
 � İslam həmrəyliyi ideyasının tarixi 
İslam dininin özü qədər qədimdir. Qurani-
Kərim “Hamınız Allahın ipindən yapışın, 
parçalanmayın” hökmünü verir (Ali İmran, 
103). Ardınca həmrəyliyi zəruri edən səbəblər 
də göstərilir: “... bir-birinizlə çəkişməyin, yoxsa 
zəifləyər və gücdən düşərsiniz...”(Ənfal, 46).

Məhəmməd Peyğəmbər 
(s.) Qurandan qaynaqla-
nan prinsiplərə əsaslanaraq, 
“üxuvvət” (“dini qardaşlıq”) 
sosial sistemini formalaşdırmış, 
müsəlmanlar arasında yar-
dımlaşmanı vacib əməllərdən 
biri elan etmiş, eyni zamanda, 
həmrəyliyi – din qardaşlığını 
qan qardaşlığından, etnos və 
dil mənsubiyyətindən önə 

çəkmişdir. İslamda həmrəylik 
prinsipi təkcə yardımlaşmanı 
ehtiva edən sosial proqram 
deyil, həm də siyasi-ideoloji 
hərəkatdır. Peyğəmbər İslam 
inanclılarına haqq işi uğrunda 
mübarizədə bir-birinə dəstək 
verməyi vacib əməllərdən 
buyurmuşdur. 

Tarix, həmrəylik ideyasının 
ciddi zərurətdən yaranmasını 
sübut edən faktlarla zəngindir. 
İslam ümməti həmrəylikdən 
üz çevirib 8 məzhəbə parça-
lanmağın da, həmrəy olub 
birləşməyin də sonucunu ya-
şayıb. Həmrəy olmaqla “Səlib 
yürüşü” kimi böyük hərəkatı 
məğlubiyyətə uğratmağı baca-
rıb, məzhəb savaşlarına alüdə 
olub parçalanmaqla Səfəvi 
imperiyasını, Osmanlı imperi-
yasını itirməyə məhkum edilib. 

Birinci dünya 
müharibəsindən sonra Osman-
lı imperiyasının Yaxın Şərqi 
itirməsi, regionun müsəlman 
ölkələrinin müstəmləkəçi 
dövlətlərin dağıdıcı, bölücü 
hücumlarına məruz qalması, 
müstəmləkəçilik planlarına 
qarşı müqavimət hərəkatı 
qurmaq zərurəti “İslam 
həmrəyliyi” ideyasını yenidən 
siyasi müstəviyə çıxardı, 
onu siyasi cərəyana çevirdi. 
Birinci dünya müharibəsi 
dönəminin məşhur alimi, 
İslam hərəkatının ideoloqla-
rından olan Seyid Cəmaləddin 
Əsədabadi (Əfqani) öz çıxış-
larında əsaslandırırdı ki, İslam 
aləmində birliyə və həmrəyliyə 
nail olmadan, ingilislərin yerit-
diyi müstəmləkəçilik siyasətinə 
qarşı mübarizə aparmaq imkan-
sızdır. O, İslam həmrəyliyinin 
mahiyyətini izah edərək deyir-
di: “Düşmənlərə qarşı mübarizə 
islami vəhdətdə mümkündür. 
Şiə və sünni müsəlmanlarının 
vəhdətindən sonra düşmənlərə 
qarşı mübarizə aparmaq daha 
effektiv olacaq”.

“İslam həmrəyliyi” ideya-
sının inkişaf etdirilməsi günü-
müz üçün də aktualdır. Belə ki, 
dünyanın əksər bölgələrində 
milli-mədəni və siyasi qar-
şıdurmalar, etnik siyasi 
konfliktlər, antisemitizm, isla-
mofobiya, ksenofobiya halları, 
separatçılıq, terrorizm, dindən 
sui-istifadə edərək münaqişələr 
yaratmaq kimi bəşər siviliza-
siyasını təhdid edən hadisələr 
yaşanır. Bu hadisələrin mütləq 
əksəriyyəti isə, müsəlmanların 
məskunlaşdıqları ölkələrin 
payına düşür. Yaxın Şərqdə, 
Suriyada, Fələstində, İraqda, 
Türkiyədə, Əfqanıstanda, 
Myanmada terror, insan qır-
ğını, dini-mədəni irsin məhvi 
prosesləri səngimək bilmir. 
Paralel olaraq dünyada isla-
mofob nəzəriyyələr inkişaf et-
dirilir, terrorizm, düşmənçilik, 
aqressivilik kimi halların 
müsəlmanlara xas olmasını 
ehtiva edən tezislər gündəmə 
gətirilir, beynəlxalq ictimai rəy 
İslam dininə və müsəlmanlara 
qarşı köklənir. 

