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30 dekabr 2019-cu il, bazar ertəsi

1996-cı ildən başlayaraq,
ölkəmizdə aparılan islahatlar
nəticəsində ictimai-siyasi sabitliyin
bərqərar olması, bazar iqtisadiyyatının əsaslarının formalaşması, hüquqi
dövlət quruculuğunun uğurla davam
etməsi kimi mühüm proseslər
dünyanın müxtəlif bölgələrinə
səpələnmiş soydaşlarımızın diqqət
mərkəzində olmuş, onlarda qürur və Vətənin işıqlı gələcəyinə
ümid hisslərini artırmışdır. Məhz
ümummili liderin həyata keçirdiyi
uğurlu diaspor siyasətinin köməyi
ilə müstəqil Azərbaycan Respublikası tarixən müxtəlif ictimai-siyasi
və mədəni proseslər nəticəsində
dünyanın ayrı-ayrı ölkələrində
məskunlaşmış soydaşlarımız üçün
fəxarət, mənəvi dayaq və güvənc
yerinə çevrilmişdir.
Heydər Əliyev dünyanın
müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin
müstəqil Azəbaycan Resrublikası ilə əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsi, dünya
azərbaycanlıları arasında mənəvi,
siyasi birliyin və həmrəyliyin

Artıq dünya azərbaycanlıları
istədikləri vaxt öz paytaxtlarına gələ və öz problemlərini
müzakirə edə bilirlər. Komitə qısa
bir müddətdə dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın azərbaycançılıq ideyası
və Azərbaycan dövləti ətrafında
birləşməsi istiqamətində xeyli
iş görməyə müvəffəq olmuşdur.
2002-ci ildə Milli Məclisdə qəbul
olunmuş “Xaricdə yaşayan soydaşlarımıza dövlət qayğısı haqqında”
qanun xaricdəki azərbaycanlılara
dövlət qayğısının hüquqi əsaslarını
müəyyənləşdirmidir. Qanuna
əsasən, xaricdə yaşayan, fəaliyyət
göstərən soydaşlarımızın hüquqları
Azərbaycan dövləti səviyyəsində
qorunur. İmkanlı 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

Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun q
 ürur
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, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini,
adət-ənənələrini yaşatmalıyıq.
Heydər ƏLİYEV
Ümummilli lider

dünya azərbaycanlılarının potensial
imkanlarını cəmləmək, müstəqil
dövlət quruculuğu prosesində meydana çıxan müxtəlif problemlərin
həllinə yönəltmək, daha sıx əlaqələr
yaratmaq, milli birliyə nail olmaq və
mütəşəkkil birgə qüvvə təşkil etmək
səylərinə daim ciddi fikir verir.
Diaspor quruculuğunu xarici
siyasətin prioritet istiqamətlərindən
biri kimi qiymətləndirən və bu
fəaliyyətin getdikcə daha da

İndiki mərhələdə diasporumuzun
qarşısında əsas məqsədlərdəm biri
də yaşadıqları ölkədə digər xalqların
diaspor təşkilatları ilə əməkdaşlıq
etmək, zərurət yarandıqla onlarla
bir mövqedən çıxış edə bilmək və
Azərbaycanın haqq səsinin dünyaya
çatdırılmasında onların dəstəyini
qazanmaqdır.
Ötən il xalqımız Yeni dövrdə
dövlətçilik tarixinin şanlı səhifəsini–
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin

Azərbaycançılıq və müstəqil
dövlətin diaspor siyasəti
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dekabr tarixi 28 ildir ki, azərbaycanlıların ümumdünya həmrəyliyi günüdür.
1991-ci il dekabrın 16-da o zaman Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali
Məclisinə rəhbərlik edən ümummilli lider Heydər Əliyev bir il əvvəl Naxçıvandan başlayaraq Arazboyu zonada xalqımızın o taydakı və dünyadakı soydaşlarına qovuşmaq kimi təbii istəyinin qarşısıalınmaz ifadəsi olmuş sərhəd xətlərinin rəmzi
sökülməsi gününü–31 dekabrı Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü elan etmişdir.
Beləliklə, ulu öndər Yeni illə bir vaxtda xalqımıza ikinci bir əziz bayram bəxş etmişdir.
Bununla soydaşlarımız bütün dünyada illərin qovuşub-ayrılması şərəfinə qeyd edilən
beynəlxalq bayramı həm də milli həmrəylik duyğularının coşğusu və ikiqat təntənə ilə
mənalandırmağa başlamışlar.

