Dünyaya vəsiqə alan
Azərbaycan tolerantlığı
M Jgüasir dünyanın idarə mexanizmi, baxışı bəşər sivilizasiyası ilə birgə dəyişir və inkişaf edir. Hadisələrə yanaşılma prizması illər, əsrlər bundan
f İr I əvvəl olduğu kimi deyil, dünyanın qəbul etdiyi tərzdədir. Yenilik axtarışı,
yenilikçiliyə meyil, elm-texnologiyanın inkişafı və siyasi müstəvidə analizlər ma
raq doğurur. Belə bir zamanda Azərbaycana dünyanın müxtəlif dövətlərinin ma
rağının artması ölkəmizin siyasi gücündən, iqtisadi inkişafından və sülhsevər
dövlət olduğundan xəbər verir. İstər ictimai-siyasi baxışları, istər mədəni-sosial
layihələri, istərsə də mötəbər təbdirlərin iştirakçısı olaraq, Şərqlə Qərbin ortaq
dəyərlər modeli sayılan Azərbaycan tolerant, mehriban birgəyaşama mədəniy
yəti baxımından da, artıq dünya üçün bir örnəkdir. Bu və ya digər ümümbəşəri
dəyərləri Azərbaycanın adına həkk edən, onun mövqeyini dünyaya bəyan edən
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin həyata keçirdiyi düşünülmüş və məqsəd
yönlü siyasətidir.

Müstəqillik tariximizdə ölkəmizin etibarlı
tərəfdaş olması, təhlükəsizliyə, sabitliyə, to
lerantlığa və s. verdiyi töhfələrin məntiqi nə
ticəsidir ki, Azərbaycan beynəlxalq ictimaiy
yətin nüfuzlu üzvünə çevrilərək BMT, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı, Avropa Şurası kimi
beynəlxalq qurumların üzvü oldu. Belə bir
nüfuza malik olan Azərbaycana dünyanın is
tənilən qitəsindən nəzər saldıqda, Odlar Diyarındakı həyat böyük marağa səbəb olur.
Xüsusilə də, dünyanın qarışıq dövründə bir
məkanda yəhudilik, xristianlıq və islamın,
eləcə də müxtəlif inancların qarşılıqlı hörmət
şəraitində yaşaması bu marağın daha da
artmasına dəlalət edir. Tolerantlıq və multikulturalizm məkanı olan Azərbaycan həm öl
kədə, həm də bütün dünyada tolerantlıq və
mədəniyyətlərarası dialoq yaratmağı davam
etdirməyi qarşıya məqsəd qoyub. Tolerant
lıq mühiti dövlət-din konsepsiyasına uyğun
daha da möhkəmlənib, bu sahədə dövlət si
yasətinin prioritet istiqamətlərindən birinə
çevrilib.

“TOLERANT ÖLKƏDƏN
TOLERANT DÜNYAYA
DOĞRU”
Xalqımızın milli özəlliyi, səmavi dinlərin
tarixən ərazimizdə yayılması, VII əsrdən tor
paqlarımızda bərqərar olmuş islam dininin
təlqin etdiyi ideallar Azərbaycanda müxtəlif
dini və milli mənsubiyyətə mənsub insanla
rın birgəyaşayışı sahəsindəki uğurlarını artı
ran məqamlardandır. Bu məkanda bütün ta
rixi-dini abidələr dövlət tərəfindən qorunur^
eyni zamanda, dövlət vəsaiti hesabına bər
pası təmin edilir. Tariximiz və xalqımız üçün
çox böyük əhəmiyyət daşıyan Bibiheybət,
Təzəpir, Əjdərbəy, Şamaxı Cümə məscidlə
ri və digər məscidlər yenidən qurulmuş və
əsaslı təmir edilmişdir. Bakıdakı Heydər
Məscidi, Gəncədə “İmamzadə” kompleksi
kimi binalar da Azərbaycan milli memarlığı
nın və incəsənətinin nailiyyətlərinin parlaq
nümunələri olmaqla yanaşı, insanların iba
dət və dua etmələrinə imkan yaradır. Təbii
ki, müsəlman məbədləri ilə yanaşı, pravos
lav, katolik, Alban kilsələrinin, sinaqoqların
tikintisi, təmiri də həyata keçirilib ki, bu da
Azərbaycanda dini tolerantlığın nümunəsi
dir. Bu, Azərbaycanda dövlət-din münasi
bətlərinin, dinlərarası dialoq, tolerantlıq nü
munəsi kimi səciyyələnir, dövlət siyasətinin
real mənzərəsini əks etdirir. Bu gün ölkə
mizdə 2000-dən artıq məscid mövcuddur,
14 kilsə fəaliyyət göstərir. Bununla yanaşı,
ölkə ərazisində 748 pir və ziyarətgah fəaliy
yət göstərir. Bakıda atəşpərəstlik məbədi Atəşgah yerləşir. Bu, ona dəlalət edir ki, öl
kəmizdə zərdüştlük dininin kökləri var.

