsinə şərait yaradıb.Ölkə başçısı, cənab İlham Əliyev 

tərəfindən yaradılan Diaspora Dəstək Fondu isə dünyada Azərbaycanın diaspor ənənələrinin daha da inkişaf 

etməsinə möhkəm təməl formalaşdıracaq. Xarici ölkələrdəki təşkilatlarımız Komitə ilə yaxın münasibətlər 

qurmaqla dövlətə, xalqa, milli dəyərlərə sahib olmaq yolunda iri addımlarla hərəkət edə biləcəklər. Tərəfimizdən 

aparılan təhlillərin ilkin nəticələri göstərir ki, diaspor təşkilatlarında səmərəli və effettiv fəaliyyət üçün təməlli 

motivasiya yaranıb. Yeni yaradılan Koordinasiya Şuralarında əlaqələndirmə sahəsində mühüm addımlar atılır. 

Təşkilatlar ayrı-ayrılıqda fəaliyyət konsepsiyalarının hazırlanmasına başlamaqla, təmsil olunduqları ölkələrdə 

yalnız milli-mənəvi dəyərlərin deyil, Azərbaycan həqiqətlərinin də təbliğini, erməni diaspor təşkilatlarının 

həmlələrinin qarşısını almağı və yaşadıqları cəmiyyətin ictimai-siyasi həyatına nüfuz etməyin perspektivlərini 
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dəqiqləşdirirlər. Möhkəm təşkilatlanma, dayanıqlı fəaliyyət, xarici ölkələrin siyasi-iqtisadi həyatında önəmli 

yerlərə ucalmaqla təsir imkanlarının genişləndirilməsi yeni mərhələ üçün bir məqsəddir, hədəf isə bütün təşkilatlar 

üzrə tədricən lobbiçilik ənənələrinə keçidin təmin olunması ilə Azərbaycan dövlətinin və xalqının mənafelərinin, 

milli maraqlarının qorunmasıdır.   

- Fuad müəllim, artıq 2018-ci il başa çatmaqdadır. Gələn il Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimayyətinə çatdırılması istiqamətində hansı işlərin həyata keçirilməsi  nəzərdə tutulur? Xüsusilə, 

Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçı siyasətinin beynəlxalq miqyasda ifşa olunması, Xocalı soyqırımı 

ilə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması yönündə Dövlət Komitəsi hansı tədbirləri həyata 

keçirəcək? 

- Müasir dövrdə informasiya müharibəsi, şərtlər, siyasi reallıqlar və yeni fəaliyyət mexanizmləri, 

Azərbaycan diaspor hərəkatında gənclərin rolu, lobbi quruculuğu, cəmiyyətə inteqrasiya və siyasi həyatda 

fəallığın artırılması kimi mühüm məsələlər, həmçinin təbliğat işində müasir metodların və informasiya 

texnologiyalarının tətbiqi diqqət mərkəzində olacaq. Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, 

azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin müəlumatlandırılması, 

konkret hadisələr üzrə faktların dünya ictimaiyyətinə çatdırılması cənab Prezidentin hər birimizin qarşısında 

müəyyən etdiyi ən vacib məsələlərədn biridir. Bu istiqamətdə görülən işlərdən danışarkən Azərbaycan 

Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondunun 

fəaliyyəti xüsusi vurğulanmalıdır. Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın bu sahədə rolunu 

təkrarən qeyd etmək istərdim. Onun təşəbbüsü ilə yaradılan “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq kampaniya ən önəmli 

addımlardandır. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, görülən bu işlər yalnız müəyyən vəzifə daşıyıcılarının və ayrı-ayrı ictimai 

xadimlərin deyil, bütövlükdə hər bir azərbaycanlının, hər bir vətənsevərin, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına 

hörmətlə yanaşan hər bir insanın borcudur. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi olaraq da soydaşlarımızla bu 

istiqamətdə söhbətlər aparılır, təşkilatlara həqiqətlərin təbliğində bütün mümkün dəstək göstərilir. Biz təşkilatları 

bütün zəruri əyani vəsaitlərlə təmin edirik, onlara təbliğat dəstəyi göstəririk. Biz hər hansı diaspor təşkilatının 

fəaliyyət planına düzəliş və ya hər hansı təsir etmirik. Sadəcə təşkilatlar dövlətimizin məqsəd və hədəflərini, o 

cümlədən Komitənin qarşısında dayanan vəzifələri bilirlər və öz fəaliyyət planlarını da buna uyğun qururlar.      

 

Modern.az 
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Həmrəylik günü milli birlik, Vətənə bağlılıq hisslərini özündə təcəssüm etdirir 

  

Səhifəni Murad Məmmədli hazırladı 

 

Azərbaycanlılar minilliklər boyu özlərinin tarixi torpağı olan Azərbaycan ərazisində yaşayaraq, bəşər 

sivilizasiyasına böyük töhfələr veriblər. Müharibələr, inqilablar, hərbi münaqişələr, dünyada gedən ictimai-siyasi 

proseslər nəticəsində Azərbaycan parçalanıb, azərbaycanlıların bir qismi yurd-yuvalarından didərgin salınıb, 

deportasiyalara məruz qalıb, iş tapmaq, təhsil almaq məqsədi ilə doğma Vətəni tərk edərək başqa ölkələrdə 

məskunlaşıblar. Hazırda dünyanın hər yerində azərbaycanlılar yaşayırlar. 

Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün əsası 1989-cu il dekabrın axırlarında Naxçıvanda 

sərhədlərin (SSRİ-İran sərhədləri) dağılması zamanı qoyuldu. Şimali və Cənubi Azərbaycan arasındakı sərhəd 

dirəkləri dağıdıldı. Bu vaxt İstanbulda türkdilli xalqların Konfransı keçirilirdi. Konfransda dünya 

azərbaycanlılarının həmrəyliyinin qeyd olunmasına qərar verdi (wikiredia.org). 

1991-ci il dekabrın 16-da Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Heydər Əliyevin sədrliyi ilə keçən 

iclasında 31 dekabrın dünya azərbaycanlılarının həmrəylik bayramı kimi qeyd olunması barədə qərar qəbul edilib. 

Ali Məclis bununla bağlı qanunvericilik aktının qəbul olunması üçün ölkə parlamentinə - Ali Sovetə müraciət 

edib. Dekabrın 25-də Azərbaycan Respublikası Ali Sovetinin Milli Şurası müraciəti nəzərə alaraq, dekabrın 31-

nin Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan olunması barədə qanun qəbul edib. 

2001-ci il noyabrın 9-10-da Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı keçirilib. Qurultay 

soydaşlarımızın milli mənlik şüurunun güclənməsinə, müxtəlif ölkələrdə azərbaycanlı icmalarının 

mütəşəkkilliyinin və fəallığının artmasına təsir göstərib. Bu, ölkənin ictimai-siyasi həyatında yeni bir hərəkat, 

dövlət siyasətinin yeni bir istiqaməti idi. Həmin qurultayda Ulu Öndərin böyük iftixarla söylədiyi "Mən həmişə 

fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam!" kəlamı isə dillər əzbərinə çevrilib. 