Prezident İlham 
Əliyev “Dini tolerantlığın 
möhkəmləndirilməsinin 

Azərbaycan modeli: ATƏT 
regionu və onun hüdudlarından 
kənarda çağırışlar” mövzusun-
da Bakıda keçirilən beynəlxalq 
konfransdakı çıxışında bu möv-
zuya toxunaraq deyib: “İslam 
sülh dinidir. Amma dünyanın 
bəzi aparıcı kütləvi informa-
siya vasitələrində dinimizi 
süni sürətdə ləkələmək, islamı 
terrorçuluqla, ekstremizmlə 

eyniləşdirmək 
cəhdləri bizi çox 
narahat edir. Bu 
informasiya fonu 
konfessiyalararası 
sülhün bərqərar 
olmasını istəməyən 
bəzi siyasətçilərin 
məsuliyyətsiz 
bəyanatları ilə 
möhkəmləndirilir”.

Bu yöndə problemlərin 
ciddiliyinə toxunan Qərbin 
nüfuzlu analitik mərkəzi- “Glo-
bal research” öz hesabatında 
maraqlı bir nüansı açıqlayıb. 
Bildirib ki, Qərb mediasında 
terrorla bağlı materialların 98 
faizi sonda İslam faktoru ilə 
əlaqələndirilir, terror aktlarının 
səbəbi kimi İslam düşüncəsi 
göstərilir. Təşkilat təmsilçiləri 
dərhal da qeyd edirlər ki, bu 
yanaşmanın reallıqla heç bir 
əlaqəsi yoxdur. Sübut kimi 
ABŞ Federal Təhqiqatlar 
Bürosunun 1980-2015-ci illər 
arasında ABŞ-da törədilən ter-
ror hadisələri ilə bağlı hesabat-
larına istinad edirlər. Bildirirlər 
ki, bu dövrdə superdövlətdə 
törədilən qanlı hadisələrin yal-
nız 2,5 faizi müsəlman mənşəli 
şəxslər və ya qruplaşmalarla 
bağlı olub. Qalan 97,5 faiz 
hadisə xristian və digər dinlərin 
inanclıları tərəfindən törədilib. 

Araşdırmalara görə, 
bənzər situasiya Avropada da 
qüvvədədir. Bəlli dönəmdə Av-
ropada törədilən terror aksiya-
larının cəmi 4 faizi müsəlman 
mənşəlilərə aid edilir. Qalan 
96 faiz olayların səbəbkarı 
isə fərqli dinlərin təmsilçiləri, 
o cümlədən xristian inanclı-
lardır. Amma bütün bunlara 
baxmayaraq, baş verənlər KİV 
səhifələrində fərqli formada 
təqdim edilir, məqalələrin 98 
faizində müsəlmanlar günahkar 
bilinir. “Gun Violence Archive” 
adlı qurum isə bildirir ki, ABŞ-
da, təkcə 2017-ci ilin yanvar-
sentyabr ayları ərzində 46 min 
593 silahlı cinayət törədilib, 
bu hadisələr nəticəsində 11 
min 652 nəfər ölüb, 23 min 
512 nəfər yaralanıb. Amma 
ABŞ mediası bu qədər olayın 
içərisində yalnız 2017-ci il 
oktyabrın 31-də baş verən, 
8 nəfərin ölümü, 15 nəfərin 
yaralanması ilə nəticələnən 
hadisəni qabardır. Səbəb odur 
ki, 31 oktyabr insidenti özbək 
əsilli müsəlman – 29 yaşlı 
Seyfullah Saipov tərəfindən 
törədilib. 

Belə yanaşma onu 
göstərir ki, Qərbdə islamo-
fob mərkəzlərin fəaliyyətləri 
pik nöqtəyə çatıb, “effekt” 
verməyə başlayıb. İndi “İslam” 
və “müsəlmançılıq”la bağlı 
fikir söyləmək istəyən avropalı-
nın təfəkküründə ilk öncə “ter-
rorizm”, “radikalizm”, “dağıdı-
cılıq”, “cəhalət” kimi epitetlər 
assosiasiya olunur. Bu yanaşma 
təsadüfən formalaşmayıb. 
On illərdir ki, Qərb mediası 
islamofob mərkəzlərin təsiri al-
tında bu yöndə təbliğat aparıb, 
xəbər gündəmini bu ittiham-
lara köklənmiş məlumatlarla 
“zənginləşdirib”, ictimai 

rəyi bu istiqamətə yönəldib. 
Bütün bunlar İslam dünyasında 
müqavimət hərəkatının qurul-
masını, həmrəylik ideyasının 
inkişaf etdirilməsini, həmrəylik 
ideyasının gerçəkləşdirilməsi 
mexanizmlərinin hazırlanması-
nı zəruri edir. 

