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Şuşa qurultay iştirakçılarını hərarətlə alqışlayır 
Dünya Azərbaycanlılarının V qurultayı öz işinə başlayır

Müstəqillik tariximizdə ilk dəfə 
qurultay düşməndən azad edilmiş 
Qarabağda - Şuşada keçirilir. Bu 
hadisə bütün dünyaya mesajdır. Yəni, 
dünyada yaşayan azərbaycanlılar öz 
milli dövlətinin ətrafında sıx birləşib 
və həmrəydirlər. Şuşada keçirilən 
qurultay dünya azərbaycanlılarına tor-
paqlarımızın azad olunması sevincini 
yaşamaq, doğma torpaqları canlı 
görmək, eləcə də, erməni vandaliz-
minin dəhşətlərini bütün dünyaya 
çatdırmaq imkanı qazandırıb. 

Bəli, bu gün Şuşada möhtəşəm 
hadisələr baş verir. Dünyanın hər 
yerindən bura təşrif buyuran soydaş-
larımız tarixi Cıdır düzündə bir araya 
gəliblər. Cəmi iki il bundan əvvəl 
belə bir xoşbəxtliyin baş verəcəyini 
təsəvvür etmək çətin idi. İki il bundan 
əvvəl bu arzu bizə xəyal kimi görü-
nürdü. 

Bu gün isə Şuşa azaddır, 
xoşbəxtdir. Şuşa ilə bərabər xalqımız 
da özünü haqlı olaraq xoşbəxt sanır. 
Bu xoşbəxtlik bizə Ali Baş  Komandan 
İlham Əliyevin yüksək qətiyyəti, 
rəşadətli ordumuzun igid əsgər 
və zabitlərinin qeyri-adi şücaətləri 
sayəsində nəsib olubdur. 

Ötən il dekabrın 24-də 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti İlham Əliyev, birinci 
xanım Mehriban Əliyeva Şuşa 
şəhərini ziyarət ediblər. Dövlətimizin 
başçısı Cıdır düzündə çıxış edərək 
deyibdir: “Mən həmişə deyirdim 
ki, gün gələcək, işğal altındakı 
torpaqlarımız azad ediləcək, biz bu 
torpaqlara qayıdacağıq və qayıtmışıq. 
Azərbaycan xalqı bütün bu illər 
ərzində mənə inanırdı. Baxmayaraq 
ki, həm ovaxtkı məcburi köçkünlər, 

həm ölkə ictimaiyyəti ildən-ilə davam 
edən mənasız danışıqlara nəzər 
salaraq görürdü ki, Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli çətinləşir. Amma 
buna baxmayaraq, doğma xalqım 
mənim sözlərimə inanırdı. Mən 
deyirdim ki, gün gələcək Azərbaycan 
bayrağı işğal edilmiş torpaqlarda, o 
cümlədən Şuşada dalğalanacaq və 
bu müqəddəs günü biz şəhidlərimizin 
qanı-canı bahasına yaşadıq. Allah 
bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin”.

Bəllidir ki, ümummilli  liderimiz 
Heydər Əliyev Azərbaycanda 
hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 
diaspor quruculuğu işinə böyük önəm 
verirdi. Dahi siyasətçi bir qayda 
olaraq xaricə səfərləri zamanı orada 
yaşayan azərbaycanlılarla görüşər, 
onlara doğma vətənləri ilə sıx əlaqə 
qurmağı, Azərbaycan həqiqətlərini 
dünya ictimaiyyətinə çatdırmağı 
tövsiyə edərdi. Məhz Heydər Əliyevin 
təşəbbüsü ilə 2001-ci ildə Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurultayının 
keçirilməsi də bu məqsədlərə xidmət 
edirdi.