Artıq 31 dekabrı bütün d ünyada
yaşayan azərbaycanlılar Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik
Günü – millət günü kimi qeyd
edirlər. Ümummilli lider Heydər
Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı, Prezident İlham
Əliyev ümummilli liderin ali
azərbaycançılıq məramından
qaynaqlanmış bu estafeti uğurla
davam etdirir, milli həmrəylik
gününün yeni ilin gəlişi ilə eyni
vaxtda möhtəşəm təntənələrlə
qeyd edilməsini yüksək səviyyədə
təmin edir. Milli həmrəylik günü
münasibətilə bütün dünyanı dolaşan şənliklər həm də müstəqil
Azərbaycanın qazandığı tarixi
uğurların dünyaya bütün əzəməti
ilə nümayiş etdirilməsi, soydaşlarımızın Ana vətənə sıx bağlılığının
təzahürü ilə əlamətdar olur.
Dünya müharibələri, inqilabi çevrilişlər, qanlı repressiyalar
və 70 sənəlik bir dövrdə mövcud
olmuş sosializm rejimi ilə tarixə
həkk olan XX əsri, onunla birlikdə
bizim eranın ikinci minilliyini də
tarixin panteonuna yola salmışıq.
Azərbaycan üçüncü minilliyə yeni
müstəqillik qazanmış bir ölkə kimi
daxil olmuşdur. Bu gün hər bir soydaşımız yaxşı dərk edir ki, ən ağrılı
problemimiz olan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli dünyada
yaşayan bütün azərbaycanlıların
birliyindədir. Belə birliyi isə tarixin
bütün zehni və mənəvi təcrübələrini
özündə əks etdirən milli ideologiya
yaradır.
Bu ideologiya azərbaycançı
lıqdır. Azərbaycançılıq coğrafi
anlayış deyil, o daha çox siyasi
anlayışdır. İdeologiya cəmiyyətdə
milli birliyi və ümumxalq
münasibətlərini qorumaq, millətin
və onun dövlətinin mövqeyini
izah və təsdiq etmək üçün yaradılır. O, milli-mənəvi varlığın ilkin
əlamətlərindəndir – xalqın kimliyini
əks etdirən təfəkkür, adət və inanclar
sistemidir. Dil, ərazi, din və ideoloji
birlik xalqın, millətin və dövlətin
tarixi varlığının əsas atributlarıdır.
Azərbaycançılığın ümummilli
ideya halına gəlməsi, bütün dünya azərbaycanlılarını birləşdirən
məfkurəyə, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin ideya əsasına çevrilməsi
məhz Heydər Əliyevin tarixi
xidmətidir. Heydər Əliyev 1 993-cü
ildə hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra ölkənin müstəqilliyini
möhkəmləndirməklə, onun güclü
dövlətçilik xəttini, siyasi-iqtisadi əsaslarını yaratmaqla yanaşı,
Azərbaycan xalqının milli inkişafının ideya təməli ola biləcək
konsepsiyanın – azərbaycançılığın
banisi olmuşdur. Vahid və
bölünməz Azərbaycanın ideya əsası
azərbaycançılıq düşüncəsidir.
Müstəqilliyimizin ilk illərində
Azərbaycanın düşdüyü dərin böhran
təkcə Ermənistanın ölkəmizə qarşı