AZƏRBAYCANIN DİN
SAHƏSİNDƏ APARDIĞI

SİYASƏT NORMATİVHÜQUQİ AKTLARA
ƏSASLANIR
Azərbaycan Respublikası
nın din sahəsində apardığı si
yasət cəmiyyətdə dinin müx
təlif formalarda mövcudluğunu
nəzərə alaraq, fikir, söz və
vicdan azadlığı üzərində qu
rulub. Dövlətin din sahəsində
ki siyasəti beynəlxalq hüqu
qun prinsiplərinə və normala
rına, Azərbaycan Respublika
sının qoşulduğu beynəlxalq
müqavilələrə, ölkə konstitusi
yasına və digər normativ və
hüquqi aktlara əsaslanır.
Azərbaycan
Respublikası
Konstitusiyasının 18-ci mad
dəsinə əsasən, Azərbaycan
Respublikasında din dövlət
dən ayrıdır və bütün dini etiqadlar qanun
qarşısında bərabərdir.
Azərbaycan “Tolerant ölkədən tolerant
dünyaya doğru” şüarının reallaşdırılmasını
özünün hədəfi kimi müəyyənləşdirib. Həm
buna tarixi-mənəvi haqqı olması, həm bey
nəlxalq nüfuzu, həm də gələcəyə yönəlmiş
planları nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın
qarşısına belə bir məqsəd qoyması təbii və
zəruri prosesdir. Dünyada terror, ksenofobiya, irqçiliklə bağlı münaqişələr baş verdiyi
halda, birgə yanaşı yaşamaq haqqında tə
səvvürlər, məhz bizim ölkədə genişlənir.
İnkar olunmaz faktdır ki, bu gün Azər
baycanın ictimai-siyasi həyatında xristian,
yəhudi etiqadlı vətəndaşlar yaxından iştirak
edir, töhfələrini verirlər. Bu ölkədə hər kəs
mənsubiyyətindən, irqindən asılı olmayaraq
azad nəfəs alır, sərbəst fəaliyyət göstərir.
Rus Pravoslav Kilsəsinin Bakı və Azərbay
can Yeparxiyası, Azərbaycan Yəhudiləri Di
ni İcması, Avropa Yəhudilərinin Bakı dini ic
ması, Bakı şəhəri Dağ Yəhudiləri Dini icma
sı, Bakı Krişna Şüuru dini icması, “Yeni hə
yat” Xristian incil dini icması, Gürcü Yəhudi
lərinin Bakı Dini İcması, Xilaskar Yevangelik Lüteranların Bakı Dini icması və s. onlar
la belə qurumlar hər bir millətə ruslara, molokanlara, yəhudilərə, tatlara, saxurların,
udilərin sərbəst yaşama və dinc həyat tərzi
sürməsi üçün geniş imkanların yaradıldığın
dan xəbər verir. Ölkənin ictimai-siyasi və
mədəni həyatında iştirak üçün tam bərabər
hüquqa malikdirlər.