İslomofob qüvvələrin 
planlarını qırmaq, kəskinləşən 
ziddiyyətlərin qarşısını almaq, 
həmçinin İslam ümmətini 
parçalayan səbəbləri ara-
dan qaldırmaq üçün tarixən 
müxtəlif mexanizmlər tətbiq 
edilib. Bu yöndə son ef-
fektiv model olaraq İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı yaradı-
lıb. İslam dünyasının siyasi, 
iqtisadi, mədəni inkişafı, islam 

ölkələri arasında əməkdaşlığın 
inkişaf etdirilməsi baxımın-
dan İƏT-in rolu əvəzsizdir. 
Bircə faktı qeyd etmək 
kifayətdir ki, İƏT Ermənistan-
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsində Azərbaycanın 
haqq işinin müdafiəsinə 
yönələn birmənalı mövqe 
tutub. Təşkilatın baş katibliyi 
Azərbaycanın manafeyinə 
uyğun olan bir neçə bəyanat 
verib və Ermənistan qoşunla-
rının işğal edilmiş Azərbaycan 
torpaqlarından çıxmasını tələb 
edən qətnamələr çıxarıb. BMT 
yanında müşahidəçilik statusu 
daşıması İƏT-in bəyanat və 
qətnamələrinin təsir gücünü 
artırıb.

Təcrübə göstərir ki, 
1969-cu ildə yaradıl-
mış İƏT-in strukturlarını 
təkmilləşdirmək, fəaliyyətlərini 
intensivləşdirmək, ideyalarını 
zənginləşdirməklə daha uğurlu 
nəticələr əldə etmək müm-
kündür. İƏT-ə 1991-ci ildə 
qoşulmaqla gənc üzv olmasına 
baxmayaraq, Azərbaycan həm 
təşkilata, həm də ümumilikdə 
“İslam həmrəyliyi” ideyası-
nın gerçəkləşməsinə əvəzsiz 
töhvələr verə bilib. 

İslam həmrəyliyini 
dərinləşdirmək, 
məzhəblərarası gərginliyi 
aradan qaldırmaq, müsəlman 
xalqları arasında ictimai-si-
yasi münasibətləri daha da 
intensivləşdirmək yönündə 
Azərbaycan effektiv 
təşəbbüslərlə çıxış etmiş, bu 
təşəbbüslərin gerçəkləşməsi 
üçün mühüm addımlar atmış-
dır. Azərbaycanın təşəbbüsü 
ilə İslam Əməkdaşlıq 
Təşkilatının (İƏT) Gənclər 
Forumu yaradılaraq, operativ 
iş qura bilmişdir. İƏT-in  
45 üzv ölkəsini təmsil 
edən 60-dan artıq təşkilatın 
nümayəndə heyətlərinin 
yekdil rəyi ilə Azərbaycan 
təmsilçisinin Gənclər Foru-
munun kuratoru seçilməsi 
ölkəmizə İƏT-də göstərilən 
etimad kimi dəyərləndirilə 
bilər. 

İƏT Ölkələrinin 
Jurnalistləri Assosiasiyası 
da Azərbaycanın təşəbbüsü 
və ev sahibliyi ilə yaradılıb. 
Dövrümüzdə İslam dünyasına 
qarşı qurulan yanlış, qərəzli 
təbliğatın önlənməsi üçün ixti-
saslaşmış media təşkilatlarının 
qurulmasına nə qədər zərurət 
olduğunu əsaslandırmağa ehti-
yac yoxdur. Yuxarıda transmilli 
media şəbəkələrinin İslam 
haqqında necə yanlış rəy for-
malaşdırdıqlarından nümunələr 
göstərdik. Prosesin önlənməsi 
üçün İslam ölkələrinin peşəkar 
media qurumlarının koordina-
siya edilmiş fəaliyyət qurmaları 

vacibdir ki, bu ideyanın real-
laşdırılmasına da Azərbaycan 
tərəfi həm müəlliflik, həm də 
ev sahibliyi etdi. 

Bu il dekabrın 6-da 
Azərbaycan Respublikasının 
Prezidenti  İlham Əliyev “İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
dövlətlərin vətəndaşlarına 
Azərbaycan Respublikasının 
ali təhsil müəssisələrində təhsil 
üçün qrantların verilməsi” 
barədə sərəncam imzalamaqla, 
İslam dünyasına daha bir töhfə 
vermiş oldu. Sərəncama əsasən, 
2018-ci ildən başlayaraq, İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv 
dövlətlərin vətəndaşları üçün 
Azərbaycan Respublikasının 
ali təhsil müəssisələrində tədris 
dilinə uyğun hazırlıq kursların-
da və ali təhsilin bakalavriat, 
magistratura, doktorantura, tibb 
təhsili üzrə əsas təhsil və rezi-
dentura səviyyələrində təhsil 
qrantı veriləcək. 

