“Azərbaycan”.-2009.-28 may.-N 114.-S.3.
İKT Azərbaycanın haqlı mövqeyini növbəti dəfə dəstəklədi
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev son beş illik xarici siyasətində müsəlman dövlətlərinin nüfuzlu
birliyi olan İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) ilə əlaqələrin genişləndirilməsinə xüsusi diqqət yetirmiş,
təşkilatın tribunasından təcavüzkar Ermənistanın ifşası məqsədilə maksimum səmərəli yararlanmağa
çalışmışdır. Təşkilata üzv dövlətlərin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının 33-cü sessiyasının 2006-cı ilin iyununda
Azərbaycanda keçirilməsi də bu əməkdaşlığın bariz nümunəsi kimi diqqəti çəkmişdir. Respublikamızda ilk
dəfə keçirilən bu mötəbər tədbirdə müsəlman dünyasının bir sıra aktual problemləri, o cümlədən terrorizmə
qarşı mütəşəkkil mübarizə, qlobal münaqişə ocaqlarının həlli yolları və digər vacib məsələlər ətrafında
müzakirələr aparılmışdır.
2006-cı ildə İKT-nin Əməkdaşlıq və Dialoq Uğrunda Gənclər Forumunun daimi qərargahının Türkiyə
Respublikasında keçirilən açılış mərasimində iştirak edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu tədbiri mühüm
tarixi hadisə kimi dəyərləndirmişdir. İslam ölkələri gənclərinin ümumi məqsəd və məramlar uğrunda səfərbər
olunması vacibliyini önə çəkən Prezident İlham Əliyev bu mütəşəkkilliyin qarşıya qoyulan perspektiv məqsədlərin
gerçəkləşməsinə müsbət təsir göstərəcəyini vurğulamışdır. Qurumun təşkilatlanması üçün Azərbaycan dövlətinin
100 min ABŞ dolları məbləğində maliyyə yardımı göstərməsi də Prezident İlham Əliyevin İKT-yə daxil olan
gənclərin monolit qüvvəyə çevrilməsində maraqlı olduğunu təsdiqləmişdir. İKT-nin Əməkdaşlıq və Dialoq Uğrunda
Gənclər Forumunun xəttilə Qarabağ həqiqətlərini əks etdirən ilk kitabın nəşr olunmasını və ərəb dilinə tərcümə
edilməsini yüksək dəyərləndirən dövlət başçısı qurumun fəaliyyətinin praktik nəticələr verdiyini də razılıqla
bildirmişdir. Prezident İlham Əliyev müsəlman dövlətləri gənclərinin təşkilatlanması, yüksək təhsil alması,
maariflənməsi, müasir texnologiyaları dərindən mənimsəmələri, dünyada gedən proseslərdə fəal iştirak etmələri ilə
bağlı dəyərli tövsiyələr vermişdir. Bütün bunlar təkcə gənclərin mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi deyil, həm də
İKT-nin möhkəmlənməsi və müsəlman dövlətlərinin həmrəyliyi baxımından olduqca vacibdir.
Son illər Azərbaycanla İKT ölkələri arasında humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi
istiqamətində də mühüm addımlar atılır. İKT-nin 2009-cu ildə Bakını "İslam mədəniyyətinin paytaxtı" elan etməsi
də humanitar sahədə ikitərəfli əməkdaşlığın yüksək səviyyədə qurulduğunu göstərir. Respublikamızın müsəlman
dövləti kimi islam dəyərlərinə hörmətlə yanaşması, eyni zamanda tarixi ənənələrini qoruyub saxlaması bu
əməkdaşlıq üçün ciddi zəmin yaradır. Hazırda Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti, YUNESKO-nun xoşməramlı
səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın xeyirxah, nəcib və savab işləri də müsəlman dünyasında
yüksək dəyərləndirilir. Milli-mənəvi dəyərlərə yüksək həssaslıq nümayiş etdirən Azərbaycanın birinci xanımının
fəaliyyəti İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlər tərəfindən alqışlanır. Mehriban xanım Əliyevanın 2006-cı ildə
daha bir titula - İslam Ölkələri Təhsil, Elm və Mədəniyyət Təşkilatının (İSESCO) xoşməramlı səfiri seçilməsi
bütövlükdə Azərbaycanın qazandığı böyük nailiyyətdir. Dünyanın 57 ölkəsini birləşdirən təşkilatın bu qərarı
obyektiv reallığı əks etdirməklə yanaşı, Heydər Əliyev Fondunun prezidentinin savab və nəcib əməllərinə verilən
yüksək qiymətin təcəssümüdür.
