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Heydər Əliyevin İslam həmrəyliyi ideyası
M fu

öndər Heydər Əliyev

M M bəşəri dəyərlərdən səmə-

rəli istifadə etməklə cə
miyyətdə mənəvi birliyin yara
dılmasında İslam həmrəyliyi
ideyasının mühüm rol oynadığı
na xüsusi önəm verirdi. Heydər
Əliyev irsinə əsaslanaraq İslam
həmrəyliyi ideyasını məkan, za
man və struktur baxımdan aşa
ğıdakı mərhələlərə bölmək olar:
1. Ölkədaxili vətəndaş həmrəy
liyinə nail olmaq.
2. Ölkədaxilində dini təriqətlər
və dinlərarası münasibətlərin tən
zimlənməsi.
3. islam ölkələri arasında həm
rəyliyin möhkəmləndirilməsi.
4. islam həmrəyliyindən bəşəri
həmrəyliyə doğru.
Ulu öndər ümumi islam birliyinə
nail olmaq üçün əvvəlcə ölkə daxi
lində vətəndaş həmrəyliyini bərqə
rar etməyi nəzərdə tuturdu. Çünki
o, yaxşı bilirdi ki, ümumi islam birli
yinin formalaşması üçün ayrı-ayrı
ölkələrdə milli-mənəvi, dini-etnik
həmrəyliyə nail olmaq əsas şərtlər
dən biridir. Həmrəylik ideyasının
sosial-təlsəfi mahiyyətini yaxşı dərk
edən Heydər Əliyev özünün dövlət
çilik fəaliyyətində həmişə bu məsə
ləyə diqqət yetirmişdir.
1.Ölkədaxili vətəndaş həmrəyli
yinə nail olmaq. Ölkədaxili həmrəy
lik-dedikdə burada dinindən, milliy
yətindən, irqindən asılı olmayaraq
bütün vətəndaşların həmrəyliyinin
bərqərar olması başa düşülür. Ayrıayrılıqda götürülmüş ölkələrdə
həmrəyliyin, birliyin bərqərar olma
sı həmin ölkələrdə sülh, əmin-a
manlıq, sabitlik və birgəyaşayışın
əsas təminatıdır.
90-cı illərin əvvəllərində mühari
bə şəraitində yaşayan Azərbayca
nın ağır günlərində Azərbaycana
rəhbərlik edən Heydər Əliyev ölkə
vətəndaşlarının birliyinə, həmrəyli
yinə nail olmaq üçün idarəetmənin
fəlsəfəsi və özünün dövlətçilik təc
rübəsindən məharətlə istifadə et
mişdir. Ulu öndər yaxşı bilirdi ki, ye
nicə müstəqillik qazanmış bir ölkə
nin öz müstəqilliyini saxlaması,
möhkəmlənməsi və sonrakı inkişafı
həmin ölkənin vətəndaşlarının birli
yi və həmrəyliyindən asılıdır. Buna
görə də ölkə vətəndaşlarının həm
rəyliyinin əhəmiyyətini yüksək qiy
mətləndirən Heydər Əliyev sadə in
sanlar ilə görüşlərində onları birliyə
və həmrəyliyə çağıraraq demişdir:
Bizim dövlətimiz, ölkəmiz öz milli,
mənəvi, dini dayaqlar üzərində qu
rulub və bundan sonra da yaşaya
caqdır. Amma bunların hamısını tə
min etmək üçün gərək hər bir və
təndaşımız öz vətəndaşlıq borcunu
yerinə yetirsin, öz vətəndaşlıq bor
cunu, məsuliyyətini dərk etsin.
Əgər hər bir vətəndaş, hər bir azər
baycanlı dərk edə bilsə ki, müstəqil
Azərbaycanın yaşaması, qalib gəl
məsi və gələcəyə uğurla getməsi
onun kiçik fəaliyyətindən də asılıdır,
o bunu edəcəkdir. Sizin də, bizim
də borcumuz ondan ibarətdir ki, hər
bir vətəndaşı-gəncləri də, yaşlı
adamları da, sizin kimi müdrik ağ
saqqalları da, dindarları da-hamını
agah edək ki, bu ağır dövrümüzdə
hər bir vətəndaşın, hər bir azərbay
canlının mövqeyindən, fəaliyyətin
dən, cəmiyyətə göstərdiyi xidmət
dən dövlətimizin, cəmiyyətimizin

zamanda Azərbaycanda xristianpravoslav, yəhudi dininə etiqad
edən insanlar, müxtəlif millətlərin
nümayəndələri də yaşayırlar. Azər
baycanlılar başqa dinlərə münasi
bətdə həmişə dözümlü olublar və
bunu bizə Quran, Həzrəti-Məhəm
məd vəsiyyət edibdir. Amma ən
mühüm odur ki, bu xeyirxah, mü
qəddəs vəsiyyət yerinə yetirilsin.