Qurultaydan sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci il 5 iyul tarixli Fərmanı ilə xaricdəki 

soydaşlarımızla əlaqələrin genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi məqsədilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin (hazırda Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi) yaradılması, həmin il 

dekabrın 27-də isə soydaşlarımızla bağlı dövlət siyasəti haqqında Qanunun qəbul edilməsi dünya 

azərbaycanlılarının milli birliyi və təşkilatlanması prosesini daha da gücləndirib (AZƏRTAC). Dünya 

azərbaycanlılarının milli birliyinin ideoloqu, təbliğatçısı və təşkilatçısı olan Ulu Öndərimiz xarici dövlətlərə 

səfərləri zamanı proqramının zənginliyinə, iş gününün gərginliyinə baxmayaraq həmin ölkələrdə yaşayan, 

fəaliyyət göstərən həmvətənlərimizlə görüşlərə də mütləq vaxt ayırır, onların problem və qayğıları ilə yaxından 

maraqlanır, daha sıx təşkilatlanmaları üçün dəyərli tövsiyələr verirdi. 

Yorulmaz fəaliyyəti ilə Heydər Əliyev siyasi fəlsəfəsinə, onun liderlik məktəbinə söykənən Prezident İlham 

Əliyev Ulu Öndərin bu sahədəki xidmətlərini uğurla davam etdirir. Dövlətimizin başçısının "Dünya 

azərbaycanlılarının II qurultayının keçirilməsi haqqında" 2006-cı il 8 fevral tarixli Sərəncamına uyğun olaraq, 

həmin il martın 16-da Bakıda keçirilən növbəti mötəbər toplantı xaricdə yaşayan azərbaycanlıların diaspordan 
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lobbiyə çevrilməsi istiqamətində yeni addım olmuş, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması işində əhəmiyyətli rol oynadı. 

Diasporumuzun təşkilatlanması prosesi bu gün daha sürətlə gedir. Dünya Azərbaycanlılarının I 

qurultayında yaradılmış Əlaqələndirmə Şurasının 2008-ci il dekabrın 18-də Bakıda keçirilmiş iclası, toplantıda 

"Dünya Azərbaycanlılarının Xartiyası"nın qəbulu birlik və mütəşəkkilliyinin artması, tarixi Vətənlə əlaqələrinin 

möhkəmlənməsi, diaspor potensialının möhkəm amilə çevrilməsini göstərməklə yanaşı, müstəqil Azərbaycanın 

bütün dünya azərbaycanlıları üçün cazibə mərkəzi olduğunu da bir daha təsdiqləyib. 

Həmrəylik günü milli birlik, Azərbaycana məhəbbət, milli-mənəvi dəyərlərimizə hörmət, Vətənə bağlılıq 

hisslərini özündə təcəssüm etdirir. 

Dövlətimizin diaspor siyasəti, həmvətənlərimizin birlik və həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi, onların 

daha mütəşəkkil formada təşkilatlanması prosesi özünün yeni mərhələsinə qədəm qoyub. Artıq dünya 

azərbaycanlıları yaşadıqları ölkələrin sosial-iqtisadi, ictimai-siyasi və mədəni həyatında daha fəal rol oynayır, 

respublikamızla qarşılıqlı əlaqələrin genişlənməsinə böyük töhfə verir, Azərbaycan həqiqətlərinin dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılmasında, zəngin mədəni irsimizin təbliğində, təcavüzkar erməni dairələrinin ideoloji 

təxribatlarının qarşısının alınmasında qətiyyət nümayiş etdirirlər. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Fuad Muradov "yap.org"a müsahibəsində bildirib ki, müasir 

dövrdə diaspor anlayışı beynəlxalq münasibətlərin vacib elementlərindən birinə çevrilib. Yeni dünya düzəni və 

qloballaşma prosesləri diaspor siyasətinin tarixi məzmununu dəyişməkdədir. İndi diasporlar yalnız müəyyən bir 

dövlətin ərazisində məskunlaşmış eyni milli mənsubiyyətli insanların yaratdıqları ictimai hərəkat və ya birlik kimi 

nəzərdən keçirilmir, onlar həm də təmsil etdikləri xalqın milli maraqlarının fəal müdafiəçisi kimi tanınır. "Diaspor 

təşkilatları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-siyasi həyatının vacib komponentinə çevrilir, xarici siyasətə 

təsir imkanları əldə edir, dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafında mühüm rol oynayır. Diasporların dövlətlər 

arasındakı münasibətlərə təsiri onların daxili mahiyyəti, özünəməxsus xarakteri, konkret bir mədəniyyətin 

daşıyıcısı olması, təmsil etdiyi millətin, xalqın, yaxud etnosun tarixi mənafelərini ifadə etməsi ilə bilavasitə 

bağlıdır. Çünki dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq hər bir xalqın diasporu yalnız özünün 

hüquq və azadlıqlarının qorunmasına çalışmır, həm də milli mədəni irsini təbliğ etməyə, tarixi Vətəni haqqında 

rəy formalaşdırmağa, onun rifahı və inkişafına dəstək olmağa səy göstərir. Bu, icma və birliklərin əhatəsində 

olduğu xarici mühitin təsiri altında formalaşmır, diasporun özünəməxsus keyfiyyəti olub onun mentalitetinin, 

tarixi yaddaşının, milli şüurunun, "milli mənlik" qürurunun təzahürü kimi özünü göstərir". 

Komitə sədrinin dediyinə görə, dünyanın movcud diaspor ənənələri göstərir ki, bu birliklərin fəaliyyəti 

yalnız milli-mənəvi və mədəni dəyərlərin qorunması və milli varlığın təsdiqi dairəsi ilə məhdudlaşmır. Ölkəsindən 

kənarda yaşayan milli icmaların siyasi-iqtisadi mənafelər baxımından öz dövlətinin və xalqının maraqlarına 

xidmət etməsi, dövlətlərarası münasibətlərə təsir göstərməsi də vacib faktor kimi beynəlxalq siyasətdə aktiv 

şəkildə tətbiq edilməkdədir. 

Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra diaspor quruculuğu dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən birinə çevrildi. Dövlət müstəqilliyini əldə etdikdən sonra,Azərbaycan qısa vaxtda milli dövlət 
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quruculuğu, iqtisadi, demokratik inkişaf, beynəlxalq aləmdə tutduğu mövqeyinə görə regionun lider dövlətinə 

çevrildi. Bu inkişaf həm də Azərbaycan diasporunun yaranması, onun formalaşması, təşkilatlanması, mütəşəkkil 

qüvvəyə çevrilməsinə şərait yaratdı. Əldə edilmiş nailiyyətlər, eyni zamanda dünya azərbaycanlıları arasında 

həmrəyliyin güclənməsi, ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşməsi üçün güclü zəmin formalaşdırdı". 

Bu gün diaspor quruculuğu sahəsində dövlətimizin apardığı ardıcıl siyasət, ölkə başçısının tapşırıqlarına 

uyğun olaraq hər bir müəyyən dövr üçün tətbiq edilən yeni proqramlar öz bəhrəsini verir. Görülən ardıcıl tədbirlər, 

dövlət tərəfindən işlənib hazırlanan konkret strateji istiqamətlər həmvətənlərimizin məskunlaşdıqları ölkələrin 

cəmiyyətlərində mövqelərini genişləndirməyə imkan yaradır. Azərbaycanın dünyaya tanıdılmasına, zəngin 

mədəniyyətimizin təbliğinə vəsilə formalaşdırılır, bəzi antimilli qüvvələrin dövlətimiz və xalqımız əleyhinə 

yönəlmiş məkrli planlarına qarşı təsirli tədbirlərin görülməsi nəticələrini verir. Diaspor təşkilatlarımız bundan 

sonra da səylərini artırmalı, Komitənin hazırladığı yeni yol xəritəsinə uyğun Azərbaycanın müvafiq dövlət 

qurumları və xarici ölkələrdəki diplomatik nümayəndəlikləri ilə əməkdaşlıq şəraitində daha məqsədyönlü və çevik 

fəaliyyət göstərməlidirlər. 
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Xaricdə yaşayan həmvətənlərlə iş sahəsində yeni yanaşma 

 

DİASPORLA İŞ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ MİLLİ MƏCLİS VƏ XARİCİ İŞLƏR NAZİRLİYİ İLƏ 

KOORDİNASİYALI FƏALİYYƏT GÖSTƏRƏCƏK 

 

C. Abasov 

 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinə rəhbər dəyişikliyindən sonra qısa müddət ərzində həyata keçirilən 

fəaliyyət xaricdə yaşayan həmvətənlərlə iş sahəsində mövcud problemlərin həllinə ciddi töhfələr verib.  

