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 � Azərbaycan öz dövlət müstəqilliyini bərpa edəndən, hətta 
həmin müstəqillik beynəlxalq ictimaiyyət, xüsusən, Birləşmiş 
Millətlər Təşkilatı tərəfindən tanınandan sonra öz havadarlarının 
köməyinə arxalanan Ermənistan qəsbkarlıq siyasəti yeridərək, 
torpaqlarımızın 20 faizini işğal etməyə nail olmuşdur. Təəssüf ki, 
müstəqilliyin ilk illərində bədnam qonşularımızın bu xəyanəti və 
rəzaləti dünya ictimaiyyətinə olduğu kimi çatdırılmamışdır. 

Yerli hakimiyyətin biganəliyi 
və beynəlxalq qurumların la-
qeydliyi nəticəsində vəziyyət elə 
mürəkkəbləşmişdi ki, Azərbaycan 
öz haqq səsini dünya ictimaiyyətinə 
çatdırmaqda çətinlik çəkirdi. Ancaq 
buna baxmayaraq, biz ulu öndər Heydər 
Əliyev siyasi dühası sayəsində bütün 
informasiya blokadasını yarmağa və 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl 
mahiyyətinin dünya ictimaiyyətinə 
çatdırılmasına nail olduq. Bu böyük 
və çətin prosesin ən uğurlu addımı isə 
ATƏT üzvü olan ölkələrin dövlət və 
hökumət başçılarının 1996-cı il de-
kabrın 2-3-də keçirilən Lissabon Zirvə 
görüşündə atılmışdır. 

– Xatırladaq ki, ATƏM-in (ATƏT-
in) 1994-cü il dekabrın 4-6 da keçirilən 
Budapeşt sammiti ATƏM yarandıqdan 
sonra dövlət rəhbərlərinin dördüncü 
görüşü, qurumun Heydər Əliyevin 
iştirakı ilə keçirilən isə ilk sammiti idi. 
Budapeşt Zirvə görüşündə Ermənistan 
– Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏM-in 
fəaliyyətinin intensivləşdirilməsi 
barədə qərar qəbul olunmuşdu. ATƏM 
dövlətlərinin başçıları nizamlama-
nın mərhələli xarakterini müəyyən 
edərək, ATƏM-in Minsk konfransının 
həmsədrlərinə silahlı münaqişənin 
dayandırılması barədə saziş hazırlamağı 
tapşırmışdı. Saziş bütün tərəflər üçün 
münaqişənin əsas nəticələrinin aradan 
qaldırılmasını özündə əks etdirməli və 
Minsk konfransının çağırılması üçün 
əsas olmalı idi. Görüşdə münaqişə 
zonasında sülhün təmin edilməsi üçün 
ATƏM-in çoxmillətli qüvvələrinin 
yerləşdirilməsi barəsində qərar da qəbul 
olunmuşdu.

Tarixi faktlar göstərir ki, Budapeşt 
zirvə görüşündən sonra Azərbaycan və 
Ermənistan arasında Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar 
danışıqlar ATƏT-in Minsk qrupundan 
çox, onun ayrı-ayrı üzv dövlətlərinin 
təşəbbüsləri ilə yenidən güclənmişdi. 
Rusiya tərəfindən təşkil olunan 1995-ci 
il 6-11 fevral Moskva danışıqlarının 
uğursuzluqla nəticələnməsindən sonra 
həmin il ABŞ-ın Minsk qrupundakı 
nümayəndəsi münaqişə regionuna ayrı-
ca səfər etmişdi. 

Xatırladılan faktlar və tari-
xi sənədlər sübut edir ki, məhz 
Ermənistanın işğalçı siyasətdən əl 
çəkmək istəməməsi nəticəsində 1995-
1996-cı ilin sonlarına qədər Qərb, Rusi-
ya və ATƏT-in danışıqlarda vasitəçiliyi 

Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində 
konkret nəticə verməmişdir. Bununla 
belə, ATƏT-in növbəti, Lissabonda 
keçiriləcək dövlət başçılarının dördüncü 
zirvə görüşü ərəfəsində yeganə nailiyyət 
Azərbaycan və Ermənistan arasında 
atəşkəsin qorunması idi.

