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Dekabrın 21-də Bakıda, Heydər 
Əliyev Mərkəzində “2017 - İslam 
Həmrəyliyi İli: Dinlər və mədəniy-
yətlərarası dialoq” mövzusunda 
beynəlxalq konfrans keçirilib.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev konfransın 
açılış mərasimində iştirak edib.
Beynəlxalq konfransın açılışında 
40-a yaxın ölkədən 150-dək nüma-
yəndə, o cümlədən tanınmış dövlət, 
din və elm xadimləri, 8 beynəlxalq 
təşkilatın rəhbərləri və təmsilçiləri, 
müxtəlif ölkələrin dövlət başçıla-
rının xüsusi nümayəndələri, dini 
konfessiya rəhbərləri, hökumətin 
və parlamentin üzvləri, diploma-
tik korpusun və ictimaiyyətin nü-
mayəndələri iştirak ediblər.
Azərbaycan Respublikasının Pre-
zidenti İlham Əliyev konfransda 
nitq söyləmişdir. O, demişdir:
- Azərbaycan İslam həmrəyliyi 
işinə böyük töhfələr verir. Bu mə-
sələ bizim üçün prioritet məsə-
lələrdən biridir. Azərbaycan qə-
dim tarixə malik olan bir ölkədir. 
Azərbaycan xalqı əsrlər boyu öz 
milli mənəvi dəyərlərini yaşatmış, 
qorumuşdur. İslam dəyərləri isə 
milli mənəvi dəyərlərimizin tərkib 
hissəsidir. Ölkəmizdə dini sahədə 
hökm sürən əmin-amanlıq, qarşı-
lıqlı anlaşma, müsəlmanlar arasın-
da mövcud olan birlik, dinlərarası 
münasibətlərin yüksək səviyyədə 
tənzimlənməsi bu gün ölkəmizi 
gücləndirən amillərdən biridir.
Xalqımız qədim tarixə malikdir. 
Bizim dini memarlıq abidələrimiz 
bunun əyani sübutudur. Biz fəxr 
edirik ki, müsəlman aləminin ən 
qədim məscidlərindən biri olan, 
743-cü ildə inşa edilmiş, Azərbay-
can xalqı tərəfindən qorunmuş və 
bir neçə il bundan əvvəl əsaslı şə-
kildə bərpa edilmiş Şamaxı Cümə 
məscidi bizim böyük sərvətimiz-
dir. Bu məscid onu göstərir ki, 

Azərbaycan qədim müsəlman di-
yarıdır. Bizim digər tarixi dini abi-
dələrimiz də milli sərvətimizdir.
Azərbaycan beynəlxalq aləmdə 
müsəlman ölkələri ilə çox yaxın 
münasibətlər qura bilmişdir. Biz 
cəmi 26 ildir ki, müstəqil dövlət 
kimi yaşayırıq. Bu illər ərzində 
ikitərəfli və üçtərəfli formatlarda, 
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsin-
də müsəlman ölkələri ilə əlaqələ-
rimiz inkişaf edir, gündən-günə 
güclənir. Biz BMT-də və digər 
beynəlxalq təşkilatlarda bir-biri-
mizi dəstəkləyirik. Keçən il İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatının Zirvə gö-
rüşündə Ermənistanın Azərbay-
cana qarşı təcavüzü ilə bağlı çox 
önəmli qətnamə qəbul edilmişdir 
və Kontakt Qrupu yaradılmışdır. 
Onu da qeyd etməliyəm ki, Azər-
baycan İslam Əməkdaşlıq Təşkila-
tının çox fəal üzvüdür, ölkəmizdə 
bir çox konfranslar, tədbirlər keçi-
rilmişdir. Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə İƏT-in Gənclər Forumu, Əmək 
Mərkəzi və Jurnalistlər Assosiasi-
yası yaradılmışdır. Eyni zaman-
da, Azərbaycan ISESCO-nun fəal 
üzvüdür. ISESCO İslam aləminin 
təhsil, elm, mədəniyyət təşkila-
tıdır və bu təşkilat çərçivəsində 
Azərbaycan çox uğurlu fəaliyyət 
göstərir. Beləliklə, ISESCO və bü-
tün müsəlman aləmi Azərbaycana 
daim diqqət və dəstək göstərir. Bir 
neçə il bundan əvvəl ISESCO tərə-
findən Bakı şəhəri İslam mədəniy-
yətinin paytaxtı elan edilmişdir 
və bir il ərzində ölkəmizdə, Bakı-
da bir çox tədbirlər keçirilmişdir. 
Qeyd etməliyəm ki, gələn il isə bi-
zim digər qədim şəhərimiz – Nax-
çıvan İslam mədəniyyəti paytaxtı 
adına layiq görülübdür.
Ölkə daxilində İslam həmrəyliyi 
tam təmin olunubdur. Biz çalışırıq 
və çalışmalıyıq ki, bütün müsəl-
man aləmində birlik, həmrəylik 