Dövlət komitəsi xaricdəki diaspor təşkilatlarımız arasında əlaqələrin tənzimlənməsi, hökm sürən müəyyən 

gərginliklərin aradan qaldırılması istiqamətində mühüm nəticələr əldə edib, eyni coğrafiyada fəaliyyət göstərən 

Azərbaycan cəmiyyətlərinin koordinasiya şuralarının yaradılması prosesinə başlayıb ki, bu da həmrəylik 

şəraitində onların birgə fəalliyyətinin təmin olunmasına imkan verəcək. Azərbaycan dövlətinin diaspor sahəsində 

yürütdüyü siyasəti gücləndirən digər məqam isə aidiyyatı dövlət qurumları arasında birgə fəaliyyətin 

yaradılmasıdır. Bundan sonra Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Məclisin 

parlammentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupları ilə əlaqəli çalışmalara başlayacaq. Bununla diaspor sahəsində 

problemlər tam aradan qaldırılır, uğurlu fəaliyyət üçün bütün imkanlar yaradılır. 

Diaspor sahəsində həyata keçirilən son islahatları yüksək qiymətləndirən Azərbaycanın sabiq xarici işlər 

naziri, politoloq Tofiq Zülfüqarov bu cür də davam etməyin zəruriliyini diqqətə çatdırıb: “Soydaşlarımızın 

koordinasiya olunması çox önəmlidir. Bu istiqamətdə səylərimizi davam etdirməliyik. Çünki elə təşkilatlar var 

ki, hansısa qüvvələrin təsiri altındadır”. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi, Xarici İşlər Nazirliyi və Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə 

işçi qruplarının birgə yola çıxmasını mühüm addım kimi xarakterizə edən T.Zülfüqarov bildirib ki, bununla 

soydaşlarımızın qeydinə 3 qurum birdən qalacaq: “Bu işə könüllü şəkildə başlanılıb. Belə də davam etmək 

lazımdır”. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin beynəlxalq əlaqələr və protokol şöbəsinin müdiri Vüqar Məmmədov 

isə qeyd edib ki, əvvəllər diaspor təşkilatları nəinki səfirliklərlə, heç bir-biri ilə yola getmirdi, hətta birgə tədbir 

keçirmirdilər: “Bəzən olub ki, niyyət yaxşı olsa da, eyni şəhərin müxtəlif yerlərində   Novruz  bayramı, yaxud da 

Xocalı soyqırımı tədbiri təşkil olunub. Bu da diaspor təşkilatlarının arasında əlaqələrin olmadığını göstərirdi. 

2018-ci ilin əvvəlində dövlət komitəsində dəyişiklikdən sonra məsələlər fərqli formada inkişaf etməyə başladı. 

Bütün diaspor təşkilatları bir araya gətirildi. Eyni zamanda, xarici ölkələrdə təhsil alan azərbaycanlı tələbələr də 

bu prosesə cəlb olundular. Xüsusilə, ayrı-ayrı xarici ölkələrdə yaradılan koordinasiya şuraları birləşmədə böyük 

rol oynadı”. 

V.Məmmədovun sözlərinə görə, Milli Məclisin parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupları da bu məsələdə 

aktivdir: “Çünki azərbaycanlılar yaşadıqları ölkələrin siyasi proseslərində də yaxından iştirak edirlər. Artıq Xarici 

İşlər Nazirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya uyğun olaraq 
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Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün diplomatik nümayəndəliklərinə birgə 

fəaliyyətlə bağlı müvafiq məktub göndərilib. Bu istiqamətdə digər əlaqələndirmə tədbirlərinin həyata keçirilməsi 

də gündəlikdə duran məsələlərdəndir”. 

Komitə rəsmisi hesab edir ki, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliği, mədəniyyətinin  tanıdılmasında hər bir 

qurumun öz  rolu var: “Xarici İşlər Nazirliyi icra orqanını təmsil edir, Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi birbaşa 

azərbaycanlılarla işləyir, Milli Məclis isə həmin ölkələrin siyasətçiləri ilə çalışır. Ona görə də üçlüyün birgə 

ideyasını alqışlayıram. Bilirik ki, güc birlikdədir. Bu mənada 3 qurumun birgə fəaliyyəti soydaşlarımızın 

inkişafına daha yaxşı xidmət edəcək”. 

“Bizim işimiz ölkə rəhbərliyinin qarşıya qoyduğu siyasəti həyata keçirməkdir və buna borcluyuq”, - deyə 

V.Məmmədov fikirlərini tamamlayıb. 

Milli Məclisin Beynəlxalq münasibətlər və parlamentlərarası əlaqələr komitəsinin sədr müavini Sevinc 

Fətəliyeva da hər 3 qurumun birgə fəaliyyətinin müsbət cəhətlərindən danışıb: “Birlik olduğu yerdə böyük 

nailiyyətlər əldə etmək mümkündür.  Sadəcə hər bir təşkilat müəyyən istiqamətdə fəaliyyət göstərir. Milli Məclis 

səviyyəsindəki işçi qrupları  digər ölkələrin parlamentariləri ilə sıx əməkdaşlıq edərək dövlətimizin maraqlarını 

dünyaya  çatdırır. Düşünürəm ki, bu formada xeyli işlər görülür. Bu istiqamətdə parlamentin fəaliyyəti çox yüksək 

qiymətləndirilməlidir”. 

Dövlət başçısının Azərbaycan parlamentinin fəaliyyətini yüksək qiymətləndirdiyini deyən S.Fətəliyeva 

qeyd edib ki, Milli Məclisin 100 illiyi ilə bağlı tədbirdə dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn nümayəndə heyətləri 

iştirak etmişdi. Bu da  işçi qruplarının birgə fəaliyyətinin uğurlu olmasının bariz nümunəsidir”. 

Deputat hesab edir ki, hansı ölkədə yaşamasından asılı olmayaraq,  hər bir azərbaycanlının ürəyi 

Azərbaycanla döyünməlidir: “Təbii ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlıların fəaliyyətinin əsas istiqaməti dövlətini, 

vətənini təbliğ etməkdir. Əsas da Azərbaycanı narahat edən, xüsusilə, Dağlıq Qarabağ məsələsini dünyaya 

çatdırmaqdır. Düşünürəm ki, bu istiqamətdə dövlət tərəfindən ciddi iş aparılır. Burada mütləq Heydər Əliyev 

Fondunun fəaliyyətini qeyd etmək lazımdır. “Xocalıya Ədalət” kampaniyası bütün dünyada səs salıb. Bu layihədə  

hər bir azərbaycanlının fəaliyyəti çox önəmlidir. Çünki bir milyondan artıq məcburi köçkünümüz var. Onların 

işğal zamanı hansı dəhşətlərlə üz-üzə qaldığından bütün dünya agah olmalıdır”. 