Azərbaycanın İslam 
həmrəyliyinin gücləndirilməsi 
yönündə möhtəşəm 
töhfələrindən biri də Bakı 
2017- İslam Həmrəyliyi 
Oyunlarnın təşkili və  2017-ci 
ilin Azərbaycanda “İslam 
Həmrəyliyi ili” elan olun-
masıdır. Prezident İlham 
Əliyev İslam həmrəyliyinin 
fəlsəfəsini məntiqi cəhətdən 

ümumiləşdirərək demişdir: 
“Bu gün müsəlman dünya-
sının əvvəlki dövrlərdə heç 
zaman olmadığı qədər daha 
çox birliyə və həmrəyliyə 
ehtiyacı var. Buna görə 
də 2017-ci ilin ölkəmizdə 
“İslam Həmrəyliyi ili” 
elan olunması bütün 
müsəlman aləminə və 
dünyaya xoşməramlı me-
sajdır. “İslam Həmrəyliyi 
ili”nin əsas məqsədləri 
müsəlman aləmində birliyi 
möhkəmləndirmək, İslamın 
sülh və mədəniyyət dini 

olduğunu bütün dünyaya 
göstərməkdir”. 

İslam həmrəyliyini for-
malaşdırmaq və onu daha da 
dərinləşdirmək üçün İslam 
aləminin mədəniyyətini təşviq 
etməyi zəruri hesab edən 
Prezident İlham Əliyev İslamı 
dünyada təhlükə mənbəyi 
kimi qələmə verənlərə qarşı 
mübarizəni gücləndirməyi 
irəli sürərək demişdir: 
“Biz müsəlman aləminin 
mədəniyyətini nümayiş 
etdirmək, islamı sülh, qardaşlıq 
və tolerantlıq dini kimi təqdim 
etmək məqsədilə dünyanın 
müxtəlif yerlərində konfrans-
lar, sərgilər və digər mədəni 
tədbirlər təşkil etmişik. İslamı 
dünyaya təhlükə dini kimi 
təqdim etmək istəyənlərə im-
kan verməmək üçün biz daha 
çox çalışmalı və səylərimizi 
birləşdirməliyik. İslam sülh 
və qardaşlıq dinidir. Biz bunu 
bilirik. Hər kəs bunu bilməlidir. 
Dəyərlərimizi təşviq etmək və 
keçmişimizi, bu günümüzü və 
gələcəklə bağlı planlarımızı 
düzgün şəkildə çatdırmaq üçün 
fəal olmalıyıq”.

Bu məqamda bir nüan-
sın vurğulanması vacibdir. 
Məlumdur ki, Azərbaycan 
Respublikası müstəqillik 
qazandıqdan sonra həm 
İslam ölkələrini birləşdirən 
beynəlxalq təşkilatlarla – İslam 
Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə, həm 
də, Qərb təşkilatları – Avro-
pa Şurası, Avropa İttifaqı ilə 
sıx əməkdaşlıq edir. Şərqlə 
Qərbin qovuşuğunda yerləşən 
Azərbaycan Respublikası çox 
vaxt İslam dünyası ilə Qərb 
dünyasının bir-birinə yaxınlaş-
masına da öz töhfəsini vermiş-
dir. Məsələn, İslam dünyası ilə 
Qərb dünyasının sosial-mədəni 
əlaqələrinin genişlənməsində 
mühüm rol oynayan 
Azərbaycanın son illərdə 
Beynəlxalq Mədəniyyətlərarası 
Dialoq Forumuna ev sa-
hibliyi etməsi yuxarıda 
dediklərimizə əyani sübutdur. 
Bildiyimiz kimi, Beynəlxalq 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo-
rumunun 2008-ci ildən etibarən 
Bakıda keçirilməsi artıq “Bakı 
prosesi” adı ilə tarixə düşmüş-
dür.

“Bakı prosesi”ni Prezident 
İlham Əliyevin ölkəmizin xari-
ci siyasətində həyata keçirdiyi 
ən mühüm tədbirlərdən biri 
hesab etmək olar. Çünki “Bakı 
prosesi” ilə ölkəmiz İslam dün-
yası ilə Qərb dünyası arasın-
dakı əməkdaşlıq əlaqələrində 
mühüm rol oynamışdır ki, 
bu da Azərbaycanın “İslam 
həmrəyliyi” prosesinə əvəzsiz 
töhfəsi kimi dəyərləndirilə 
bilər.