2006-cı il martın 16-da dünya 
azərbaycanlılarının ikinci, 2011-ci il 
iyulun 5-6-da üçüncü, 2016-cı il iyu-
nun 3-4-də dördüncü qurultayları ke-
çirilib. Hər bir qurultayda Azərbaycan 
diaspor təşkilatlarının keçdiyi inkişaf 
yolu, əldə olunan nailiyyətlər, qarşı-
da duran mühüm vəzifələr müəyyən 
edilibdir. 2018-ci ildə Diasporla İş 
üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin 
təkmilləşdirilməsi məqsədilə 
yeni “Strateji Yol Xəritəsi” işlənib 
 hazırlanmışdır. 

Son 4 ildə 31 ölkəni əhatə edən 
14 Koordinasiya Şurası, 12 ölkədə 18 

Azərbaycan evinin (Tallin, Varşava, 
Budapeşt, Brüssel, Zalsburq Barse-
lona, Köln, Berlin, Münhen, Kiyev, 
Odessa, Ankara, İğdır, Qahirə, Sa-
loniki, Tbilisi, Marneuli və Qardabani 
şəhərləri) yaradılıbdır. 

Azərbaycan Respublikasının 
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım 
Əliyevanın təşəbbüsü ilə xaricdəki 
azyaşlı uşaqlar üçün “Qarabağ” 
Azərbaycan məktəbləri təsis olunub. 
Bu gün həmin məktəblərdə 250-dən 

artıq azərbaycanlı uşaq ana dilində 
təhsil alır. 

Azərbaycan diasporu İkinci 
Qarabağ müharibəsində xalqımızın 
ədalətli mübarizəsini fəal surətdə 
dəstəkləyib. Ölkəmizin diaspor 
təşkilatları dünyanın 30-dan çox 
ölkəsində 200-dək aksiya keçirib, 
bu aksiyalarda ümumilikdə 25 
mindən çox soydaşımız və dost 
xalqların nümayəndələri iştirak 
ediblər.  50-dən çox ölkədə fəaliyyət 
göstərən 300-ə yaxın diaspor təşkilatı 
müxtəlif ölkələrin dövlət və hökumət 
rəhbərlərinə, parlament üzvlərinə, 
beynəlxalq təşkilatlara bəyanatlar, 
müraciətlər göndəribdir. 

Bu gün tam əminliklə deyə 
bilərik ki, Prezident İlham Əliyev 
və Birinci vitse-prezident Mehriban 
xanım Əliyevanın apardığı düşü-
nülmüş, məqsədyönlü xarici siyasət 
nəticəsində müstəqil Azərbaycan 
dünyada sayılıb seçilən nüfuzlu 
ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan 
diasporu indi yüksək səviyyədə 
təşkilatlanmış formadadır. 

Qurultay nümayəndələrindən 
biri söhbət zamanı bizə dedi ki, biz 
diaspor nümayəndəsi kimi, əldə etdi-
yimiz uğurlarla kifayətlənməli deyilik, 
çalışmalıyıq ki, xaricdə yaşayan 
soydaşlarımız daha mütəşəkkil for-
mada fəaliyyət göstərərək yaşadıqları 
ölkələrin, şəhərlərin siyasi həyatında 
da yer alsınlar. Parlament seçkilərinə, 
bələdiyyə seçkilərinə qoşularaq bu 
seçkili orqanlarda təmsil olunmağa 
çalışsınlar. Prezident İlham Əliyev 
bunu dəfələrlə çağırışlarında vur-
ğulayıb. Biz böyük xalqıq! Dünyada 
50 milyon soydaşımız yaşayır, daha 
aktiv və strateji fəaliyyət qurmalıyıq ki, 

səsimiz daha yüksəklərdən eşidilsin.
Milli Məclisin deputatı Fatma 

Yılıdırım isə qurultayın əhəmiyyəti 
barədə danışarkən bunları dedi: 
“Dünya Azərbaycanlılarının V Qurul-
tayının Şuşa şəhərində keçirilməsi 
olduqca tarixi əhəmiyyət kəsb edən 
hadisədir. Biz xoşbəxtik ki, belə 
bir əlamətdar hadisəyə şahidlik 
edəcəyik”. Deputatın fikrincə, dün-
ya azərbaycanlılarının həmrəyliyi 
milli birlik, milli-mənəvi dəyərlərimizə 

hörmət, doğma Vətənə məhəbbət və 
bağlılıq hisslərini özündə təcəssüm 
etdirir. 