hərbi təcavüzü, Qarabağdakı aqressiv erməni separatçılığı ilə bağlı
deyildi. Həmin dövrdə, bütövlükdə,
respublikada milli-etnik ixtilaf,
bölücülük tendensiyası cücərməkdə
idi və bu, ayrı-ayrı bölgələrdə
özünü göstərirdi. Bu baxımdan
Heydər Əliyevin azərbaycançılığı
ümummilli ideologiya olaraq
irəli sürməsi onun Azərbaycan
dövlətçiliyi naminə göstərdiyi tarixi
xidmətdir. Məhz azərbaycançılıq
Azərbaycana qarşı bir çox
istiqamətlərdən yönələn təhdidlərin,
ölkəmizi etnik bölücülük əsasında
parçalamaq cəhdlərinin qarşısında güclü ideoloji və siyasi sipər
oldu. Çünki azərbaycançılıq bizim
keçmişimizdən gələn dəyər olaraq
vahid Azərbaycanın ideya əsası,
ölkədə bütün konfessiya və etnosların həmrəylik və anlaşma içində
birgəyaşayışının tarixi təcrübəsidir.
Böyük öndər həmişə bildirirdi ki, Azərbaycanın çoxmillətli,
tolerant ölkə olması bizim böyük sərvətimizdir və biz bunu
qoruyub saxlamalı, dünyaya ən
yüksək səviyyədə təbliğ etməliyik:
“Azərbaycan əhalisinin çoxmilli
tərkibi bizim sərvətimizdir, üstünlüyümüzdür. Azərbaycanın ən başlıca
sərvətlərindən biri qədimlərdən
bu torpaqda yaşayan, öz taleyini,
öz həyatını bu torpağa bağlayan
müxtəlif dinlərə etiqad edən adamlardır. Biz bunu qiymətləndiririk
və saxlayacağıq. Dövlət, ölkə nə
qədər çox xalqı birləşdirsə, bir o
qədər zəngin olur, çünki onların hər
biri ümumdünya mədəniyyətinə və
sivilizasiyasına öz töhfəsini verir.
Azərbaycan onun ərazisində yaşayan bütün millət və xalqların ümumi
vətənidir. Azərbaycanlı sözü bizi
həmişə birləşdirib”.
Azərbaycançılıq ideologiyası,
bir tərəfdən, Azərbaycan türklərinin
ölkədəki digər etnik qruplara tolerant münasibətinin, sülh içində yaşamaq istəyinin bariz göstəricisidirsə,
digər yandan, Azərbaycanın
türk dünyasının ayrılmaz parçası olduğunun təsdiqidir. Odur
ki, azərbaycançılığı realist milli
inkişaf modeli olaraq qəbul edən
Azərbaycan türk dövlətləri arasında
da bəlağət və pafosdan uzaq, səmimi
və qarşılıqlı-faydalı tərəfdaşlıqdan
yana olduğunu daim nümayiş etdirir.
Birlik və həmrəyliyin gerçək ifadəsi
Azərbaycanda vətəndaş sülhünü,
ümumxalq vəhdətini, milli və dini
tolerantlığı təmin edən ideologiya
olaraq azərbaycançılığın digər tarixi
missiyası dünya azərbaycanlılarının,
müxtəlif ölkələrdə yaşayan soydaşlarımızın birlik və həmrəyliyinin
təmin olunmasından ibarətdir.
Heydər Əliyev hələ sovet
Azərbaycanına rəhbərlik etdiyi
zaman dövrün mövcud reallıqları çərçivəsində xaricdəki
(təbii ki, ilk növbədə, SSRİ
məkanında) azərbaycanlı diasporunun təşəkkül tapmasına mümkün

dəstəyi göstərmişdir. Ulu öndər
müstəqil Azərbaycanın p rezidenti
olduqdan sonra bu fəaliyyəti
dövlətimizin xarici siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən birinə
çevirmişdir. Prezident xarici
dövlətlərə ilk səfərlərindən başlayaraq getdiyi hər bir ölkədə yaşayan həmvətənlərimizlə – oradakı
azərbaycanlı icmasının böyük və
ya kiçikliyindən asılı olmayaraq – görüşlər keçirir, onların
problemləri, qayğıları ilə maraqlanır, tövsiyələrini verirdi. Azərbaycan
diasporunun yeni mərhələdə inkişaf
tezislərini də məhz böyük öndərin
həmin görüş və çıxışlarda söylədiyi
fikirlər, müddəalar təşkil etmişdir.
Özü də bu hər zaman şüarçılıqdan
uzaq, reallığı əks etdirən, zərurətdən
doğan fikir və müddəalar olub.
Hakimiyyətə qayıtdıqdan
sonra ulu öndər 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 keçirmişdir. Ümummilli lider cəmiyyətin
bütövləşməsi, azərbaycançılıq ideologiyasının milli həmrəyliyin aparıcı
amilinə çevrilməsi istiqamətində
mühüm işlər görmüş, xalqın birliyinin siyasi və nəzəri əsaslarını irəli
sürmüşdür.
“Hər bir insan üçün milli mənsubiyyəti onun qürur
mənbəyidir. Həmişə fəxr etmişəm
və bu gun də fəxr edirəm ki, mən
azərbaycanlıyam” – deyən ulu
öndər yeritdiyi siyasətlə dünya
azərbaycanlılarının liderinə çevrilmişdir. Ümummilli lider Heydər
Əliyev dünya azərbaycanlılarının
müstəqil dövlətimiz və vahid
məqsəd ətrafında birləşdirilməsi
ideyasının müəllifidir. Xaricdə
yaşayan soydaşlarımızın tarixi
Vətənə bağlılığını təmin edən
azərbaycançılıq ideologiyasının
müəyyənləşdirilməsi də ulu öndərin
tarixi xidmətləri sırasında daxildir.
Bu gün azərbaycançılıq həm
Azərbaycanda, həm də bütün
dünyada yaşayan azərbaycanlılar
üçün milli ideyaya çevrilmişdir.
Ümummilli lider 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. Ulu öndər xaricdə
yaşayan azərbaycanlıların birliyi və təşkilatlanması məsələsini
daim diqqət mərkəzində saxlamış, Azərbaycan diaspor
cəmiyyətlərinin problem və qayğılarına böyük həssaslıqla yanaşmışdır.

