
 � 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 yaşla-
şır 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 çoxminil-
lik 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 sonlu-
ğu 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 ha-
mımıza 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 ide-
al uğrunda çarpışan ideyalogiya-
mızın mövcud olmadığı bir zaman-
da biz nədə həmrəy ola 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 bay-
ram edirik. Bu həmrəyliyimizin 
əsasında bir çağırışla bö-
yük 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 başlaya-
raq taleyimizdə yaşanan dönüş, 
bu günə qədər davam edən 
yüksəliş və tərəqqi də məhz milli 
həmrəyliyimizin bəhrəsidir. 

Həmrəylik də bir 
mədəniyyətdir. Dinləmək, baş-
qalarına məxsus olan dünya-
görüşünü 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. Xal-
qa, 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 illi-
yi təntənələrinin və Prezident 
İlham Əliyevin bu münasibətlə 
“Cümhuriyyət ili “ elan etdiyi 2018-
ci ilin yekunu olaraq, bu şanlı 
tarixin və onunla bağlı yaşantıları-
mızın məna-mahiyyətinə bir daha 
qısaca nəzər salaq. 

1918-ci ilin 28 mayında 
müsəlman Şərqində ilk demok-
ratik, 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, univer-
sal insan hüquq və azadlıqlarının 
təmin edilməsi istiqamətində sis-
temli tədbirlər həyata keçirilməsi 
çar mütləqiyyətindən qurtulmuş 
digər xalqların da yeni dövlətçilik 
təcrübəsinin formalaşmasına, 
modernləşən dünya praktikası-
na 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 duy-
ğuları ilə yaşaması ilə bağlıdır. 
O illərdə xalqımızın qabaqcıl 
şəxsiyyətləri, mütəfəkkir adamları, 
ziyalıları xalqımızda milli azad-
lıq, 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 xalqımı-
zın dünyəvi-universal dəyərlərə 
bağlılığını, istiqlal əzmini sarsıtma-
dı, əksinə, öz mübarizəsini yeni 
siyasi şəraitdə daha uyğun plat-
formalarda 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 dün-
ya ictimaiyyətinə çatdırılması 
işində yorulmaz səylərini da-
vam etdirdilər. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti zaman baxımından 
az müddətdə mövcud olsa da, 
mahiyyət etibarilə Azərbaycan 
xalqının dövlətçilik təfəkküründə 
dərin izlər buraxdı. 

1991-ci ildə mil-
li 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 – va-
risliyinin 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 demok-
ratik, 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 mil-
li 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 hara-
yına yetişən ulu babalarımızın 
yurd birliyi hissləri böyüyüb milli 
həmrəyliyə çevrilməsəydi, dün-
yanın 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 qaldır-
mış və həmrəylik ideallarının 
yenilməzliyini bir daha sübut 
etmişdir. 

Ən yaxın keçmişimizdə 
hələ Sovet İttifaqının çök-
düyü, 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 yaratdı-
ğı vahiməyə, iki yüz il davam 
edən əsarət xofuna sinə gərən 
azərbaycanlılar həftələrlə sərhəd 
zolağında toplaşaraq, birlik şüar-
ları 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 dün-
yada 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. Konf-
ransda 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 
1991-ci ilin 16 dekabrında bir xalqı 
ikiyə bölən sərhədlərin sökül-
düyü tarixi-- 31 Dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Günü elan etdi. 

Müasir Azərbaycan dövlətinin 
qurucusu Heydər Əliyev “Kitabi-
Dədə Qorqud”dan başlayaraq 
klassik fikir abidələrimizdə xalqı-
mızın ali mənəvi keyfiyyəti kimi 
bəslənilib yetişdirilən milli birliyin 
bu yenilməz təməli üzərində son-
rakı 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 qar-
şısında 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 qu-
ruculuğuna 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 ümum-
milli 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 diaspor-
la iş üzrə ayrıca dövlət komitəsi 
yaradılmış, dünyanın, demək 
olar ki, bütün mühüm ölkələrində 