Belçika-Hollandiya Koordinasiya Şurasının əlaqələndiricisi, “EuroAzNL” cəmiyyətinin sədri  Emil 

Əliyevin də dövlət qurumlarının birgə fəaliyyətindən gözləntiləri böyükdür. O qeyd edib ki,  Diaspor İş üzrə 

Dövlət Komitəsindəki son dəyişiklikdən sonra xeyli irəliləyiş nəzərə çarpır: “Artıq Diaspor komitəsinin müasir 

saytı, TV-si, radiosu  yaradılıb, yeni ideyalar dəstəklənir, diaspor fəalları və təşkilat rəhbərlərinə əməkdaşlıq təklif 

olunur. Hər bir diaspor fəalının fikirləri, layihələri nəzərə alınır. Koordinasiya şuralarının da fəaliyyəti müsbətdir. 

Düşünürəm ki, səfirliklərimizlə diaspor fəallarının birgə addımlaması çox yaxşı nəticələr verəcək”. 

Əvvəllər təşkilat rəhbərləri ilə səfirliklər arasında müəyyən boşluqların olduğunu deyən həmvətənimiz 

hesab edir ki, dövlət komitəsinin rəhbərliyinin dəyişməsindən sonra bu boşluq yavaş-yavaş aradan qalxmağa 

başlayıb: “Çünki xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birləşməsi çox önəmlidir. Bu işə  Milli Məclisin 
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parlamentlərarası işçi qruplarının da qoşulması uğurlu hadisədir. Çünki 3 qurum birgə formada xaricdə yaşayan 

azərbaycanlılara xidmət göstərəcək. Hər halda, uğurlu nəticələr gözləyirik”. 

 

525-ci qəzet. - 2018.- 29 dekabr. - № 233. - S. 14. 
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Dünya azərbaycanlıları arasında həmrəylik fəaliyyətimizin əsasını təşkil edir 

 

Fuad Muradov, 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri 

 

Bu gün hər bir azərbaycanlının böyük qürur  hissi ilə qeyd etdiyi Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik 

Günü ulu öndər Heydər Əliyevin Azərbaycan dövləti və xalqı qarşısında ən böyük xidmətlərindən biridir. 1991-

ci ildə hələ Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin sədri olarkən dünya azərbaycanlılarının birliyini 

yaratmağın əhəmiyyətini nəzərə alaraq 31 dekabrı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan etməsindən 

düz 27 il keçir. 

Əslində, ümummilli liderin diaspor quruculuğu ilə bağlı fəaliyyəti onun Azərbaycanda hakimiyyətinin ilk 

mərhələsinə, yəni 1969-1982-ci illərə gedib çıxır. O illərdə azərbaycanlı gənclərin müxtəlif ölkələrdə təhsil 

almağa göndərilməsi heç də təsadüfi deyildi. Bu, ümummilli liderin SSRİ dövründə həyata keçirdiyi uzaqgörən 

və məqsədyönlü siyasətin tərkib hissəsi idi: azərbaycanlılar, xüsusən gənclər təkcə Azərbaycanda qalmasınlar, 

Sovet İttifaqının başqa şəhərlərində, respublikalarında da yaşasınlar, hər yerdə Azərbaycanın diasporu olsun, 

lobbisi formalaşsın. 

Ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqın təkidi ilə 1993-cü ildə hakimiyyətə qayıdışından sonra xaricdə 

yaşayan azərbaycanlılarla sistemli iş aparılması, diaspor quruculuğunun dövlət siyasətinin prioritet 

istiqamətlərindən birinə çevrilməsi bu sahədə xüsusi dövlət qurumunun yaradılması ilə nəticələndi. Azərbaycan 

xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 5 iyul 2002-ci ildə “Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş 

üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında” fərman imzalandı. 2008-ci ildə isə ölkə başçısı cənab İlham 

Əliyevin sərəncamı ilə bu komitənin əsasında Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi yaradıldı. Bu illər ərzində 

azərbaycanlıların təşkilatlanması istiqamətində müəyyən işlər görüldü, türkdilli ölkələrin diaspor təşkilatları ilə 

əlaqələr quruldu və birgə fəaliyyət strategiyası qəbul olundu. Dünyada gedən qloballaşma prosesi, xalqlar arasında 

sürətli inteqrasiya meyillərinin güclənməsi bu gün diaspor quruculuğu sahəsində daha effektiv işlər görməyi 

qaçılmaz edir.  

Möhtərəm Prezidentimiz cənab İlham Əliyevin müasir dünyanın qlobal tələblərinə uyğun siyasi kursu son 

dövrlərdə diaspor hərəkatını daha da gücləndirib, xaricdəki Azərbaycan icmaları arasında əlaqələr  möhkəmlənib, 

haqq səsimizin dünyaya çatdırılması, həmvətənlərimizin hüquq və azadlıqlarının müdafiəsi, həmçinin ölkələr 

daxilində siyasi proseslərə, az da olsa təsir göstərilməsi istiqamətində bir sıra nailiyyətlərə imza atılıb. Bəzi 

ölkələrin diaspor təcrübəsinə baxdıqda görünən odur ki, diaspor ilə sarsılmaz bağlar qura bilən ölkələr, beynəlxalq 

arenada daha güclü tərəfə çevrilirlər. Ölkəmiz də məhz  bu hədəfə doğru irəliləyir. Qeyd etməliyik ki, Azərbaycan 

Prezidenti cənab İlham Əliyev ulu öndərin müəyyənləşdirdiyi siyasi kursu uğurla davam etdirərək, diaspor 

quruculuğu işinin keyfiyyətcə yeni müstəviyə qaldırılması istiqamətində önəmli addımlar atmaqdadır. 

Bu istiqamətdə Azərbaycanı layiqincə təmsil edən, ölkəmizdə və dünyada xeyriyyəçi, humanist fəaliyyəti 

ilə seçilən, həmçinin, mədəniyyətə, idmana qayğı ilə yanaşan, elm, təhsil, səhiyyə sahələrində respublikada və 
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beynəlxalq miqyasda ictimai-siyasi xadim kimi böyük işlər görən  Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-

prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın müstəsna rolu xüsusi qeyd 

edilməlidir.  Birinci xanımın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması, ölkəmizin üzləşdiyi təcavüzkarlıq faktının ifşası istiqamətində məqsədyönlü və ardıcıl iş aparır. 

Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbüsü ilə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi ilə bağlı yaradılan internet portalı (http://www.justiceforkhojaly.org), müxtəlif dillərdə hazırladığı 

“Qarabağ həqiqətləri” adlı bukletlər dünya ictimaiyyətinə problemin kökləri, səbəbləri haqqında kifayət qədər 

məlumat çatdırıb. Daha dəqiq desək, fondun dəstəyi ilə 2007-ci ildən başlayaraq, hər il müxtəlif ölkələrdə Xocalı 

faciəsinə həsr olunmuş konfranslar, tədbirlər keçirilir, bu istiqamətdə xüsusi təbliğat aparılır. Aksiyalarda “Xocalı 

soyqırımı” filmi, ermənilərin Xocalıda törətdikləri vəhşilikləri əks etdirən fotoşəkillər, müxtəlif illərdə xarici 

ölkələrin nüfuzlu nəşrlərində Xocalı faciəsi haqqında dərc edilmiş materiallar və “Azərbaycana qarşı müharibə: 

mədəni irsin hədəfə alınması” kitabı təqdim olunur. Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü 

ilə başlayan “Xocalıya ədalət!”  Beynəlxalq kampaniyası bu istiqamətdə atılan ən önəmli addımlardandır. Məhz 

bu kampaniyaya start veriləndən sonra bir sıra ölkələrin parlamentləri Xocalı soyqırımının tanınması ilə bağlı 

qərarlar qəbul edib, ayrı-ayrı dövlətlərdə Xocalı soyqırımı abidələri qoyulub.  