 � 1986-cı ildən SSRİ-də 
cərəyan edən ictimai-siyasi proseslər 
Azərbaycan üzərində müstəqillik mehini 
yenidən əsdirdi. Milli azadlıq duyğusu 
oyandı, coşdu. Mənfur və nankor erməni 
qonşularımızın yeni torpaq iddiaları 
xalqın səbir kasasını daşdırdı və insanlar 
meydanlara axışdı. Beləliklə, Sovet 
imperiyasının dayaqlarını sarsıdan, 
bütün dünyanın diqqətini çəkən Meydan 
hərəkatı başlandı. 1988-ci ilin 17 noyabrından Bakının Azadlıq meydanında başlayan 
fasiləsiz izdihamlı dinc mitinqlərin dekabrın 5-də vəhşicəsinə yatırılması, 1990-cı ilin 
Yanvar ayının 19-dan 20-nə keçən gecə Bakıda Sovet qoşunlarının öz haqqını tələb 
edən əliyalın xalqı qırğına məruz qoyması çürüməkdə və çökməkdə olan imperiyanın 
ömrünü bir qədər də qısaltdı, ölkəmizin müstəqillik yolunu işıqlandırdı. Sovet İttifaqı 
rəhbərliyinin ikibaşlı, çirkin siyasəti, “şanlı Sovet ordusu”nun mənfur əməlləri, 
Kommunist Partiyasının “işıqlı kommunizm” qurmaq çağırışlarının puça çıxması 
xalqın Mərkəzə – Moskvaya inamını, ümidini birdəfəlik qırdı...

Tarixin belə bir təbəddülatlı dönüş 
nöqtəsində Xaricdə Yaşayan Həmvətənlərlə 
Mədəni Əlaqə Cəmiyyətinin – “Vətən” 
Cəmiyyətinin təsis edilməsi zamanın tələbi 
idi. Cəmiyyətin Sovet İttifaqı Kommunist 
Partiyası Mərkəzi Komitəsi Siyasi Bürosunun 
qərarı ilə yaradılması da təsadüfi deyildi. 
Niyyət bu yolla xalqın gözündə qayğıkeş 
görünmək, onun problemlərinə biganə qalma-
dığını nümayiş etdirmək və bu vəsilə ilə də 
kükrəməkdə olan qəzəb dalğasının qarşısını 
almaq idi. Əlbəttə, bu məqsədi xalqın qabaq-
cıl ziyalıları yaxşı anlayırdı. Lakin bu tarixi 
fürsətdən yararlanmaq, cəmiyyətin imkan-
larından maksimum istifadə edərək Vətən 
həsrəti ilə yaşayan soydaşlarımızla səmərəli 
əlaqələr yaratmaq, onların da gücündən 
istifadə edərək Azərbaycan həqiqətlərini 
dünyaya yaymaq, eyni zamanda müstəqillik 
mücadiləsinə qoşulmaq, bu müqəddəs davaya 
töhfə vermək şansını dəyərləndirmək lazım 
idi. 1987-ci il dekabrın 28-də M.Maqomayev 
adına Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sında “Vətən” Cəmiyyətinin təsis konf-
ransı keçirildi. Tədbir başlamazdan əvvəl 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurna-
listika fakültəsindən – tələbəlik illərindən 
cəsarətli çıxışları, işıqlı fikirləri ilə tanıdı-
ğım professor Abbas Zamanovun bir qrup 
ziyalının əhatəsində dediyi sözlər indiki 
kimi yadımdadır: “Moskvanın bu addımı da 
bizə nə qədər ögey münasibət bəslənildiyinə 
dəlalət edir. Hələ 1964-cü ildə Ermənistanda 
Xaricdə Yaşayan Ermənilərlə Əlaqələr üzrə 
Dövlət Komitəsi yaradılmışdır. Yerevanda 
beynəlxalq hava yolları fəaliyyət göstərir. 
Biz xaricə yalnız Moskvadan uça bilərik. 
Xaricdəki həmvətənlərlə mədəni əlaqələr 
üçün hələ indi bizə cəmiyyət təsis etməyə 
icazə verirlər. Əlbəttə, bu da bizə sevgidən 
deyil, xalqın könlünü almaq, imperiyanı xilas 
etmək üçün atılan addımlardandır...” 