Azərbaycan diasporunun koor-
dinasiyalı beynəlxalq şəbəkəsi 
və informasiya məkanı forma-
laşdırılmış, 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 Qurulta-
yındakı tarixi nitqində “Müstəqil 
Azərbaycan dövlətinin əsas ideya-
sının - azərbaycançılıq” olduğunu 
təntənəli şəkildə bəyan etmişdir. 
Sonrakı 3 qurultayda Prezident 
İlham Əliyevin söylədiyi nitqlər 
diaspor hərəkatını gücləndirmək 
üçün proqram əhəmiyyəti daşımış-
dır. Görülmüş məqsədyönlü işlərin 
nəticəsində 31 Dekabr Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Gününün dünyanın 70-dən çox 
ölkəsində 50 milyonluq soydaşla-
rımızın 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 strategi-
yası ölkədə və xaricdə yaşayan 
azərbaycanlıların dünyamiqyas-
lı həmrəyliyinə nail olmaq, bu 
həmrəyliyi dövlətimizin daha da 
qüdrətlənməsinə, onun milli ma-
raqlarının beynəlxalq səviyyədə 
qorunmasına, həmvətənlərimizin 
mədəni-siyasi hüquqlarının 
müdafiəsinə, soydaşlarımızın 
dünyanın hər yerində öz milli 
xüsusiyyətlərini nəinki saxlama-
sına, 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-- baş-
qa ölkələrdə yaşayan və çalı-
şan azərbaycanlıların mütləq 
əksəriyyəti öz ata yurduna bağlı 
insanlardır. Azərbaycan Respub-
likasının suverenlik əldə etməsi, 
ötən 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 qurulma-
sı, onlar üçün burada hər cür 
əlaqələri inkişaf etdirməyə şəraitin 
yaradılması, müstəqil Azərbaycan 
naminə beynəlxalq miqyasda 
çalışmalarına dövlətimizin güclü 
stimul verməsi, əlbəttə ki, respub-
likamızda və ya başqa bir ölkədə 
məskunlaşmasından asılı olmaya-
raq, hər bir azərbaycanlıda böyük 
ruh yüksəkliyi və milli qürur hissi 
yaradır. 

Azərbaycan naminə 
həmvətənlərimizin birləşib 
güclənmə zərurəti həm də 
müstəqil dövlətimizin qarşılaş-
dığı ən böyük problemdən-- 
ermənilərin torpaqlarımızın 
bir hissəsini işğal etməsi, 
onu heç vəchlə qaytarmaq 
istəməməsi və bununla da 
beynəlxalq hüququn müvafiq 
normalarını cinayətkarcasına 
pozması faktından qaynaqla-
nır. Məhz bu məsələdə dünya 
azərbaycanlılarının maraqları 
mütləq şəkildə birləşir və bura-
da heç bir fikir ayrılığı yoxdur. 
Həmin maraqların təmin olun-
masına 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 duyduğu-
muz bu zərurət səbəbindən son 
dövrdə Azərbaycan diasporu özü-
nün 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 za-
manlar yaradaraq hazır vəziyyətə 
gətirən erməni diasporu olmuşdur. 

Bütün bunlar o deməkdir ki, 
hazırkı vəziyyətdə Azərbaycan 
Respublikasının Ermənistandan 
bütün parametrlər üzrə qat-qat 
güclənməsi bizim diasporu-
muzun 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 qa-
çılmaz olan daha ciddi sınaq və 
mübarizələri proqramlaşdırmaq-
dan ibarətdir.

Yurdumuzun demokratik 
dünya birliyinə və iqtisadiyya-
tına inteqrasiyası; qlobal enerji 
layihələrinə ölkəmizdən start və 
ciddi dəstək verilməsi, dünya-
nın güc mərkəzlərindən sayılan 
Avropanın enerji təhlükəsizliyində 
Azərbaycanın rolunun önəmli 
dərəcədə artması; tarixi tole-
rantlıq zəminində mədəniyyətlər, 
vətənimizdə sivilizasiyalar və 
dinlərarası dialoq mühitinin yara-
dılması, multikultural dəyərlərin 
bəşəri örnəyə çevrilməsi; 
dövlətimizin siyasi, iqtisadi və 
intellektual potensialının art-
ması kimi güclü amillər dünya 
azərbaycanlılarının daha bö-
yük imkanlar əldə etməsinə, bu 
proseslərə dünyanın hər yerindən 
fəal şəkildə qoşulmasına mak-
simum şərait yaradır. Ölkəmizin 
dinamik inkişafı prosesində 
xalqımızın yaratdığı böyük milli 
mədəniyyətin və onun bəşər 
sivilizasiyası ilə bütün zaman-
lardakı 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 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 univer-
sallaşan Azərbaycanla qloballaşan 
dünya arasındakı üzvi inteqrasiya-
nın mühüm şərti, itirilməz dəyərdir. 

