
V Qurultay diaspor hərəkatını 
yeni hədəflərə yönəldəcək

Dünyada yaşayan soydaşlarımızın ən 
ümumi və ən böyük məclisi sayılan bu qurul-
tayda 65 ölkədən 400 nəfərə yaxın diaspor 
nümayəndəsi iştirak edəcək. Qurultayın rəsmi 
açılış mərasimindən sonra Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinə dair hesa-
bat dinləniləcək, “Postmüharibə dövründə 
Azərbaycan diasporunun qarşısında duran 
vəzifələr”, “Qarabağın bərpası və yenidən qu-
rulmasına Azərbaycan diasporunun töhfələri” 
mövzularında müzakirələr keçiriləcək. 
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayı son 
illər yüksək təşkilatlanma və birlik nümayiş 
etdirən, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan 
həqiqətləri ilə bağlı məlumatlandırılmasında 
xüsusi rol oynayan milli diaspor hərəkatının 
Qarabağın azad edilməsindən sonra ilk irimiq-
yaslı görüşü olacaq.

Xatırladaq ki, Dünya Azərbaycanlılarının ilk 
Qurultayı  Azərbaycan Respublikası Preziden-
ti Heydər Əliyevin  sərəncamı və iştirakı ilə 
2001-ci il noyabrın 9–10-da, II, III və IV qurul-
taylar isə Prezident İlhm Əliyevin sərəncamı 
və iştirakı ilə  müvafiq olaraq 2006-cı il martın 
16-da, 2011-ci il iyulun 5–6-da  və 2016-cı il 
iyunun  3–4-də  Bakı şəhərində keçirilmiş-
dir. Qurultaydan qurultaya genişlənən və 
güclənən diaspor hərəktımız IV Qurultayda 49 
ölkədən 500-dən çox diaspor nümayəndəsi 
və qonaqla təmsil olunmuşdur. 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 olmuşdur.  

Milli dövlətçilik ideologiyamız olan 
azərbaycançılıq məfkurəsini tarixi-
kulturoloji baxımdan geniş araşdırmış 
və dünya azərbaycanlıları hərəkatı 
barədə qiymətli mülahizələr söyləmiş 
dilçi akademik, Milli Məclisin deputatı, 
Azərbaycanda Atatürk Mərkəzinin 
direktoru Nizami Cəfərov dünyada yaşayan 
soydaşlarımızın birliyinin və həmrəyliyinin 
daha da möhkəmləndirilməsində Dünya 
Azərbaycanlılarının qurultaylarının önəmini 
belə açıqladı:

–Ulu öndər Heydər Əliyevin dövlətçilik 
ideologiyası səviyyəsinə qaldırdığı və Pre-
zident İlham Əliyevin daim rəhbər tutduğu 
azərbaycançılıq məfkurəsi artıq dünyada 
yaşayan hər bir soydaşımızın qəlbinə hakim 
kəsilərək, onları ciddi ümummilli hədəflərə 
yönəldir. Azərbaycançılıq xalqımızın, əvvəla, 
dərin etnoqrafik kökləri olan, ikincisi, son 
əsryarımda formalaşan və formulə olunan, 
nəhayət, kifayət qədər mürəkkəb və zəngin bir 
təkamül keçən milli ideologiyasıdır. Bu ideolo-
giya türkçülük, islamçılıq və müasirlik kimi üç 
üzvi tərkib hissədən ibarətdir. 

Azərbaycançılıq ideologiyasının tərkib 
hissələri olan türkçülük, müsəlmançılıq və mü-
asirliyin üzvi vəhdətdə, heç birinə digərindən 
daha böyük üstünlük vermədən, bir bütöv 
halında qəbul edilərək, xalqın milli mənafeləri 
naminə həyata keçirilməsi müstəqillik 
epoxasının ən önəmli tarixi gerçəkliyidir. 
Ümummili lider Heydər Əliyev respublika-
mıza birinci rəhbərliyi və sovet dövlətinin ali 
rəhbərlərindən biri olduğu dövrdə mümkün 
olan bütün vasitələrlə azərbaycançılığın 
əsaslarını dirçəltmiş və möhkəmləndirmişdir. 
Müstəqilliyimizin başlanğıcında isə ulu öndər 
bu məfkurəni dövlət ideologiyası olaraq 
bərqərar etmişdir.

