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Azərbaycan qədim və zəngin milli- mənəvi dəyərlər sisteminə malikdir
Heydər Əliyev: "Biz gənc nəsli əsrlərin sınağından keçən mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda
tərbiyələndirməliyik"
Azərbaycan özünün multikultural və tolerant dəyərlərə münasibəti ilə artıq beynəlxal aləmdə yüksək
mövqe qazanıb. Bunun başlıca səbəbi multikulturalizmin ölkəmizdə dövlət siyasətinə və xalqımızın həyat
tərzinə çevrilməsidir.
Prezident İlham Əliyevin 10 oktyabr 2017-ci il tarixli fərmanı ilə Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun yaradılmasında məqsəd, məhz
Azərbaycanın tolerantlıq və multikulturalizm sahəsindəki təcrübəsinin ölkəmizdə və beynəlxalq aləmdə təbliği
və təşviqidir.
Avropanın və Asiyanın qovşağında yerləşən, qədim və zəngin milli-mənəvi dəyərlər sisteminə malik olan
Azərbaycan xalqı bu dəyərləri tarixin bütün mərhələlərində qoruyub, yaşadıb və günümüzə qədər gətirib çıxarıb.
Dünyada baş verən sosial-siyasi proseslər milli-mənəvi dəyərlərin qorunması və inkişaf etdirilməsi probleminin
bu gün də öz aktuallığını saxladığını deməyə əsas verir.
Məlumdur ki, milli-mənəvi dəyərlərimizin Azərbaycan xalqının formalaşmasına təsiri ilə yanaşı, milli
dövlətçiliyimizin möhkəmləndirilməsinə də böyük təsiri olub. Özünün uzaqgörən siyasəti ilə tanınan, xalqımızın
böyük oğlu, Ümummilli Lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə xalqımızın millimənəvi dəyərlərinin qorunmasına, mədəniyyətinin inkişafına, adət-ənənələrinin zənginləşdirilməsinə xüsusi
diqqətlə yanaşıb. O, həmçinin, gəncləri xalqımızın milli-mənəvi dəyərləri, əxlaq prinsipləri əsasında tərbiyə
etməyi tövsiyə edib və buna nail olub.
Gənclərimizin milli-mənəvi dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə olunmasının vacibliyini qeyd edən Heydər
Əliyev deyib: "Biz öz milli-mənəvi dəyərlərimizi, adət-ənənələrimizi, əxlaqi dəyərlərimizi bütün istiqamətlərdə
qorumalıyıq, inkişaf etdirməliyik və gənc nəsli əsrlərin sınağından keçən bu mənəvi, əxlaqi dəyərlər ruhunda
tərbiyələndirməliyik".
Qeyd etmək lazımdır ki, ailə, insansevərlik, mərhəmət, əxlaq, sülhsevərlik, xeyirxahlıq, vətənpərvərlik,
dini dəyərlərə hörmət və s. mənəvi dəyərlər sisteminin əsasını təşkil edir və bu dəyərlərin qorunması daim
dövlətimizin diqqətindədir.
Bunun sübutu üçün heç də tarixin qədim səhifələrini vərəqləməyə ehtiyac yoxdur. Dövlətimizin başçısı
İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə son illərdə Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafı, milli-mənəvi dəyərlərimizin
qorunması, islam dininə hörmət və ehtiramın güclənməsi, başqa dinlərə qarşı dözümlülüyün daha da
möhkəmləndirilməsi sahəsində gördüyü işlər bunun bariz nümunəsidir. Prezident İlham Əliyev islam
mədəniyyəti ilə bağlı tarixi-memarlıq abidələrinin, məscid və ziyarətgahların, müqəddəs dini ibadət və inanc
yerlərinin təmiri və bərpası ilə bağlı bir sıra sərəncam və fərmanlar imzalayıb. Həmin işlər uğurla həyata
keçirilib. Bütün dünyada təqdir olunan və böyük maraqla qarşılanan özəlliklərimizdən biri də odur ki,
ölkəmizdə mövcud olan digər dinlərin nümayəndələri də daim dövlət başçımızın diqqət və qayğısını hiss edirlər
və bu diqqətdən çox məmnundurlar. Azərbaycanda tolerantlıq prinsiplərinə verilən dəyər dini konfessiyalara,
müxtəlif dinlərin nümayəndələrinə münasibətdə, din sahəsini ehtiva edən qanunvericilik bazasının
möhkəmləndirilməsində də açıq şəkildə özünü göstərir.