Yeni dünya düzəni və qloballaşma prosesləri diaspor siyasətinin  tarixi məzmununu dəyişməkdədir. İndi 

diasporlar yalnız müəyyən bir dövlətin ərazisində məskunlaşmış eyni milli mənsubiyyətli insanların yaratdıqları 

ictimai hərəkat və ya birlik kimi nəzərdən keçirilmir, onlar həm də təmsil etdikləri xalqın milli maraqlarının fəal 

müdafiəçisi kimi tanınır. Diaspor təşkilatları fəaliyyət göstərdikləri ölkələrin ictimai-siyasi həyatının vacib 

komponentinə çevrilir, xarici siyasətə təsir imkanları əldə edir, dövlətlər arasında münasibətlərin inkişafında 

mühüm rol oynayırlar.  

Diasporların dövlətlər arasındakı münasibətlərə təsiri onların daxili mahiyyəti, özünəməxsus xarakteri, 

konkret bir mədəniyyətin daşıyıcısı olması, təmsil etdiyi millətin, xalqın, yaxud etnosun tarixi mənafelərini ifadə 

etməsi ilə bilavasitə bağlıdır. Çünki dünyanın hansı ölkəsində yaşamasından asılı olmayaraq hər bir xalqın 

diasporu yalnız özünün hüquq və azadlıqlarının qorunmasına çalışmır, həm də milli mədəni irsini təbliğ etməyə, 

tarixi Vətəni haqqında rəy formalaşdırmağa, onun rifahı və inkişafına dəstək olmağa səy göstərir. 

Diasporların dövlətlər arasındakı münasibətlərin inkişafı haqqında danışarkən, Azərbaycanın bu sahədəki 

təcrübəsinə diqqət yetirmək yerinə düşür. XX əsrin sonlarında dünyada baş vermiş mürəkkəb ictimai-siyasi 

proseslər, Sovet İttifaqının süqutu, birqütblü dünyanın yaranması, yeni müstəqil dövlətlərin meydana çıxmasından 

sonra diaspor quruculuğu işinin əhəmiyyəti daha da artmağa başladı. Azərbaycan dövlət müstəqilliyini bərpa 

etdikdən sonra diaspor quruculuğu dövlət siyasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə çevrildi. Bu inkişaf həm də 

Azərbaycan diasporunun yaranması, onun formalaşması, təşkilatlanması, mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsinə şərait 

yaratdı. Əldə edilmiş nailiyyətlər, eyni zamanda, dünya azərbaycanlıları arasında həmrəyliyin güclənməsi, 

ölkəmizin milli maraqları ətrafında sıx birləşməsi üçün güclü zəmin formalaşdırdı. Soydaşlarımızın tarixi Vətənlə 

əlaqələrini daha da gücləndirmək istiqamətində ümummilli liderin atdığı mühüm addımlar tədricən nəticəsini 

verməyə başladı və 2001-ci ilin noyabrında Bakıda Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayının keçirilməsi kimi 
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tarixi hadisə baş verdi. Dünya azərbaycanlıları ilk dəfə olaraq Bakıda bir araya gəldi, qarşıda duran vəzifələri, 

problemləri, onların aradan qaldırılması yolları müzakirə edildi. Ümummilli liderin diaspor quruculuğu sahəsində 

ardıcıl olaraq həyata keçirdiyi uzaqgörən siyasəti nəticəsində Azərbaycan diasporunun tarixində yeni bir mərhələ 

başlandı.  

Bu gün müasir dünyanın çağırışları yeni diaspor strategiyasının hazırlanmasını zəruri etdiyindən Diasporla 

İş üzrə Dövlət Komitəsinin  (DIDK) yeni “Strateji Yol Xəritəsi” işlənib hazırlanıb və icrası istiqamətində addımlar 

atılır. Hazırda dövlət komitəsi əsas prioritetlərindən biri və birincisi ölkə başçısının tapşırıqlarına, komitənin 

Əsasnaməsinə və digər normativ-hüquqi sənədlərə uyğun olaraq dünya azərbaycanlılarının birləşdirilməsi, 

soydaşlarımızın fəaliyyətinin koordinasiya edilməsi, diaspor hərəkatının gücləndirilməsi, milli-mədəni irsin 

təbliği, işğal edilmiş ərazilərimizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və həmvətənlərimizin 

xarici ölkələrin ictimasi-siyasi həyatında fəal mövqe tutması, siyasi-iqtisadi təsir imkanlarına malik olması  

istiqamətində ardıcıl tədbirlər həyata keçirilir.  

Azərbaycanın diaspor təşkilatlarının dayanıqlı əsaslar üzərində qurulması və daha güclü təməllərlə fəaliyyət 

göstərməsi üçün dövrün tələblərinə uyğun yeni strateji istiqamətlər müəyyənləşdirilib. Diasporla İş üzrə Dövlət 

Komitəsində strateji hədəflərə yönələn yenilənmiş fəaliyyət proqramı çərçivəsində artıq intensiv tədbirlərin 

həyata keçirilməsinə başlanılıb. Türkiyə, Fransa, Almaniya, Rumıniya, Ukrayna, Rusiya, Gürcüstan, İsveçrə, 

İsveç, Hollandiya, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarına səfərlər edilib, soydaşlarımız və diaspor fəalları ilə 

görüşlər keçirilib, onların problemləri öyrənilib və həlli istiqamətində əməli tədbirlər görülür.  

Bu gün dünyanın təqribən 50 ölkəsində 556 diaspor təşkilatımız mövcuddur. Ümumiyyətlə isə son 8 ayda 

Dövlət Komitəsinin nümayəndə heyəti 11 ölkədə diasporlarımızla görüşlər keçirib, onların vəziyyəti ilə yerindəcə 

tanış olub və fikir mübadiləsi aparılıb. 

Dünyada yaşayan azərbaycanlı gənclərin birliyinin daha da möhkəmləndirilməsi yolunda, ölkə başçısının 

tapşırıq və tövsiyələrinə uyğun olaraq, davamlı işlər aparılır.  Bu istiqamətdə atılmış növbəti  addımlardan biri bu 

ilin avqust ayında 37 ölkədən 140 gəncin iştirakı ilə “Cümhuriyyətin 100 illiyi” Diaspor Gənclərinin I yay 

düşərgəsinin keçirilməsi və burada “Azərbaycan Diaspor Gəncləri” şəbəkəsinin təsis edilməsidir.  

Bir məsələni də xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, müxtəlif ölkələrdə keçirilmiş görüşlərdə azərbaycanlıların 

birliyinə təkan verildi, Azərbaycan dövlətinin xaricdəki azərbaycanlılara diqqət və qayğısı bir daha təsdiqləndi, 

Azərbaycana dost diaspor təşkilatları ilə Azərbaycan diaspor təşkilatları, eyni zamanda, DİDK arasında 

əməkdaşlığın əsası qoyuldu, diaspor təşkilatları ilə təcrübə mübadiləsi sahəsində tarixi razılaşmalar əldə olundu. 

Yerli rəsmilərlə görüşlərdə həmin ölkələrdəki azərbaycanlıların problemləri qaldırıldı və onların həllinə mümkün 

təkan verildi. Azərbaycan adı bir daha təbliğ olundu, azərbaycanlıların bu ölkələrdəki mövqeyinə əhəmiyyətli 

müsbət təsir göstərildi, dövlət səviyyəsində diaspora dəstəyin artdığı sübut olundu, Avropa və Amerikadakı 

Azərbaycan diasporunun fəaliyyətinin güclənməsinə stimul verildi. 