Nəhayət, 1996-cı il dekabrın 2-3-də 
Lissabonda 52 Avropa dövləti, ABŞ, 
Kanada və 10 Asiya-Afrika dövləti 
başçılarının müşahidəçi statusunda 
iştirakı ilə ATƏT dövlət və hökumət 
başçılarının Zirvə toplantısı keçi-
rilmişdir. Qafqaz regionu, xüsusilə 
Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq Qara-
bağ münaqişəsinin yüksək səviyyədə ilk 
dəfə geniş müzakirə olunacağı Lissabon 
sammiti Azərbaycan üçün Budapeşt 
Zirvə görüşündən daha əhəmiyyətli 
olmalı idi.

Bütün bunlara baxmayaraq, ulu 
öndər Heydər Əliyev həmin tədbirə 
yola düşməzdən qabaq, 1996-cı il 
noyabrın 30-da Binə Hava Limanında 
jurnalistlərə bəyanatında bildirmişdi ki, 
Lissabon sammiti məhkəmə qismində 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı 
qəti qərar verə biləcək qurum deyil. An-
caq ulu öndər bu zirvə görüşünə böyük 
əhəmiyyət verdiyini, sammit ərəfəsində 
Minsk qrupu tərkibində Helsinkidə, 
Vyanada fəaliyyət göstərildiyini və 
Azərbaycan nümayəndə heyətinin 
günlərlə Lissabonda işlədiyini demişdi. 

Rəsmi materiallarda qeyd edilir ki, 
Azərbaycan Respublikasının Preziden-
ti Heydər Əliyev 1996-cı il dekabrın 
2-də açılan zirvə görüşündəki nitqində 
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, erməni 
təcavüzü barədə ümumi məlumat ver-
miş, Rusiyanın təsiri ilə atəşkəsin əldə 
olunmasını təqdir edib və Azərbaycanın 
sülh müqaviləsi bağlanana qədər 
atəşkəs rejiminə əməl edəcəyini bildir-
mişdi. Azərbaycan rəhbəri atəşkəsin 

əhəmiyyətini Ermənistanla 
ikitərəfli danışıqlar kana-
lının yaradılması, hərbi 
əsirlərin və girovların qarşı-
lıqlı azad edilməsi addımla-
rı ilə izah etmişdir.

Azərbaycan Prezi-
denti həmin ilin aprelində 
Lüksemburqda Ermənistan 
prezidenti və özünün ver-
diyi bəyanatı münaqişənin 
aradan qaldırılması 
istiqamətində mühüm 
addım hesab etdiyini də 
Lissabondakı nitqində bil-
dirmişdi: “Həmin bəyanat, 
əslində, tərəflərin silahlı 
münaqişəyə beynəlxalq 
prinsiplər və normalar 
əsasında son qoymaq 
əzmini nümayiş etdirən ilk 
Ermənistan – Azərbaycan 

sənədidir.”
Sonra isə ulu öndərimiz Lissa-

bon görüşündən əvvəl ATƏT üzvü 
olan dövlət və hökumət başçılarına 
göndərdiyi məktubda münaqişənin həlli 
üçün məlum ümumi çərçivə qaydaları-
nı – Lissabon prinsiplərini göstərdiyini 
söyləmişdir. O, ATƏT prinsipləri, BMT 
Nizamnaməsi və beynəlxalq hüququn 
ümumi qaydalarına uyğun hesab etdiyi 
bu müddəaları zirvə toplantısındakı 
nitqində də diqqətə çatdırmışdır: 