 Beləliklə, “Vətən” Cəmiyyəti yaradıl-
dı. Təsis konfransında Xalq yazıçısı Elçin 
“Vətən” Cəmiyyətinin Rəyasət Heyətinin 
sədri, respublikanın 76 nəfər görkəmli 
elm, mədəniyyət, ədəbiyyat xadimi şura, 
26 nəfər isə rəyasət heyətinin üzvü seçildi. 
“Vətən” Cəmiyyəti fəaliyyətə başladığı ilk 
gündən məlum oldu ki, bu təşkilat sovet 
rejiminin başına bəla olacaq, nə Kommunist 
Partiyasının direktiv göstərişləri, qərarları, 
senzuranın qaydaları, qadağaları onu öz 
yolundan – xaricdəki həmvətənləri, xüsusən 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti liderlərinin 
qürbətdəki mənəvi varislərini də cəlb etməklə 
müstəqilliyə xidmət missiyasından döndərə 
bilməyəcəkdir. 

 Otuz nəfərə yaxın əməkdaşın çalış-
dığı Cəmiyyətin bir neçə şöbəsi, üç əlifba 
ilə iki həftədən bir nəşr edilən və tirajı 250 
mindən çox olan “Odlar yurdu” qəzeti 
fəaliyyət göstərirdi. Azərbaycan sovet 
mətbuatı tarixində M.Ə. Rəsulzadə haqqın-
da ilk məqalənin “Odlar yurdu” qəzetində 
dərc edilməsi (№17, sentyabr 1988) 
“Vətən” Cəmiyyətinin gələcək fəaliyyətinin 
istiqamətindən xəbər verirdi. Bu tərəfdən 
mövcud rejimə açıq-aşkar meydan sulamaq 
idisə, digər tərəfdən xalqı tariximizin şanlı 
səhifələri, azadlıq aşiqlərinin mücadilə yolu 
ilə tanış etmək məqsədini daşıyırdı. Bu 
məqalədən sonra qəzetdə Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin digər liderlərinin həyat 
və fəaliyyəti, Şərqin ilk milli demokratik 
dövlətinin atributları, qısa zaman ərzində 
müxtəlif sahələrdə həyata keçirdiyi islahat-
lar işıqlandırılmağa, Azərbaycan tarixi və 
Azərbaycan dili ilə bağlı silsilə məqalələr 
davamlı şəkildə verilməyə başlanıldı. 

Cəmiyyətin sədri Elçin qəzetin 
fəaliyyətini istiqamətləndirir, ona qayğı 
göstərir, dövrü nəşrin daha məzmunlu və 
sanballı çıxmasına çalışır, nüfuzu, inadkar-
lığı, fədakarlığı hesabına qəzeti partokratla-
rın, senzuranın, xüsusi xidmət orqanlarının 
təzyiqindən, təsirindən, təhdidlərindən 

qoruyurdu. Qəzetin nüfuzlu və populyar 
olmasında “Vətən” Cəmiyyəti ilə yaxın-
dan əməkdaşlıq edən Bəxtiyar Vahabzadə, 
Ziya Bünyadov, Xəlil Rza Ulutürk, Əzizə 
Cəfərzadə, Xudu Məmmədov, Nurəddin 
Rzayev, Mövsüm Əliyev, Vilayət Quliyev, 
Vaqif Arzumanlı, Qəzənfər Paşayev... kimi 
qələm sahiblərinin, eləcə də Nurəddin Qərəvi, 
Əli Yavuz Akpinar, Yücel Feyzioğlu, Əhməd 
Mehribani və başqa soydaşlarımızın xidməti 
də böyük olmuşdur. 

 Gündən-günə fəaliyyət dairəsini 
genişləndirən “Vətən” Cəmiyyəti ölkənin 
görkəmli mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət 

