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Dini və milli tolerantlıq, millətlərarası
münasibətlərin inkişaf etdirilməsi
iyasi güclərin bir-
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• PH asan məsələ deyil. Çünki bu
güclər dünya düzənini idarə

U etmək iddialarını gerçəkləş
dirmək üçün əsasən dini, mil
li və etnik probletnləri qızış
dırmaq yolu ilə dinlər və xalqlar
arasında ayrı-seçkilik və qarşı
durma yaratmağa çalışırlar. Belə
bir qarışıq zamanda öz tarixi
adət-ənənələrinə sadiq qalan
Azərbaycan dövləti isə bütün bu
dəyərləri qoruyaraq, dinlər və xal
qlar arasında həmrəyliyin, har
moniyanın, qarşılıqlı əməkdaş
lığın gücləndirilməsinə, multikultural və tolerant dəyərlərin daha
geniş təbliğinə çalışır.
Son illər Azərbaycanda aparı
lan sosial-iqtisadi islahatlar, Pre
zident İlham Əliyevin rəhbərliyi
ilə istər regionda, istərsə də bey
nəlxalq səviyyədə əldə edilən na
iliyyətlər ictimai-siyasi və sosial
həyatla sıx bağlı olan dinlər və
xalqlararası münasibətlərə də
müsbət təsir göstərir. Məhz bu
nun nəticəsidir ki, ölkəmizdə fəa
liyyət göstərən dini konfessiyalar
arasında heç bir qarşıdurma hal
ları müşahidə olunmur, əksinə,
onların arasındakı münasibətlər
artıq birgə əməkdaşlığın ən
yüksək səviyyəsinə çatıb. Ona
görə də müasir Azərbaycanda to
lerantlıq təkcə cəmiyyətdə deyil,
həm də hər bir vətəndaşın şüu
runda, mövqeyində və həyat tər
zində özünü daha qabarıq şəkil
də göstərir. Bu həm də ondan irə
li gəlir ki, Konstitusiyada və "Dini
etiqad azadlığı haqqında" Qa
nunda nəzərdə tutulan müddəalar
milliyyətindən, dinindən, dilindən
və irqindən asılı olmayaraq bütün
vətəndaşların hüquq və azadlıq
larının bərabərliyini təmin edir.
Azərbaycanda insan hüquq və
azadlıqlarına, o cümlədən vicdan
və din azadlığına dair qanunve
ricilik bazası, tolerantlıq və dini
dözümlülük kimi ali dəyərləri
möhkəmləndirmək məqsədi ilə
beynəlxalq hüquq normalarına
uyğunlaşdırılıb. Ulu Öndər Hey
dər Əliyevin xalqın təkidli tələbi
ilə yenidən Azərbaycanda haki
miyyətə qayıdışı ilə ortaya qoy
duğu azərbaycançılıq ideologiya
sının da əsasını, məhz belə ya
naşma təşkil edir. Bütün həyatını
Azərbaycanın və Azərbaycan xal
qının milli dirçəlişinə və rifahının
yüksəlişinə həsr edən Ümummilli
Lider dövlət-din münasibətlərinin
tənzimlənməsində, dini-əxlaqi
dəyərlərin müdafiə olunmasında

və dini tolerantlığın möhkəmlən
məsi istiqamətindəki fəaliyyətin
də də müstəsna xidmətlər göstə
rib. Özündən
sonra gələcək nə
tolerant

sillər üçün böyük dövlətçilik
təcrübəsi qoyub. Ulu Öndərin bu
təcrübəsindən dərs alan və onun
siyasətini uğurla davam etdirən
Prezident İlham Əliyevin Azər
baycan mədəniyyətinin inkişafı,
milli-mənəvi dəyərlərin qorunub
saxlanılması, İslam dininə hörmət
və ehtiram, digər dinlərə qarşı to
lerantlığın möhkəmlənməsi sahə
sində gördüyü işlər də, çoxlarına
nümunə ola bilər.
Azərbaycanda dini və milli

