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Azərbaycan İslam dünyasının ayrılmaz hissəsidir
Bakıda İKT-nin 40 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans keçirilir
Dünən Bakıda İslam Konfransı Təşkilatının 40 illiyinə həsr olunan "Sivilizasiyalararası dialoq:
Azərbaycandan baxış" mövzusunda beynəlxalq konfrans öz işinə başladı. Azərbaycan Diplomatik Akademiyası
(ADA) və İslam Konfransı Təşkilatı (İKT) Baş Katibliyi tərəfindən təşkil olunan tədbiri ADA-nın rektoru, xarici
işlər nazirinin müavini Hafiz Paşayev açdı. H. Paşayev bildirdi ki, Azərbaycan dövləti mədəniyyətlərarası və
xalqlararası dialoq sahəsində yaxından səylər göstərir. Onun sözlərinə görə, İKT dünyada sülhə, ədalətsizliyə son
qoymaq üzrə böyük işlər görüb və Azərbaycan da bu təşkilatla yaxından əməkdaşlıq edir. "Konfrans sülhün
bərqərar olunmasına yardım etmək məqsədi ilə keçirilir" - deyə H. Paşayev vurğuladı. O, İKT-nin dünyada
BMT-dən sonra ən böyük beynəlxalq təşkilat olduğunu xatırladaraq Azərbaycanın bu təşkilata üzv olmaqla çox şey
əldə etdiyini dedi: "Bakı bu sahədə böyük model rolunu oynayır. Bakı şəhəri mədəniyyətlərarası dialoq sahəsində
böyük işlər görür. Gələcəkdə Bakı Avropa mədəniyyətinin paytaxtı kimi seçiləcək".
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin (QMİ) sədri Allahşükür Paşazadə idarə və öz adından tədbir iştirakçılarını
salamlayaraq, dünya müsəlmanlarını təbrik etdi: "Mən fəxr edirəm ki, vətənim Azərbaycan keçmiş sovet ölkələri
arasında İslamın mədəniyyət paytaxtı seçilən ilk dövlətdir. Azərbaycanın islam aləmi çox zəngindir. Azərbaycanın
ulu öndəri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan müstəqil Azərbaycan dövləti islam birliyinə böyük önəm verir.
Son illər İKT konfranslarının Bakıda keçirilməsi, bu təşkilatın Azərbaycana verdiyi önəmdən irəli gəlir". A.
Paşazadə bildirdi ki, bu günkü mövzuya həsr olunan konfrans da məhz həmin dəyərlərdən qaynaqlanır. Onun
sözlərinə görə, islamla bağlı nəşrlərin dünya üzrə çapında Heydər Əliyev Fondunun böyük rolu olub. "Bizim
məqsədimiz mühüm əhəmiyyətə malik sivilizasiyalararası dialoq mövzusunda keçirilən konfransdan tədbir
iştirakçılarının yararlanmasıdır" - deyə A. Paşazadə vurğuladı. O bildirdi ki, Azərbaycan islam dünyasının ayrılmaz
hissəsidir və İKT-yə daxil olduğu vaxtdan müsəlman ailəsinin layiqli üzvünə çevrilib. O qeyd etdi ki, Azərbaycan
təşkilatın üzvü olduğu vaxtdan Qarabağ problemi ilə bağlı İKT-nin daimi dəstəyindən istifadə edir. A. Paşazadənin
sözlərinə görə, Azərbaycan rəhbərliyi İKT ölkələri ilə yaxınlaşma kursunu aparır və İKT çərçivəsində fəal iştirak
edir. O dedi ki, Azərbaycan sivilizasiyalar arasında dialoqda böyük rol oynayır: "Azərbaycan cəmiyyətinin müasir
modeli dünyanın başqa ölkələri üçün nümunə ola bilər".