1. Azərbaycan və Ermənistanın 
ərazi bütövlüyünün tanınması; 

2. Azərbaycanın tərkibində Dağlıq 
Qarabağa ən yüksək özünüidarə statusu-
nun verilməsi; 

3. Dağlıq Qarabağ əhalisinin 
təhlükəsizliyinin təmin edilməsi.

Əlavə edək ki, həmin prinsiplər 
ATƏT-in sədri Flavio Kottinin 1996-
cı ilin fevralında münaqişə regionuna 
səfəri zamanı verdiyi təkliflərə də uyğun 
idi. Heydər Əliyev çıxışında Ermənistan 
tərəfinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsində 
məqsədini təcavüzün nəticələrini 
qanuniləşdirmək və Azərbaycan 
ərazisində ikinci erməni dövləti yarat-
maq niyyəti kimi qiymətləndirmişdir. 
Azərbaycan Prezidenti zirvə 
görüşündəki nitqində bütün bunlara yol 
verilməyəcəyini iştirakçı dövlətlərin 
başçılarına elan etmişdir.

Ümummilli liderimiz Azərbaycan 
və Ermənistan arasında Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin göstərilən prinsiplər 
əsasında aradan qaldırılacağı təqdirdə 
mütərəqqi nəticələr verəcəyini ifadə et-
mişdir: “Əminəm ki, münaqişənin BMT 
nizamnaməsi, ATƏT prinsipləri və 
beynəlxalq hüquq əsasında aradan qal-
dırılması az bir vaxt ərzində Ermənistan 
ilə Azərbaycan arasında uzunmüddətli 
möhkəm sülh yaranmasına imkan 
verəcək, erməni və Azərbaycan xalq-
ları arasında xoş münasibətləri bərpa 
edəcək, Dağlıq Qarabağın bütün əhalisi 
üçün ən əlverişli şərait yaradacaqdır.”

Həmin sammitin materiallarına ba-
xan istənilən azərbaycanlının ürəyində 
iftixar hissi yaranır. Çünki bizim 
rəhbərimiz Lissabon sammitindəki 
çıxışında Ermənistan prezidentinə və 
xalqına da sülh çağırışları etmişdir. 
O, ATƏT üzvlərinin hamısını Dağlıq 
Qarabağ məsələsinin həllinə kömək 
etməyə çağırmışdır: “Mən ATƏT-in Lis-
sabon Zirvə görüşünün iştirakçısı olan 
dövlət və hökumət başçılarına üz tutub 
onlardan xahiş edirəm ki, Avropada 
sürəkli və viranedici münaqişələrdən 

biri olan Ermənistan – Azərbaycan 
münaqişəsinin tezliklə aradan qaldırıl-
ması üçün səylərini əsirgəməsinlər.” 
Halbuki, ermənilərin həm dini, həm 
də siyasi rəhbərləri öz xalqlarını qan 
tökməyə, qırğına, terror və təxribata 
çağırırlar. 

Məhz həmin qaniçənliyin nəticəsi 
idi ki, Ermənistan nümayəndə heyəti 
sülh çağırışlarına baxmayaraq, Heydər 
Əliyev tərəfindən irəli sürülən həmin 
prinsiplərin Lissabon bəyannaməsinin 

20-ci maddəsinə salınmasına veto qoy-
muşdu. Azərbaycan dövlət başçısı isə 
ATƏT-in Lissabon sənədinə bütövlükdə 
veto tətbiq edərək ABŞ nümayəndə 
heyətinə başçılıq edən vitse-prezident 
Albert Qorun təklifi ilə prinsiplərin 
ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədrinin 
ayrıca bəyanatında səsləndirilməsinə 
nail olmuşdu. ATƏT-in rəsmi sənədləri 
sırasına daxil olan bəyanatda bu 
müddəaların zirvə görüşündə işti-
rak edən 53 ATƏT üzvü tərəfindən 
bəyənildiyi də göstərilmişdi.