Dünya azərbaycanlılarının be-
şinci qurultayı Zəfər qurultayı hesab 
olunur. Qurultayda “Postmüharibə 
dövründə Azərbaycan diasporunun 
qarşısında duran vəzifələr”, “Qaraba-
ğın bərpası və yenidən qurulmasına 
Azərbaycan diasporunun töhfələri” 
mövzularında müzakirələrin təşkili 
planlaşdırılır.

Qeyd etmək lazımdır ki, xalqımı-
zın 44 günlük Vətən müharibəsindəki 
parlaq qələbəsi ölkəmizin hər yerində 
böyük ruh coşğunluğu yaratmışdır. İki 
il əvvəl cəbhədə tarixi qələbə qaza-
nan Azərbaycan bu gün artıq Qara-
bağda böyük tikinti-quruculuq işləri ilə 
məşğuldur. Dövlətimiz və xalqımız bu 
gün əl-ələ verib işğaldan azad edilmiş 
ərazilərdə düşmənin vandalcasına 
dağıtdığı şəhər və kəndləri yenidən 
inşa edir. Gözlərimizin önündə 
əvvəlkindən də gözəl şəhərlər tikilir, 
parklar və yollar salınır.

Prezident İlham Əliyevin müdrik 
liderliyilə Azərbaycan sürətli inkişaf 
və tərəqqi yolundadır. Azərbaycanın 
diaspor təşkilatları milli intibahımıza 
öz yeni töhfələrini vermək, ölkəmizin 
adını, şöhrətini daha da ucaltmaq 
arzusu ilə yaşayıb yaradırlar. 

Dünya azərbaycanlılarının be-
şinci qurultayı dövlətimizin diaspor 
siyasətində yeni mühüm vəzifələr irəli 
sürəcək. Hər bir soydaşımız xalqımızı 
bundan sonra da beynəlxalq arenada 
ləyaqətlə təmsil etməyə çalışacaq. 
Biz birlikdə güclüyük. Bu, böyük 
həqiqəti heç vaxt unutmamalıyıq. 

Məsaim ABDULLAYEV, 
“Xalq qəzeti” 

Xalqımızın çağdaş tarixində böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən 
unudulmaz hadisə baş verir. Belə ki, dünya azərbaycanlılarının 
növbəti, beşinci qurultayı hər birimizin qəlbində xüsusi yeri olan 
gözəl Şuşa şəhərində keçirilir. Şübhə yoxdur ki, bu hadisə xal-
qımızın qədim və şanlı tarixinin ən parlaq səhifələrindən birinə 
çevriləcək. 

İnanırıq ki, Dünya Azərbaycanlılarının  
V qurultayında dövlətimiz və diasporumuz 
üçün mühüm qərarlar qəbul olunacaq

Dünya Azərbaycanlılarının Şuşa şəhərində keçiriləcək 
V Qurultayının təşkili ilə bağlı hazırlıq işləri artıq 
başa çatıb. Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsindən 

verilən məlumata görə, qurultayda 65 ölkədən 400 nəfərə 
yaxın diaspor nümayəndəsi iştirak edəcək. Bununla bağlı 
fikirlərini bizimlə bölüşən politoloq, iqtisad üzrə fəlsəfə 
doktoru Arzuman Muradlı bildirdi: 