Artıq Xarici İşlər Nazirliyi və Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi arasında əməkdaşlıq haqqında razılaşmaya 

uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının xarici ölkələrdə fəaliyyət göstərən bütün diplomatik 

nümayəndəliklərinə birgə fəaliyyətlə bağlı müvafiq məktub göndərilib. Bu istiqamətdə digər əlaqələndirmə 
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tədbirlərinin həyata keçirilməsi də gündəlikdə duran məsələlər sırasındadır və yeni fəaliyyət proqramları 

çərçivəsində atılan addımların müvafiq nəticələrin təhlili göstərir ki, ayrı-ayrı ölkələrdəki Azərbaycan diaspor 

təşkilatları öz fəaliyyətlərində yeni, effektiv iş mərhələsinin başlandığını etiraf edir. Artıq bir ölkə daxilində bir-

biri ilə çəkişən, umu-küsü saxlayan diaspor təşkilatı, demək olar ki, yoxdur. Ölkə başçısı, cənab İlham Əliyev 

tərəfindən yaradılan Diaspora Dəstək Fondu isə dünyada Azərbaycanın diaspor ənənələrinin daha da inkişaf 

etməsinə möhkəm təməl formalaşdıracaq.  

Dövlət komitəsinin işləyib hazırladığı yeni yol xəritəsində xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların 

hüquqlarının və azadlıqlarının müdafiəsinin təmin olunması vacib istiqamətlərdən biridir. Bu məqsədlə dünyadakı 

beynəlxalq təşkilatlar, müxtəlif ölkələrin miqrasiya və bilavasitə diaspora məsul dövlət orqanları, qeyri-hökumət 

qurumları, Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlar və səfirliklər ilə birbaşa əməkdaşlıq yaradılıb. Dövlət 

komitəsinin nümayəndə heyəti səfərdə olduğumuz hər bir ölkədə müvafiq qurumlarla da görüşlər keçirir, 

soydaşlarımızın problemlərini onların diqqətinə çatdırır, problemlərin həlli  yolları ilə bağlı müzakirələr aparır və 

dəstək olmağa çalışırıq. Almaniya və Fransa DİN-ləri, ABŞ Dövlət Departamenti, dünyanın bir çox elm və təhsil 

ocaqları ilə əməkdaşlıq qurulub. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi xaricdəki azərbaycanlıların hüquqlarının 

qorunması ilə bağlı daha bir vacib təşəbbüsə qoşulub. Azərbaycanlıların xarici ölkələrdə insan alverinin qurbanına 

çevrilməsinin qarşısının alınması, eyni zamanda, qurban olmuş şəxslərin xilas edilməsi işinə dövlət komitəsi, 

eləcə də xaricdəki Azərbaycan diaspor təşkilatlarının cəlb edilməsi üçün Beynəlxalq Miqrasiya Təşkilatı ilə 

müzakirələr aparılır. 

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən Türkiyə Respublikasında şəxsiyyəti təsdiq edən sənədləri 

olmadan məskunlaşmış azərbaycanlıların problemlərinin həlli, soydaşlarımızın müvafiq sənədlər əldə etməsi 

istiqamətində davamlı işlər görülür.  

Soydaşlarımızın hüquq və azadlıqlarından danışarkən Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlıların problemləri 

unudulmamalıdır. Ölkə rəhbərliyinin və dövlət komitəsinin hər zaman diqqətində olan Gürcüstanda yaşayan 

azərbaycanlılarla bağlı problemlərin həlli istiqamətində zəruri  addımlar atılır. Bu ilin iyun ayında dövlət 

komitəsinin nümayəndə heyətinin Gürcüstanda səfəri zamanı azərbaycanlılar yaşayan bölgələrdə yerli sakinlərlə 

görüşlər keçirildi, onların problemləri, qayğıları dinlənildi, icra orqanlarının nümayəndələri və bir sıra rəsmi 

qurumlarda bu məsələlər müzakirə olundu. Həmvətənlərimizin burada təhsil, səhiyyə və sosial problemləri ilə 

yanaşı, ən önəmli məsələ onların yerli cəmiyyətə inteqrasiyası ilə bağlıdır. Çünki,yalnız cəmiyyətə inteqrasiya 

etmiş, vətəndaşı olduğu dövlətin dilini, qanunlarını bilən bir toplum öz hüquqlarını qoruya, normal yaşam 

şərtlərini təmin edə bilər. Eyni zamanda, bu səfər çərçivəsində soydaşlarımızın ilkin tibbi yardımla bağlı 

problemlərini qismən həll etmək məqsədilə Heydər Əliyev Fondu adından Bolnisi və Qardabani rayonunlarına 

yüksək tibbi imkanlara malik təcili tibbi yardım avtomobili hədiyyə edildi.  

Soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrdə assimlyasiya deyil, inteqrasiya etməsi hər zaman aktualdır və ana 

dilinin qorunub yaşadılması dövlət komitəsinin qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdəndir. Bu istiqamətdə də 

davamlı işlər görülür. Məsələn, bu yaxınlarda İsveçrədə “Qarabağ” adlı Azərbaycan dili və mədəniyyəti məktəbi 
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açılaraq, soydaşlarımızın istifadəsinə verilib. Fransanın Nant şəhərində də belə bir tədris ocağının açılması 

planlaşdırılır. 

Hazırda xaricdə Azərbaycan məktəblərinin sayının artırılması, soydaşlarımızın dilimiz, tariximiz, 

mədəniyyətimiz və ümumilikdə ölkəmiz haqqında daha geniş informasiyalar əldə etməsi üçün ardıcıl addımlar 

atılır. Görülən işlər, yalnız məktəblərlə tamamlanmır. Bir sıra ölkələrdə davamlı olaraq fəaliyyət göstərən 

kurslarda Azərbaycan dilinin, mədəniyyətinin incəlikləri nəinki soydaşlarımıza, onların övladlarına, eyni 

zamanda, xarici ölkə vətəndaşlarına da öyrədilir. Azərbaycan dili və mədəniyyətinin təbliği ilə yanaşı, həm də 

Azərbaycanın zəngin tarixi-mədəni irsə malik olduğu, azərbaycanlıların tolerant və sülhpərvər bir xalq olduğu bir 

daha dünyaya bəyan edilir. Eyni vaxtda, istər məktəblərin, istərsə də kursların fəaliyyətində Azərbaycan 

həqiqətlərinin təbliği, torpaqlarımızın işğalı, Qarabağ problemi ilə bağlı informasiyaların dünya ictimaiyyətinə 

çatdırılması əsas hədəflərdən biri kimi saxlanılır. 

Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılması işində digər xalqların diasporu ilə qarşılıqlı faydalı 

əməkdaşlığı, təcrübə mübadiləsini faydalı hesab edən dövlət komitəsi ilk dəfə olaraq xarici ölkələrin diaspor 

siyasətinə cavabdeh dövlət qurumları ilə qarşılıqlı əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıb. Bu anlaşma ilk 

olaraq dövlət komitəsi ilə Rumıniyanın Xaricdə Yaşayan Rumınlarla İş üzrə Nazirliyi arasında baş tutub. Sənəd 

iki strateji tərəfdaş ölkənin diasporunun birgə əməkdaşlığını və təcrübə mübadiləsini nəzərdə tutur.  

Türkiyə Nazirlər Kabineti yanında Xaricdə Yaşayan Türklər və Əqraba Toplulukları İdarəsi ilə bizim 

komitə arasında da “Diasporla iş sahəsində əməkdaşlığa dair anlaşma Memorandumu” imzalanıb. Bu sənəd qardaş 

ölkənin analoji qurumu ilə daha sıx və səmərəli əməkdaşlığa şərait yaradacaq. Hazırda İsveçrə, Meksika, Misir 

və İsrailin diaspor üzrə məsul dövlət qurumları ilə  də memorandumun imzalanması üçün danışıqlar aparılır.   