xadimlərini xarici ölkələrə ezam edir, onların 
vasitəsilə həm həmvətənlər, həm də xarici 
ölkə ictimaiyyəti arasında Azərbaycanın 
qədim, zəngin tarixini, milli-mənəvi 
dəyərlərini tanıdır, təbliğ edir, ölkəmizdə 
baş verən ictimai-siyasi hadisələr, Dağlıq 
Qarabağ problemi, erməni seperatizmi və 
vəhşiliyi barədə obyektiv məlumatlar yayır, 
əsl həqiqətlər haqqında fikir formalaşdırır-
dılar. Bu qəbildən olan tədbirlər – çoxsaylı 
konfranslar, görüşlər SSRİ hökumətinin, 
Sovet İttifaqı Kommunist Partiyasının 
respublikamıza qarşı qərəzli, əslində, qatı 
düşmənçilik, təcrid etmək, informasiya 
blokadasında saxlamaq siyasəti zamanın-
da xüsusi ilə mühüm əhəmiyyət daşıyırdı. 
“Vətən” Cəmiyyətinin xətti ilə xarici ölkələrə 
(Almaniya, Danimarka, Hollandiya, Türkiyə, 
İsveç, Norveç, Avstriya, Finlandiya, ABŞ və 
s.) ezam olunan onlarca tanınmış mədəniyyət, 
elm xadimi, incəsənət ustası əslində o zaman-
lar xaricdə heç bir nümayəndəliyi, səfirliyi 
olmayan ölkəmizi təmsil edir, Vətənimizin 
ədalətli mövqeyinin müdafiəçisi olurdular. 
Xaricdə yaşayan həmvətənlərin ünvanına hər 
il on minlərlə kitab, qəzet, albom, digər elmi-
kütləvi nəşrlər göndərilirdi. Bu işdə “Vətən” 
Cəmiyyətinə yaxından yardım edən yaşlı poçt 
işçisinin dedikləri əsl həqiqətdən xəbər verir-
di: “50 ildir ki, poçt xidmətində işləyirəm. Bu 
müddət ərzində bütövlükdə Azərbaycandan 
xaricə göndərilən məktub, bağlamadan, bəlkə 
də 100 dəfədən çoxunu “Vətən” Cəmiyyəti 
bir gün ərzində yola salır”.

 “Vətən” Cəmiyyətinin yaradılması 
xəbərini xaricdə yaşayan soydaşlarımı-
zın əksəriyyəti böyük ruh yüksəkliyi ilə 
qarşıladı. Onların bir qismi bu təşkilatla 
həvəslə əlaqə yaradır, əməkdaşlıq edir, onun 
fəaliyyətini təqdir edir, alqışlayırdı. Bir faktı 
demək kifayətdir ki, Cəmiyyət fəaliyyətə 
başladığı birinci il ərzində həmvətənlərdən 
müxtəlif mövzuda 1000-dən çox məktub 
alınmışdır. Fəaliyyətə başladığı 1988-ci il 
ərzində 18 nəfər həmvətənimiz, o cümlədən 
London Universitetinin professoru Turxan 
Gənceyi, “Ana dili” qəzetinin (Bonn) re-
daktoru Nurəddin Qərəvi, “Xəzər” jurnalı-
nın (İstanbul) baş redaktoru Həmid Turan, 
şöhrətli rəssam Əkbər Behkəlam (Berlin), 
tələbə Səid Rəfipur (Almaniya), Fransa 
Müqavimət Hərəkatının iştirakçısı İbadulla 
Əzimzadə “Vətən” Cəmiyyətinin dəvəti ilə 
Azərbaycanda olmuşlar. Sonrakı illərdə on-
larca həmvətən, yaxud Azərbaycan xalqının, 
mədəniyyətinin dostu, o cümlədən İstan-

buldakı Azərbaycan Kültür və Dayanışma 
Dərnəyinin sədri Nihad Çətinqaya, Stokholm-
dakı Azərbaycan Əncüməninin sədri Möhsün 
Kərimi, Almaniyada yaşayan həmvətənimiz 
doktor Hadi Amidi, Madriddə çıxan “Dədə 
Qorqud” jurnalının redaktoru Cəlal Erkin, 
Türkiyənin tanınmış jurnalisti, teleaparıcı 
Mehmet Ali Birand, dünya şöhrətli rəssamlar 
Əkbər Behkəlam və İbrahim Əhrari, “Ame-
rikanın səsi” radiostansiyasının Azərbaycan 

bölməsinin rəhbəri Həsən Cavadi, həmin 
radionun əməkdaşı Bulud Mehmandarlı, 
ədəbiyyatşünas Məmmədəli Fərzanə “Vətən” 
Cəmiyyətinin qonağı olmuşdur. 

Buradaca bir məsələni xüsusi vurğula-
maq lazım gəlir. Azərbaycan mühacirətinin 
özünəməxsus formalaşma tarixi, mərhələsi və 
coğrafiyası olduğu üçün “Vətən” Cəmiyyəti 
bir sıra ciddi problemlərlə qarşılaşırdı. 
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqu-
tundan sonra xaricə üz tutan həmvətənlərin 
övladlarının, nəvələrinin, eləcə də İkinci 
dünya müharibəsindən sonra sərhədin o 
tayında qalan soydaşlarımızın qəlbində Vətən 
sevgisi olsa da, sovet xofu, qorxusu onların 
bəzilərində Azərbaycanla əlaqədə müəyyən 
tərəddüd və şübhələr yaradırdı. Məlum tarixi 
hadisələrə görə İrandan ötən əsrin 40-cı 
illərinin sonlarından, 80-ci illərindən qürbətə 

üz tutan soydaşlarımız tamamilə başqa mü-
hitin, fərqli ideoloji şəraitin yetirmələri idi. 
Onların bir qismində Azərbaycan sevdası İra-
na məhəbbət dalğasında itib-batırdı. “Vətən” 
Cəmiyyəti hər bir həmvətənlə dil tapmağa 
çalışır, onda Azərbaycana münasibəti hər cür 
partiya, qrup, məzhəb mənafeyindən üstün 
tutmağı təşviq və təbliğ edirdi. 