TARİXİ KÖKÜNƏ SADİQ
QALAN AZƏRBAYCAN
MÜASİR DÜNYAYA YENİ
MEYARLARI İLƏ
YOLLAR AÇIR

Ziddiyyətlərlə zəngin iyirmi birinci yüzil
likdə Azərbaycan ənənələrinə sadiq qala
raq, milli-mənəvi dəyərlərə önəm verərək islamofobiya, islam adından sui-istifadə edə
rək, qırğınlar törədənlərə malik olduğu də
yərləri ilə çağırışlar edərək onları sülhə və
dostluğa dəvət edir. Çağırışları ilə bütün
dünya xalqlarına, bütün dünya dövlətlərinə
Azərbaycanın bugünkü həqiqətlərini bəyan
edir. Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham
Əliyev çıxışlarının birində vurğuladığı kimi,
“Azərbaycan modeli, Azərbaycan nümunəsi
bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrində öyrə
nilir. Bizim bu istiqamətdəki siyasətimiz ar
tıq özünü həm ölkəmizdə, həm bölgədə və
həm də dünyada təsdiq etmişdir. Biz öz mil
li mənəvi, dini dəyərlərimizə sadiqik, onları

qoruyuruq, eyni zamanda, müsəlman alə
mində həmrəyliyin möhkəmləndirilməsi
üçün səylərimizi əsirgəmirik”.

“AZƏRBAYCAN
ÇOXKONFESSİYALI,
ÇOXMİLLƏTLİ BİR
ÖLKƏDİR VƏ BU, BİZİM
BÖYÜK SƏRVƏTİMİZDİR”
Vaxtı ilə 70 il sovet imperiyasının tərki
bində yaşadığımız zaman təbliğat mexaniz
minin, təqdimatların qarşısına səd çəkilsə
də bu gün müstəqil, suverən dövlət olan
Azərbaycan əsrlərlə formalaşmış zəngin ir
sini dünya xalqlarına təqdim edərək, onları
təəccübləndirməklə yanaşı, bu cəmdə Azər
baycan vətəndaşının varlığını nümayiş etdi
rir. Milli-mənəvi dəyərlərimizə olan hücum
məscidlərin, ibadət evlərinin kütləvi şəkildə
bağlanmasına gətirib çıxarsa da, amma bu
gün yeni məscidlər salınır, bəpra olunur.
“Azərbaycan - tolerantlığın ünvanı” olaraq
dünyaya vəsiqə alıb. Xalq tarixi kökünə sa
diq qaldı və bu gün Azərbaycan müasir dün
yada yeni meyarları ilə yollar açır. Azərbay
canın, eləcə də, ümumdünya mədəni irsinin
qorunmasına böyük töhfələr verən Heydər
Əliyev Fondunun layihələri sırasında “Azər
baycan - tolerantlığın ünvanı” layihəsi çərçi
vəsində həm müsəlman məscidləri, həm də
xristian kilsəsi bərpa edilib, Azərbaycanda
yaşayan yəhudi uşaqları üçün məktəb və
mədəni mərkəz inşa olunub. Avropada Ver
sal Sarayının memarlıq abidələrinin, kafed
ral kilsənin vitrajlarının bərpasında, bir sıra
digər layihələrdə də təşəbbüskar olaraq işti
rak edib. Məlumdur ki, Roma şəhərinin ətra
fında yerləşən 60-a yaxın katakomba ara
sında Müqəddəs Marçellinio və Pietro katakombaları xristian aləmi üçün ən mühüm və