təmin olunsun. Azərbaycan bu is-
tiqamətdə öz töhfəsini verir, önəm-
li addımları atır. Bizim beynəlxalq 
təşkilatlar çərçivəsində və dünya 
gündəliyində duran məsələlərin 
həlli işində onlara münasibətimiz 
bir daha göstərir ki, İslam həmrəy-
liyi bizim üçün, sadəcə olaraq, bir 
şüar deyil, bizim üçün bu, əsas is-
tiqamətlərdən biridir.
Bununla bərabər, Azərbaycanda 
bütün dinlərin nümayəndələri 
eyni, bərabər hüquqlara malikdir. 
Azərbaycanda bütün xalqların, bü-
tün dinlərin nümayəndələri bir ailə 
kimi yaşayır, heç bir ayrı-seçkilik 
yoxdur, olmayıb və ola da bilməz. 
Bu, bizim böyük sərvətimizdir.
Ölkəmizdə dinlərarası, mədəniy-
yətlərarası dialoqla bağlı bir çox 
mötəbər beynəlxalq tədbirlər keçi-
rilmişdir. 
Azərbaycan keçən ili “Multikul-
turalizm İli” elan etmişdi. Multi-
kulturalizm bizim dövlət siyasə-
timizdir, eyni zamanda, həyat 
tərzimizdir. Azərbaycanda ya-
şayan bütün dinlərin, millətlərin 
nümayəndələri bunu təsdiq edə 
bilərlər. Multikulturalizmin alter-
nativi yoxdur. Alternativ dünyanı, 
ölkələri sarsıdan çox təhlükəli me-
yillər - islamofobiya, ksenofobiya, 
antisemitizmdir. Dünya Azərbay-
canın timsalında görür ki, multi-
kulturalizm yaşayır. Lakin mul-
tikulturalizmlə bağlı bəzən çox 
bədbin fikirlər səslənir, özü də 
yüksək səviyyədən. Buna baxma-
yaraq, biz hamımız çalışmalıyıq 
ki, bu ülvi dəyərləri qoruyaq, 
möh kəmləndirək. 
Qeyd etdiyim kimi, Azərbaycanın 
İslam ölkələri ilə İslam Əməkdaş-
lıq Təşkilatı çərçivəsində həm özəl 
münasibətləri var, həm də Azər-
baycan bu təşkilat çərçivəsində 
fəal rol oynayır və böyük dəstəyə 
malikdir. Eyni zamanda, bizim 