Onu da qeyd edək ki, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu yarandığı qısa bir müddətdə Azərbaycan
Respublikasında dini etiqad sahəsində maarifləndirmə işinin aparılmasına böyük töhfələr verib. Eyni zamanda,
mənəvi dəyərlərin qorunmasına və inkişafına, dövlət-din münasibətləri sahəsində məqsədli proqramların
hazırlanmasına və həyata keçirilməsinə, dini qurumların vətəndaşların dini etiqad azadlığının təmin olunması
sahəsində fəaliyyətinə, habelə bu sahədə sosial layihələrin reallaşdırılmasına dövlət dəstəyini təmin edib.
Belə ki, 2018-ci il ərzində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamı ilə Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fonduna ayrılan 400 min manat vəsait hesabına Azərbaycanda
fəaliyyət göstərən bir çox dini icmaların maddi-texniki bazasının gücləndirilməsinə yardım olunub. Eyni
zamanda, bu il cənab Prezidentin müvafiq sərəncamı ilə Fonda ayrılan 100 min manat vəsait əsasında qeyriislami dini icmalara maddi dəstək göstərilib. Fond, həmçinin dini etiqad sahəsində maarifləndirmə işinin
aparılması istiqamətində bir sıra tədbirlər görüb, layihələr həyata keçirib. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi ilə birgə
həyata keçirilən "Vəhdət dəyərimizdir" adlı layihənin əsas məqsədi ölkədə mövcud olan tolerant, multikultural
mühitin, birgəyaşayış ənənəsinin qorunub saxlanılması, vəhdətin, birliyin, dostluğun, qardaşlığın
möhkəmləndirilməsi olub. Fondun təşkilatçılığı ilə, həm də qeyri-islam dini icmalarla birlikdə "Tolerant
Azərbaycan" layihəsi gerçəkləşdirilib. Layihə çərçivəsində ölkəmizdə fəaliyyət göstərən müxtəlif qeyri-islami
dini icmaların fəaliyyətinə həsr olunan konfranslar keçirilib.

Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu mənəvi dəyərlərin təbliği istiqamətindəki fəaliyyətində həmçinin
Təhsil Nazirliyi ilə yaxından əməkdaşlıq edir. Keçən il məktəblilər arasında mənəvi dəyərlərin təbliği işinin
gücləndirilməsi məqsədilə Fondun təşkilatçılığı və Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin dəstəyi ilə şagirdlər üçün
"Mənəvi dəyərlərimiz məktəblilərin gözü ilə" mövzusunda inşa yazı müsabiqəsi keçirilib.
Fondun təşkilatçılığı ilə hər il "Yay məktəbləri" təşkil olunur. "Yay məktəbi"nin təşkil edilməsində
məqsəd milli-mənəvi dəyərlərimizin inkişafında, maddi-mədəni irsimizin qorunmasında, həmçinin tarixən
formalaşan tolerant və multikultural dəyərlərimizin gələcək nəsillərə ötürülməsində gənclərin, xüsusilə
tələbələrin rolunu artırmaq, həm də onların əhatə dairəsini genişləndirməkdir.
Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondu şagirdlər və tələbələrlə maarifləndirici tədbirlər keçirməklə yanaşı, həm
də ölkənin bir sıra universitetləri ilə müxtəlif layihələrin həyata keçirilməsi istiqamətində sıx əməkdaşlıq edir.
ADA Universiteti ilə birgə keçirilən "Azərbaycanda xeyriyyəçilik ənənələri" adlı layihə çərçivəsində böyük
xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevlə bağlı sosial eksperiment təşkil olunub və tələbələr tərəfindən böyük
maraqla qarşılanıb. Fond ADA Universitetində həmçinin "İmadəddin Nəsimiyə həsr olunmuş bir gün" adlı
tədbir keçirib. Tədbir çərçivəsində "Ebru" sərgisi təşkil olunub və ebruçu Sevinc Əliyevanın müəllifi olduğu
əsərlər nümayiş etdirilib.
Tələbə gənclərin maarifləndirilməsi istiqamətində fəaliyyətini davam etdirən Mənəvi Dəyərlərin Təbliği
Fondu, həmçinin Azərbaycan Dillər Universitetində Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun təşkilatçılığı ilə "Seyid
Yəhya Şirvani Bakuvi və təsəvvüf ənənəsi" mövzusunda birgə panel təşkil edilib. Tədbirdə yerli tələbələrlə
yanaşı, Türkiyədən gələn alimlər də iştirak edib.