Xalqımızın bu unikal 
keyfiyyətlərindən həmişə iftixarla 
söz açan Azərbaycan Respubli-
kasının Prezidenti İlham Əliyev 
Dünya Azərbaycanlılarının qurul-
taylarındakı çıxışlarında diaspor 
siyasətinin əsas prinsiplərini, 
məqsəd və vəzifələrini təhlil 
etmiş, ümumən xaricdə yaşayan 
həmvətənlərimizlə ölkəmiz arasın-
dakı dərin münasibətləri daha da 
inkişaf etdirməyin strategiyasını 
müəyyən etmişdir. Dövlət başçısı-
nın “Biz neft kapitalını insan kapi-
talına 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 platfor-
manı daha da möhkəmləndirsin və 
sarsılmaz etsin. 

Dövlət başçısı bu sahədə 
daha ciddi uğurlar qazanmaq 
üçün bildirmişdir: “Səfirliklərlə 
diaspor təşkilatları arasında-
kı 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 başçı-
sı, eyni zamanda, xaricdə fəaliyyət 
göstərən diaspor təşkilatlarımızın 
o ölkələrin daxili siyasətində 
iştirak etmələrinin vacibliyini 
diqqətə çatdıraraq göstərmişdir 
ki, “Azərbaycanlılar yaşadıqları 
ölkələrdə dövlət, hökumət qu-
rumlarında 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 baş-
çısı bəyan etmişdir: “Bu gün 
Azərbaycanın iqtisadi imkanları 
genişlənir. Bizim investisiyaları-
mız 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 Pre-
zidentinin 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 dün-
ya dövlətlərinin üstünlük verdiyi 
faydalı prosesdir ki, Azərbaycan 
da onun ön sıralarında olmaq 
imkanındadır. 

Beynəlxalq siyasi, mədəni, 
intellektual həyatın dinamik inki-
şafında dünya azərbaycanlılarının 
öz yeri, rolu və məsuliyyət payı 
vardır. Azərbaycan Respublika-
sı inkişaf etdikcə, onun başlıca 
olaraq bir suveren dövlət statu-
sunda, həm də buna dəstək kimi 
güclü və vətənpərvər diasporu 
vasitəsilə beynəlxalq siyasətə 
təsir imkanları artdıqca, özünün 

qüdrətli milli dövlətinə – müstəqil 
və qüdrətli Azərbaycana arxala-
nan 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 maraqla-
rının müdafiəsində lazımi möv-
qeyi 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 informasi-
yanın 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 miq-
yasda 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 duya-
caq, “Bu inkişafda, çiçəklənmədə 
mənim də payım var!” - deyə 
biləcəklər.

1993-cü ildən başlanmış 
dövlət quruculuğu strategiya-
sı keçən illər ərzində davamlı 
şəkildə inkişaf etdirilmiş və bu 
gün də qlobal siyasətin çağırışla-
rına 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 islahat-
ları 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. Hamı-
mız 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 xalqı-
mıza tərəqqi, səadət diləyirəm. 
Bütün həmvətənlərimizin or-
taq istəyinə qoşularaq, dünya 
azərbaycanlılarının yeganə milli 
dövləti olan Azərbaycan Respub-
likasına 2019-cu ildə hərtərəfli 
çiçəklənmə yolunda daha böyük 
uğurlar arzulayıram. 

Cavanşir FEYZİYEV,  
Milli Məclisin deputatı,  

fəlsəfə doktoru

31 Dekabr Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günüdür

Milli birliyimiz və həmrəyliyimiz dövlət 
müstəqilliyimizin möhkəm təməlidir

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 ümum-
xalq ideologiyamız var – Azərbaycançılıq məfkurəsi! 
Mən arzu edirəm ki, dünyada yaşayan bütün 
azərbaycanlılar həmişə bir yerdə olsunlar. 

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

730 dekabr 2018-ci il, bazar