– Xarici ölkələrdə 
Azərbaycan diasporunun 
təşkilatlanmasında, diaspor 
quruculuğunda ilk növbədə 
ümummilli lider Heydər Əliyevin 
böyük rolunu qeyd etməliyik. 
Ulu öndər 23 may 2001-ci ildə 
“Dünya Azərbaycanlılarının I 
Qurultayının keçirilməsi haqqın-
da” 724 nömrəli Sərəncam 
imzalayıb. Həmin il noyabrın 
9– 10-da isə Bakıda dünya 
azərbaycanlılarının birinci 
qurultayı keçirilib. Ulu öndər 
Heydər Əliyev həmin tədbirdə 
Azərbaycan diasporu qarşısın-
da duran taleyüklü vəzifələri 
müəyyənləşdirdi. O vaxt 
Qarabağ problemi hələ həll 
olunmamışdı və bu məsələdə 
diaspor təşkilatlarının köməyi 
tələb olunurdu. 

2002-ci ilin 5 iyulunda 
Prezident Heydər Əliyevin 
fərmanı ilə Xaricdə Yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş üzrə 
Dövlət Komitəsi yaradıldı. 
Prezident İlham Əliyevin 19 
noyabr 2008-ci il tarixli, 54 
saylı sərəncamı ilə isə həmin 
komitənin əsasında Diasporla 
İş üzrə Dövlət Komitəsi yara-
dıldı. 2006-cı il martın 16-da 
Dünya Azərbaycanlılarının 
ikinci,  2011-ci il iyulun 5–6-da 
üçüncü, 2016-cı il iyunun 3–4-də 
dördüncü qurultayı keçirildi.

Diaspor quruculuğu 
Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyevin də daim diqqət 
mərkəzində olmuşdur. O, özü-
nün bir sıra çıxışlarında, eləcə 
də Dünya Azərbaycanlılarının 
qurultaylarında diaspor 
təşkilatları, onların fəaliyyətinin 
əsas istiqamətləri ilə bağlı ba-
xışlarını ifadə edib. Dövlət baş-
çısının təşəbbüsü ilə 2003-cü 

ildən sonra Azərbaycan və türk 
diasporlarının birləşdirilməsi 
istiqamətində ciddi addımlar 
atıldı. Məhz bu birləşmədən 
sonra Azərbaycan diasporu 
daha da güclənməyə, dünya-
da, xüsusən Qərb ölkələrində 
geniş yayılmış saxta və qon-
darma erməni təbliğatına ağır 
zərbə vurmağa başladı.

2008-ci il dekabrın 19-da 
Prezident İlham Əliyevin 
təşəbbüsü ilə Bakıda Dün-
ya Azərbaycanlılarının 
Əlaqələndirmə Şurası-
nın toplantısında Dünya 
Azərbaycanlılarının Həmrəylik 
Xartiyası qəbul edildi. 
Beləliklə, dövlətimizin uğurlu 
diaspor siyasəti nəticəsində 
xaricdəki həmvətənlərimizin 
daha mütəşəkkil formada 
təşkilatlanması özünün yeni 
mərhələsinə qədəm qoydu. 
İndi soydaşlarımız yaşadıqları 
ölkələrin sosial-iqtisadi, ictimai-
siyasi və mədəni həyatında 
daha fəal rol oynayır, 
Azərbaycan həqiqətlərinin dün-
yaya çatdırılmasında, zəngin 
mədəni irsimizin təbliğində, 
təcavüzkar erməni dairələrinin 
ideoloji təxribatlarının qarşı-
sının alınmasında qətiyyət 
nümayiş etdirirlər. 

Qeyd etməliyik ki, son 4 
ildə dünyanın 31 ölkəsində 
azərbaycanlıların 14 koordina-
siya şurası formalaşıb, yaxın 
və uzaq xarici əhatə edən 12 
ölkədə 18 Azərbaycan Evi 
yaradılıb.