ATƏT sədrinin bəyanatından dərhal 
sonra Ermənistan nümayəndə heyəti 
də bəyanat verərək bununla razılaş-
madığını elan etdi. Ermənilər gələcək 
uğursuz danışıqların əsasını qoyacaq 
bu bəyanatda məsələnin həllinin 
hər şeydən əvvəl, öz müqəddəratını 
təyinetmə prinsipi əsasında əldə oluna 
biləcəyini bildirdi.

Heydər Əliyev sammitin başa 
çatdığı gün – dekabrın 3-də Lissabonda 
jurnalistlərə verdiyi müsahibədə zirvə 
görüşünün qərarından razı qaldığını 
demişdir. O, Lissabon layihəsinin hətta 
Azərbaycanı da tam təmin etmədiyini, 
amma Ermənistanın yenə də bununla 
razılaşmadığını bir daha elan etmiş-
di. Azərbaycan rəhbəri Ermənistanı 
beynəlxalq prinsiplərə qarşı çıxmaqda 

ittiham etmişdir: “Azərbaycanın ərazi 
bütövlüyünün Ermənistan tərəfindən 
tanınmasından imtina edilməsi ATƏT-in 
əsas prinsiplərindən imtina deməkdir”. 

Rusiya nümayəndə heyətinin 
rəhbəri, baş nazir Viktor Çernomırdin 
də ATƏT sədrinin bəyanatı ilə razı-
laşdığını, münaqişənin məhz həmin 
prinsiplər əsasında tənzimlənməsinin 
mümkünlüyünü təsdiq etmişdi. Heydər 
Əliyev Çernomırdinin Dağlıq Qarabağ 
məsələsi ilə gələcəkdə də məşğul ola-
caqlarını bəyan etdiyini də bildirmişdi. 
Azərbaycan dövlət başçısı Ermənistan 
prezidentinin Azərbaycanın danışıq-
ları kəsməsi haqqında bəyanatına da 
münasibət bildirərək prezidentlərin 
nümayəndələri arasında birbaşa danı-
şıqların davam etdiriləcəyini vurğula-
mışdır.

Beləliklə, dünya ictimaiyyəti 

Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə əsl 
həqiqətləri məhz Lissabon sammitində 
öyrənə bildi. Həmin sammitdən sonra 
Ermənistanı işğalçı dövlət kimi tanıyan 
ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların 
sayı durmadan artmağa başladı. 

Hazırladı:  
 İttifaq MİRZƏBƏYLİ,  

“Xalq qəzeti”

Lissabon Zirvə görüşünün Azərbaycan üçün böyük 
əhəmiyyəti bir də ondan ibarətdir ki, biz həmin toplantıda 
Ermənistan – Azərbaycan münaqişəsinin mahiyyətini açıb 
həm Zirvə görüşünün iştirakçılarına, həm də bütün dünya 
ictimaiyyətinə bildirdik.

Heydər ƏLİYEV 
 Ümummilli lider

ATƏT-in Lissabon sammitində Dağlıq Qarabağ 
münaqişəsinin həlli prinsiplərinin müəyyənləşdirilməsi 

işğalçı Ermənistan üçün ağır zərbə oldu

 � Əsrlər boyu Azərbaycanda müxtəlif xalqların 
nümayəndələri həmişə birgə fəaliyyət göstərmiş, bütün 
etnik qrup və dinlərin nümayəndələri, mehriban, sülh 
və harmoniya şəraitində yaşamışlar. Məhz buna görə 
də respublikamız çoxmillətli, çoxkonfessiyalı ölkə kimi 
tanınır. Xalqımızın qədim tarixi, adət və ənənələri, milli-
mənəvi dəyərləri, yerləşdiyi coğrafi mühit də Azərbaycanın 
sivilizasiyaların qovuşduğu bir məkana çevrilməsində böyük 
rol oynayıb.

