Azərbaycan. - 2022.- 21 iyun. - № 129. - S. 5.

Tolerantlıq rəmzi
Əsmər Qardaşxanova
Azərbaycanda dövlət-din münasibətlərinin inkişafı, tolerantlıq, digər dinlərə hörmət vacib məsələ
kimi diqqətdə saxlanılır.
Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva müxtəlif dinlərə daim xüsusi
həssaslıqla yanaşır, ölkədə islam dini ilə yanaşı, digər dinlərə də hörmət edilir. Dini abidələrin, məbədlərin
bərpası, təmiri, qorunması istiqamətində addımlar atılır. Qarabağın işğaldan azad edilməsindən sonra əzəli
torpaqlarımızda görülən işlər arasında ilk sırada duran məsələlərdən biri də dini abidələrimizin,
məbədlərimizin, məscidlərimizin bərpası olub.
Dövlət başçısının və birinci xanımın işğaldan azad olunmuş torpaqlara səfərləri zamanı məscidlərə
baş çəkərək dualar etmələri, məscidlərin bərpası ilə bağlı tapşırıqlar vermələri, bu məsələni daim diqqət
mərkəzində saxlamaları dövlət-din münasibətlərinin inkişafına sübutdur.
Dövlət daim dini-mənəvi dəyərlərə sahib çıxıb
Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə komitəsinin sədr müavini Hikmət
Babaoğlu qəzetimizə açıqlamasında bildirib ki, ölkəmizdə din dövlətdən ayrı olsa da, ölkə rəhbərliyi daim
dini-mənəvi dəyərlərə sahib çıxmaqla, onun inkişafı və qorunması üçün mümkün olan hər şeyi edir.
Deputatın sözlərinə görə, Prezident İlham Əliyev çıxışlarında dini mədəniyyətimizi milli mədəniyyətimizin
tərkib hissəsi kimi göstərir: "İstər paytaxt Bakıda, istərsə də regionlarımızda ardıcıl olaraq dini ibadət
yerləri, məscidlər inşa olunur, milli mirasımız olan dini abidələrimiz davamlı olaraq təmir və bərpa edilir.
Bu istiqamətdə Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva da çox mühüm fəaliyyət həyata keçirir".
Hikmət Babaoğlu qeyd edir ki, Azərbaycanın hər yerində, son dövrlər isə işğaldan azad edilmiş
ərazilərdə dini abidələrimizin bərpası sahəsində görülən işlər ayrıca əhəmiyyət kəsb edir. Şübhəsiz ki,
Azərbaycan təcrübəsində dinə münasibət özünəməxsus tolerantlıqla səciyyələnir. Dini dözümlülük həm də
Azərbaycan multikulturalizminin əsaslarından biridir.
Azərbaycan Prezidenti və Birinci vitse-prezident islam dininin müqəddəs mərkəzi hesab edilən
Məkkəni ziyarət etməklə şəxsi zəmində islam dininə münasibətdə vacib nümunə göstəriblər.
İlham Əliyevin çıxışlarının birində Həcc ziyarəti zamanı müqəddəs Kəbədə etdiyi birinci duasının
torpaqlarımızın işğaldan azad olunması ilə əlaqədar olduğunu, eyni zamanda Ağdam işğaldan azad
edildikdən sonra Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın Cümə məscidinə müqəddəs "Qurani-Kərim"i
təqdim etdiyini xatırladan Hikmət Babaoğlu deyir ki, bu gün cəmiyyətdə dinin obyektiv əsaslarda dərk
edilməsi üçün dövlət başçısı tərəfindən mühüm addımlar atılır. İlahi fəlsəfəni düzgün mənimsəmək üçün
universitetlər yaradılır, dini işlər üzrə xüsusi icra orqanı təsis edilir. Bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin
və Birinci vitse-prezidentin dinə olan yüksək diqqətlərinin bariz təcəssümüdür.
