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Azərbaycan İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəaliyyətinə öz dəyərli töhfələrini verir
İttifaq Mirzəbəyli
Ölkəmizdə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının xətti ilə bir çox tədbirlər keçirilir. İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Azərbaycanda İslam dəyərlərinin qorunması işində apardığımız siyasətə çox yüksək qiymət verir.
Biz bundan sonra da təşkilat çərçivəsində İslam həmrəyliyinin möhkəmlənməsi işində öz səylərimizi
davam etdirəcəyik. Onu da bildirməliyəm ki, 2016-cı ildə İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Ermənistan –
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üzrə kontakt qrupu yaratmışdır və təşkilat bu münaqişə ilə bağlı
bizim haqq işimizi daim dəstəkləyir.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Dünyada vəziyyət gərginləşdikcə qonşularla əməkdaşlıqda, iqtisadi maraqların təmin
edilməsində, ictimai-siyasi proseslərə adekvat cavab verilməsində milli, dini və regional həmrəylik
məsələləri daha tez-tez gündəmə gətirilir. Həm bölgəmizdə, həm də dünyada yeni toqquşmalar,
münaqişə ocaqları yaranır, risklər, təhdidlər meydana çıxır. Dünyanın gələcəyi ilə bağlı müxtəlif
fikirlər, fərziyyələr irəli sürülür.
Gənc müstəqil dövlət olan Azərbaycanın əsas vəzifəsi ölkə daxilində sabitliyi qorumaq, xalqın
rifahını yaxşılaşdırmaq və dövlətimizi mümkün olan risklərdən qorumaqdan ibarətdir. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə bu istiqamətdə böyük işlər görülür. Çünki biz dərin milli-mənəvi təməl
üzərində müasir dövlət qurmuşuq. İslami dəyərlər milli-mənəvi dəyərlərimizin ayrılmaz hissəsidir. Biz
dövlət səviyyəsində İslam mədəniyyətini bütün dünyada təbliğ edirik. Bu gün planetimizin əksər
bölgələrində
çoxsaylı konfranslar, sərgilər, təqdimatlar keçirilir, Azərbaycan həqiqətləri, İslam
mədəniyyətinin həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə təqdim edilir. Dövlət başçımızın dediyi kimi, biz İslamı
olduğu kimi, sülh, mərhəmət dini kimi dünyaya təqdim edirik və bu fəaliyyəti bundan sonra da davam
etdirəcəyik.
Yeri gəlmişkən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev avqustun 24-də İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osaymini qəbul edərkən də bu istiqamətdə
müzakirələr aparılıb. Baş katib Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin Azərbaycanın İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının
çox mühüm üzvü olduğunu vurğulayaraq deyib ki, ölkəniz dünyada sülhün və təhlükəsizliyin, o cümlədən
müsəlman aləmində İslam həmrəyliyinin möhkəmləndirilməsi işinə mühüm töhfələr verir.
Görüşdə ölkəmizin dinlər və mədəniyyətlərarası dialoqun genişləndirilməsində mühüm rol oynadığı
qeyd edilib, Azərbaycanın dünyada bütün dinlərin və məzhəblərin sülh şəraitində birgə yaşadığı nümunəvi
ölkə olduğu bildirilib və Bakıda keçirilən İslam Həmrəyliyi Oyunlarının önəmi vurğulanıb.
Xatırladaq ki, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 2016-cı ildə Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi üzrə kontakt qrupu yaratmışdır və təşkilat bu münaqişə ilə bağlı bizim haqq işimizi daim
dəstəkləyir. Təşkilata üzv olan müsəlman ölkələri yekdil fikirdədirlər ki, Ermənistan --Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllinin bir yolu var -- Azərbaycanın dünya birliyi tərəfindən tanınmış ərazi
bütövlüyü bərpa edilməlidir. Hamı təsdiq edir ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın tarixi, əzəli torpaqlarıdır.
Dost və tərəfdaşlarımız bu həqiqətləri dünyaya çatdırırlar.