Azərbaycanlıların bu vəsiyyəti mü
qəddəs tutması xalqımızın çox mü
hüm keyfiyyəti, xüsusiyyətidir və
biz bununla fəxr edə bilərik”.
Ölkəmizin inkişafı naminə bü
tün vətəndaşlarımızın ölkədaxili
həmrəyliyinə nail olmaq, vətənimi
zi erməni düşmənlərindən xilas et
mək, ordumuzun möhkəmlənməsi
və müdafiə qüdrətinin artması üçün
Ulu öndər bütün Azərbaycan xalqı
na islam dini ətrafında birləşməyi
tövsiyə edərək 1993-cü il 5 sent
yabr tarixində Təzəpir məscidində
dindarlar qarşısındakı çıxışında de
mişdir: “Biz bu yolla gedəcəyik. Biz
öz islam dinimizi qoruyub saxlaya
raq, bizim dinimizə, əxlaqımıza,
mənəviyyatımıza təcavüzlərin qar
müqəddəratı, bu günü və gələcəyi
zimlənməsi. Ölkədaxilində dini sa
şısını alaraq heç bir başqa millətə,
asılıdır".
bitlik və birgəyaşayışı təmin etmək
heç bir başqa dinə təcavüz etmə
Ölkəmizin daxilində həmrəyli üçün multikulturalizm və tolerantlıq
yəcəyik. Hər bir millətə mənsub
yə, birliyə nail olmaq üçün xalqımı ideyası cəmiyyətdə üstünlük təşkil
olan insana, hər dinə hörmətlə ya
za müraciət edən uzaqgörən Hey etməli və ölkə vətəndaşlarının gün
naşmışıq və yanaşacağıq. Bu, Alla
dəlik həyat tərzinə çevrilməlidir.
dər Əliyev müstəqil Azərbaycanın
hın əmridir, bu bizim Ulu peyğəm
Hamıya məlumdur ki, multikultura
inkişafına, torpaqlarımızın erməni
bərimiz Məhəmməd aleyhissəla
işğalından azad edilməsinə inanır lizm və tolerantlıq Azərbaycan və
mın bizə tövsiyəsidir. Ona görə də
dı. Ümumiyyətlə, uzaqgörən ümu- təndaşlarının həyat tərzinə çevril
Azərbaycan xalqının bu ağır dövrdə
mişdir. Hər hansı bir cəmiyyətdə
milli lider xalqımızın dünya xalqları
birləşməsi islam dininin böyük mə
içərisində ləyaqətli səviyyəyə qal təriqətlərarası münasibətlərin nor
nəvi dəyərlərinə söykənir və ümid
mal olması ölkədaxili sabitliyin bər
xacağını nəzərdə tutaraq demişdir:
varam ki, bizim dindarlarımız, bi
“Biz nə qədər bir olsaq, bir-birimi qərar olmasını şərtləndirir. Məsə
zim din aləmində fəaliyyət göstə
lən, Azərbaycanda tarixən məz
zin əllərindən nə qədər möhkəm
rən şəxslərimiz Azərbaycanın bü
həblər (sünni, şiə və s) arası müna
tutsaq, bir-birimizə nə qədər yaxın
tün vətəndaşları islamın buyurduğu
olsaq, müstəqil Azərbaycanın yaşa sibətlərdə heç bir vaxt problem ol
yolla gedərək Vətəni qorumaq əz
masına o qədər çox nail olacaq, xal mamışdır. Müstəqillik dövründə isə
mi, qəhrəmanlıq əzmi, vətənpər
ölkəmizdə dövlət-din münasibətlə
qımız onun başına gələn bugünkü
vərlik əzmi tərbiyə etməlidirlər”.