Son iki onillikdə böyük rəhbərin bu ta-
rixi xidmətlərinin həm ölkə, həm də dünya 
miqyasında yüksək qiymətləndirilməsi, geniş 
təhlil və təbliğ olunması azərbaycançılıq 
ideologiyasının, milli ideallarımızın təntənəsi 
deməkdir. Heç də təsadüfi deyil ki, bugünkü 
siyasi leksikonda “heydər əliyevçilik” anlayı-
şı azərbaycançılıq məfkurəsinin yeni tarixi 
şəraitdəki məzmununu və mahiyyətini ifadə 
edir.

İstər sovet dövrünün məlum və ağır şərtləri 
daxilində, istərsə də müstəqillik dövrünün 
ondan da mürəkkəb və ziddiyyətli illərində 
ümummilli lider Azərbaycanı – Azərbaycan 
və Azərbaycan xalqını – Azərbaycan xalqı 
edəcək bütün milli-mənəvi enerji mənbələrinin 
tam gücü ilə işləməsi üçün zəruri 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.

Əsasını ümummilli lider Heydər Əliyevin 
qoyduğu dünyada yaşayan azərbaycanlıların 
həmrəyliyi ideyasını müasir mərhələdə 
Azərbaycan dövləti uğurla gerçəkləşdirir. Ulu 
öndərin ideya və əməllərinin ən layiqli vari-
si Prezident İlham Əliyevin bu xətti davam 
etdirməsi heç bir alternativ qəbul etməyən 
zərurət olub, azərbaycançılıq ideologiyası-
nı 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, onla-
rın eyni bir dili mövcuddur.

Dünya azərbaycanlıları hərəkatının 
formalaşmasında və konkret hədəflərə 
yönləndirilməsində ilk qurultayı ümummilli 
lider Heydər Əliyevin, sonrakı 3 qurultayı isə 
Prezident İlham Əliyevin təşkilatçılığı, iştira-
kı və konseptual çıxışları ilə tarixə düşmüş 
ali məclislər proqram xarakteri ilə seçilmiş, 
dünyada milli həmrəyliyin yüksəlməsi yönündə 
böyük təsir dalğası yaratmışdır. V qurultayın 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı, eyni za-
manda, gələn il Türk dünyasının mədəniyyət 
paytaxtı olacaq Şuşada keçirilməsi xüsusi 
bir hadisə kimi ümumazərbaycan birliyindən 
ümumtürk birliyinə təntənəli bir keçid yarada-
caq.

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 baş-
çısı 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.

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 olmuş-
dursa, 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. Zi-
yalıların 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.

Azərbaycançılıq anlayışının bütün dün-
yada yüksəldilməsi nəticəsində bu gün heç 
bir azərbaycanlı özünü bir rusdan, bir alman-
dan, 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, idman-
da, mədəniyyətdə indiyə qədər bu miqyasda 
görünməmiş beynəlxalq uğurlar Azərbaycan 
insanını mənən, ruhən yüksəldən, belə demək 
mümkünsə, onun mənəvi saflaşmasını təmin 
edən hadisələrdir.

Bugünkü Azərbaycan gerçəkliyinin bütün 
dünyada diqqətçəkən bir cəhəti də müxtəlif 
mədəniyyətlərə, dünyagörüşlərinə təmkinli 
dialoq əsasında hörmətlə yanaşılması, qlobal-
laşan 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 birliyi və 
həmrəyliyi ideyası, ulu öndər Heydər Əliyevin 
dediyi kimi, soydaşlarımızı vahid bir hədəfə 
– milli həmrəyliyə səfərbər edən qürurverici 
bir duyğu-düşüncədir. V qurultayın müəyyən 
edəcəyi hədəflər  baxımından milli dövlətçilik 
məfkurəmiz olan azərbaycançılığa daha uca 
mövqe, xalqımıza möhkəm birlik, sarsılmaz 
həmrəylik arzu edirik!