Bakıda İslam Konfransı Təşkilatına üzv olan dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanları rəhbərlərinin təhlükəsizlik
məsələlərinə həsr olunmuş konfransının aprel ayında Bakıda keçirilməsi təşkilatla Azərbaycan arasında
münasibətlərin intensiv inkişaf yolunda olduğunu təsdiqləyir. Konfransın keçirilməsində əsas məqsəd İKT-yə üzv
dövlətlərin terrorizm, separatizm, silahların və narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi, insan alveri, qanunsuz miqrasiya,
cinayət yolu ilə əldə olunmuş pul vəsaitlərinin leqallaşdırılması kimi transmilli cinayətlərə qarşı effektiv mübarizəni
təşkil etməkdir. Təşkilata üzv ölkələr xalqların ümumi rifahına və inkişafına nail olmaq, təhlükəsizliyi təmin etmək
məqsədi ilə təkcə sosial-iqtisadi, siyasi tədbirlərlə məhdudlaşmır, eyni zamanda cinayətkarlığa qarşı mübarizənin
səmərəli şəkildə həyata keçirilməsini də vacib sayırlar.
Dövlət başçısı İlham Əliyev İKT-yə üzv dövlətlərin hüquq-mühafizə orqanlarının rəhbərləri ilə görüşdə
təşkilatın dünyada sülh və sabitliyin təmin olunması, qlobal təhdidlərə qarşı müqavimətin təşkili sahəsindəki
potensialını yüksək dəyərləndirmişdir. Cənab İlham Əliyev demişdir ki, Bakının "İslam mədəniyyətinin paytaxtı"
elan olunması islam dünyasının bütövlükdə Azərbaycanın milli-mənəvi irsinə, mədəniyyətinə verdiyi yüksək
qiymətdir. Dövlət başçısı əmin olduğunu vurğulamışdır ki, İKT ölkələrinin hüquq-mühafizə orqanları arasında
əməkdaşlığın təşviqi və dərinləşdirilməsi transmilli mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizənin səmərəsini
artıracaq, bu sahədə qarşılıqlı razılaşdırılmış siyasətin yürüdülməsinə imkan yaradacaqdır: "Hüquq-mühafizə
orqanlarının əməkdaşlığı hər bir ölkənin təhlükəsizliyi üçün önəmli rol oynayır. Çünki bugünkü dünyada
beynəlxalq təhlükəsizlik tədbirlərinin görülməsi böyük zərurətdir. Heç bir ölkə özünü tam sığortalanmış hiss edə
bilməz. Ölkənin böyüklüyündən, kiçikliyindən asılı olmayaraq, yalnız müştərək səylərlə biz həm bölgədə, həm
dünyada təhlükəsizliyin təmin olunması işində uğurlar qazana bilərik. Beynəlxalq cinayətkarlığa qarşı məhz
müştərək mübarizə uğur gətirə bilər. Beynəlxalq terrorçuluq əleyhinə görülən tədbirlər yalnız əlaqələndirilmiş
şəkildə səmərəli ola bilər".
Erməni terrorizmi ilə üzləşmiş Azərbaycan bu ümumbəşəri bəla ilə mübarizədə beynəlxalq birliyin səylərini

tam müdafiə etməklə siyasi, iqtisadi, dini və digər motivlərindən asılı olmayaraq, terrorizmin bütün forma və
təzahürlərinə qarşı birmənalı mövqe tutur. Terrorizmin getdikcə qlobal xarakter alması öz növbəsində bu təhlükəyə
qarşı mübarizədə beynəlxalq ictimaiyyətin səylərinin birləşdirilməsi zəruriliyini artırır. Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev bildirmişdir ki, uzunmüddətli planda beynəlxalq terrorizmlə mübarizənin məqsədi yalnız ayrı-ayrı
terrorçu təşkilat, qrup yaxud şəxslər deyil, həm də onu doğuran səbəb və mənbələrin aradan qaldırılması olmalıdır.