Təbii ki, bizim bu qəbildən olan dəstəyə ehtiyacımız çoxdur. Çünki münaqişə ilə bağlı ikili standartlar
mövcuddur. Necə ola bilər, dünyanın ali orqanı olan BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edir, bu
qətnamələrdə açıq-aydın deyilir ki, erməni silahlı qüvvələri işğal edilmiş torpaqlardan çıxarılmalıdır , lakin
icra olunmur. Ona görə də dövlət başçımız xatırladır ki, dünyada mövcud olan ikili standartlar ən böyük
problemlərdən biridir: “Münaqişənin həlli üçün biz səylərimizi davam etdirəcəyik. Biz iqtisadi gücümüzü
artırırıq, siyasi çəkimiz artır, hərbi baxımdan Azərbaycan bu gün güclü ölkələr sırasındadır. Döyüş
meydanında üstünlüyümüzü təmin etmişik. Vaxtilə işğal altına düşmüş torpaqların bir hissəsini azad etmişik.
O torpaqlarda bu gün Azərbaycan bayrağı dalğalanır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarda Şuşa məscidinin
bənzəri olan məscid tikilmişdir, qəsəbə salınmışdır, oraya həyat qayıtmışdır. Bu, bir daha onu göstərir ki,
Azərbaycan xalqı bu işğalla heç vaxt barışmayacaq”.
O ki qaldı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə Azərbaycanın əməkdaşlığına, qeyd edək ki, bu beynəlxalq
təşkilat 2011-ci ilədək İslam Konfransı Təşkilatı adlanırdı. Azərbaycan Respublikası 1991-ci il dekabrın 8-də
İƏT-in Dakarda keçirilən dövlət və hökumət başçılarının 5-ci konfransında tamhüquqlu üzv kimi təşkilata

qəbul olunmuşdur. Bu barədə qərar Dakar sammitinin yekun kommunikesinin 14-cü maddəsində əksini
tapmışdır. İKT Azərbaycanın üzv olduğu ilk beynəlxalq təşkilatdır.
İslam dövlətlərinin birliyi və həmrəyliyinə xidmət edən İKT – İƏT üzv dövlətlərin üzləşdikləri
münaqişələrin aradan qaldırılması üçün də addımlar atır. Onun orqanları İslam ölkələri ilə bağlı münaqişələr
və bu ölkələrin məruz qaldığı təcavüzlərin qiymətləndirilməsində müvafiq qərarlar qəbul edir. Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü birinci dəfə İKT-nin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının Kəraçidə keçirilən
sessiyasında müvafiq qətnamə ilə ittiham olunub.
Erməni mənbələrinin məlumatına görə İKT-nin hələ 1993-cü ilin aprelində Kəraçidə keçirilən Xarici
İşlər Nazirləri Şurasının görüşünə Ermənistan prezidenti Levon Ter-Petrosyanın məktubunu çatdırmaq üçün
həmin ölkənin təmsilçisi Misir nümayəndə heyətinin tərkibində gedib. Məktub lazımi ünvana çatdırılsa da,
Kəraçidə ilk dəfə olaraq İKT-nin Ermənistan əleyhinə qətnaməsi qəbul olunub.
Bu təşkilatla əməkdaşlığımızı əks etdirən sənədlərdə göstərilir ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
2004-cü ilin dekabrında ərəb ölkələrinə səfəri çərçivəsində Qətərdə olarkən İKT-ni bir daha Ermənistanın
Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünə qarşı BMT-də də həmrəyliyə çağırıb. Məhz İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə ölkəmizin İKT ilə əməkdaşlığı daha da gücləndirilib. Qeyd edilir ki, 2004-cü ildə İslam Konfransı
Təşkilatının Gənclər Forumunun təsis yığıncağı Azərbaycanda keçirilib.
İkili standartlardan əl çəkə bilməyən siyasi dairələrin himayədarlıq etdiyi ermənilərin təbliğatına
baxmayaraq, İKT Dağlıq Qarabağ münaqişəsində Ermənistanı ittiham edən addımlarını davam etdirib.
