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Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
üasir
Azər
baycan dövləti
özünün
məq
sədyönlü daxili və xarici siy
asəti, harmonik və sabit in
kişafı ilə bütün dünyanın
diqqət mərkəzindədir. Bura
da dövlətin iqtisadi, sosial
və siyasi həyatındakı inkişa
fla yanaşı, dövlət-din müna
sibətlərində, eləcə- də multikulturaiizmin və tolerantlıq sa
həsindəki sabitliyi və harmoniy
anı xüsusi qeyd etmək lazımdır.
Çünki bu gün dünyanın bir çox
dövlətlərində baş verən dini və
milli münaqişələr fonunda ölkə
mizdə həyatımızın bütün sahə
lərində, eləcə də, dini-milli
münasibətlərdə sabitliyin hökm
sürməsi Azərbaycan dövlətinin
apardığı məqsədyönlü siyasətin
nəticəsidir.
Məhz bu siyasət Azərbaycanı
dünyada tolerant və multikultural
dəyərlərə yüksək qiymət verən
* nümunəvi ölkə kimi tanıdıb.
Azərbaycanda müxtəlif dini kon
fessiyaların, dini təriqətlərin mö
vcudluğuna baxmayaraq, onların
arasında heç bir qarşıdurma hal
larının müşahidə olunmaması da,
bilavasitə dövlətin həyata keçir
diyi multikulturalizm siyasətinin
təcəssümüdür. Son zamanlar
dünyanın bəzi ölkələrində dini ba
xımdan məzhəblər və təriqətlər
arasında qarşıdurma, toqquşma
halları artıb, din pərdəsi altında
gizlənən radikal, ekstremist qrup
ların həmin ölkələrdə öz məqsəd
lərinə çatmaq üçün din amilindən
sui-istifadə etdiklərini müşahidə
edirik, ancaq Azərbaycan bütün
bu proseslərdə özünü qorumağı
bacardı. Bu da heç şübhəsiz ki,
ölkəmizdə xalqla dövlətin birliyi
və həmrəyliyi ilə mümkün olub.
Ölkəmizdə son onilliklər ərzin
də mədəniyyətlərarası dialoq,
multikulturalizm, həmçinin müsəl
manlar, xristianlar və yəhudilər
arasındakı münasibətlər daha da
möhkəmlənib, bütün dini konfes
siyaların sərbəst fəaliyyəti üçün
lazımi şərait yaradılıb. Bu gün is
tər xristian və yəhudi, istərsə də
müsəlman dövlətlərindən ölkəmi
zə səfər edən
nümayəndələr
Azərbaycandakı bu sabitliyi, mul
tikultural və tolerant mühiti görür
və onu yüksək dəyərləndirirlər.
Məlumdur ki, keçən il Azər
baycanda Dünya Dini Liderlərinin
2-ci zirvə toplantısı keçirildi. Hə
min mötəbər tədbirdə dünyanın
tanınmış dini liderləri ilə yanaşı,
hənrdə bir çox tanınmış siyasət
çilər, jurnalistlər və elm xadimləri
də yaxından iştirak etdilər. Bu in
sanlar dünya düzəni üçün mühüm
J əhəmiyyət kəsb edən bu toplantıdakı çıxışlarında Azərbaycandakı
dini durumu, multikultural və tole
rantlıq mühitini yüksək qiymətlən
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dirdilər. Tədbir iştirakçıları öz çı
xışlarında da etiraf etdilər ki,
bütün bu nailiyyətlərin əldə olun
masında Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti İlham Əliyevin
apardığı uğurlu dövlət -din siyasə
ti mühüm rol oynayır.
Eyni zamanda Birinci vitseprezident Mehriban xanım Əliye
vanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
multikultural, tolerant dəyərlərinin
dünya miqyasında tanıdılması is
tiqamətində gördüyü qolabal işlə
rin nəticəsidir ki, Azərbaycan
multikulturalizmi bu gün dünyanın

dı. Bunun qarşısının alınması
üçün dövlət səviyyəsində mühüm
tədbirlər planı hazırlanaraq həy
ata keçirildi. Məhz həmin tədbirlə
rin nəticəsidir ki, artıq Azər
baycandan xaricdə fəaliyyət gös
tərən ekstremist silahlı qruplara
qoşulma halları sıfra endirilib.
Son bir ildə belə bir halın baş ver
məsi barədə isə ümumiyyətlə,
heç bir məlumat yoxdur. Burada
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət
Komitəsinin, Qafqaz Müsəlman
ları idarəsinin, eləcə də Bakı Bey
nəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi
nin həyata keçirdiyi maarifləndimə işləri ilə yanaşı, həm də
hüquq-mühafizə orqanlarının fəa
liyyətini xüsusi qeyd etmək lazım
dır. Həmin qurumlarla birgə aparı
lan profilaktik tədbirlərin də Azər
baycan vətəndaşlarının xaricdə
ekstremist qruplara qoşulmasının
qarşısının alınmasında mühüm
rolu olub.
Qeyd etmək lazımdır ki, ölkə
mizdəki multikultural mühitin
dünya miqyasında təbliği baxımın
dan Bakı Beynəlxalq Multikultura
lizm Mərkəzinin ’’’’Azərbaycan
multikulturalizmi” fənninin xa
ricdə və ölkə universitetlərində
tədrisi” layihəsi çərçivəsində
gördüyü işlər də, artıq özünün sə