man uğur qazana bilirik. Ölkəmi
zin bugünkü sürətli inkişafı da,
məhz cəmiyyətimizin
bütün
nümayəndələrinin nümayiş etdir
diyi həmrəyliyin nəticəsidir. Azər
baycan öz qədim tarixi, əsrlər
boyu bu diyarda yaşayan müxtə
lif dinlərin və xalqların nümayən
dələrinin yaşayıb-yaratdığı mə
dəni irsi ilə fəxr edir.
Danılmaz faktdır ki, dünyanın
ən qədim məscidlərindən biri Şa
maxıda, Qafqazın ən qədim kil
sələrindən biri, Qafqaz Albaniya
sına məxsus kilsə isə qədim Şə
kidə yerləşir. Bu da onu deməyə
əsas verir ki, Azərbaycan tarixi,
mədəni müxtəliflik tarixidir. Azər
baycan məhz həmin tarixi irsə
əsaslanaraq dünyaya mədəniyyətlərarası dialoqun ölkələri
yaxınlaşdıraraq, müxtəlif mədə
niyyət və sivilizasiya nümayən
dələri arasında yeni körpülərin
qurulmasının yeganə yol olduğu
nu nümayiş etdirməyə çalışır.
Ölkəmiz dünyaya təbliğ və
təlqin etməyə çalışır ki, mültikulturalizm bəşəri birgəyaşayışın ən
mükəmməl formasıdır və onu qo
ruyaraq inkişaf etdirmək lazımdır.
Multikulturalizm nisbətən yeni bir
anlayış olsa da, Azərbaycan xalqı
daim bu ab-havada yaşayıb.
Məhz buna görə də, bu gün mul

biridir. Azərbaycan son illər həm
də digər çoxsaylı beynəlxalq təd
birlərə ev sahibliyi edib. Buna mi
sal olaraq Dünya Dini Liderlərinin
Forumunu, ənənəvi Bakı Huma
nitar Forumunu, artıq yeddi dəfə
keçirilmiiş Bakı Qlobal Forumunu
və s. göstərə bilərik. Bununla da
ölkəmiz dünya ictimaiyyətinin
diqqətini multikulturalizmin inki
şaf etdirilməsinin vacibliyi məsə
ləsinə yönəltməyə çalışır. Həmin
tədbirlərdə iştirak edən, dünyada
böyük nüfuz sahibi olan din və
siyasət xadimləri, alimlər və ziya
lılar da Azərbaycanın dini sər
bəstlik və tolerantıq baxımından
qabaqcıl dünya ölkələrinə nümu
nə olduğunu etiraf edirlər. Azər
baycanın müstəqilliyi bərpa olun
duqdan sonra, mədəniyyətimizə
təsir edən müxtəlif amillərdə
Şərq və Qərbin sintezi və ahəng
ini qoruyub saxlamaqla, İslam
mədəniyyətinin əsrlərin sınağın
dan çıxan təcrübəsi də, bizim
üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Hazırda qolballaşan dünya
mızda baş verənlər onu deməyə
əsas verir ki, bu gün müxtəlif mə
dəniyyətləri və sivilizasiyaları di
ni mənsubiyyətlərinə görə bir-bi
rindən fərqləndirmək və onları
qarşı-qarşıya qoymaq cəhdləri
müşahidə olunur. Bu da öz növ

Müsabiqə
"İslam sivilizasiyası Qafqazda”
mövzusunda keçirilən Beynəlxalq
simpoziumdakı çıxışında deyib:
"Dünyada bir çox böyük dinlər
mövcuddur. Hər dinin tarixdə
özünəməxsus yeri var. Biz azər
baycanlılar, islam dini ilə fəxr
edir, eyni zamanda, heç vaxt
başqa dinlərə qarşı mənfi müna
sibət göstərmirik, düşmənçilik et
mirik, ədavət aparmırıq və heç bir
başqa xalqı da öz dinimizə itaət
etməyə məcbur etmirik. Ümu
miyyətlə,
başqa
dinlərə
dözümlülük, başqa dinlərlə qar
şılıqlı anlaşma şəraitində yaşa
maq islam dəyərlərinin xüsu
siyyətidir. Hesab edirik ki, insan
lar hansı dinə, hansı mədəniyyə
tə mənsubluğundan asılı olmaya
raq, bütün başqa mədəniyyətlərə,
dinlərə, mənəvi dəyərlərə də hör
mət etməli, o dinlərin bəzən ki
məsə xoş gəlməyən adət-ənənə
lərinə dözümlü olmalıdır". Ümum
milli lider Heydər Əliyevin bu fi
kirləri onu deməyə əsas verir ki,
Azərbaycan xalqı heç zaman ina
mından, dinindən uzaqlaşmay
acaq və bu mənəvi mənbədən is
tifadə edərək öz gələcəyini qu
racaq.
Azərbaycan dövləti və xalqı
hər zaman bu yolla gedib və bu
gün də yolunu davam etdirir.