Son 15 ildə həyata keçirilən 
düşünülmüş siyasi kurs ölkəmizi 
dünyanın mədəniyyət mərkəzlərindən 
birinə çevirib. Prezident İlham Əliyevin 
mədəniyyət sahəsində beynəlxalq 
təşəbbüslərə göstərdiyi dəstək 
nəticəsində bu gün Azərbaycan sivili-
zasiyalar və mədəniyyətlərarası dialoq 
məkanıdır. Düz 10 il əvvəl Bakıda Avro-
pa Şurasına üzv dövlətlərin mədəniyyət 
nazirləri konfransının keçirilməsinin 
təşəbbüskarı da məhz dövlətimizin baş-
çısı olmuşdur. Prezident İlham Əliyevin 
4 noyabr 2008-ci il tarixli sərəncamına 
uyğun olaraq, həmin il dekabrın 2-3-də 
Bakıda Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
mədəniyyət nazirlərinin konfransı keçi-
rilmiş və ilk dəfə olaraq həmin tədbirə 
10 İslam ölkəsi də dəvət edilmişdir. Bu 
tədbir təkcə Azərbaycanın deyil, eyni 
zamanda, Şərq və Qərb dövlətlərinin 
mədəni həyatında böyük əhəmiyyət 
kəsb etmişdir.

Avropa Şurasının mədəniyyət, 
mədəni və təbii irs üzrə direktoru 

Robert Palmer 2008-ci ilin payızında 
Bakıda keçirilmiş Avropa Şurasına 
üzv dövlətlərin mədəniyyət nazirləri 
konfransını yüksək qiymətləndirmiş və 
demişdir ki, bu addım Avropa mədəni 
proseslərində yeni bir istiqamətin 
– “Bakı prosesi”nin əsasını qoydu. 
R.Palmer bildirmişdir ki, Avropa ilə 
İslam dünyası arasında dialoqun inkişaf 
etdirilməsində Azərbaycanın vasitəçi 
kimi fəaliyyəti sivilizasiyalar arasın-
da əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə 
böyük töhfə verəcəkdir. Bundan sonra 
mütəmadi olaraq keçirilən siviliza-
siyalar və mədəniyyətlərarası dialoq 
respublikamızı mötəbər qurumların öz 
tədbirlərini keçirdiyi məkana çevirmiş-
dir.

Avropa Şurasına üzv dövlətlərin 
mədəniyyət nazirləri konfransında 
Prezident İlham Əliyevin irəli sür-
düyü təkliflər və tövsiyələr tədbirin 
beynəlxalq əhəmiyyətini daha da artırdı. 
Konfransda sivilizasiyalar arasında 
dialoqun inkişafını nəzərdə tutan 

“Bakı prosesi”nin əsasının qoyulması 
təşəbbüsü sonrakı illərdə qlobal prosesə 
çevrildi. Dövlətimizin başçısı çıxışın-
da demişdir: “Mən çox istərdim ki, 
bu gün əsası qoyulan “Bakı prosesi” 
uzun müddətli olsun. Bu konfran-
sın keçirilməsindən sonra konkret 
mexanizmlər işlənilsin, fəaliyyət planı 
hazırlansın. Belə tədbirlərin keçirilməsi 
həm Bakıda, həm də digər şəhərlərdə 
ənənəyə çevrilsin”.

Konfransda Azərbaycan Prezidenti 
İlham Əliyevin dərin məzmunlu nitqi, 
irəli sürdüyü təkliflər və tövsiyələr 
“Bakı prosesi”nin qlobal bir təşəbbüsə 
çevrilməsinə səbəb olmuşdur.

Ümumilikdə 48 ölkənin, 
8 beynəlxalq təşkilatın və bir 
sıra beynəlxalq qeyri-hökumət 
təşkilatlarının yüksək səviyyəli 
nümayəndələrinin iştirak etdiyi bu 
konfransda Azərbaycanın təşəbbüsü ilə 
ilk dəfə olaraq “Mədəniyyətlərarası dia-
loqun təşviqinə dair Bakı Bəyannaməsi” 
qəbul edilmişdir. Beləliklə, sivilizasiya-
lar arasında dialoqun inkişafını nəzərdə 

tutan “Bakı prosesi”nin və bu prosesin 
uğurla davam etdirilməsi məqsədilə 
Azərbaycan tərəfindən təklif edilən 
“Sənətçilər dialoq naminə” layihəsinin 
əsası qoyulmuşdur. 

İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının 
üzvü kimi, Azərbaycan 2009-cu ildə 
nazirlər səviyyəsində toplantıya ev 
sahibliyi etdi. Həmin tədbirə Avropa 
Şurasına üzv dövlətlərin nazirləri də 
dəvət edildi. Bu təşəbbüs və bu format 
sonradan “Bakı prosesi” adlandırıldı. 
Hər bir azərbaycanlıda qürur yaradan 
bu tədbir bir daha sübut etdi ki, Bakı və 
Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialo-
qun mərkəzi olmağa layiqdir.

2009-cu ildə Bakıda İslam 
ölkələrinin mədəniyyət nazirlərinin 
VI konfransının yüksək səviyyədə 
keçirilməsi ölkəmizin sivilizasiya-
lar və mədəniyyətlərarası dialoqun 
təşkilinə böyük önəm verdiyini və bu 
sahədə artıq böyük təcrübə qazandığını 
təsdiqlədi. Konfransa Azərbaycanın 
təşəbbüsü ilə İslam ölkələri ilə yanaşı, 
10-dan çox Avropa dövlətinin təmsilçisi 

də dəvət olunmuşdu. Dünyanın 45-dən 
çox ölkəsindən, eləcə də İSESCO, 
İRCİKA,  Avropa Şurası, TÜRKSOY 
və digər təşkilatlardan 200-dən çox 
iştirakçının qatıldığı tədbirdə Avropa 
Şurasına üzv dövlətlərlə İslam Konfran-
sı Təşkilatına üzv dövlətlərin iştirakı ilə 
“Mədəniyyətlərarası dialoq” mövzusun-
da “dəyirmi masa” keçirilmiş və birgə 
kommünike qəbul edilmişdir. 

Həmin konfransda yadda qalan 
hadisələrdən biri də İslam Ölkələri 
Elm, Təhsil və Mədəniyyət Təşkilatının 
(İSESCO) baş direktoru Əbdüləziz bin 
Osman əl-Tüveycrinin konfransı açaraq, 
təşkilatçılığa və qonaqpərvərliyə görə 
başda Prezident İlham Əliyev olmaqla 
Azərbaycan xalqına təşəkkür etməsi, 
mədəniyyətlərin qovuşuğunda yerləşən 
Azərbaycanın  sivilizasiyalararası 
dialoqa böyük töhfələr verdiyini deməsi 
olmuşdur.

2010-cu ildə isə bu regional 
təşəbbüs qlobal hərəkata çevrilməyə 
başlamışdır. Həmin il sentyabrın 23-də 
BMT Baş Məclisinin 65-ci sessiya-

sında Azərbaycan Respublika-
sının Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən Bakıda Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq 
Forumunun keçiriləcəyi elan 
edilmişdir.

Bakıda birinci və ikinci 
Ümumdünya Mədəniyyətlərarası 
Dialoq forumları UNESCO, 
BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, 
Avropa Şurası, Avropa Şurasının 
Şimal-Cənub Mərkəzi, İSES-
CO, BMT-nin Dünya Turizm 

Təşkilatının tərəfdaşlığı ilə real-
laşmışdır. Dövlətimizin başçısının 
müvafiq fərmanı ilə forum hər iki 
ildən bir Azərbaycan paytaxtında 
keçirilir. 

2011-ci ilin 7-9 aprel tarixində 
Bakıda UNESCO, BMT-nin 
Sivilizasiyalar Alyansı, Avropa 
Şurası, Avropa Şurasının Şimal-
Cənub Mərkəzi və İSESCO-nun 
tərəfdaşlığı ilə 1-ci Ümumdünya 
Mədəniyyətlərarası Dialoq Fo-

rumu təşkil olunmuşdur. Bu təşəbbüs 
mədəniyyətlərarası dialoqun dünyada 
ən təxirəsalınmaz vəzifələrdən biri 
olduğunu göstərir.