"Biz İslam Konfransı Təşkilatı tərəfindən həmişə xoş münasibət, dəstək görürük və qeyd etdiyiniz kimi,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli işində İslam Konfransı Təşkilatı Azərbaycanın haqlı
mövqeyini daim birmənalı şəkildə müdafiə etmişdir. Təşkilat dəfələrlə bu məsələ ilə əlaqədar müvafiq qərarlar,
qətnamələr qəbul etmişdir. Eyni zamanda, digər təşkilatlarla ünsiyyətdə olduğu zaman İKT daim bu məsələni
qaldırmış və Azərbaycanın haqlı olduğunu dəfələrlə bəyan etmişdir. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki, keçən ilin
mart ayında Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Məclisində Azərbaycanın işğal edilmiş torpaqlarında vəziyyətlə
bağlı aparılmış müzakirələrdə bizim mövqeyimizi ən çox dəstəkləyən İslam ölkələri olmuşdur və böyük səs çoxluğu
ilə qəbul edilmiş qətnamədə haqq-ədalət öz əksini tapmışdır. Mən bu fürsətdən istifadə edərək, bizi dəstəkləmiş
bütün ölkələrə, xüsusilə İslam ölkələrinə bir daha öz minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirmək istəyirəm" - deyən
dövlət başçısı bir daha vurğulamışdır ki, Azərbaycanın qarşılaşdığı ən ağrılı problem Ermənistanın yürütdüyü
təcavüzkar separatizm, etnik təmizləmə və terror siyasəti nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin işğal olunması, bir
milyona yaxın soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsidir. İşğal olunmuş ərazilərə
Ermənistanın və qondarma separatçı rejimin nəzarət etməsi narkotiklərin və silahların qanunsuz dövriyyəsinə, insan
alveri, çirkli pulların yuyulması kimi cinayətlərin vüsət almasına şərait yaratmışdır. Həmin ərazilərdə törədilən
cinayətlər nəinki Azərbaycan, bütövlükdə region üçün təhlükə doğurur. Bu baxımdan transmilli mütəşəkkil
cinayətkarlığa qarşı mübarizə ölkələrimizin hüquq-mühafizə orqanlarının fəaliyyətinin regional və universal
səviyyədə əlaqələndirilməsini tələb edir.
Bu günlərdə İslam Konfransı Təşkilatına üzv dövlətlərin xarici işlər nazirlərinin Suriyanın paytaxtı Dəməşq
şəhərində keçirilən 36-cı konfransı da Azərbaycan üçün bir sıra uğurlu nəticələrlə yadda qalmışdır. Konfransda
Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair 3 sənəd - Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzünə dair
Qətnamə, Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə əlaqədar Azərbaycana iqtisadi yardımın göstərilməsi haqqında
Qətnamə, Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində işğal olunmuş Azərbaycan
ərazilərində İslam mədəni və tarixi abidələrinin məhv edilməsinə dair Qətnamə qəbul edilmişdir. Xatırlatmaq yerinə
düşər ki, İKT bundan əvvəl də müxtəlif illərdə Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü ilə bağlı mühüm qətnamələr
qəbul etmişdir.
Plenar iclasda çıxış edən Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov ölkəmizin 35-ci konfransdan
sonra təşkilat çərçivəsində fəaliyyəti, respublikamızda keçirilmiş mühüm beynəlxalq tədbirlər barədə məlumat
vermiş, həmçinin erməni təcavüzü və onun nəticələri ilə bağlı rəsmi Bakının mövqeyini tədbir iştirakçılarının
diqqətinə çatdırmışdır.
Konfransda hesabat nitqi söyləyən İKT Baş katibi E. İhsanoğlu Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzü ilə
bağlı İslam Konfransı Təşkilatının birmənalı mövqeyini bir daha ifadə etmiş, qurum tərəfindən təcavüzün qətiyyətlə
pisləndiyini, erməni işğalçılarının dərhal və qeyd-şərtsiz Azərbaycan torpaqlarından çıxmasının tələb olunduğunu
vurğulamışdır.
İKT-nin xəttilə keçirilən bu və digər beynəlxalq tədbirlər Azərbaycan həqiqətlərinin dünya arenasına
çıxarılmasında mühüm rol oynamaqla yanaşı, respublikamızın regionda sivilizasiyalararası dialoqun başlıca
mərkəzinə çevrildiyini göstərir. Azərbaycan müsəlman dövləti kimi Avropa dəyərlərinə yüksək sadiqlik göstərir,
sivil və demokratik yolla inamla irəliləyir, beynəlxalq terrorizmə qarşı həyata keçirilən antiterror koalisiyasında fəal
iştirak edir. Bu baxımdan respublikamız Şərqlə Qərb arasında dialoqun qurulmasında yaxından iştirak etmək
imkanlarını da genişləndirir. İKT-nin Azərbaycanla genişmiqyaslı əməkdaşlığa olan marağının əsasında da məhz bu
amillər dayanır.
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