Çapa hazırladı: 
Tahir AYDINOĞLU,  

“Xalq qəzeti”

Müstəqil Azərbaycan dövlətinin beynəlxalq aləmdə daha geniş tanıdıl-
masında, ölkəmizin dünya siyasətində çəkisinin artırılmasında, əsasən, 
qonşu dövlətlərdəki tarixi vətənlərində yaşayan və sorağı dünyanın əksər 
ölkələrindən gələn, sayı 40 milyonu  ötən dünya azərbaycanlılarının rolu və 
xidməti ildən-ilə yüksəlir. Ümummilli lider Heydər Əliyevin dövlətçilik ideologi-
yası səviyyəsinə qaldırdığı azərbaycançılıq prinsipləri əsasında çevik və güclü 
milli diaspor yaradılmasında dünya azərbaycanlılarının bu vaxtadək keçirilmiş 
4 qurultayı önəmli rol oynamışdır. Son hazırlıq işləri başa çatdırılmış V qurul-
tay ölkəmizin mədəniyyət paytaxtı Şuşada keçiriləcək.

Y unan dilində “səpələnmək” anlamını ifadə edən “diaspor” 
sözünün geniş mənada müəyyən toplumların qürbətdə, doğma 
torpaqlardan uzaqlarda  yaşayıb təşkilatlanması deməkdir. 

Bu söz Babil sürgünü zamanı yəhudi qövmünün bütün dünyaya 
səpələnməsi ilə leksikona daha geniş şəkildə daxil olub.       

Dünyanın müxtəlif guşələrində 
Azərbaycan diasporları fəaliyyət 
göstərirlər. Amma, onlar son 
dövrlərədək mütəşəkkül deyildilər. 
Bu təşkilatlanmada, diaspor quru-
culuğunda ümummilli lider Heydər 
Əliyevin böyük rolu olub. Ulu öndərin 
"Dünya Azərbaycanlılarının I Qurul-
tayının keçirilməsi haqqında" 23 may 
2001-ci il tarixli sərəncamına əsasən,  
həmin il noyabrın 9-10-da xaricdəki 
həmvətənlərimizin böyük bir qrupu 
Bakıda toplaşıb. Bu sətirlərin müəllifinə 
də unudulmaz dahi şəxsiyyət Heydər 
Əliyevin həmin qurultaydakı parlaq 
nitqini dinləyənlər arasında olmaq, 
iştirakçılardan müsahibələr almaq 
nəsib olub. İlk qurultayda bu sahə ilə 
bağlı qəbul olunmuş qərarlar, qarşıya 
qoyulan vəzifələr diaspor fəaliyyətini 
təşəkkülü və güclənməsi baxımından 
tarixi önəm daşıyır.

Birinci Qurultaydan sonra 2002-
ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamı ilə 
Xaricdə Yaşayan Azərbaycanlılarla İş 
üzrə Dövlət Komitəsi (hazırkı Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi) yaradılmış-
dır. Diaspor təşkilatlarının yaranması, 
formalaşma prosesi daha  geniş vüsət 
almışdır. Əgər o vaxt dünyada 200-dən 
bir qədər çox diaspor təşkilatımız var 
idisə, hazırda onların sayı iki dəfədən 
də artıqdır. Azərbaycan diaspor 
təşkilatları  kəmiyyət və  keyfiyyət 
baxımından böyük yol keçmiş, 
güclənmişlər. Bu gün dünya miqyasın-
da azərbaycanlılar və onların təmsil 
etdikləri təşkilatlar önəmli rol oynayırlar.