Bakı Forumunda 
mədəniyyətlərarası dialoqun konseptual, 
idarəçilik, siyasi və praktiki aspektləri 
müzakirə olunmuş, dialoqa yönələn 
maneələr nəzərdən keçirilmiş və onun 
müxtəlif mühitdə ən yaxşı formada 
aparılması konkret şəkildə gündəmə 
gətirilmişdir. Forum, həmçinin təcrübə 
mübadiləsi, eləcə də yeni təşəbbüslərin 
irəli sürülməsi baxımından əlverişli 
imkanlar yaratmışdır. 

Dünyanın bütün qitələrindən 
gəlmiş nümayəndələrin təmsil olundu-
ğu forumda siyasi liderlər və ictimai 
xadimlər, beynəlxalq təşkilatların 
rəhbərləri, dövlət və hökumət 
nümayəndələri, mədəniyyət nazirləri 
və mədəniyyət məsələləri üzrə səfirlər, 
deputatlar, diplomatlar, merlər və 
yerli icra hakimiyyəti orqanlarının 
rəhbərləri, qeyri-hökumət təşkilatlarının 

nümayəndələri, jurnalistlər, mədəniyyət 
üzrə ekspertlər və tanınmış ziyalılar 
iştirak etmişlər.

Azərbaycan Prezidenti İlham 
Əliyev forumun Bakıda keçirilməsini 
yüksək qiymətləndirərək demişdir: 
“Biz istəyirik ki, bütün xalqlar, bütün 
dinlərin nümayəndələri bir-biri ilə sıx 
təmasda olsunlar, bütün problemləri 
açıq şəkildə müzakirə etsinlər, öz 
fikirlərini bildirsinlər. Bakı, Azərbaycan 
belə mötəbər tədbirlərin keçirilməsi 
üçün artıq ənənəvi bir məkana çevril-
mişdir. Əlbəttə, bunun həm coğrafi, həm 
tarixi, həm də mədəni əsasları vardır. 
Çünki əsrlər boyu Azərbaycanda bütün 
xalqlar, bütün dinlərin nümayəndələri 
bir ailə kimi yaşamışlar. İctimai-siyasi 
quruluşdan asılı olmayaraq, heç vaxt 
Azərbaycanda milli, ya dini zəmində 
nəinki qarşıdurma, heç anlaşılmaz-
lıq da olmamışdır. Bütün dövrlərdə 
Azərbaycanda xalqlar bir ailə kimi 
yaşamışlar, onları həmişə dostluq 
münasibətləri bağlamışdır. Biz çox şa-
dıq ki, indi, Azərbaycanın müstəqil ölkə 
kimi inkişaf etdiyi dövrdə bu müsbət 
meyillər daha da güclənir”. 

Dövlətimizin başçısı diqqətə çat-
dırmışdır ki, Azərbaycanda bütün xalq-
ların nümayəndələri bərabərhüquqlu 
vətəndaşlardır, bütün tarixi və dini 
abidələr qorunur. Azərbaycanda din 
azadlığı, vicdan azadlığı tam şəkildə 
bərqərar olunubdur. Müstəqillik 
dövründə dövlət tərəfindən yüzlərlə dini 
abidə – məscidlər, kilsələr, sinaqoqlar 
tikilib və təmir edilmişdir və bu proses 
indi də davam edir.

Bütün bunlar bir daha təsdiqləyir 
ki, bu gün Azərbaycan müxtəlif 
mədəniyyətlər və sivilizasiyalar 
arasında dialoqa dair sanballı tədbirlər 
keçirilməsi üçün mötəbər məkana 
çevrilib. 

Əliqismət BƏDƏLOV, 
 “Xalq qəzeti” 

Azərbaycan sivilizasiyalar və 
mədəniyyətlərarası dialoq məkanıdır


