Əziz həmvətənlər!
Bu yaxınlarda Cəmiyyətimizin 3 yaşını birlikdə qeyd etdik. Qısa tariximizə nəzər salanda,
təşkilatımızın əldə etdiyi nailiyyətlərə görə öyünə bilərik:
1. 28.5.2003 tarixində 33 nəfərin iştirakı ilə Çexiya Respblikasında Azərbaycanlıları
birləşdirən ilk və yeganə təşkilat yaratdıq.
2. Milli bayramımız Novruzu ilk dəfə möhtəşəm olaraq 2004 və 2005-ci ildə Çexiyada bizim
Cəmiyyət qeyd etdi. 20-dən çox keçirdiyimiz tədbirlərdə həmvətənlərimiz ünsiyyət
yaratdılar və daha çox Azərbaycanlını bir-birinə tanıtdıq.
3. Azərbaycandakı kimsəsiz uşaqlara və onkoloji xəstələrə 112 000 Euro humanitar yardıma
2004-2005 ilində biz imza atdıq. Heçbir Azərbaycan Cəmiyyəti bu həcmdə proyekt
reallaşdırmayıb...
4. Yüksək dövlət məmurları ilə görüşlər keçirdik: Çexiyanın Xarici İşlər Naziri C.Svoboda və
DİN naziri F.Bublan, Azərbaycan Respublikası Ombudsmanı E. Süleymanova, Vyanadakı
Fövqalədə və Səlahiyyətli səfirimiz F. İsmayılov, 1-ci katiblər F. Hümbətov və F. Axundov.
5. Dağlıq Qarabağla bağlı 10-dan çox seminar və görüş təşkil etdik və Brno şəhərində keçirilən
diskusiyalarda ermənilərin Cəmiyyətini debatlarda məğlub etdik.
6. Cəmiyyətin fəaliyyəti ilə bağlı olaraq 4 TV veriliş, 5 radio müsahibə, 17 qəzet-jurnalda
məqalə dərc olundu.
7. Sədrin başçılığı ilə 6 nəfərlik nümayəndə heyəti 16 Mart 2006 Dünya Azərbaycanlılarının II.
Qurultayında uğurla iştirak etdi. Bizimlə Azərbaycana səfər etmiş Avropa Parlementinin
deputatı cənab Jan Brezinanı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev şəxsən rəsmi qəbul etdi
və Cəmiyyətimizin fəaliyyəti yüksək qiymətləndirildi.
Sizlərə xatırlatdığımız 7 rəqəmini 77-yə çatdırmaq üçün yeni bir dövrə qədəm qoyuruq və bu
müsbət dəyişikliklər haqda aşağıdakı məlumatı nəzərinizə çatdırırıq:
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Bu xəbərə sevinən hərkəsi səmimi qəlbdən təbrik edir və öhdəmizə düşən vəzifəni daha da
məsuliyyətlə yerinə yetirəcəyimizi bəyan edirik.
Cəmiyyətimizin uğurlarını həzm edə bilməyən bəzi fərdlərə isə sözümüz bundan ibarətdir:
Təşkilatımız könüllüdür, məcbur deyil üzv olmaq və ya tədbirlərimizə qatılmaq, saytımızı və bu
sətirləri oxumaq... Bir sözlə: xeyir verə bilməyən kəslər gərək ziyan da vurmasınlar.
Dövlət qeydiyyatından keçmək həm də bəzi qaydalara riayət etməyimizi məcbur sayır. 17.7.06
tarixindən etibarən, Cəmiyyətin üzvü olmaq və onun seçkili orqanlarında iştirak etmək üçün Sədrə
yazılı ərizə ilə müraciət etmək və illik üzvlük haqqını + birdəfəlik qeydiyyat haqqını ödəmək
vacibdir (2000Kč). Beləliklə, bundan sonrakı fəaliyyətimiz Nizamnaməyə əsasən Çexiya
Respublikasının qüvvədə olan qanunları ilə idarə olunacaq və tənzimlənəcək.
Cəmiyyətin fəaliyyətində bu vaxta qədər əməyi keçmiş yoldaşlara təşəkkür edir,yeni tərkibli
heyətə uğurlar arzulayır və bütün həmvətənlərimizi Azərbaycan naminə əməkdaşlığa dəvət edirik!
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