bəlalardan xilas olacaq, torpaqları rinin düzgün tənzimlənməsi hər bir
Burada ölkəmizin ağır durumda
məzhəb nümayəndələrinin hüquq
mız Ermənistanın işğalından azad
olduğu bir vaxtda Heydər Əliyev in
larının qorunmasına xidmət etmiş
olacaq. Azərbaycanda əsrlərdənsanlarda birləşmək və həmrəyliyə
əsrlərə keçmiş milli, mənəvi dəyər dir. Eyni zamanda 2016-cı ilin yan
nail olmaq kimi islamın tarixi ənə
var ayında Bakı şəhərində Heydər
lərimiz möhkəmlənəcək, daha dərin
nəsini yada salaraq Allahın buyur
məscidində sünni və şiə məzhəbi
kök salacaq, inkişaf edəcək və
duğu və Peyğəmbərimizin tövsiyə
nə
mənsub
olan
müsəlmanların
ilk
Azərbaycan xalqı dünya xalqları
sini dindarlara xatırlatmaqla keçən
içərisində ləyaqətli səviyyəyə qal dəfə olaraq eyni vaxtda birlikdə
əsrdə 90-cı illərin əvvələrində ölkə
xacaqdır”.
vəhdət namazı qılmaları dini tole
mizin ağır günlərində vətənimizi iş
rantlıq nümunəsi kimi dünya mü
Ölkədaxili həmrəyliyi qoruyub
ğalçılardan qorumaq və xalqımızda
saxlamaq üçün Ulu öndər islam di səlmanlarına bir mesaj olmuşdur.
vətənpərvərlik və qəhrəmanlıq əz
nin bəşəri dəyərlərindən istifadə
3.
islam ölkələri arasında həm
mini gücləndirməyi vurğulamışdır.
edərək ölkəmizin ümumi inkişafı və
rəyliyin möhkəmləndirilməsi. Azər
4.islam həmrəyliyindən bəşəri
birliyi naminə adamlarımızın kinbaycanda müxtəlif dinlərin birgə
həmrəyliyə doğru. Qeyd etmək la
yaşayış şəraitinin nümunəvi xarak
küdurəti, ədavəti kənara qoyaraq
zımdır ki, Heydər Əliyev 1993-cü il
bir araya gəlməsini istəyirdi. Belə ter daşıdığını vurğulayan Ulu Ön
xalqın tələbi ilə ikinci dəfə hakimiy
dər bu xüsusiyyətlərin xalqımızın
məqamda ölkə vətəndaşlarının
yətə gəldiyi vaxtdan müsəlman öl
həmrəyliyi naminə Heydər Əliyev dini dözümlülüyünü göstərən əsas
kələri arasında əməkdaşlığın və
peyğəmbərimiz Həzrəti Məhəmmə şərt hesab etmişdir. Bir neçə konhəmrəyliyin möhkəmləndirilməsinə
din tövsiyələrini əsas tutaraq, ümu fessiyalı ölkələrdə ölkədaxili həm
xüsusi diqqət yetirmişdir. Xüsusən
miyyətlə, islam dininin mütərəqqi
rəylik, dini tolerantlıq və dinlərarası
islam Konfransı Təşkilatının üzvü
münasibətlərin səviyyəsindən ası
dəyərlərinə əsaslanaraq xalqımıza
olan ölkələrin Dövlət və Hökümət
müraciət edərək deyirdi: “Respubli lıdır. Bu səbəbdən Heydər Əliyev
başçılarının 1994-cü il 13 dekabr
kamızda son illər gedən proseslər hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən öl
tarixində Kasablanka (Mərakeş)
cürbəcür ziddiyyətlər yaradır. Bəzi
kəmizdə vətəndaş həmrəyliyinə
Zirvə Toplantısında Heydər Əliye
adamlarda bir-birinə qarşı kin-kü nail olmaq üçün dini konfessiyala
vin geniş məzmunlu çıxışı islam
durət, ədavət, qisasçılıq hissləri ya rın bir-birinə münasibətlərinin nor
dünyasında həmrəyliyin genişlən
mal olmasına çalışmışdır. Bu ba
ranıb. Bunların hamısını kənara
dirilməsinin zəruri olduğunu bir da
qoymaq lazımdır. Allah da belə bu xımdan Ulu öndər dinlərarası mü
ha təsdiq etdi. Toplantıdakı çıxışın
yurub, Qurani-Kərim də bunu biz nasibətlərin nümunəvi xarakter da
da Heydər Əliyev Müsəlman ölkə
dən tələb edir. Dinimizin əsasını
şıdığını qeyd edərək demişdir:
lərinin başçılarına müraciət edərək
qoyan və mənim bu günlərdə mə “Azərbaycanda müxtəlif dinlərin bu
islam ölkələri arasında birliyin,
bədini ziyarət etdiyim Həzrəti Mə cür birliyinin olması müstəsna də
həmrəyliyin mühüm əhəmiyyət da
həmməd peyğəmbər də bizə bu yo rəcədə nümunəvi xarakter daşıyır.