Əslində, “diaspor” məfhumu, 
xaricdə ilkin birgəlik dərnəkləri bizdə 
hələ sovetlər dövründən yaran-
mışdır. Bildiyimiz kimi, ulu öndər 
Heydər Əliyev o vaxt Sovet İttifaqı 
çərçivəsində başqa respublikalarda 

yaşayan azərbaycanlılara həmişə 
diqqət göstərirdi. Məhz onun təşəbbüsü 
ilə Sovet İttifaqında istisna hal kimi 
Azərbaycan gəncləri imtahan vermədən 
Rusiyanın, digər müttəfiq respublika-
ların nüfuzlu ali məktəblərində təhsil 
alırdılar. Hər il 800-dən çox Azərbaycan 
gənci ən qabaqcıl təhsil ocaqlarında 
oxuyurdu. Sonrakı dövrdə – müstəqillik 
zamanı da ulu öndər bu məsələni daim 
diqqət mərkəzində saxlayırdı. Məhz 
onun təşəbbüsü ilə 1991-ci ildə 31 
dekabr - Dünya Azərbaycanlılarının 
Həmrəylik və Birlik Günü təsis edilmiş-
dir. Bu gün həmin bayramı bütün dünya 
azərbaycanlıları qeyd edirlər.

Yeni əsrdə dünya azərbaycanlı-
larının daha üç qurultayı keçirilib. 2006-
cı il martin 16-da ll, 2011-ci il iyulun 
5-6-da lll, 2016-cı il iyunun 3-4-də lV 
qurultay reallaşıb. Bu qurultaylarda 
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 
nitqləri diasporlarımız üçün əsl fəaliyyət 
proqramı kimi qəbul olunub, dövlət 
başçısının bu sahədə qarşıya qoydu-
ğu vəzifələrin səmərəli şəkildə həyata 
keçirilməsi üçün zəruri addımlar atılıb.

İndi xaricdə yaşayan soydaşlarımı-
zın sayı milyonlarladır. Sözsüz ki, onlar 
yaşadıqları ölkələrin vətəndaşlarıdır.  
Xaricdə özlərini o qədər də qərib hiss 
etməmələri, daha da böyük mövqelərə 
nail ola bilmələri vacib amildir. Buna 
görə də onların əksəriyyəti yaşadığı 
ölkənin ictimai, siyasi, iqtisadi həyatında   
fəallıq göstərir, eyni zamanda, millətimiz 
haqqında müsbət rəy yaradır.        

Prezident İlham Əliyevin 
fikrincə, xaricdə yetişən gənc nəsil 
də Azərbaycan ilə bağlı olmalı, ilk 
növbədə, Azərbaycan dilini bilməlidir. 
Hazırda müxtəlif ölkələrdə 160-dan 
çox həftəsonu məktəbinin fəaliyyət 
göstərməsi elə məhz bu amala xidmət 

edir və fərəh doğurur. Şübhəsiz ki, canı 
canımızdan, qanı qanımızdan olan 
hər bir kəs milli kimliyindən hərtərəfli 
xəbərdar olmalı, xalqının tarixini bilməli, 
milli keyfiyyətlərinə yiyələnməli və 
bunu hər yerdə iftixarla dilinə gətirməli, 
Azərbaycanı və azərbaycançılığı 
geniş təbliğ etməyi bacarmalıdır. Yeri 
gəlmişkən, xatırladaq ki, Birinci vitse-
prezident Mehriban xanım Əliyevanın 
da təşəbbüsü ilə xaricdəki azyaşlı 
uşaqlar üçün “Qarabağ” Azərbaycan 
məktəbləri təsis olunub və bu gün 
həmin məktəblərdə 250-dən artıq 
azərbaycanlı uşaq üçün doğma ana 
dilində təhsil almaq imkanı yaradılıb. 

Zaman-zaman tarixin sərt sı-
naqlarına, nankor qonşularının xain 
təcavüzünə məruz qalmış Azərbaycanın 
haqq işi də, uğurları da əvvəlki dövrlərə 
nisbətən, bu gün dünyada geniş təşviq 
olunur. Bu işdə xaricdəki diaspor 
təşkilatlarımızın rolu danılmazdır. 
Onların bir yerdə olması, daim bir 
nöqtəyə vurması uğurları şərtləndirən 
amillərdəndir. Azərbaycanın dövlət və 
milli maraqlarının müdafiəsində diaspo-
run rolu durmadan artır.