Dinə münasibət ən yüksək səviyyədədir
Milli Məclisin İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin üzvü Ceyhun Məmmədov qeyd edir ki,
Azərbaycanda dinə münasibət ən yüksək səviyyədədir.
Deputat bildirir ki, Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın dinə,
milli-mənəvi dəyərlərə diqqəti hər zaman yüksək olub: "Biz Prezident və Birinci vitse-prezidentin davamlı
olaraq məscidləri ziyarət etdiklərinin şahidi oluruq. Bu, özünü işğaldan azad olunmuş ərazilərdə də açıq
şəkildə göstərir. Bu gün Ağdamda, Şuşada, Zəngilanda bilavasitə cənab Prezidentin və Mehriban xanımın
diqqət və qayğısı ilə yeni məscidlər, dini ibadət ocaqları inşa, təmir və bərpa olunur".
Ceyhun Məmmədov xatırladır ki, dövlət başçısı İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva Qarabağa və Şərqi Zəngəzura bütün səfərlərində məscidlərə gedərək orada dualar edir, hətta özləri
ilə bərabər apardıqları "Qurani-Kərim"i də məscidlərə hədiyyə edirlər.
Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər Əliyev Fondu tərəfindən işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə məscidlərin tikintisi ilə bağlı böyük işlər həyata keçirilir, Şuşa və Zəngilan məscidləri təmir və
bərpa olunur. Bu işlər digər ərazilərdə də gedir. Həmçinin bilavasitə Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə
Daşaltı, Hadrut, Suqovuşanda yeni məscidlər inşa olunur. Təkcə azad olunmuş bölgələrdə deyil, Bakıda,
Şamaxıda və digər bölgələrdə də bu işlərin yüksək səviyyədə həyata keçirildiyini görürük.

Deputat bildirir ki, son illər Bakıda Bibiheybət, Təzə Pir, Şamaxı Cümə məscidlərində də yüksək
abadlıq, quruculuq işləri həyata keçirilib. Bu məscidlər Azərbaycanda islam dünyasının gözəl, müqəddəs
ibadət yerlərindən birinə çevrilib. İbadət yerlərimiz ölkəyə gələn bütün qonaqları da heyran edir. Eyni
zamanda Prezident İlham Əliyevin din sahəsinə böyük diqqət və qayğısının göstəricisi Azərbaycan
İlahiyyat İnstitutunun yaradılmasıdır. Dövlət başçısı institutun yeni binasının açılışında iştirak edib. Bu gün
bu təhsil ocağı bölgənin aparıcı ali dini təhsil müəssisələrindən birinə çevrilib. Azərbaycan bu institutda öz
milli kadrlarını hazırlayır, bu istiqamətdə mühüm addımlar atır.
Ceyhun Məmmədov vurğulayır ki, Azərbaycanda təkcə müsəlman dini abidələrinə deyil, digər
dinlərə və dini ibadət yerlərinə də yüksək diqqət və qayğı göstərilir. Məhz bu siyasət nəticəsində
Azərbaycan dünyanın tolerantlıq və multikulturalizm mərkəzlərindən birinə çevrilib.
Görülən bütün işlər, bu sahədə atılan addımlar Azərbaycanda dinin dövlətdən ayrı olduğu halda
dövlət-din münasibətlərinin necə inkişaf etdiyini, dini dəyərlərə, abidələrə yüksək önəm verildiyini göstərir.
Buna görədir ki, Azərbaycan çoxmillətli dövlət olaraq tolerantlığı ilə daim seçilir. Beynəlxalq dini
tədbirlərə evsahibliyi edən ölkəmiz dinlərarası dialoqun inkişafında önəmli rol oynayır.
Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, Azərbaycanda uğurlu inkişafın, sabitliyin bərqərar olması
istiqamətində atılmış bütün addımların arxasında dini və milli dözümlülük, tolerantlıq və multikultural
dəyərlər dayanır. Dini abidələrimiz isə qədim tariximizi əks etdirir.