Xarici işlər naziri Elmar Məmmədyarov isə keçirilən konfransın eyni zamanda İKT-nin yaranmasının 40
illiyinə həsr olunduğunu diqqətə çatdırdı. O, bu konfransın Bakıda keçirilməsindən böyük şərəf duyduğunu ifadə
etdi: "Mən Baş katibə, ADA-nın rəhbərinə və digər nümayəndələrə öz təşəkkürümü bildirirəm. Ümidvaram ki, iki
günlük konfransda dini münaqişələrin həlli ilə bağlı bir sıra çıxışlar olacaq. Bundan əlavə, digər məsələlərlə bağlı
da müzakirələr aparılacaq. İKT böyük və güclü təşkilata çevrilib. Bu təşkilat öz üzvlərini artırmaqla beynəlxalq
sülh, təhlükəsizliyin inkişafı ilə bağlı böyük səylər göstərir. İKT sistemində bir neçə sənədlər və qərarlar qəbul
olunub. İKT sivilizasiyalararası dialoq sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığa böyük önəm verib. Azərbaycan İKT-yə
daxil olmasında böyük töhfələr görüb". Nazir E.Məmmədyarov Azərbaycanla İKT arasında əməkdaşlığın
yaranmasının Heydər Əliyev tərəfindən qurulduğunu söyləyib. "Bunu nəticəsi olaraq Ermənistanın Azərbaycana
qarşı olan təcavüzkar siyasəti İKT iclaslarında hər dəfə gündəliyə daxil edilib, Azərbaycanın mədəni abidələrinin
dağıdılması, Dağlıq Qarabağda qeyri-qanuni fəaliyyətlər göstərməsi İKT-də pislənilib. 2014-cü ildə İKT
konfransının Azərbaycanda keçirilməsi ilə bağlı təkliflər irəli sürüb. Dinlərarası dialoqların gücləndirilməsi
Azərbaycanın prioritet istiqamətlərinə çevrilib". E.Məmmədyarov təhsil, mədəniyyət, turizm, hüquq-mühafizə
sahəsində Azərbaycanla İKT arasında bir sıra görüşlər keçirildiyini xatırlatdı. Onun sözlərinə görə, bu sahədə
qarşılıqlı əməkdaşlıq mövcuddur.
Elmar Məmmədyarov qeyd etdi ki, Azərbaycan İKT-yə daxil olduğu vaxtdan respublika öz xarici siyasətində
bu təşkilatın böyük töhfəsini görüb. O bildirdi ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi hər zaman təşkilatın gündəliyində olub.
Təşkilat müntəzəm olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində mədəni-dini abidələrin məhv edilməsi
məsələsini qaldırır. Nazir xatırlatdı ki, Azərbaycan 2014-cü ildə Bakıda İKT sammitinin keçirilməsi təşəbbüsü ilə
çıxış edib. "Azərbaycan İKT çərçivəsində əməkdaşlığın möhkəmləndirilməsinə öz töhfəsini vermək üçün hər şeyi
edəcək" - deyə nazir vurğuladı. Azərbaycanın Avrasiyada xüsusi geosiyasi mövqe tutduğunu deyən nazir qeyd etdi
ki, bu, ölkənin sivilizasiyalarası dialoqa töhfəsində mühüm rol oynayıb. E.Məmmədyarov Azərbaycanın İKT-nin
2014-cü ildə baş tutacaq sammitinin Bakıda keçirilməsi təşəbbüsü ilə çıxış etdiyini də diqqətə çatdırdı.
İKT-nin baş katibi Ekmələddin İhsanoğlu isə Azərbaycanda bir həftə ərzində 2 dəfə olmaqdan böyük
məmnunluq duyduğunu ifadə etdi. O, ötən dəfə A. Paşazadənin yubileyində iştirak etdiyini diqqətə çatdırdı: "Qısa
müddətdə Azərbaycanın İKT ilə lazımı olan məqamların müzakirəsi də bu iki gün ərzində nəzərdən keçiriləcək.
Mən Elmar Məmmədyarov, Hafiz Paşayev, Allahşükür Paşazadə və digər nümayəndələrə öz təşəkkürümü
bildirirəm. Azərbaycan tarixi İpək Yolunda yerləşir və Azərbaycan elmin və mədəniyyətin ötürülməsində böyük rol
oynayıb. Azərbaycan dünyanın mədəniyyət mərkəzi sayılır. İKT BMT-dən sonra dünyanın ən böyük təşkilatıdır.