Xatırladaq ki, Vətən müharibəsi 
dövründə diasporlarımız yaşadıqları 
məkanlarda Ermənistanın Azərbaycana 
qarşı işğalçılıq siyasətinə son qoyul-
ması və ərazi bütövlüyümüzün bərpa 
olunması istiqamətində fəal iş apa-
rıblar. Şanlı 44 gün ərzində diaspor 
təşkilatlarımız dünyanın 30-dan çox 
olkəsində 200-dək aksiya keçiriblər 
və həmin aksiyalarda, ümumilikdə, 25 
mindən çox soydaşımız, eləcə də dost 
xalqların nümayəndələri iştirak ediblər. 
Bundan başqa, 50-dən çox ölkədə 
fəaliyyət göstərən 300-ə yaxın diaspor 
təşkilatının müxtəlif ölkələrin dövlət 
və hökumət rəhbərlərinə, parlament 
üzvlərinə, beynəlxalq təşkilatlara 
bəyanatlar, müraciətlər göndərməsi 
fərəh doğurur.   

Eyn zamanda, Azərbaycanda 
olan diaspor nümayəndələri ilə də 
lazımi təbliğat-təşviqat işi aparılır. 
Keçən yay Bakıda, Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsində onlarla maraqlı 
görüş keçirilib. Komitənin sədri Fuad 
Muradov Azərbaycan diasporunun 
fəaliyyətindən söz açıb, xaricdə yaşa-
yan azərbaycanlıların təşkilatlanmasını, 
müharibə dövründə və müharibədən 
sonra gördükləri işləri yüksək 
qiymətləndirib.   Görüşdə Azərbaycan 
həqiqətlərinin dünyaya olduğu kimi, 
təhrif edilmədən, obyektivcəsinə 
çatdırılmasında buradakı diasporların 
üzərinə düşən vəzifələrdən də bəhs edi-
lib. Qonaqlar Diasporla İş üzrə Dövlət 
Komitəsi ilə işləməkdən məmnunluq 
duyduqlarını, həyata keçirilən uğurlu 
layihələrdən ciddi səmərə əldə olun-
duğunu ifadə ediblər. Onların işğaldan 
azad olunmuş ərazilərimizə səfərləri 
təşkil edilib, müşahidələri barədə fikirləri 
geniş yayılıb.

Bu ilin yanvar ayında Belçikada 
fəaliyyət göstərən Azərbaycan diaspor 
təşkilatları və icma nümayəndələri 
ilə işgüzar tədbir təşkil olunub. 
Səfir Vaqif Sadıqov soydaşlarımızla 
fəaliyyət proqramını müzakirə edib. O, 
Azərbaycanın  Vətən müharibəsində 
qazandığı şanlı Qələbədən, Avropada 
yaşayan azərbaycanlıların lobbiçilik 

fəaliyyətlərindən, diaspor təşkilatlarının 
da Azərbaycanın diplomatik korpus-
ları ilə birlikdə bu qələbəyə verdiyi 
töhfələrdən danışıb. Belçikada və Lük-
semburqda bundan sonra Azərbaycan 
diaspor təşkilatları və icmalarının daha 
fəal olması, proseslərə aktiv münasibət 
bəsləmələri tövsiyə edilib.

Martın sonlarında Türk Dövlətləri 
Təşkilatının (TDT) Bursada keçirilən 
II Diaspor Forumu çərçivəsində   
Azərbaycan təşkilatlarının təmsilçiləri 
ilə görüşdə bildirilib ki, dövlətimizin 
diaspor siyasəti, Azərbaycan Prezi-
denti İlham Əliyevin göstərişləri və 
tapşırıqları əsasında həyata keçirilən 
fəaliyyət istiqamətləri və layihələr böyük 
əhəmiyyət daşıyır. Vətəndaşlarımızın 
və soydaşlarımızın yaşadıqları ölkələrin 
ictimai-siyasi həyatına inteqrasiya-
sı, Azərbaycan həqiqətlərinin təbliğ 
olunması yönündə fəallığı və s. 
məsələlər gündəmdən düşmür. Natiqlər 
Azərbaycana və dövlətimizə xidmət 
etməyi milli vəzifə, könül borcu kimi 
dəyərləndirdiklərini söyləyiblər.

Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi da-
vamlı xarakter daşıyır. 2018-ci ildə 

işlənib hazırlanmış və icrası həyata 
keçirilən yeni “Strateji Yol Xəritəsi”ndə 
bu sahənin inkişafına dair məqamlar 
yetərincədir. Burada xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızın, təşkilatların fəaliyətinin 
koordinasiyasına, milli həmrəylik və bir-
lik ideyasının reallaşdırılmasına ayrıca 
diqqət yetirilib. Diaspor fəaliyyətində 
informasiya-kommunikasiya texnolo-
giyalarının tətbiqi və inkişaf etdirilməsi 
hazırda uğurla reallaşdırılan mühüm 
məsələlər sırasındadır.

Son 4 ildə 31 ölkəni əhatə edən 14 
Koordinasiya Şurası yaradılıb. Hazırda 
xaricdəki 18 şəhərdə Azərbaycan Evi 
fəaliyyət göstərir. Bunlar Avropadan 
tutmuş Yaxın Şərqə qədər olan bir coğ-
rafiyanı əhatə edir. Tallin, Varşava, Bu-
dapest, Brüssel, Zalsburq, Barselona, 
Köln, Berlin, Münhen, Kiyev, Odessa, 
Ankara, İğdır, Qahirə, Saloniki, Tbilisi, 
Marneuli və Qardabani şəhərlərindəki 
Azərbaycan evləri tərəqqi örnəklərimizin 
təbliğində fəallıq göstərirlər. 

Nəhayət, onu da qürurla vurğulayaq 
ki, hazırlıq işləri başa çatmaqda olan 
Dünya Azərbaycanlılarının V Qurulta-
yı müzəffər Ali Baş Komandan İlham 
Əliyevin rəhbərliyi ilə qüdrətli ordumu-
zun düşmən işğalından azad etdiyi, 
Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı 
olan Şuşa şəhərində təşkil ediləcək. 
Qurultayda müvafiq komitənin hesabatı 
dinlənilməklə bərabər, “Postmüharibə 
dövründə Azərbaycan diasporunun 
qarşısında duran vəzifələr”, “Qaraba-
ğın bərpası və yenidən qurulmasına 
Azərbaycan diasporunun töhfələri” 
mövzularında müzakirələr keçiriləcək.

Növbəti qurultaya məhz Şuşanın ün-
van seçilməsinin dərin tarixi əhəmiyyəti 
və rəmzi mənası var. Dünya bir daha 
görəcək ki, ermənilərin həyasızcasına 
özlərinin qədim diyarı saydıqları Şuşa 
əsl mənada kimə məxsusdur. Bu real-
lığı Prezident İlham Əliyevin mümkün 
etməsi hədsiz məmnunluq hissi yaradır. 

Əli NƏCƏFXANLI,  
“Xalq qəzeti”

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.

İlham ƏLİYEV 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Diasporlar ölkələr və xalqlar 
arasında etibarlı körpüdür 

İnvestisiya qoyuluşuna maraq getdikcə artır

Azərbaycana investisiya qoyuluşu-
na marağın getdikcə artması, həm də 
ölkəmizin siyasi cəhətdən sabit olması, 
milli, dini və irqi tolerantlığı baxımından 
seçilməsi ilə bağlıdır. Bununla bərabər, 
respublika hökuməti tərəfindən həyata 
keçirilən iqtisadi siyasət, aparılan 
islahatlar nəticəsində ölkədə güclü 
iqtisadi potensial mövcuddur. Yaradılan 
əlverişli biznes və investisiya mühiti, 
Azərbaycanın beynəlxalq aləmdə eti-
barlı tərəfdaş kimi tanınması, regionda 
əlverişli mövqeyə malik mühüm tranzit 
mərkəzi olması, insan kapitalının inki-
şafı da ölkəmizin investisiya qoyuluşu 
baxımından cəlbediciliyini artırır. Eyni 
zamanda, Azərbaycan beynəlxalq 
müqavilələrdən irəli gələn öhdəliklərini 
tam şəkildə və vaxtında yerinə yetirir. 
Ölkəmizin təşəbbüskarı olduğu trans-
milli layihələr bu gün Avropanın enerji 

təhlükəsizliyinin təmin edilməsində 
mühüm rol oynayır.  