Bu gün müasir dövrün yeni çağırışlarına uyğun olaraq ölkəmizdə innovativ inkişaf üçün ciddi addımlar 

atılır və ildən-ilə genişlənir. Bu prosesdə informasiya texnologiyaları sahəsi mühüm rola malikdir. Dövlət 

komitəsi də informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının imkanlarından yararlanaraq müxtəlif innovativ 

layihələr həyata keçirməkdədir.  

– komitənin rəsmi internet saytı yeni tərtibatda, üç dildə istifadəyə verilib; 

– saytın təhlükəsizliyi maksimum səviyyədə təmin edilib; 

– statistik göstəricilər nəzərə alınmaqla saytın mobil və digər qurğuları dəstəkləməsi təmin edilib; 

– sayt sosial şəbəkələr ilə tamamilə inteqrasiya edilib və həm vebsayt üzrə, həm də ayrıca sosial şəbəkələr 

üzrə əhatəli analitik hesabatların qeydiyyatı aparılır; 

– diasporamap.com inforqrafik xəritə platformasını istifadəyə verdik, müxtəlif ölkələrdəki diaspor 

təşkilatlarını və tanınmış azərbaycanlıları ölkələr üzrə topladıq. Qeyd edim ki, bu istiqamətdə işlərimiz davam 

edir, təşkilatların vahid bazası təkmilləşdirilir; 

– dövlət komitəsinin loqo və üslubunu çoxsaylı təkliflər nəzərə almaqla yenidən tərtib etdik; 

– multimedia məhsullarının sayını artırmaqla dövlət komitəsi haqqında informasiya boşluğunu doldurmağa 

nail olduq. Video və inforqrafik çarxlar, slayd və təqdimat xarakterli informasiyalar saytımızın və sosial 

şəbəkələrin köməyi ilə geniş ictimaiyyətə çatdırılır. 
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Komitənin internet televiziyası Diaspor TV yaradılaraq, aktiv fəaliyyəti təmin edilmişdir. Diaspor TV-də 

“Dünyada yaşayan azərbaycanlıları tanıyaq-tanıdaq” layihəsi həyata keçirilir. Layihə çərçivəsində, uğur əldə 

etmiş soydaşlarımız haqqında videoroliklər hazırlanaraq yayımlanır. Onlayn Azərbaycan dili dərsləri təşkil edilir, 

“Azərbaycan dilində danışan xaricilər” və “Qarabağ” rubrikası da fəaliyyət göstərir. Burada Qarabağ haqqında 5 

cümlə 5 dildə yayımlanır.  

Paralel olaraq, komitənin İctimai Televiziya ilə birgə layihəsi çərçivəsində ayda bir dəfə  “Vətən uzaqda 

deyil” adlı veriliş yayımlanır. Verilişdə xaricdə yaşayan soydaşlarımızla müsahibələr, həyata keçirilən layihələr 

barədə videoreportajlar və s. yer alır.  

Müasir dövrün tələblərinə uyğun olaraq sosial şəbəkələrə diqqət artırılıb. Xüsusilə, sosial şəbəkələr üçün 

müxtəlif rubrikalar üzrə hazırlanmış multimedia materialları və rəsmi vebsaytın informasiya paylaşımları 

hesabına izləyicilərin sayında böyük artım oldu və proses sürətlə davam etməkdədir. Diaspor təşkilatlarına onların 

elektron və sosial mediada işini gücləndirmək məqsədilə informasiya-kommunikasiya texnologiyaları sahəsində 

tam ödənişsiz texniki dəstək təklif edirik. Diaspor təşkilatlarının internet saytlarının hazırlanması, e-poçt 

xidmətlərinin yaradılması və digər innovativ məsələlərdə, eləcə də sosial mediada marketinq işinin təşkilinə dair 

dəstək göstərəcəyik. Bu məqsədlə, diaspor təşkilatlarının qeydiyyata alınması prosesi davam edir və artıq 85 

təşkilat qeydiyyatdan keçib.  

Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin radiosu Diaspor.FM test yayıma 

başlayıb. Həm veb üzərindən, həm də mobil tətbiq vasitəsilə yayım aparılır. 

Bu tip layihələrin həyata keçirilməsində əsas hədəflərimizdən biri də internet məkanında Azərbaycan 

həqiqətləri ilə bağlı informasiyaların – kontentin üstünlüyünə nail olmaqdır.  

Müasir dövrdə informasiya müharibəsi, şərtlər, siyasi reallıqlar və yeni fəaliyyət mexanizmləri, Azərbaycan 

diaspor hərəkatında gənclərin rolu, lobbi quruculuğu, cəmiyyətə inteqrasiya və siyasi həyatda fəallığın artırılması 

kimi mühüm məsələlər, həmçinin təbliğat işində müasir metodların və informasiya texnologiyalarının tətbiqi 

2019-cu ildə də dövlət komitəsinin diqqət mərkəzində olacaq. Ulu öndərin qoyduğu strateji xəttin davamı olaraq 

diaspor fəaliyyətinin coğrafiyası daha da genişləndiriləcək, xarici ölkələrin parlament və hökumət üzvləri, dövlət 

orqanlarının rəhbərləri, ictimai xadimlər, elm adamları, jurnalistlərlə əlaqələr yaradılması, onların Azərbaycanla 

tanışlıq və məlumatlandırma xarakterli səfərlərinin təşkili həyata keçiriləcək. 

Qarabağ həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, azərbaycanlılara qarşı ermənilərin törətdikləri 

vəhşiliklər barədə beynəlxalq ictimaiyyətin məlumatlandırılması, konkret hadisələr üzrə faktların dünya 

ictimaiyyətinə çatdırılması cənab Prezidentin hər birimizin qarşısında müəyyən etdiyi ən vacib məsələlərindən 

biridir.  

Görülən bu işlər yalnız müəyyən vəzifə daşıyıcılarının və ayrı-ayrı ictimai xadimlərin deyil, bütövlükdə hər 

bir azərbaycanlının, hər bir vətənsevərin, eləcə də beynəlxalq hüquq normalarına hörmətlə yanaşan hər bir insanın 

borcudur. 

 

Xalq qəzeti. - 2018.- 30 dekabr. - № 296. - S. 4.  
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Azərbaycançılıq ideyası diaspor fəaliyyətində əsas istinaddır 

 

Sahibə Əliyeva, 

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 

 

Azərbaycanlılar harada yaşamalarından asılı olmayaraq, daim öz milli-mənəvi dəyərlərinə, milli 

köklərinə, sadiq olmalıdırlar. Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq ideyasıdır, 

azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı ideya kimi 

həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün əsas ideya olub. 

 

Heydər ƏLİYEV 

 

Azərbaycan Respublikası müstəqillik qazandıqdan sonra dövlətçilik strategiyasında yaranmış boşluğun 

yerini dolduran ulu öndər Heydər Əliyevin uzaqgörən siyasətinin nəticəsi olaraq azərbaycançılıq ideyası 

dövlətimizin təməl daşı olmuşdur. Azərbaycançılıq özlüyündə düşünülmüş, reallıqda öz həllini tapan, millətin 

milli-etnik baxışlar sistemini əks etdirən bir konsepsiyadır. Bu konsepsiyanın aparıcı istiqamətlərindən biri həm 

milli, həm də ümumbəşəri xarakter daşıyan diaspor fəaliyyətidir. Bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən Azərbaycan 

dövləti dünya azərbaycanlılarının milli birliyinə nail olmaq istiqamətində ardıcıl və sistemli iş aparmaq üçün, 

lobbi fəaliyyətini genişləndirmək, beynəlxalq əməkdaşlığı gücləndirmək və dünya birliklərinə üzv seçilmək kimi 

məsuliyyətli işi öz qarşısına məqsəd qoymuşdur. 