icmaların rolu”, "Milli dəyərlərin
təbliğində dövlət siyasəti” və di
gər mövzular ətrafında geniş
müzakirələr aparılıb.
Həmin
müzakirələrdə Azərbaycan-Er
mənistan Dağlıq Qarabağ müna
qişəsi ilə bağlı mövzuya da toxu
nulub, işğal olunmuş ərazilərdə
milli və mənəvi dəyərlərimizin er
mənilər tərəfindən vəhşicəsinə
məhv edilməsi faktı da dolğun şə
kildə tələbələrin diqqətinə çatdırı
lıb. Bu və digər mövzular ətrafın
da mütəmadi olaraq sosial elmlər
fakültəsinin professor və müəllim
heyəti ilə də müzakirələr aparılır,
debatlar keçirilir. Bu mühazirələr
zamanı həm də Multikulturalizm
Mərkəzi ilə Frayburq Universiteti
arasında mövcud əməkdaşlığın
daha da genişləndirilməsi per
spektivləri müzakirə olunub.
Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, ölkəmizin beynəlxalq arenadakı müsbət imicinin möhkəmləndi
rilməsi, Azərbaycan həqiqətləri
nin dünyaya çatdırılması, eləcə
də mədəni müxtəlifliyin idarə edil
məsi sahəsində əldə etdiyi uğurlu
təcrübənin təbliği məqsədilə, Ba
kı Beynəlxalq Multikulturalizm
Mərkəzi Azərbaycan multikulturalizminə həsr edilən' mühazirələri
digər xarici ölkə universitetlərində

nin direktoru Kiril Feferman Ba
kıya son səfəri zaman etiraf edib
ki, Azərbaycana Bakı Beynəlxalq
Multikulturalizm Mərkəzinin dəvə
ti ilə gəlib: ’’Azərbaycan çox ma
raqlı ölkədir. Burada ilk dəfə
2004-cÜ ildə olmuşam. Bu,
ikinci səfərimdir. Azərbaycan
sürətlə inkişaf edir və daha da
gözəlləşib. Budəfəki səfərimdə
əhalinin əlvan mozaikasını da
ha yaxşı başa düşdüm və öy
rəndim. Onların münasibəti çox
nəzakətli və mehribandır”.
Professor Kirili Feferman Ru
siya dağ yəhudilərinin "STMEGI.
com’’ informasiya portalına eks
klüziv müsahibəsində də qeyd
edib ki, Azərbaycan təkcə Qafqaz
da deyil, həm də bir çox digər öl
kələr üçün örnəkdir: ’’Burada mil
lətlərarası münasibətlər harmo
nikdir. Ətrafda qiyamət qopur,
Azərbaycanda isə sakitlikdir.
Allah eləsin, belə vəziyyət son
suzadək davam etsin. Mən bu
dəfə Qubada (o cümlədən Qır
mızı Qəsəbədə) və Xaçmazda
oldum. Biz dağ yəhudilərinin və
ləzgilərin necə yaşadıqlarına
baxdıq. Çox maraqlı idi. Bir ta
rixçi və keçmiş sovet adamı ki
mi, bəzi mətləbləri bilirdim.
Azərbaycanda yəhudi mədə