Azərbaycanda multikulturalizmin
Multikulturalizm bəşəri birgəyaşayışın ən mükəmməl formasıdır və onu qoruyaraq inkişaf etdirmək lazımdır
məsələlərin tənzimlənməsi, eləcə
də multikultural və tolerantlıq
dəyərlərinin təbliği istiqamətində
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi
denti Mehriban xanım Əliyevanın
başçılıq etdiyi Heydər Əliyev
Fondu da mühüm layihələrə imza
atıb. Mehriban xanım Əliyeva
multikulturalizmin Azərbaycan
modelinin bütün dünyada təbliği
istiqamətində gördüyü işlər, bu
ideyaların reallaşmasında xüsusi
rol oynayır. Heydər Əliyev Fondu
özünün "Azərbaycan - tolerantlıq
məkanı” layihəsi çərçivəsində
həm ölkəmizdə, həm də beynəl
xalq aləmdə Azərbaycan multikulturalizminin üstünlüklərini əy
ani nümayiş etdirir. Fond bu layi
hə çərçivəsində həm Azər
baycanda, həm də onun hüdudla
rından kənarda çoxsaylı tədbirlər
həyata keçirir ki, bu da dünya
ictimaiyyətinə ölkəmizdə mövcud
olan dini və milli tolerantlıq mühi
ti ilə yaxından tanış olmaq imkanı
yaradır.
Onu da qeyd etmək lazımdır
ki, Azərbaycan əsrlər boyu
müxtəlif mədəniyyətlərin, etnik
qrupların Və dinlərin nümayəndə
lərinin birgə yaşayıb-yaratdığı və
təmasda olduğu coğrafi məkan
dır. Azərbaycan həm də tarixin
bütün
dönəmlərində
dini
dözümlülük və müxtəlif millətlərin
birgə yaşadığı məkan kimi tanı
nıb. Tarixi faktlar da sübüt edir ki,
biz yalnız tərəfdaşlıq və qarşılıqlı
hörmət ruhunda yaşadığımız za

tikulturalizm ölkəmizin dövlət siy
asətinə və xalqımızın həyat tərzi
nə çevrilib.
Bu səbəbdən də multikultura
lizmin daha da inkişaf etdirilməsi
məqsədi ilə ölkəmizdə Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü və gös
tərişi ilə multikulturalizm üzrə
beynəlxalq mərkəz yaradılıb. Bu
Mərkəzin əsas vəzifəsi multikul
turalizmin böyük gələcəyi olduğu
nu bütün dünyaya nümayiş etdir
məkdir. Hazırda ölkəmizdə və
dünyanın digər yerlərində təşkil
olunan çoxsaylı beynəlxalq təd
birlər də multikultural dəyərlərin
təşviqinə xidmət edir.
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu multikultura
lizmin təbliği baxımından qlobal
miqyasda həyata keçirilən ən
mühüm beynəlxalq tədbirlərdən

bəsində dinlərarası münasibətlə
rin tənzimlənməsinə və qarşılıqlı
əməkdaşlığın yaranmasına mane
olur. Dini sahədə dialoq həm dini
sistem daxilində, həm də müxtə
lif (burada, yalnız, monoteist
dünyagörüşlü) dinlər arasında
baş verən prosesdir. Buna görə
də multikulturalizmin və tolerant
lığın qorunub inkişaf etdirilməsin
də ünsiyyətqurma metodu ilə ya
naşı, dini dünyagörüş daşıyıcıla
rının həm daxili, həm də xarici
münasibətlər sistemində dialoq
və əməkdaşlığı qaçılmazdır.
Çünki bu və ya digər dini sistem
lərdə dialoq və əməkdaşlıq üçün
hansı imkanların mövcud olması,
din mənsublarının fəaliyyətində
mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu
problemə münasibətini bildirən
Ümummilli lider Heydər Əliyev

Bunu da qeyd edək ki, keçən
əsrin sonunda sovet rejiminin
dağılması
regionda
dini
dözümlülük ənənələri üçün əsl
sınağa çevrildi. Ölkəmizdə mö
vcud olan tolerantlığa isə ən
böyük təhlükəni ermənilər öz
təcavüzkar əməlləri ilə yaratdı
lar. Erməni separatçı-quldurların
bu əməlləri nəticəsində minlərlə
dinc sakin öldürüldü, bir milyon
dan çox soydaşımız öz doğma
yurdlarından didərgin düşdü. Bu
gün də davam edən Azər
baycan-Ermənistan, Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsi dini zəmində
baş verməsə də, ermənilərin di
ni liderləri separatçı hərəkatı qızışdıranların önündə oldular.
Bütün baş verənlər respublika
mızda mövcud olan dini konfes
siyalar arasındakı münasibətlərə
mənfi təsir göstərə bilmədi. Bu
gün də Azərbaycanda tolerant
lıq, dinlərarası dözümlülük və
hər bir şəxsin azad şəkildə dini
etiqad hüququ tam təmin olunur.
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