ən maraqlı abidələrdən biridir. Romanın be
lə nüfuzlu arxeoloji abidəsinin bərpasına
töhfəsini verən Heydər Əliyev Fondu tarixi
missiyasını həyata keçirmiş oldu.
Sülhə nail olmaq imkanlarına maneə tö
rədən qeyri-sabit dövlətlər Azərbaycandakı
əmin-amanlıqdan, tolerantlıq ənənələrindən
bəhrələnməli, dünyanı buxovlayan qərəzli
çıxışlara qarşı birgə iradə nümayiş etdirmə
lidirlər. Ekstremizm və dözümsüzlük əleyhi
nə çıxış edən Azərbaycan kənar qüvvələrin,
xaricdən gələn təhlükələrin qarşısını almaq
da güclü və qətiyyətlidir. Belə ki, Azərbay
can istər ölkə səviyyəsində, istərsə də bey
nəlxalq səviyyədə dinlərarası və çoxmədəniyyətli harmoniyanın inkişafına təkan verir
və bu nailiyyətin davamlı olması üçün təd
birlər həyata keçirir. Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu,
Dünya Dini Liderlərinin Foru
mu, BMT-nin Sivilizasiyalar Al
yansının Qlobal Forumu və on
larla belə tədbirləri keçirməklə,
dünyanın diqqətini özünü cəlb
edən Azərbaycan bu və ya di
gər tədbirlərlə xalqlar və dövlət
lər arasında əməkdaşlığa xid
mət edir. Müasir dövrdə radika
lizm, ksenofobiya, irqçilik, islamofobiya kimi problemlərə çox
təsadüf olunur. Sülh içində ya
şayan plüralist və demokratik
cəmiyyətlər qurmaq üçün belə
dağıdıcı cərəyanlara qarşı bir
likdə mübarizə aparmağın va
cibliyi əsas məsələ kimi bu və
ya digər məsələr müzakirə olu
nur. Bu yaxınlarda Bakıda keçirilən Dünya
Dini Liderlərinin II Sammitinin açılış mərasi
mində Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyev çıxışında bildirdiyi kimi,
Azərbaycanda uğurlu inkişafın, sabitliyin
bərqərar olması istiqamətində atılmış bütün
addımların arxasında dini və milli dözümlü
lük, tolerantlıq və multikultural dəyərlər da
yanır. Bakıda belə mötəbər tədbirin keçiril
məsinin təbii olduğunu qeyd edən dövlət
başçısı Azərbaycanın qədim dinlərarası
ənənələri olduğunu, əsrlərboyu ölkəmizdə
bütün dinlərin, bütün etnik qrupların nüma
yəndələrinin bir ailə kimi sülh, mehribanlıq,
dostluq, qarşılıqlı anlaşma şəraitində yaşa
dığını bildirib: “Azərbaycan çoxkonfessiyalı,
çoxmillətli bir ölkədir və bu, bizim böyük
sərvətimizdir”.
Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əli
yevin məlum sərəncamları ilə ölkəmizdə
2016-cı ilin “Multikulturalizm İli”, 2017-ci ilin
isə “İslam Həmrəyliyi İli” elan edilməsi bəşə
ri dəyərlərə olan ali münasbətin daha bir tə
zahürü idi. Ölkəmizə gələn hər bir kəs bura
da tolerantlıq mühitinin bir daha şahidinə
çevrilirlər. Bu gün dünya ictimaiyyəti Azər
baycanın nümunəvi tolerantlıq, multikultura
lizm modelini, dinlərarası dialoq mədəniy
yətini qəbul edir və öyrənir. Təbii ki, hər
hansı bir cəmiyyətdə sosial tolerantlığın bər
qərar olmasında və multikultural dəyərlərin
tərəqqisində siyasi hakimiyyətin iradəsi
əvəzsizdir. Ölkəmizdə mövcud olan vəziy
yət, reallıqlar dövlət siyasətinin məntiqi nəti
cəsidir.

Zümrüd BA YRAMOVA
Yazı Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Kütləvi İnforma
siya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət
Dəstəyi Fondunun keçirdiyi müsabi
qəyə təqdim etmək üçündür