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 imzalamış, 2001-ci
il noyabrın 9--10-da Bakıda keçirilmiş Dünya azərbaycanlılarının
I qurultayı soydaşlarımızın
azərbaycançılıq ideyası ərtafında sıx
birləşməklə təşkilatlanması baxımından tarixi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Bu addım diaspor hərəkatının
inkişafında yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin dünya azərbaycanlılarının
I qurultayında bəyan etdiyi
tezislər, əslində, azərbaycançılığın,
Azərbaycan təəssübkeşliyinin ən
lakonik ifadəsi idi: “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
birləşdirən bu amillərdir. Bizim
hamımızı birləşdirən, həmrəy edən
azərbaycançılıq ideyasıdır”.
Ulu öndər 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 fikirlərini söyləmişdir.
Azərbaycanın beynəlxalq nüfuzunun daha da artırılması, müxtəlif
ölkələrdə dilimizin, tariximizin,
mədəniyyətimizin yüksək səviyyədə
təbliği, Ermənistanın təcavüzkar
siyasətinin ifşası, bədnam erməni
lobbisinə qarşı sistemli və ardıcıl
əks-hücumun təşkili məsələləri
qurultayın qarşıya qoyduğu başlıca
vəzifələr kimi diqqəti cəlb etmişdir.
Qurultaydan sonra Azərbaycan
diaspor hərəkatı tamamilə yeni
mərhələyə qədəm qoymuşdur.
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 imzalamışdır.
Komitənin yaradılması xaricdəki
Azərbaycan cəmiyyətlərinin,
birliklərinin və dərnəklərinin
fəaliyyətinin vahid mərkəzdən
koordinasiyasına, habelə onların
dövlət qayğısı ilə əhatə olunmasına
geniş imkanlar vermişdir. Dövlət
diaspor komitəsinin yaradılması
dünya azərbaycanlılarının konsolidasiyasında, diaspordan lobbiyə
doğru inkişafında yeni mərhələnin
başlanğıcını qoymuşdur.