Göründüyü kimi, hökumət 
ölkədə investisiya fəaliyyətinin 
genişləndirilməsinə, biznes mühitinin 
yaxşılaşdırılmasına, sənaye istehsa-
lının artırılmasına, qeyri-neft sektoru-
nun inkişaf etdirilməsinə ciddi önəm 
verir. Bu istiqamətdə qarşıya qoyulan 
əsas hədəflər sərmayə qoyuluşla-
rının artırılması, sahibkarların ixrac 
potensialının gücləndirilməsi, inves-
tisiya imkanlarının genişləndirilməsi, 
potensial tərəfdaşların tapılması və 
birgə əməkdaşlıq layihələrinin həyata 
keçirilməsidir.

Azərbaycanın dünya miqyasında sa-
bit iqtisadiyyata malik dövlət kimi tanın-
ması, beynəlxalq birliyin etibarlı tərəfdaşı 
olması ölkəmizə investisiya axınını 
şərtləndirib. Bu məsələdə hökumət 

tərəfindən “açıq qapı” siyasətinin 
reallaşdırılması da  stimullaşdırıcı rol 
oynayıb. Bu, öz ifadəsini investorların 
hüquq və mənafelərinin qorunmasında, 
mülkiyyətin toxunulmazlığında, yerli və 
xarici sahibkarlara bərabər şəraitin yara-
dılmasında daha qabarıq büruzə verib. 
“İnvestisiya fəaliyyəti haqqında”, “Xarici 
investisiyaların qorunması haqqında”, 
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxla-
maların dayandırılması haqqında” qa-
nunların və bir sıra normativ sənədlərin 
qəbulu məhz bu məqsədi daşıyıb. 
Bundan savayı, Azərbaycan hökuməti ilə 
xarici dövlətlər arasında investisiyaların 
təşviqi və qarşılıqlı qorunması ilə bağlı 
çoxsayda saziş imzalanıb. Avropa İttifa-
qının 20-dən çox üzv ölkəsi ilə respubli-
kamız arasında ikiqat vergitutma aradan 
qaldırılıb.

Dövlət Statistika Komitəsinin 
məlumatına görə, neft-qaz sektoruna 
yatırılmış investisiyaların həcmi 28  
faiz azalıb, qeyri neft-qaz sektoruna 
yönəldilən vəsaitin həcmi isə 10,1 
faiz artıb. İstifadə olunmuş vəsaitin 
1 milyard 524,7 milyon manatı və ya 
62,5 faizi məhsul istehsalı sahələrinə, 
743,2 milyon manatı (30,4 faizi) xidmət 
sahələrinə, 172,8 milyon manatı (7,1 
faizi) isə yaşayış evlərinin tikintisinə sərf 
olunub.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 
1 milyard 676,7 milyon manatını və ya 
68,7 faizini daxili vəsaitlər təşkil edib. 
Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitlərin 
1 milyard 688,2 milyon manatı və ya 
69,2 faizi bilavasitə tikinti-quraşdırma 
işlərinin yerinə yetirilməsinə sərf olunub.

Əsas kapitala yönəldilmiş vəsaitin 
ümumi dəyərində müəssisə və 
təşkilatların vəsaitləri 61,8 faiz, büdcə 
vəsaitləri 24,6 faiz, əhalinin şəxsi 
vəsaitləri 8,1 faiz, sair vəsaitlər 3,8 faiz, 
bank kreditləri isə 1,7 faiz təşkil edib.

Arzuman MURADLI,  
iqtisadiyyat üzrə  

fəlsəfə doktoru, politoloq

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən cari ilin birinci 
rübünün yekunlarına həsr olunan müşavirədə dövlətimizin baş-
çısı hesabat dövründə ölkəmizin bütün sahələrdə uğurla inkişaf 
etdiyini, bunu indiyədək qazanılan müsbət nəticələrin davamı kimi  
qiymətləndirdiyini bildirib. Ölkə rəhbəri çıxışında, eyni zamanda, 
investisiya qoyuluşu ilə bağlı müsbət nəticələr nəzərə çarpdığını 
vurğulayıb.
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