Diaspor təşkilatlarımızın 
Azərbaycanın ərazi bütövlü-
yünün bərpası istiqamətində 
müsbət addımlarını qeyd 
etməliyik. Vətən müharibəsi 
dövründə bu təşkilatlar 

dünyanın 30-dan çox 
ölkəsində 200-dək aksi-
ya keçirdi, bu aksiyalarda, 
ümumilikdə, 25 mindən çox 
soydaşımız və dost xalqların 
nümayəndələri iştirak etdi. 
Bununla yanaşı, 50-dən çox 
ölkədə fəaliyyət göstərən 
300-ə yaxın diaspor təşkilatı 
müxtəlif ölkələrin dövlət və 
hökumət rəhbərlərinə, parla-
ment üzvlərinə, beynəlxalq 
təşkilatlara bəyanatlar, 
müraciətlər göndərdi.

Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayı həm də onunla 
əlamətdardır ki, torpaqları-
mızın işğaldan azad olun-
duğu dövrə təsadüf edir. 
Tədbirin Şuşada keçirilməsi 
isə böyük tarixi əhəmiyyət və 
rəmzi məna daşıyır. Bu tarixi 
fürsəti bizə, təbii ki, Prezident 
İlham Əliyevin məqsədyönlü 
fəaliyyəti, liderliyi, milli ma-
raqlarımızı qətiyyətlə müdafiə 
etməsi, düşünülmüş və 
qətiyyətli siyasəti nəsib etmiş-
dir. Dövlət başçısı bu günlərdə 
Qırğızıstan Prezidenti Sadır 
Japarovla görüşdə bildirdi ki, 
təxminən 30 illik erməni işğa-
lından azad olunmuş qədim 
şəhərimiz Şuşa gələn il türk 
dünyasının mədəniyyət pay-
taxtı elan olunacaq. İnanırıq 
ki, dünya azərbaycanlılarının 
qarşıdakı qurultayında bu 
təşəbbüs dəstəklənəcək, eləcə 
də dövlətimiz və diasporumuz 
üçün mühüm qərarlar qəbul 
olunacaq. 

Söhbəti yazdı:  
Paşa ƏMİRCANOV,  

“Xalq qəzeti”

Biz birlikdə güclüyük

Onlar Vətəndən uzaqlarda 
yaşasalar da, daim Qarabağın, 
mədəniyyət paytaxtımız Şuşanın 
düşmən tapdağından azad ediləcəyi 
günü səbrsizliklə gözləyirdilər. 
Hətta aralarında bu doğma yurd 
yerlərindən didərgin düşüb qərib 
ölkələrdə məskunlaşanlar da var idi. 
Onlar bur gün dədə-baba ocaqlarına 
dönəcəklərinə əminliklə inanırdılar. İndi 
həmin gün gəlib çatıb. Artıq bir ildən 
çoxdur ki, bu həsrətə son qoyulub, 
Qarabağ azad, bəxtəvər günlərinə 
qovuşub.  Böyük Qayıdışa hazırlıq 
başlanıb. 

Yeri gəlmişkən, İkinci Qarabağ 
müharibəsinin ağrılı-acılı, eyni 
zamanda, sevincli-qələbə müjdəli 
günlərini yaxşı xatırlayırıq. O vaxt 
təkcə Azərbaycanda deyil, həm 
də xaricdə yaşayan soydaşlarımız 

da  Vətənin bütövləşəcəyi, düşmən 
işğalına son qoyulacağı günü 
həyəcanla gözləyirdilər. Bu istək, bu 
arzu respublikamızda olduğu kimi, 
qürbətdə yaşayan  soydaşlarımızda 
birlik və həmrəylik duyğularını 
daha da möhkəmlətmişdi. Xaricdə 
yaşayan həmvətənlərimiz arasındakı 
jurnalistlərin gecə-gündüz telefon 
zəngləri susmurdu, onların hər 
qarış torpağımızın qəsbkardan 
təmizlənməsindən necə sevindikləri, 
qürur hissi keçirdiklərini yüz 
kilometrlərlə məsafədən duyur, hiss 
edirdik.