 R. Mustafayev adına Dövlət İncəsənət 
muzeyində xarici ölkələrdə yaşayan həmvətən 
rəssamlarımızdan İbrahim Əhrari, Əkbər 
Behkəlam, Davud və Əyyub İmdadiyan 
qardaşları və digər sənətkarlara məxsus 
90 tablodan ibarət sərgi açılmışdır. Böyük 
mütəfəkkir-yazıçı Mirzə Fətəli Axundo-
vun anadan olmasının 175 illik yubileyi 
münasibətilə “Vətən” Cəmiyyətində xaricdən 
dəvət olunmuş elm, mədəniyyət, ədəbiyyat 
və incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə keçirilən 
görüş (31 oktyabr, 1988) həm miqyası, həm 
də məzmunu ilə tarixə düşmüşdür. “Vətən” 
Cəmiyyəti Rəyasət Heyətinin sədri Elçinin 
açdığı və geniş nitq söylədiyi tədbirdə adlı-
sanlı elm, mədəniyyət, ədəbiyyat, incəsənət 
xadimləri xaricdən – İren Melikoff, Turxan 
Gənceyi, Əbdüllətif Bəndəroğlu, Sərvər 
Tanilli, Qulamrza Səbri Təbrizi, İlbər Ortaylı, 
Şapur Ənsari, Canpyero Bellinceri, Əli Yavuz 
Akpinar, Şirin Melikoff, İldırım Dağyeli, 
Yusif Gədikli, Əyyub və Davud İmdadian 
qardaşları, Rza Diqqəti, ölkəmizdən Bəxtiyar 
Vahabzadə, Anar, Vilayət Quliyev, Polad Bül-
büloğlu, Lütfiyar İmanov, Fərhad Xəlilov, Na-
zim İbrahimov iştirak və çıxış etmişlər. Mirzə 
Fətəli Axundovun xatirəsinə ehtiram əlaməti 
olan bu irimiqyaslı tədbir, həm həmvətənlərlə 
əlaqə və əməkdaşlığın yeni səhifələrini açdı.

 1990-cı il qanlı 20 Yanvar hadisəsi – 
Bakıya Sovet Ordusunun təcavüzü ilə bağlı 
əsl həqiqətin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırıl-
ması istiqamətində “Vətən” Cəmiyyəti bütün 
qüvvəsini səfərbərliyə aldı: Bakıda fövqəladə 
vəziyyət, komendant saatı olmasına baxma-
yaraq, Sovet əsgərlərinin paytaxt küçələrində 
törətdiyi cinayətlər, onların izləri video və fo-
tolara köçürüldü, teleks və telefonlar vasitəsilə 
xarici KİV, həmvətənlər, onları birləşdirən 
mədəniiyyət mərkəzləri məlumatlandırıldı. 
“Odlar yurdu” hərbi senzuranın qadağalarına 
baxmayaraq, 20 Yanvar faciəsini “Səhər” 
qəzeti ilə birlikdə ölkədə ilk dəfə bütün çılpaq-
lığı ilə öz səhifəsində işıqlandırdı. 

(ardı var)

Abid TAHİRLİ, 
filologiya elmləri doktoru

528 dekabr 2017-ci il, cümə axşamı

İslam həmrəyliyinin 
gücləndirilməsində 
Azərbaycanın rolu
Müşfiq ƏLƏSGƏRLİ, 
Jurnalistlərin Həmkarlar İttifaqının sədri

Dünyanın hansı ölkəsində, hansı yerində yaşamasından asılı olmayaraq 
hər bir azərbaycanlı hiss etməlidir ki, onun Azərbaycan kimi vətəni vardır ... 
hər bir azərbaycanlı da buraya ata ocağı kimi baxmalıdır.

Heydər ƏLİYEV 
Ümummilli lider

Vətən sevgisindən doğan 
“VƏTƏN” Cəmiyyəti 

(“Vətən” Cəmiyyətinin yaranmasının 
30 illiyi münasibəti ilə)
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Elçin, “Vətən” Cəmiyyətinin əməkdaşı Elxan Ələsgərov, “Dağyeli-Ferlaq” nəşriyyatının (Almani-
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