Avropa ölkələri ilə də sıx əlaqələ-
rimiz var. Avropa İttifaqına üzv 9 
ölkə ilə Azərbaycan strateji tərəf-
daşlıq sənədi imzalamışdır. 
Bir məsələni də qeyd etməliyəm ki, 
əlbəttə, bu istiqamətdə dövlət si-
yasəti aparılır və aparılacaq. Ancaq 
bizim bu istiqamətdəki siya sətimiz 
ictimai rəyə söykənir. Çünki Azər-
baycan cəmiyyəti, Azər baycan 
xalqı bu duyğularla, bu fikirlərlə 
yaşayır. Bizim uğurlu inkişafımız 
göstərir ki, dinlərarası, millətləra-
rası münasibətlər lazımi səviyyədə 
olanda inkişaf da, sabitlik də olur 
və bütün Azərbaycan vətəndaşları 
gələcəyə də nikbinliklə baxırlar.
Bu il biz İslam Həmrəyliyi Oyunla-
rını yüksək səviyyədə keçirmişik. 
Əllidən artıq ölkədən 3 mindən çox 
idmançı, minlərlə qonaq gəlmişdi. 
Bu Oyunlar bir daha göstərdi ki, 
İslam həmrəyliyi var və gənc nəsil 
gərək gələcəkdə bu gözəl dəyərləri 
daim dərk etsin və gücləndirsin. 
Yəni, bu iki hadisə özlüyündə bir 
göstəricidir. Amma, eyni zaman-

da, həm Avropa, həm İslam Oyun-
larının iki il ərzində bir şəhərdə, 
bir ölkədə keçirilməsi həm Avro-
pa, həm İslam aləminin bizə olan 
münasibətini göstərir, həmçinin 
onu göstərir ki, bir daha dediyim 
fikirlərə qayıdıram - Azərbaycan 
sivilizasiyalar, dinlər və qitələr 
arasında nadir rol oynayır.
Digər önəmli təşəbbüs 2008-ci ildə 
Azərbaycan tərəfindən irəli sü-
rülmüşdür. Bildiyiniz kimi, Azər-
baycan, eyni zamanda, Avropa 
Şurasının üzvüdür. Biz belə qəra-
ra gəldik ki, Avropa Şurasının mə-
dəniyyət nazirlərinin toplantısına 
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
ölkələrin mədəniyyət nazirlərini 
dəvət edək. Tarixdə ilk dəfə ola-
raq iki təşkilatın nazirləri Bakıda 
görüşdülər. Çox səmərəli görüş 
keçirilmişdir, çox səmimi fikir mü-
badiləsi aparılmışdır. Biz hesab 
etdik ki, bu təşəbbüsün davamı 
olmalıdır, yəni, bu, sadəcə olaraq, 
bir görüş olmamalıdır. Bu məqsəd-
lə növbəti il biz İslam Əməkdaşlıq 

Təşkilatına üzv ölkələrin mədə-
niyyət nazirlərinin tədbirini keçir-
dik və Avropadan nazirləri dəvət 
etdik. Yəni, bu, artıq ənənəyə çev-
rildi və sonra bu təşəbbüsə “Bakı 
Prosesi” adı verildi. “Bakı Prosesi” 
bütün beynəlxalq mötəbər təşkilat-
lar tərəfindən, xüsusilə BMT tərə-
findən çox yüksək qiymətləndirilir. 
Əminəm ki, biz belə təşəbbüslər-
lə ümumi işimizə töhfə veririk. 
Ümumi məqsədimiz ondan ibarət-
dir ki, dünyada sülh, qarşılıqlı 
hörmət, qarşılıqlı anlaşma olsun, 
ölkələr bir-birinin işinə qarışma-
sın. Belə olan halda müharibələr 
də olmayacaq və bütün dünyada 
sülh bərqərar olacaq.

* * * * *
Tədbirdə İran İslam Respublikasının 
Prezidenti Həsən Ruhaninin, Tür-
kiyə Respublikasının Prezidenti Rə-
cəb Tayyib Ərdoğanın, Özbəkistan 
Respublikasının Prezidenti Şavkat 
Mirziyoyevin, Moskva və bütün Ru-
siyanın Patriarxı Kirillin və başqala-
rının  müraciətləri oxunmuşdur.