İndi onların nümayəndələri 
Qarabağın tacı olan Şuşada bu 
fərəhi bir daha yaşamaq, dövlətimizin 
başçısı cənab İlham Əliyevə bu 
möhtəşəm zəfəri müdrik siyəsəti ilə 
gerçəkləşdirdiyi üçün minnətlıqlarını 
bildirmək, dünənə qədər gördükləri 
işin hesabatını vermək, qarşıda duran 
vəzifələri müəyyənləşdirmək üçün 
Vətənə gələrək müstəqillik tariximizin 

ilk qələbə  Qurultayını Qarabağın tacı 
sayılan Şuşada keçirirlər. 

Onu da qeyd edək ki, Vətən 
müharibəsinin getdiyi günlərdə 
diasporumuz Prezident İlham Əliyevin 
beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycan 
həqiqətləri barədə məlumatlandırılması 
ilə bağlı tövsiyəsini də diqqətdə 
saxladı, dünyanın hər yerində geniş 
təbliğat-izahat işi apardı.  

Qarabağ münaqişəsi haqqında 
həqiqətlər həm mediada, həm də 
canlı görüş və tədbirlərdə dəqiq, 
məntiqli, faktlara söykənən cavablarla 
beynəlxalq aləmə çatdırıldı. Bununla 
da düşmənin saxta xəbərlərinin 
(fake news), necə deyərlər, ayaq 
açıb yeriməsinə imkan verilmədi. 
İşğalçı Ermənistanın, onun bədnam 
diasporunun və havadarlarının bütün 
avantüra, qarayaxma kampaniyalarının 
qarşısı qətiyyətlə alındı. Xalqımızın 
beynəlxalq hüququn norma və 
prinsipləri, BMT Təhlükəsizlik 
Şurasının məlum qətnamələri 

əsasında haqq savaşı apardığı bütün 
dünyaya bildirildi. Şübhəsiz ki, bu 
məsələdə dövlətimizin başçısının 
səmərəli fəaliyyəti xüsusi rol oynadı və 
diasporumuz üçün mayak , örnək oldu.

Sonda diqqətə çatdırmaq istərdik 
ki, diasporumuzun  Qarabağın azad 
olunmasından sonra növbəti qurultayı 
Şuşada keçirməsi ondan xəbər verir 
ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin 
tövsiyyə etdiyi kimi, harada yaşayıb- 
işləməsindən asılı olmayaraq, hər bir 
soydaşımız milli dövlətinin ətrafında 
sıx birləşməyi, həmrəylik nümayiş 
etdirməyi fəaliyyətində ən önəmli 
prinsip sayır. Qürbətdə yaşayan 
soydaşlarımız daim Azərbaycanın 
yanında olmaqdan, doğma 
Qarabağla nəfəs almaqdan, ürəyinin 
bu əzəli-əbədi yurdumuzla birgə 
döyünməsindən qürur hissi keçirirlər.

Böyük tarixi əhəmiyyət və rəmzi 
məna daşıyan Şuşa Qurultayı 
Prezident İlham Əliyevin məqsədyönlü 
fəaliyyəti, uzaqgörən siyasəti 
sayəsində gerçəkləşir. Bu tədbir həm 
də  dünya azərbaycanlılarını daha da 
sıx birləşdirmək, onları torpaqlarımızın 
bundan sonra da göz bəbəyi kimi 
qorunmasına daha fəal səfərbər etmək, 
erməni vandalizminin cinayətlərini 
dünyaya çatdırmaq məqsədi daşıyır. 
Şuşa qurultayı isə xaricdə yaşayan 
soydaşlarımızı qələbə zirvəsinə 
qovuşduracaq.