müxtəlif ölkələrində yüzlərlə birlik,
cəmiyyət və assosiasiyası fəaliyyət
göstərir.
Bu gün Azərbaycan diasporunun dünyanın müxtəlif
ölkələrində formalaşan birlikləri
Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan
mədəniyyətinin, Azərbaycan
həqiqətlərinin tanınması və təbliği
işində mədəni-kütləvi tədbirlərdən,
medianın kütləvi yayım imkanlarından geniş istifadə edirlər.
İndi soydaşlarımız keçmiş sovet
məkanında, xüsusən Rusiyada,
Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində,
ABŞ-da, Asiya dövlətlərində
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.
Bütün dünya azərbaycanlıları,
haqlı olaraq, müstəqil Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, azərbaycançılıq
ideologiyasının əsaslarını dövlət
siyasəti səviyyəsinə yüksəltmiş dünya şöhrətli siyasət və dövlət xadimi
Heydər Əliyevi xalqımızın ümummilli lideri hesab edirlər. Ümummilli lider Heydər Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, “Dünya azərbaycanlılarının
ancaq bir vətəni, müstəqil dövləti
var, bu, Azərbaycan Respublikasıdır. Biz hamımız da onun ətrafında
birləşməliyik”.
Diaspor quruculuğu sahəsində
dövlət siyasətinin məqsədi xaricdə
yaşayan soydaşlarımızın milli
özünəməxsusluğunu qorumaq və
inkişaf etdirmək, Azərbaycanla
əlaqələrini genişləndirməkdən
ibarətdir. Ulu öndər hakimiyyətə
qayıdışından sonra xaricdə yaşayan azərbaycanlıların birliyi və
təşkilatlanması məsələsini dövlət
siyasətinin əsas istiqamətlərindən
birinə çevirmiş, müxtəlif xarici ölkələrə çoxsaylı səfərlərində
Azərbaycan diasporunun
nümayəndələri ilə görüşlər keçirmiş, onların problem və qayğılarına
daim böyük həssaslıqla yanaşmışdır.
Azərbaycanın diaspor təşkilatlarına
öz tövsiyələrini verən ulu öndər
xarici ölkələrdəki səfirliklərimizi
də diaspor quruculuğu prosesinə
cəlb etmiş, həmvətənlərimizi
Azərbaycanın ictimai-siyasi, iqtisadi
və mədəni həyatında fəal iştiraka
istiqamətləndirmişdir.
Ümummilli lider Heydər
Əliyevin təməlini qoyduğu dövlət
diaspor siyasətini bu gün uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev son 16 il ərzində dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyinə
nail olmaq üçün üzərinə düşən
tarixi missiyanı məsuliyyətlə yerinə
yetirmiş, bu sahədə ardıcıl siyasət
yürütmüşdür. Azərbaycan dövləti

gücləndirilməsini vacib sayan
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 qeyd
edir, onların daha da təşkilatlanması,
vahid hədəflər naminə mütəşəkkil
mücadilə aparması ilə bağlı
dəyərli tövsiyələrini verir. Ölkə
Prezidenti Azərbaycan diasporunun fəaliyyətini keyfiyyətcə yeni,
daha yüksək səviyyəyə qaldırmaq
üçün ötən dövrdə sistemli, ardıcıl
tədbirlər gerçəkləşdirmişdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin sərəncamı əsasında keçirilmiş dünya azərbaycanlılarının sonrakı 3 qurultayında xarici ölkələrdə
yaşayan azərbaycanlıların problem
və qayğıları daha dərindən və əhatəli
nəzərdən keçirilmiş, Azərbaycan
Respublikası ilə əlaqələrinin daha da
möhkəmləndirilməsi, ölkəmizlə bağlı həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılması, diaspor quruculuğu
işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində
qarşıda duran vəzifələr ciddi
müzakirə edilmiş, təsirli tədbirlər
hazırlanıb həyata keçirilmişdir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların
təşkilatlanması istiqamətində yeni
vəzifələri müəyyənləşdirən bu qurultaylar, ümumilikdə, Azərbaycanın
inkişafında, ən yeni tarixində önəmli
hadisələrə çevrilmişdir.
Hazırda dünya azərbaycanlılarının
lideri sayılan İlham Əliyev dəfələrlə
vurğulamışdır ki, ümummilli liderimizin irəli sürdüyü azərbaycançılıq
ideologiyası etnik mənsubiyyəti,
milli-mənəvi dəyərləri qoruyub
saxlamağa, eyni zamanda, onların
ümumbəşəri dəyərlərlə sintezindən,
inteqrasiyasından bəhrələnməyə,
hər bir insanın inkişafını təmin
etməyə yönəlmiş universal və millifəlsəfi dünyagörüşü formasıdır.
Azərbaycançılıq dövrün, zamanın
tələbindən irəli gələn, günümüzün
gerçəkliklərini özündə əks etdirən
hakim dövlət ideologiyasıdır. Bu
ideya möhkəm dayağa çevrilərək son
iki onillikdə Azərbaycan diasporunun təşkili işini sürətləndirmiş,
xaricdə fəaliyyət göstərən müxtəlif
ictimai birliklərin, cəmiyyətlərin,
dərnəklərin ideoloji-siyasi cəhətdən
təkmilləşməsini stimullaşdırmışdır.
Dövlət başçısı Azərbaycanın
beynəlxalq arenadakı nüfuz və mövqelərinin daha da
gücləndirilməsini, respublikamız
haqqında tam obyektiv, dolğun informasiyaların dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasını diaspor təşkilatları
qarşısında vacib məsələ kimi
müəyyənləşdirmişdir. Məhz Prezident İlham Əliyevin xüsusi diqqəti
və qayğısı sayəsində dünyanın bütün
ölkələrindəki Azərbaycan diasporu
çox mütəşəkkil birləşib və onların
fəaliyyət dairəsi daha da genişlənib.