şıdığını və Azərbaycanın islam
Bu, əslində Azərbaycanın reallığı
lu göstərir. Ona görə də mən həm
dünyası ilə əməkdaşlığının geniş
sizə, bütün dindarlara, həm də bü nı, eyni zamanda Azərbaycan xal
lənməsinin əhəmiyyətini vurğulatün azərbaycanlılara müraciət edi qının dini dözümlülüyünü göstərir.
yaraq demişdir: “Azərbaycan Res
rəm”.
Azərbaycanda əhalinin əksəriyyəti
publikasının Prezidenti kimi mən
2.
Ölkədaxilində dini təriqətlərni islam dininə etiqad edən azər
öz qardaşlarımla-müsəlman dövlət
və dinlərarası münasibətlərin tən baycanlılar təşkil edir. Ancaq eyni

lərinin başçıları ilə şəxsi münasi
bətlər yaratmağa, aramızda həm
rəyliyi möhkəmlətməyə böyük əhə
miyyət verirəm. Əminəm ki, Məra
keşdəki Zirvə görüşü Azərbaycanın
bütün İslam dünyası ilə əməkdaşlı
ğının genişlənməsinə və dərinləş
məsinə kömək edəcəkdir”.
Ermənistanın
Azərbaycana
qarşı təcavüzünü pisləyən islam
Konfransı Təşkilatının bir müsəl
man ölkəsi kimi Azərbaycana siya
si dəstək göstərdiyini xüsusi qeyd
edən Heydər Əliyev bu təşkilatın
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş
və bu təcrübənin davam etdirilmə
sini zəruri hesab etmişdir: “Öz qət
naməsində Ermənistan Respubli
kasının müstəqil Azərbaycana qar
şı təcavüzünü pisləmiş islam Konf
ransı Təşkilatının fəaliyyətini biz
yüksək qiymətləndiririk. O bu mü
naqişənin aradan qaldırılması işin
də iştirak edən beynəlxalq təşkilat
lara müvafiq müraciətlər göndər
mişdir. Hesab edirəm ki, belə təd
birləri davam etdirmək lazımdır və
çox ümidvarıq ki, islam Konfransı
Təşkilatının hər bir üzvü bu tədbir
ləri dəstəkləyəcəkdir”.
Buradan göründüyü kimi Ka
sablanka Zirvə görüşündə Heydər
Əliyev Ermənistanın təcavüzü nəti
cəsində ölkəmizin düşdüyü ağır və
ziyyəti görüş iştirakçılarına çatdır
maqla yanaşı, dünyanın başqa böl
gələrində baş verən qırğın və da
ğıntılara da diqqəti cəlb etmiş və
müxtəlif bölgələrdə yaşayan müsəl
man və qeyri-müsəlmanların taleyi
nə biganə qalmamağı nümayəndə
lərə bəyan etmişdir. Buradan gö
ründüyü kimi Heydər Əliyev bu gö
rüşdə bir müsəlman ölkəsinin baş
çısı kimi təkcə Azərbaycanın prob
lemlərini yox, eyni zamanda digər
bölgələrdə yaşayan müsəlman və
qeyri-müsəlmanların da proolemlərini həll etmək üçün islam Konfrans
Təşkilatına üzv olan ölkələrin baş
çılarına müraciət etmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyev “Müa
sirlik və dini-mədəni dəyərlər” möv
zusunda Bakıda keçirilən beynəl
xalq konfrans iştirakçılarına gön
dərdiyi təbrik məktubunda islam
həmrəyliyinin möhkəmləndirilmə
sində bu cür tədbirlərin əhəmiyyə
tindən bəhs edərək demişdir: “Mü
səlman alimləri və din xadimlərinin
dinimizin mühüm aktual problemlə
rini müzakirə etməsi sırf elmi-dini
əhəmiyyəti ilə yanaşı, müsəlman
dövlətləri və xalqları arasında qar
daşlıq və əməkdaşlıq əlaqələrinin
genişləndirilməsi, islam həmrəyli
yinin daha da möhkəmlənməsinə
xidmət edir. Dünyanın bir çox yer
lərində islam dininin əsaslarına,
müsəlman ölkələrinə qarşı qərəzli
həmlələrin aparıldığı müasir dövr
də bu, xüsusilə böyük əhəmiyyət
kəsb edir. Belə görüşlər, həmçinin,
müştərək tarixi, mədəni, mənəvi
ənənələrə malik olan, oxşar tale və
inkişaf yolu keçmiş ölkələrimizin
qarşısına çıxan problemlərin həllin
də bir-birimizin təcrübəsindən sə
mərəli istifadə etmək imkanlarını
genişləndirir.
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