Mədət MƏMMƏDOV, 
Azərbaycan Jurnalistlərinin 
Həmrəyliyi Komitəsi İctimai 

Birliyinin sədri

Dünya Azərbaycanlılarının V Qurultayının Şuşa şəhərində 
keçirilməsi təsadüfi deyil. Tarixi və əlamətdar hadisə kimi 
xalqımızın həyatında heç zaman unudulmayacaq bu möhtəşəm 
tədbir, əslində, dünyanın yaxın-uzaq guşələrinə səpələnən və 
qəlbləri Azərbaycanla döyünən soydaşlarımızın ən müqəddəs 
arzusu idi. 

Azərbaycanda milli diaspor fəaliyyətinin 
təməli Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali 
Məclisinin sədri kimi ümummilli lider Heydər 
Əliyev tərəfindən 1991-ci il dekabrın 16-da 
imzalanan “Dünya azərbaycanlılarının həmrəylik 
və birlik günü haqqında” qərarla qoyulub. 

Dünya azərbaycanlılarının 
təşkilatlanmasında, xarici 
ölkələrlə müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının siyasi, iqtisadi, 
mədəni və mənəvi əlaqələrinin 
inkişaf etdirilməsində bu qərar 
son dərəcə mühüm önəm 
daşıyıb, diaspor quruculuğu 
Azərbaycan Respublikasının 
dövlət siyasətinin prioritet 
istiqamətlərindən birinə çevrilib. 

“Dünya azərbaycanlılarının 
həmrəylik və birlik günü 
haqqında” qərar imzalanan 
vaxtdan ötən müddətdə 
dünya azərbaycanlılarının 
Vətənlə əlaqələrini inkişaf 
etdirmək, soydaşlarımızın 
milli özünəməxsusluğunu 
qoruyub saxlamaq, diasporun 
potensialından milli maraqla-
rımızın daha etibarlı şəkildə 
qorunması istiqamətində 
faydalanmaq, diasporlarara-
sı əlaqələri genişləndirmək, 
onların mədəni-siyasi hü-
quqlarını müdafiə etməkdən 
istiqamətlərində əhəmiyyətli 
layihələr gerçəkləşdirilib. 

Xatırladaq ki, ulu öndər 
Heydər Əliyev 2001-ci 
il mayın 23-də “Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurul-
tayının keçirilməsi haqqında” 
Sərəncam imzalayıb. Həmin 
ilin noyabr ayının 9-10-da 
Bakıda keçirilən Dünya 
Azərbaycanlılarının I Qurultayı 
isə ölkəmizin  tarixinə böyük bir 
prosesin başlanğıcı kimi daxil 
olub. Bu qurultayla  xaricdəki 
soydaşlarımızın ümumi 
məqsəd, vahid ideya ətrafında 
birləşməsinin,  eyni zamanda, 
həmvətənlərimizin milli ideolo-
giyamız olan azərbaycançılıq 
ideyası ətrafında birlik və 
həmrəyliyinin əsası qoyulub. 

Qurultaydan bir müddət 

sonra, 2002-ci il iyulun 5-də 
dahi şəxsiyyət “Xarici Ölkələrdə 
Yaşayan Azərbaycanlılarla 
İş üzrə Dövlət Komitəsinin 
yaradılması haqqında” fərman 
imzaladı. Azərbaycan diaspo-
runun fəaliyyətinin mütəşəkkil 
qaydada əlaqələndirilməsi, 
dünya azərbaycanlılarının 
siyasi və ideoloji birliyinin 
təminatı baxımından müstəsna 
əhəmiyyət kəsb edən həmin 
mühüm tarixi sənəd  bu sahədə 
olan problemlərin aradan 
qaldırılması istiqamətində 
əhəmiyyətli addımlar atmağa 
və Azərbaycan diasporunun 
fəaliyyətini milli maraqlarımızın 
gerçəkləşdirilməsi istiqamətində 
mərkəzləşdirməyə əlverişli 
imkan yaratdı. 