İKT dünyanın milyarddan çox insanını bir araya toplayıb. İKT 1969-cu ildə yaradılıb və yarandığı gündən bəri

islamın inkişafına xidmət edib".
İKT baş katibi Azərbaycanın böyük sivilizasiyalar arasında əməkdaşlıq sahəsində simvola çevrildiyini
bildirdi. Baş katibin sözlərinə görə, bu, Azərbaycanın yerləşdiyi coğrafi məkan, həm də burada müxtəlif
mədəniyyətlərin qovuşması ilə əlaqədardır. E. İhsanoğlu təşkilatın tarixi haqda danışaraq bildirdi ki, İKT-nin 57
üzvü, 4 müşahidəçi üzvü var, qurum 1 milyarddan çox müsəlman əhalisini əhatə edir. Onun qənaətincə, dinlərarası
dialoq yanlış islam təsəvvürlərini aradan qaldırmağa kömək edəcək: "Azərbaycan lap qədimdən ticarət yolları
üzərində yerləşməklə elmi axın üçün kanal olub. İKT öz ətrafında bütün dünyanın müsəlmanlarını, müxtəlif
mədəniyyət və milliyyətlərin nümayəndələrini toplayır. Bizim əsas məqsədimiz islamın ən yüksək dəyərlərini
dünyaya çatdırmaqdır". Onun sözlərinə əsasən, İKT insan haqlarının müdafiəsi, qanunun aliliyi, terrorizmlə
mübarizənin lehinə çıxış edir. "İKT-nin səylərinin əksəriyyəti elm və cəmiyyətin inkişafına, yoxsulluqla
mübarizəyə, islam və Qərb cəmiyyəti arasında qarşılıqlı anlaşmaya yönəlib" - deyə İhsanoğlu bildirdi.
"İslam Konfransı Təşkilatı Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı mübarizəsini dəstəkləyir və
işğal olunmuş torpaqlarından didərgin düşən insanların öz torpaqlarına dönməsini istəyir". Bunu isə baş katib
jurnalistlərə açıqlamasında dedi. Türkiyə və Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılması məqsədilə
imzalanan protokollara toxunan E. İhsanoğlu bunun Azərbaycanın əleyhinə yönəlmədiyini bildirdi: "Mən Türkiyə
rəsmisi deyiləm. Bir Türkiyə vətəndaşı kimi deyə bilərəm ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında sarsılmaz bağlılıq var.
Türkiyənin və Azərbaycanın xarici siyasəti bir-birinə uyğunlaşdırılmalıdır. Nə Türkiyə Azərbaycanın əleyhinə, nə
də Azərbaycan Türkiyənin əleyhinə addım atmalıdır. Düşmənlərimiz iki xalqın arasını pozmaq istəyir". Baş katib
onu da qeyd etdi ki, konfrans iştirakçıları dünyanı Cənubi Qafqazda işğal altında olan abidələrə qarşı vandalizmi
pisləməyə çağırıb. Baş katib bildirdi ki, həmin abidələr siyahısına Dağlıq Qarabağda mövcud olan tarixi abidələr də
daxil edilib: "Biz İKT-nin iclaslarında hər dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı məsələ qaldırırıq. İKT dünyada
BMT-dən sonra II böyük beynəlxalq təşkilatdır və hesab edirəm ki, bütün dünya birliyinin bizim qərarlarımızdan
xəbərləri var".
Qeyd edək ki, konfransda 41 ölkədən və 3 beynəlxalq təşkilatdan 200-dək elm xadimi, Azərbaycanda
akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri və bir çox ölkələrin yüksək səviyyəli dövlət məmurları
iştirak edirlər. İkigünlük beynəlxalq tədbirdə dini və mədəni müxtəliflik, bu sahədə Azərbaycanın təcrübəsi,
dinlərarası dialoqun qarşılaşdığı problemlər və islam geosiyasəti kimi mövzular üzrə elmi müzakirələr aparılacaq.
Beynəlxalq konfransın ikinci günü Diplomatik Akademiya tərəfindən təşkil olunacaq və xarici qonaqların iştirak
edəcəyi ənənəvi dinlərarası dialoqa dair "ADA Məclisi" televiziya ictimai forumu keçiriləcək.
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