Azərbaycan diasporunun yaranmasının vacibliyini, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Gününün təsis 

olunması ideyasını irəli sürən ümummilli lider Heydər Əliyev hələ 1991-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası 

Ali Məclisinin Sədri olarkən dünya azərbaycanlıları arasında birliyin daha da möhkəmləndirilməsinin 

əhəmiyyətini nəzərə alaraq dekabrın 31-ni Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü elan edilməsi təşəbbüsü 

ilə çıxış etmişdir. Təklif yekdilliklə qəbul edilmişdi. Beləliklə, bütün azərbaycanlılar üçün əziz olan 31 dekabr 

Azərbaycan xalqının birlik şüurunun və azərbaycançılıq məfkurəsinin simvoluna çevrildi. 

Tarixin ən məsuliyyətli və yadda qalan səhifələrindən biri də 2001-ci ildə Dünya Azərbaycanlılarının I 

Qurultayının keçirilməsi olmuşdu. Bakıda noyabrın 9-10-da baş tutan qurultayda ulu öndərin həmin tarixi 

tədbirdəki çıxışı (Bakı, 9-10 noyabr, 2001-ci il) bütün dünya azərbaycanlılarını məslək və ideyaca bir araya 

yığmaqla həqiqi mənada insanları tərpətdi və düşünməyə məcbur etdi: "Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti 

onun qürur mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, mən azərbaycanlıyam. Müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur 

hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycan dilini, mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-

ənənələrini yaşatmalıyıq. Azərbaycanlılar harada yaşamalarından asılı olmayaraq, daim öz milli-mənəvi 

dəyərlərinə, milli köklərinə, sadiq olmalıdırlar. Bizim hamımızı birləşdirən, həmrəy edən azərbaycançılıq 

ideyasıdır, azərbaycançılıqdır. Azərbaycan dövləti müstəqilliyini əldə edəndən sonra azərbaycançılıq aparıcı 
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ideya kimi həm Azərbaycanda, həm də bütün dünyada yaşayan bütün azərbaycanlılar üçün əsas ideya olub. 

Azərbaycançılıq öz milli mənsubiyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini qoruyub saxlamaq, eyni zamanda, onların 

ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən, inteqrasiyasından bəhrələnmək və hər bir insanın inkişafının təmin olunması 

deməkdir”. 1997-ci ildə ulu öndər Heydər Əliyev ABŞ-a rəsmi səfəri zamanı Azərbaycan diasporu qarşısındakı 

çıxışında da bu istiqamətdə əsas prinsipləri müəyyən etmişdir: "Siz düşünməyin ki, Azərbaycan bizim üçün nə 

edib, düşünün ki, biz Azərbaycan üçün nə etmişik. Onda Azərbaycan da irəli gedər, Azərbaycan diasporu da 

inkişaf edər. Harada doğulmağın fərqi yoxdur. Əsas odur ki, sən azərbaycanlısan. Azərbaycan dilinin, 

mədəniyyətinin daşıyıcısısan”. 

Ulu öndərin özünəməxsus uzaqgörənlik və müdrikliyinin təzahür faktoru onun yaratdığı müstəqil 

Azərbaycan dövlətinin qorunması və inkişafı istiqamətində aparılan məqsədyönlü siyasətin xaricdə uğurla 

tərənnüm olunması idi. Belə ki, diaspor quruculuğu ulu öndərin dövlətçilik siyasətində prioritet istiqamətlərdən 

biri olduğu üçün əsas məsələ xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlıların təşkili, onların ölkəmizin ümumxalq 

maraqlarına cəlb edilməsi idi. 

Hamıya məlumdur ki, bu gün dünyanın 70-dək ölkəsində təqribən 50 milyona yaxın azərbaycanlı yaşayır. 

Bütün azərbaycanlıları bir araya toplamaq, onları azərbaycançılıq ideyası ilə təlimatlandırmaq, 2001-ci ilin 

noyabrın 9-10-da keçirilən Dünya Azərbaycanlılarının I Qurultayı, 2002-ci il iyulun 5-də Xaricdə Yaşayan 

Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında fərmanın imzalanması uğurlu fəaliyyətin 

bünövrəsi idi. 

Bu gün ulu öndərin siyasi kursunun layiqli davamçısı olan Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham 

Əliyevin dövlətçilik strategiyasında prioritet məsələ məhz diaspor fəaliyyətinin genişlənməsi və səmərəli 

nəticənin əldə olunmasıdır. Belə ki, 2006-cı ildə Dünya Azərbaycanlılarının II Qurultayının, 2008-ci il 19 noyabr 

tarixli sərəncamla Xarici Ölkələrdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması, 2011-ci 

ilin iyul ayının 5-də Dünya Azərbaycanlılarının III Qurultayının keçirilməsi birbaşa diaspor nümayəndələri ilə 

əlaqələrin qurulmasında mühüm əhəmiyyət kəsb edirdi. Bu iş hazırda uğurla davam edir. 

Artıq Azərbaycan diasporu özünün inkişaf dövrünü yaşayır. Belə ki, ulu öndərin Azərbaycan dövlətçiliyinə 

və xalqına tövsiyə etdiyi məsləhətləri həyata keçirmək, əldə olunan nailiyyətləri təhlil etmək, ötən dövr ərzindəki 

fəaliyyətə nəzər salmaq zərurəti yaranmışdı. Məhz bu zərurət 2016-cı ilin mart ayının 16-da Bakıda Dünya 

Azərbaycanlılarının IV Qurultayının keçirilməsi ilə nəticələndi. Xaricdə yaşayan azərbaycanlıları diaspor 

fəaliyyətində əsas dayaq hesab edən cənab 

İlham Əliyev çıxışında bunu bir daha təsdiq etdi: "Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Biz 50 milyonuq. Bu, 

dünya miqyasında böyük xalqdır. Bizim hamımızın bir vətəni var - Azərbaycan. Çalışmalıyıq ki, doğma 

vətənimizi möhkəmləndirək, zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə çevirək”. Məhz Prezidentin çıxışları, tövsiyələri 

Azərbaycanın diaspor fəaliyyətinin prioritet istiqamətlərini müəyyən edir və istiqamətləndirir. Belə ki, bu 

tövsiyələr Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması sahəsində fəaliyyətin gücləndirilməsi, 

soydaşlarımızın yaşadıqları ölkənin ictimai-siyasi həyatında iştirakı, media ilə əlaqənin gücləndirilməsi, siyasi 
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təşkilatlarda təmsilçilik, fəallığın artırılması və s. bağlı idi. Bütün bunlar yeni dövrdə müstəqil Azərbaycan kimi 

qüdrətli dövlətdə diaspor fəaliyyətinin strateji istiqamətlərini təşkil edir. 

Hazırda Azərbaycan öz inkişafının çox dinamik və həm də məsuliyyətli bir dövrünü yaşayır. Suveren və 

qüdrətli bir dövlətin ətrafında bütün həmvətənlərimizlə, o cümlədən xaricdə yaşayan soydaşlarımızla sıx 

birləşməli, harada yaşamalarından asılı olmayaraq, milli maraqlarımızı qətiyyətlə qorumalı, ulu öndərin ərməğan 

etdiyi azərbaycançılıq ideyasının bütün prinsiplərinə sədaqətlə xidmət etməliyik. 
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