Məlumdur ki, təbliğatın ən effektiv vasitələrindən biri kütləvi informasiya vasitələridir. Mənəvi
Dəyərlərin Təbliği Fondu da KİV-lə əməkdaşlığı yüksək səviyyədə qurmaqda maraqlıdır. Bu baxımdan Fondu
KİV-lər üçün açıq bir qurum hesab etmək olar. Fondun fəaliyyəti müxtəlif saytlar və televiziya kanalları vasitəsi
ilə işıqlandırılır. Fondun gündəlik yenilənən internet saytı var və insanlar maraqlandıqları məlumatlarla orada
tanış ola bilərlər.
Yazının əvvəlində qeyd etdiyimiz kimi, Fondun əsas fəaliyyət istiqaməti maarifləndirməkdir. Məhz buna
görə də, Fond özünün maarifləndirmə işini bir neçə istiqamətdə qurub. Müxtəlif mövzularda konfransların,
seminarların, "dəyirmi masa"ların keçirilməsi, həmçinin kitabların nəşrinə, sosial videoçarxların və sənədli
filmlərin hazırlanmasına maddi vəsaitin ayrılması da bu fəaliyyətin özəyini təşkil edir.
Qeyd etmək vacibdir ki, ötən il Fondun dəstəyi ilə 51 müxtəlif adda kitab nəşr edilib. 3 sənədli film, 5
sosial videoçarx hazırlanıb.
Dövlət-din münasibətləri, mənəvi dəyərlərin təbliği, eləcə də dini radikalizm, ekstremizm və fanatizmlə
mübarizə sahəsində vətəndaşların maarifləndirilməsini təmin etmək də Fondun qarşısında duran əsas
vəzifələrdən biridir. Bu vəzifələrin uğurla həyata keçirilməsi üçün Fond nəzdində "Dini sorğu
mərkəzi"yaradılıb.
Bildiyiniz kimi, maarifləndirmə tədbirləri daha çox ailə, mənəviyyat, milli kimlik, tolerantlıq,
azərbaycançılıq, vətənpərvərlik, milli-mənəvi dəyərlərimiz və s. mövzuları əhatə edir. Bu mövzular gənc nəslin
təlim-tərbiyəsində, maarifləndirilməsində mühüm rol oynayır. Buna görə də ölkəmizin müxtəlif bölgələrində
keçirilən çoxsaylı konfrans, seminar və "dəyirmi masa"larda, əsasən bu mövzularda mühazirələrə və
müzakirələrə üstünlük verilir. Həmçinin mövzulara uyğun olaraq ekspertlərin mühazirələri dinlənilir, Fondun
dəstəyi ilə nəşr edilən kitablar paylanılır, filmlər və sosial videoçarxlar nümayiş olunur.
Qeyd edək ki, Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun fəaliyyəti təkcə ölkə daxilində gördüyü işlərlə
məhdudlaşmır. Fond, həmçinin ölkə xaricində böyük maarifləndirmə və təbliğat işləri aparır, müxtəlif tədbirlər
həyata keçirir. Bu baxımdan Azərbaycan Respublikasının Gürcüstan Respublikasındakı səfirliyi və Mənəvi
Dəyərlərin Təbliği Fondunun birgə təşkilatçılığı ilə Gürcüstanda azərbaycanlıların yaşadığı ərazilərdə, eləcə də
paytaxt Tbilisidə "Ulu Öndər Heydər Əliyev və mənəvi dəyərlər" mövzusunda tədbirlər keçirilməsi mühüm
əhəmiyyət kəsb edir.
Bütün qeyd etdiklərimiz Fondun maarifçilik, təhsil, dini etiqad sahəsində həyata keçirdiyi işlərin kiçik bir
hissəsidir. Qarşıda daha geniş fəaliyyət sahələrini əhatə edəcək layihələrin həyata keçirilməsi ilə bağlı planlar
var. Hesab edirik ki, Fond bundan sonra da ona verilən imkanlar və səlahiyyətlər çərçivəsində mənəvi
dəyərlərimizin qorunması, təbliği və inkişafı istiqamətində fəaliyyətini uğurla davam etdirəcək.
Yazının hazırlanmasında Mənəvi Dəyərlərin Təbliği Fondunun materiallarından istifadə olunub.
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