2006-cı ilin yayında İKT Xarici İşlər Nazirlərinin Bakı görüşündə, həmin ilin dekabrında Dağlıq Qarabağ
separatçı rejiminin keçirdiyi qanunsuz seçkilərlə bağlı təşkilat Azərbaycanı müdafiə edən bəyanatlar verib.
Bu qəbildən olan sənədlər çox olsa da, onlardan ancaq bir neçəsini yada salmaq istərdik. Məsələn,
Azərbaycanın 2013-cü ilin oktyabr ayından etibarən BMT TŞ-da başlayan ikinci sədrlik dövründə BMT
tarixində ilk dəfə olaraq, Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 2013-cü ilin 28 oktyabr tarixində “Birləşmiş Millətlər
Təşkilatı və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı arasında tərəfdaşlıq əlaqələrinin gücləndirilməsi” mövzusunda
qurumun yüksək səviyyəli iclası təşkil edilmişdir. İclasın məqsədi BMT və üzv dövlətlərinin sayına görə
dünyada ikinci ən böyük hökumətlərarası təşkilat olan İƏT arasında beynəlxalq sülh və təhlükəsizliyin
qorunması üzrə əməkdaşlığın hazırkı vəziyyətinin nəzərdən keçirilməsi və tərəfdaşlıq əlaqələrinin daha da
gücləndirilməsinə dair birgə fəaliyyət üzrə müzakirələrin aparılması olub. Azərbaycanın xarici işlər naziri
Elmar Məmmədyarovun sədrlik etdiyi iclasda BMT baş katibi Pan Gi Mun və İƏT baş katibi Ekmələddin
İhsanoğlu iştirak etmişlər.
Bundan başqa, Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər Forumunun (DƏ-İKGF)
nümayəndə heyəti tərəfindən irəli sürülmüş “Dialoq və Əməkdaşlıq uğrunda İslam Konfransı Gənclər
Forumu haqqında” xüsusi qətnamə yekdilliklə qəbul edilmişdir. Qətnamədə İƏT-ə üzv ölkələr Xocalı
soyqırımı aktının milli və beynəlxalq səviyyədə insanlığa qarşı cinayət kimi tanınması üçün lazımi səylər
göstərməyə və “Xocalıya ədalət!” kampaniyasında fəal iştirak etməyə çağırılırlar. İclasın nəticəsi olaraq, İƏT
Xarici İşlər Nazirlərinin Şurası tərəfindən qəbul edilmiş yekun Küveyt Bəyannaməsində BMT Təhlükəsizlik
Şurasının müvafiq qətnamələrinə uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi
bütövlüyünə hörmətin vacibliyi bir daha vurğulanmışdır.
2017-ci il sentyabrın 10-11-də Qazaxıstanın paytaxtı Astanada İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Elm və
Texnologiya üzrə 1-ci Sammiti keçirilmişdir. Sammitdə təşkilata üzv olan 57 ölkənin dövlət və hökumət
başçıları, elm və texnologiya məsələləri üzrə məsul nazirlər, müşahidəçi ölkələrdən, eləcə də beynəlxalq
təşkilatlardan 80-dək nümayəndə heyəti iştirak etmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sammitin
sessiyasında “XXI əsrdə elmin cəmiyyətə artan təsiri” mövzusunda çıxış etmişdir. Prezident İlham Əliyev
vurğulamışdır ki, son bir neçə ildə Azərbaycanda İƏT-ə üzv ölkələrin xarici işlər, mədəniyyət, turizm, təhsil,
əmək və digər nazirlərinin 10-a yaxın görüşü keçirilmişdir.
Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzünün fəsadlarından bəhs edən Prezident İlham Əliyev
qeyd etmişdir ki, Azərbaycanda müqəddəs məscidləri dağıdan Ermənistan müsəlman ölkələrinin dostu ola
bilməz.