Azərbaycanda dinin siyasiləşdirilməsi cəhdlərinin
■
qarşısı alınır çünki yolverilməzdir
bir çox ölkələrində nümunəvi mo
del kimi tətbiq və təbliğ olunur.
Azərbaycan multikulturalizminin və tolerantlığının təbliği və
təşviqi istiqamətində görülən
bütün işlərə baxmayaraq, bu gün
də dini siyasiləşdirmək, dindən
sui-istifadə etməklə cəmiyyətdə
çaşqınlıq yaratmağa cəhd edənlər
də yox deyil. Onlar dünən də olub,
bu gün də var. Ancaq onların qar
şısını almaq üçün Azərbaycanda
elə qətiyyətli və qanuni yollardan
istfadə olunur ki, onlar öz niyyət
lərinə çata bilmirlər. Bu mübarizə
də təkcə dövlət deyil, bütövlükdə
Azərbaycan cəmiyyəti, Azər
baycan xalqı da yaxından iştirak
edir. Azərbaycan xalqı dini
inanclarına sadiq bir xalq olaraq,
daim dindən bu formada istifa
dəyə qarşı çıxır və bu sahədə çox
yüksək fəallıq göstərir. Din xadim
lərimiz də məscidlərdə, kilsələr
də, sinaqoqlarda apardıqları maa
rifləndirmə işləri zamanı dinin hər
hansı bir formada siyasiləşdirilməsinin qarşısını alır və bununla
da ölkədə sabitliyin qorunmasına
xidmət etmiş olurlar.
Bu da insanlarda əminlik ya
radır ki, Azərbaycanda dini istis
mar etmək cəhdlərinin qarşısı alı
nır və bundan sonra da alınacaq,
bu yola qədəm qoyan radikallar
isə ifşa olunaraq qanun qarşısın
da cavab verməli olacaqlar.
Bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl
Azərbaycan vətəndaşlarının xa
ricdə qanunsuz silahlı qruplara
qoşulması halları geniş yayılmış

mərəli nəticələrini verməkdədir.
İsveçrənin nüfuzlu Frayburq Uni
versitetində "Azərbaycan multi
kulturalizmi”
fənninin tədris
olunması və növbəti mühazirələ
rin sona çatması da, layihənin da
ha bir uğurlu nəticəsi saymaq
olar. Çünki orada təqdim olunan
mühazirələr tələbələr tərəfindən
böyük maraqla qarşılanıb.
Mühazirələr bu ilin 19-29 fev
ral tarixlərində BBMM-in və Fray
burq Universitetinin ’’Sosial
elmlər” fakültəsinin təşkilatçılığı
ilə tarix, sosial elmlər, ilahiyyat və
antropologiya fakültələrinin tələ
bələrinin iştirakı ilə*keçirilib. 20dən çox tələbənin iştirak etdiyi
dərslərdə ’’Mədəni müxtəliflik
kontekstində
milli
kimlik”,
”Dövlət-din
münasibətləri”,
’’Radikalizmlə mübarizədə dini

də davam etdirməkdə qərarlıdır
və bu istiqamətdə fəaliyyətini da
vam etdirir.
Bu da sevindirici faktdır ki, fev
ralın 17-də İndoneziyanın Qajah
Mada Universitetində ’’Azər
baycan multikulturalizmi” fənni
nin tədrisinə start verilib. Proqram
çərçivəsində fevralın 26-da keçiri
lən ilk dərs, məhz Xocalı soyqırı
mının 28-ci il dönümünə həsr edi
lib. Tədris zamanı tələbələrə ermə
nilərin
Azərbaycana
qarşı
təcavüzkar müharibəsi və Xocalı
soyqırımı haqqında ətraflı məlumat
verilib. Xocalı soyqırımı ilə bağlı
çəkilən sənədli filmlər ("Khojaly
genocide documentary", "Endless
corridor’- İndoneziya dilində subtitrfərtə) nümayiş olunub.
Ariel Universitetinin professo
ru, Holokostu Öyrənmə Mərkəzi

niyyətinin dəyərlərindən çoxu
nu qoruyub saxlamaq mümkün
olub”.
Professor Kirili Fefermanın fik
rincə, Azərbaycan ilə İsrail arasın
da bir sıra mühüm məsələlərə dair
ümumi maraqlar mövcuddur. Elə
bunun özü yaxınlaşma üçün ciddi
amildir:”Qayğısız keçmiş başqa
bir məqamdır. İstər başqa döv
lətlər, istərsə də başqa xalqlar
arasında belə ’’kapitala” çox na
dir hallarda təsadüf olunur. Fik
rimi diplomatik dillə ifadə etsəm,
münasibətlər yaxşıdır, lakin on
ların daha böyük inkişaf poten
sialı var... Mən bir tarixçi kimi,
postsovet məkanında antisemitizm təzahürlərini müşahidə edi
rəm, fərdi və qrup səviyyələrin
də belə həyəcanlar bir çox ölkə
lərdə yaşanır... Antisemitizm ilə
əlaqədar Azərbaycan barədə de
məyə sözüm yoxdur. Azər
baycan təmiz vərəq kimidir və
monitorinqlə məşğul olduğum
bütün dövr ərzində bu ölkədə
antisemitizm təzahürləri barədə
heç nə eşitmədim. Bu, yerli əha
linin yetərincə tolerant olması
nın təsdiqi və müdrik dövlət siy
asətinin nəticəsidir”.
“Paralel”in
Araşdırma Qrupu

Yazı Azərbaycan
Respublikasının
Prezidenti yanında
KİV-ə Dövlət Dəstəyi
Fondunun maliyyə
dəstəyi ilə çap olunub