Ümummilli liderimi-
zin  irsi, gələcəyə yönələn 
siyasi xətti  2003-cü ildə 
hakimiyyətə gələn Prezident 
İlham Əliyev tərəfindən daha 
da inkişaf etdirildi. Bu, diaspor 
fəaliyyəti sahəsindən də yan 
keçmədi. Elə bu məqsədlə 
dövlətimizin başçısı  2008-ci 
il 19 noyabr tarixli sərəncamı 
ilə Xarici Ölkələrdə Yaşayan 
Azərbaycanlılarla İş üzrə Dövlət 
Komitəsinin əsasında Dias-
porla İş üzrə Dövlət Komitəsi 
yaradıldı.

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 reallaşdıran 
orqan kimi fəaliyyətə başladı. 

Diasporla İş üzrə 
Dövlət Komitəsinin və di-
aspor təşkilatlarının əsas 
məqsədlərindən biri hər zaman 
Azərbaycan həqiqətlərini dünya 
ictimaiyyətinə obyektiv, tam 
və dolğun şəkildə çatdırmaq 
olub. Bu həqiqətlər əsasən, 
Ermənistan dövləti tərəfindən 
Azərbaycanın beynəlxalq 
hüquqla tanınan, tarixi torpaqla-
rının işğal olunması, milyonlarla 
soydaşının və vətəndaşının 
qaçqın və köçkünə çevrilməsi, 
Xocalı soyqırımı kimi faktları 
əhatə edib.

Birinci vitse-prezident 
Mehriban xanım Əliyevanın 
rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev 
Fondu da həmin siyasətin real-
laşmasında önəmli rol oynayıb.  
Fond erməni işğalına etiraz 
edilməsi və bu istiqamətdə 
məlumatlandırma tədbirləri 
çərçivəsində dünyanın bir 
çox şəhərlərində nümayişlər 
keçirib, “Xocalıya ədalət!” adlı 
kampaniya ilə erməni vəhşiliyini 
dünyaya tanıdıb.

Diaspor Vətən müharibəsi 
günlərində də Azərbaycanın 
haqq səsinin bütün dünyaya 
yayılmasında səmərəli fəaliyyət 
göstərib. Savaş dövründə 
diaspor təşkilatlarının dünyanın 
30-dan çox ölkəsində 200-dək 
aksiya keçirməsi, bu aksiyalar-
da ümumilikdə 25 mindən çox 
soydaşımızın və dost xalqların 
nümayəndələrinin iştirakı, 
50-dən çox ölkədə fəaliyyət 
göstərən 300-ə yaxın diaspor 
təşkilatının müxtəlif ölkələrin 
dövlət və hökumət rəhbərlərinə, 
parlament üzvlərinə, beynəlxalq 
təşkilatlara bəyanatlar, 
müraciətlər göndərməsi bunun 
bariz ifadəsi kimi diqqət çəkib.  

Prezident İlham Əliyevin 
5 yanvar tarixli sərəncamı ilə 
2022-ci il ölkəmizdə “Şuşa ili” 
kimi qeyd olunur. Belə bir vaxt-
da Dünya Azərbaycanlılarının 
V Qurultayının Qarabağın 
incisi, ölkəmizin mədəniyyət 
paytaxtı Şuşa şəhərində 
keçirilməsi tarixi, mənəvi 
və simvolik əhəmiyyət da-
şıyır, Şuşa həm də  dünya 
azərbaycanlılarını birləşdirən 
məkana çevrilir və bütün dün-
yaya azərbaycanlıların tarixi 
şəhərinə qayıdışının təsdiqi 
kimi diqqət çəkir. 

“Xalq qəzeti” 

Dünya Azərbaycanlılarının V qurultayı 
soydaşlarımızı ümummilli məqsədlər 
ətrafında birləşdirən qlobal forumdur
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