yaradılmasının 100-cü ildönümünü dünya miqyasında
möhtəşəm təntənə ilə qeyd etdi.
Cümhuriyyət bayramı harada
yaşamasından asılı olmayaraq
bütün dünya azərbaycanlıları
üçün ortaq təntənə, şərikli sevinc
bayramına çevrilmişdir. Bu tarixin
qeyd olunması həm də bizim
üçün öz keçmişimizə və onun
aynasında bugünümüzə baxıb
müəyyən nəticələr çıxarmaq, Xalq
Cümhuriyyətinin varisi olan indiki
Azərbaycan Respublikasının keçib
gəldiyi istiqlal yolunu təkrar gözdən
keçirmək üçün bir vəsilədir. Bir əsr
öncə dünyaya bir müsəlman dövləti
olaraq ilk cümhuriyyəti, demokratik
respublikanı vermiş Azərbaycan və
azərbaycanlılar üçün bu gün “biz
kimik və çağdaş dünyada yerimiz
haradadır” sualına cavab axtarmaqda bu tarix önəmli çıxış nöqtəsidir.
Prezident İlham Əliyevin dünya
azərbaycanlılarının II qurultayında (mart 2006) demişdir: “Biz hər
istiqamətdə çox sürətlə, düşünülmüş
proqram və konsepsiya əsasında
irəliləyirik. Bu işdə Azərbaycan
diasporunun böyük rolu var. Mən
istəyirəm ki, həm Azərbaycanın dünyada təbliğ edilməsində, Azərbaycan
həqiqətlərinin dünya birliyinə
çatdırılmasında, azərbaycanlıların
yaşadıqları ölkələrin ictimai-siyasi
həyatında fəal iştirakında bu rol
daha da güclü olsun. Bu, bizim
mövqelərimizi möhkəmləndirir. Biz
50 milyonuq. Bu, dünya miqyasında böyük xalqdır. Çalışmalıyıq ki,
doğma Vətənimizi möhkəmləndirək,
zənginləşdirək, qüdrətli dövlətə
çevirək”.
Azərbaycanı dünyaya tanıdan milli-mənəvi irs olaraq azərbaycançılıq həm
də Azərbaycanın tarixinin,
mədəniyyətinin dünyada təbliği
deməkdir. Azərbaycanın böyük ədib
və mütəfəkkirlərinin, alimlərinin,
mədəni irsimizin beynəlxalq miqyasda tanıdılması da bu işin mühüm
tərkib hissəsidir. Əlamətdar haldır
ki, bu istiqamətdə dövlət qurumları
ilə yanaşı, qeyri-dövlət xəttilə də
mühüm işlər görülür. Birinci vitseprezident, Heydər Əliyev Fondunun
rəhbəri, UNESKO və İSESKOnun xoşməramlı səfiri Mehriban
Əliyevanın bu sahədə gördüyü
işlər Azərbaycan mədəniyyətinin,
tarixinin təbliğinə böyük töhfədir.
Azərbaycanın zəngin mədəni irsinin
beynəlxalq səviyyədə layiqincə
təqdim olunması nəticə etibarilə
ölkəmizin beynəlxalq nüfuzuna
xidmət edir.
Dünyada qloballaşmanın
yayıldığı zamanda bu prosesə öz
milli-mənəvi irsi ilə qoşulmaq hər
bir xalq üçün böyük önəm daşıyır.
Azərbaycançılıq ideyası da məhz bu
qlobal çağırışlara cavab verir. Bu
nöqteyi-nəzərdən azərbaycançılıq
Azərbaycanın dünya birliyinə
inteqrasiyasının da ideya əsasını
təşkil edir. Biz bu ideya ilə özümüzü dünyaya tanıdır, onu mütərəqqi
dünya dəyərlərini (tolerantlıq, etnik
müxtəliflik) özündə birləşdirən ideologiya kimi təbliğ edirik. Avropa
ilə Asiyanın qovuşuğunda yerləşən
Azərbaycan üçün bu ideologiya
mədəniyyətlərarası dialoqa mühüm
bir körpüdür.
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